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Bevezetés helyett 
(Nem adjuk a dióhéjat bél nélkül!) 

 
Minden város elsıdlegesen lelki és szellemi közösség, s másodlagosan, pedig 

gazdasági és társadalmi tér. Ezért minden városnak párhuzamosan van szellemi-lelki és 
gazdasági-társadalmi története. Sárospatak szellemi-lelki történetének egyik csúcspontja az, 
amikor 1650-tıl a cseh-morva Comenius – Európa számos államában ismert és ünnepelt 
gondolkodó és pedagógus - négy évig Sárospatakon tanít, s csúcspontja azért is, mert volt, aki 
a városban kiválassza és meghívja. Elsısorban Lorántffy Zsuzsanna, a Fejedelemasszony, s 
Rákóczi Zsigmond herceg, valamint nem utolsósorban Tolnai Dali János, aki a pataki iskola 
megreformálója volt. 

Ezt a csúcspontot azért is érdemes felidézni, mert aztán az elmúlt 350 évben egyszer 
sem fordult elı, hogy Sárospatakra meghívjanak tanítani hasonló rangú tudóst vagy 
gondolkodót. Még nagyobb szomorúság, hogy Sárospatak szellemi közegként milyen kevés – 
hasonló vagy megközelítıleg hasonló rangú – gondolkodót nevelt fel.  

Amos Jan Comenius 1654. június 2-án nagyszámú közönség elıtt mondta el híres 
búcsúbeszédét, s szintén 1654 tavaszán fejezte be a Nemzet boldogsága címő, Rákóczi 
György fejedelemhez írott emlékiratát. Ez a búcsúbeszéd és emlékirat együtt felfogható 
nemcsak a magyar nemzet egyik programjának, hanem természetesen Sárospatak elsı 
stratégiájának is. Ha most – 2008 elején – Sárospataknak új, hosszú távra szóló stratégiát 
készítünk, nem tehetjük meg, hogy a városban négy évet töltı és jelentıs szellemi 
teljesítményt nyújtó Comeniust nem idézzük meg. 

A 17. századot egyáltalán nem szokták a tudás századának tekinteni, ám ebben az 
idıszakban Comenius szinte megelılegezi és elıkészíti a 20. század utolsó negyedében induló 
és az egész civilizációt meghatározó tudásalapú kort. Ezt mondja búcsúbeszédében: 
„Legrövidebben azt mondhatnók, hogy a fölsorolt nyelvészeti könyvekben minden alapvetı 
dolog bent foglaltatik, ti. a tudományos mőveltségre tartozó dolgok ismerete, az emberi 
gondolkodás szakadatlan láncával. Mert nem adtuk a dióhéjat bél nélkül; nem árultuk az 
edényt bor nélkül. A szavakat és dolgokat párhuzamosan adtuk; beszélni s a dolgokat 
megérteni, s azokról beszélni tanítottunk, mert embereket s nem papagájokat akartunk 
képezni.” 

Mi sem mondhatunk egyebet. Egy város (vagy ország) stratégiájának sikere 
elsısorban azon múlik, hogy azok – akik a programot készítik – a dióhéjat béllel együtt adják-
e, s ugyanígy azok – akiknek készült – a dolgokat megértik-e, avagy a felkínált tudásokat 
befogadják-e. Meggyızıdésünk, hogy ez a jelenlegi stratégia olyan tudáson, méghozzá 
egyaránt régi és új tudáson alapszik, s olyan távlatos és egyben konkrét jövıképet rajzol a 
város vezetıi és polgárai elé, amelyrıl okkal mondhatjuk, hogy a dióhéjat béllel, avagy az 
edényt borral adtuk. Méghozzá úgy írtuk meg, hogy nagyon sok sárospataki polgárral 
beszélgettünk és véleményüket mind-mind beépítettük a programba.  

Az egykori pataki iskolát szimbolikusan tágítsuk ki most az egész városra, s így 
értelmezzük Comenius következı mondatait: „Látjátok-e már, mire törekszünk? Esdve kérlek 
benneteket, óhajtsátok velem együtt és akarjátok, hogy ilyen igaz, valódi, kegyes és szent 
nevelésnek mőhelye legyen e Ti iskolátok; s ha akarjátok, hogy ilyen legyen, és ilyen 
maradjon, ezt minden erıtökkel mozdítsátok elı.” Most sem mondhatunk mást, mint azt, 
hogy ugyanezt akartuk, s az egész város jövıjét úgy terveztük meg, mint ahogy Comenius a 
pataki iskolát. 
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Ez a stratégia mindenkinek szól. A város minden vezetıjének, az önkormányzat 
minden képviselıjének, a hivatal minden munkatársának, a város minden intézményének, 
különösen az oktatási és kulturális intézmények dolgozóinak, a helyi gazdaság és társadalom 
szereplıinek, minden civil polgárnak és szervezetnek és ne feledjük: a város minden 
gondolkodó elméjének. 

Nem szeretnék Comenius emlékiratából hosszan idézni, mert az egyszerre gúnyos és 
nagylelkő elemzése és programbeszéde egyrészt a magyar nemzetrıl, másrészt Sárospatak 
társadalmáról szól. Csak a 37. pontot emelem ide: „Kedves magyarok, a belsı békét inkább 
óhajtanotok kell, mint dicsekednetek vele. Mert ha van hely a nap alatt, ahol az irigység és 
győlölség az úr, ahol az emberek belsı győlölettel és ellenségeskedéssel emésztik magukat, 
vagy legalább is nem törıdnek magukkal, hanem elhanyagolják ügyeiket – ez az a hely. 
Többnyire úgy viselkednek, mintha mindenki csak a maga haszna elımozdítására született 
volna, senki a közjóéra. Bizony bölcs közöttetek az a férfiú, akinek ezen szavait saját 
fülemmel hallottam: ’Aligha fordítanak bárhol a világon kevesebb gondot a közjóra, mint 
nálunk.’ Lehet-e csodálkozni tehát rajta, hogy minden oldalon hanyatlik a közjó?” 

Nem szeretnénk olyan vitába bonyolódni, hogy Comenius keserő kritikája mennyire 
igaz ma Magyarországra vagy Sárospatakra. Nézzük ez a kérdést a megoldás szempontjából: 
az általunk írt városfejlesztési stratégia nem tőz ki más célt, mint azt, hogy a közjó szolgálata 
általános legyen Sárospatakon. És a közjó szolgálatának, avagy a város fejlesztésének 
igyekeztünk felvázolni szellemi hátterét, részletes programját és a közerkölcsre épülı belsı 
együttmőködés módszertanát. Kicsit átfogalmazva Comenius elıbb idézett mondatát így 
fohászkodunk: Látjátok-e már, mire törekszünk? Esdve kérünk benneteket, óhajtsátok velünk 
együtt és akarjátok, hogy ilyen igaz, valódi, kegyes és szent elıbbre lépésnek mőhelye legyen 
a Ti városotok; s ha akarjátok, hogy ilyen legyen, és ilyen maradjon, ezt minden erıtökkel 
mozdítsátok elı. 

 
Nagykovácsi, 2008. február 11. 

 
Varga Csaba 
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1. fejezet - Az ezredforduló utáni korszak és a 
városfejlesztés új kihívásai 

 

1.1. Globális kihívások és lokális válaszok a 21. század 
területfejlesztésében 

 
Ma már egyre kevesebben vitatják, hogy Magyarország is belépett a tudásalapú 

gazdaság és társadalom korszakába, s ezzel egy olyan minıségi fordulathoz érkezett, ahol a 
fenntartható fejlıdés, az információs társadalom, a kultúra-központú városfejlıdés programja 
az új szempontok alapján továbbfejlıdik a tudáskor stratégiájának megfelelıen.   

Ha az elmúlt néhány évtized korszakváltó fejlıdését periodizálni lehetne, akkor úgy is 
fogalmazhatnánk, hogy az emberiség az infokommunikációs technológiák térnyerésével 
együtt járó infrastruktúrafejlesztı szakaszból az intellektuális fejlesztések, vagyis a 
hálózatokon keresztül áramló tudások termelésének és hasznosításának korszakába lépett. Az 
információs kor vagy a tudáskor e két fejlıdési szakasza között húzódó határvonalat idıben és 
térben aligha lehet meghúzni, de a különbség érzékeltetésére talán úgy fogalmazhatnánk, 
hogy a 20. század technológiai forradalmát a 21. században a környezet- és társadalombarát 
minıségi változások korszaka váltotta fel.  

 

1.1.1. Változó térszerkezet 
 
A paradigmaváltás nem csupán a gazdaság és társadalom fejlıdéséhez szükséges 

tudást állítja a fejlesztések fókuszába, de új kihívás elé állítja a terület- és 
társadalomfejlesztést is, hiszen a hálózatok és az azon keresztül áramló tudások által integrált 
globális világban a fejlesztési koncepciók kialakításakor már nem elegendı a területelven 
szervezıdı térstruktúrákhoz igazodni. Számításba kell venni a globálisan szervezıdı és a 
kibertérben objektiválódó új virtuális „térstruktúrákat” és azoknak a lokális világra gyakorolt 
következményeit is.  
 A globalitás korában a régiók hierarchikus kiépülésének lehetünk szemtanúi. A 
globális szervezıdésben az Európai kontinens egyszerre tekinthetı a világ egyik 
nagyrégiójának, miközben maga is kisebb régiókra tagolódik. Az új európai térszerkezetben 
kialakult eurorégiók mögött új típusú intézményrendszer áll. Lokális világon a régiók, 
megyék, kistérségek és települések (városok, falvak) világát értjük. A régiók – kis és nagy, 
kontinentális és országon belüli – jövıjét a globalizáció folyamata, pontosabban a globális 
versenybıl való részesedés határozza meg. Ugyanakkor a régiók szerepe közvetítı jellegő is, 
hiszen a régiót alkotó települések, kistérségek, városok és megyék a regionális 
intézményrendszeren keresztül kapcsolódnak a globális világhoz.  

A globalizáció és lokalizáció a 20. század poszt-indusztriális korszakában egymással 
szemben álló folyamatot jelölt. A konfliktus okai az elsısorban gazdasági eredető globális 
problémák lokálisan jelentkezı, nehezen vagy egyáltalán nem kezelhetı negatív hatásaiban 
keresendık. A 21. században már ennek a funkcionális globalizációnak az átalakulását éljük.1 
Az információk, hordozta tudásmennyiség növekedése, a tudásáramlás tér-idı dimenziótól 

                                                 
1 A napjainkban jelentkezı válságok (energia, pénzpiacok stb.) lényegében a funkcionális globalizáció mindenen 
átgázoló és kizárólagosságra törekvı folyamatainak tarthatatlanságára mutat rá. 
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való függetlenedése a hagyományos „informatív kommunikáció” helyébe a „kollektív 
intelligenciát” állította, amelyben az emberiség tudása dinamikus egészet alkot, mintegy 
összeadódik. A világ egységesülésének alapja a lokalitásokat dinamikus együttmőködésbe 
kapcsoló kommunikáció, amelyet a lokalitásokat meghatározó diverzitás éltet. Az információs 
korszak térszerkezetét tehát nem mint a globális és lokális ellentétét, hanem mint globlokál 
teret írhatjuk le, amelyben a régió képlékeny fogalma egyszerre közvetítı (globális irányba) 
és integráló (a regionális térben) térelemként határozható meg.  
 A globalizáció differenciált eszközrendszert feltételez a különbözı tér-dimenziókban, 
sıt kikényszeríti a globális követelmények differenciált megvalósulását. Másként fogalmazva: 
miközben az információs társadalom kialakulása globális jelenség, megvalósítása csak a helyi 
társadalmi, gazdasági és kulturális adottságoknak, a lokálisan felhalmozott tapasztalatoknak 
és tudásoknak megfelelıen, differenciáltan történhet meg. A regionalizációt tehát akár a 
globalitás egyik megnyilvánulási módjának, vagy következményének is tekinthetjük. A 
globalizálódás mellett, mintegy annak ellenhatásaként pedig, felértékelıdik a lokalitás.  
 A globális követelmények differenciált megvalósulása az új térszerkezet minden 
szintjén versenyt indukál, amelyben a résztvevık változatos együttmőködési formációkat, ún. 
kompetencia közösségeket hoznak létre, amelyek nem csak földrajzi, tehát területelvő, hanem 
virtuális szervezıdések is lehetnek. A verseny célja minden esetben a globális kompetencia 
elérése. 
  

1.1.2. A változások új, de már ismert dimenziói  

1.1.2.1. Információs társadalom és gazdaság 
 
 Az „információs társadalom” terminológia olyan társadalmi, gazdasági és kulturális 
fejlıdési formát ír le, ahol az információ megszerzése, tárolása, feldolgozása, kiértékelése, 
továbbítása, elosztása és terjesztése mellett az új információk, tudások, létrehozása, 
„termelése” központi szerepet játszik a gazdasági tevékenységben.  
 Az információs társadalom fokozott mértékben használja fel a digitális információs 
hálózatot. Az információs technológia akkor válik társadalmi tényezıvé, amikor az új 
technikai berendezések, informatikai rendszerek új munkamegosztási struktúrát, új 
életmódformákat hoznak létre, megváltoztatják a társadalmi, gazdasági döntéshozatali 
mechanizmusokat és a döntések visszacsatolását. (ld. Távmunka, távoktatás; vállalatok, 
intézmények és magánszemélyek közötti üzletvitel, az információcserén túlmutató hálózati 
együttmőködés; szervezeteken belüli tudásmenedzsment, tértıl és idıtıl független net-
közösségek stb.) 
 Az információs társadalom alapját a kommunikáció jelentıségének megnövekedése 
adja. Úgy is fogalmazhatunk, hogy az információs kor nem más, mint a kommunikáció 
forradalma, amely alapvetıen technikai, technológiai meghatározottságú. Ugyanakkor látni 
kell, hogy a technikai és technológiai változások önmagukban véve még messze nem 
jelentenek korszakváltást.  A társadalmi értelemben vett korszakváltás akkor következik be, 
amikor a civilizációs fejlıdés középpontjába maga a kommunikáció, a technikai eszközökön 
keresztül áramló információk kerülnek, míg a gazdasági tevékenység középpontjában az 
információk (tartalmak, az információk mögött rejlı tudások) elıállítása, forgalmazása 
(szolgáltatása) és értékesítése áll.  
 
 
 



Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) 
 

Stratégiakutató Intézet Kht. 9 

1.1.2.2. Tudásalapú gazdaság (New economy) 
 
 A gazdasági életet továbbra is a termelékenység és a versenyképesség határozza meg, 
de ezek az irányító folyamatok alapvetı változáson esnek át. A termelékenységet az újítás és a 
megújulás (innováció) belsı forrásainak kiszélesítése, a versenyképességet pedig a 
rugalmasság, a változásokhoz való alkalmazkodás képessége határozza meg. Az új termelési 
funkció megteremtésében az informatika, mint a gyorsaság letéteményese és a kultúra, mint 
innovációs kapacitás alapvetı feltételek.  
 A globálissá váló „információs piacon” közvetlen kapcsolatok jönnek létre a gazdasági 
élet szereplıi között, lehetıvé téve a termék- és a technológiafejlesztıi tevékenység 
(innováció), valamint a termelés hatékonyabb megszervezését is (virtuális vállalatok, 
távmunka, elektronikus kereskedelem, stb.). Az elektronikus gazdaság térnyerését a fejlett 
világban gyakran illetik „Új Gazdaság” („New Economy”) névvel is.  

A termelés karakterének megváltozásában az automatizációnak, az informatikának, a 
hozzáadott tudásnak és a kommunikációnak jutott a fıszerep. A gazdasági szektorok 
húzóágazatává a szolgáltatás vált. Ez már önmagában véve is forradalmi változásnak 
tekinthetı, hiszen a szolgáltatást a klasszikus közgazdaságtan nem tekintette termelı 
tevékenységnek.  Miután a posztindusztriális gazdaság és társadalom már nem kötıdik az 
ipari termeléshez új munkamegosztási forma alakul ki, s ez új típusú integráló erıként hat a 
társadalom egészére.  Az új korszak legfıbb sajátossága a tudástıke felértékelıdésének 
köszönhetıen a termelés és fogyasztás idıben és térben való összecsúszása: a tudást hordozó 
információk áramlása nem csupán felgyorsul, hanem az információ kognitív jellegének 
köszönhetıen az információ elıállítása és felhasználása elválaszthatatlanul összefonódik.  

� A tudásalapú gazdaságban a hatékonyságot a termelés és fogyasztás 
összekapcsolódásának intenzitása határozza meg.  

� A kereskedelem hagyományos közvetítı szerepét termelık és fogyasztók között az 
idıben és térben korlátlan kapcsolatokat és kommunikációt biztosító 
infokommunikációs infrastruktúra biztosítja, amely maga is felhajtó (generáló) erıként 
hat az információ (tudás, tartalom) termelésére és áramlására, és innovatív módon hat 
a termelési és fogyasztási folyamatokra.  

� A termelés és fogyasztás közötti kapcsolat intenzitását napjainkra az információ 
áramoltatását biztosító új szolgáltatói szektor, az információ kereskedelem (negyedik 
szektor) biztosítja, amely maga is több szolgáltató funkciót ellátó egységre oszlik:  

o Információtermelık: tartalomfejlesztık  
o Információszolgáltatók: információt felkutató és továbbító szolgáltatók 
o Az infrastruktúra mőszaki és technológiai feltételeit biztosító szolgáltatók: 

informatikusok, fejlesztık, fenntartók, üzemeltetık 
� Az információk által hordozott tudás, mint innováció hasznosul és közgazdaságilag is 

mérhetı, hozzáadott értékké válik. 
 

1.1.2.3. Az innováció fontossága  
 
 A 21. század a tudásalapú gazdaság évszázada lesz, s ez egyszerre azt is jelenti, hogy a 
világ, s vele együtt Magyarország és annak minden települése is új kihívások elıtt áll. Mára 
már világossá vált, hogy az új korszakban csak azok az országok, régiók és kistérségek 
lehetnek gazdaságilag versenyképesek, amelyek termelési szerkezetüket a magas színvonalú 
szellemi hozzáadott értéket megtestesítı termékek és szolgáltatások elıállítására koncentrálva 
alakítják át.   
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 A társadalmi újítások jelentıségének felismerése a figyelmet az innovációs magatartás 
fontosságára irányította. Innovációs magatartás alatt a céltudatos lehetıségkeresést, a 
szervezeten belüli és kívüli alapfolyamatok állandó nyomon követését értjük, ami nem 
kizárólag magának a terméknek, szolgáltatásnak a kifejlesztésére irányul, hanem magába 
foglalhatja a technológiák módosítását, a szervezeti átalakítást, vagy bármilyen más 
területekre kiterjedı korszerősítést. A végcél minden esetben a „fogyasztók” igényeinek 
magasabb színvonalú kielégítése, illetve az új iránti igények felkeltése mind a fogyasztók, 
mind a szolgáltatók részérıl. Egy ország, régió, kistérség vagy egy település / város esetében 
mindez az ott élık életminıségének folyamatos javításában jelenik meg. 
 

1.1.2.3.1. Innovációs miliı és innovációs képesség 
 
 Területfejlesztési szempontból a fejlıdést az adott térség innovációs miliıje 
(innovációs környezet) határozza meg. Rechnitzer János értelmezésében azoknak a termelési, 
gazdasági kapcsolatoknak a csoportját tekinthetjük innovációs miliınek, amelyek 
egységességet alakítanak ki a termelési rendszerben a gazdasági szereplık között és a 
termelési kultúrában.  Ezek a kapcsolatok egy kollektív tanulási folyamat eredményeként 
hozzájárulnak az innovációs folyamatok terjesztéséhez, csökkentik a piaci kapcsolatok 
bizonytalanságait, egyúttal növelik a szervezetek és a területi gazdaság egészének 
versenyképességét.  
 Az innovációs miliıhöz mindezek mellett hozzátartoznak azok a helyi sajátosságok is, 
amelyek a kultúrában, a társadalmi kapcsolatokban, az intézményrendszerben vannak jelen, s 
amelyek elısegíthetik az újdonságok kialakítását vagy megtelepedését és elterjesztését.  
 Egy ország, egy régió, egy kistérség gazdasági versenyképességét, fejlıdését az 
innovációs potenciál, vagyis az a képesség határozza meg, amellyel az új technika és 
technológia kifejlesztésére, illetve azok adaptálására képes, valamint az a struktúra, mely a 
szellemi (tudományos és szakmai) eredmények gazdasági eszközzé formálásában szerepet 
játszik. Az innovációs potenciál az objektív és szubjektív erıforrások együttese. Olyan 
erıforrásoké, amelyek lehetnek: 

1. Korlátosak, vagyis egy körülhatárolható mozgástéren belül helyezkednek el, mint 
pl. az innovációs célra felszabadítható vállalkozói tıke, a K+F-ráfordítás nagysága és 
hatékonysága, az innováció kedvezı társadalmi megítélése és támogatottsága, az innovatív 
magatartás, az innovatív szervezetek sokasága, a felhalmozott innovációs tudás, az innovációs 
értékek folyamatos beépülése a társadalmi létbe stb.  

2. Tartós feltételek: a népesség iskolázottsága; a rendelkezésre álló innovációs tudás 
mennyisége, minısége és hozzáférhetısége; az innovációs minták adaptálásához szükséges 
feltételek (például az innovációt támogató jogi, finanszírozási eszközök) megléte.  
 Az innovációs potenciál egy (politikai, társadalmi, gazdasági) szervezet esetében sem 
szőkül le csupán az innovatív magatartásra, az innovatív képességek és törekvések egységére. 
Ezen a szinten is meghatározóak a szervezet humán és anyagi erıforrásai, az egyéni és a 
szervezeti adottságok, illetve az, hogy e tényezık milyen hányada mobilizálható azonnal vagy 
hosszú távon az innováció érdekében.  
 Az innováció anyagi erıforrásai viszonylag könnyen meghatározhatóak (eszközök, 
anyagok, technológiák, termékek, pénzügyi források stb.). Az emberi erıforrásokkal 
kapcsolatban azonban hangsúlyozni kell, hogy az csak részben jelenti az egyéni képességeket. 
Legalább ilyen fontos az egyéni képességek szervezeti allokációja, vagyis az, hogy az egyéni 
képességek a szervezet, a közösség céljainak, feladatainak és belsı struktúrájának 
megfelelıen hasznosuljanak- esetünkben egy önkormányzatnál, vagy város ás vidékénél.  
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1.1.2.3.2. A tudásfejlesztés új szerepe 
 
 Az „Új Gazdaságban” az innováció tudástermelés. A tudástermelés legfontosabb 
egységei az alapkutatással és az alkalmazott kutatással foglalkozó intézmények az egyetemek 
és a K+F intézetek. De ide kell sorolnunk minden tudáskoncentrációval és –elosztással 
foglalkozó intézményt, szervezetet is. 
 Az információs korban a tudás iránti növekvı gazdasági igény az oktatás, a tanulás és 
általában a kultúra társadalmi és gazdasági felértékelıdését vonja maga után (innováció, 
oktatási ipar, egész életen át tartó tanulás) jelentısen növelve a társadalmi esélyegyenlıséget. 
Az „információs sztráda” végtelen terében elméletileg mindenki elfér. Méltán várhatjuk el, 
tehát, hogy a jövıben ne mi, emberek alkalmazkodjunk a technika vívmányaihoz, hanem a 
kínált szolgáltatásokon keresztül végre azok támogassák, erısítsék, segítsék életünket, 
növeljék a társadalom minden tagjának a boldoguláshoz, a megélhetéshez, a tudáshoz, a 
pihenéshez és szórakozáshoz, s nem utolsó sorban az egészségesebb, emberibb környezet 
megteremtéséhez való hozzáférési esélyét. 
 A különbözı információforrások (könyvtárak, múzeumok, képtárak, zenetárak, 
filmtárak, sajtótermékek, adatbázisok, stb.) anyagainak számítógép-hálózaton keresztül való 
„olvashatósága” a mővelıdés, tanulás és szórakozás soha nem látott távlatait nyithatja meg; a 
régi és az új tudások digitalizálását és hozzáférhetıségének megteremtését.  

Az ezredfordulóra a változás állandósulása nemcsak a stabil iparágaknak, hanem a 
gazdasági élet egészének fragmentálódásához vezetett. A munkaerıpiaci helyzetet minden 
téren a mobilitás és a változásokhoz való gyors alkalmazkodás képessége határozza meg. A 
versenyképességet a felhalmozott és folyamatosan bıvített tudás adja. Ebbıl következıen az 
új-gazdaságban a tanulás nem egyszeri és befejezett, hanem egy egész életen át tartó 
folyamat.  
 Az oktatás és felnıtt képzés nemcsak a társadalmi egyenlıtlenségeket kiegyensúlyozó 
és az esélyegyenlıséget leginkább biztosító alapvetı fontosságú szociális feladattá vált, 
hanem az oktatásnak a tudásáramlásban betöltött szerepe okán, maga is része lett az 
innovációs folyamatnak.2  
 

1.1.2.4. A tudástársadalom alternatíva 
 
 A fenti gondolatmenetbıl is kiviláglik, hogy az információs társadalom és a 
tudástársadalom megvalósulása szinte összemosódik. Ez mindenek elıtt az információ belsı 
(tudás(oka)t hordozó) sajátosságával és infrastrukturális meghatározottságával magyarázható. 
Mégis, hogy az információs társadalom megvalósulásában a techno-puch javára ne 
károsuljanak a társadalmi értékek és célkitőzések (social-puch), fontos, hogy a fejlıdés 
szakaszait megkülönböztessük egymástól.  
 A tudástársadalom lényegében az információs társadalom szociális dimenzióját jelenti. 
A civilizálódás azon momentuma, amikor a technikai/technológiai lehetıségek, a társadalom 
újraszervezésében hasznosulnak. Másként fogalmazva, a már mőködı információs rendszerek 
társadalmilag hasznosulnak, a tudástársadalom közmőveivé válnak, amelyen keresztül már 
nem csak tudás-elemek (információk, adatsorok), hanem valódi tudások áramolnak.  A tudás 
itt, az információk sajátos szervezettségi jegyekkel ellátott kontinuuma, amelyet az 
                                                 
2 Az Új Gazdaságban alapvetıen változik meg az ember munkához való viszonya. Az új tudások, ismeretek 
megszerzése nem elıfeltétele, hanem része a munkának. A kutatások arra figyelmeztetnek bennünket, hogy egy 
ember életében legalább 3-4, de a következı évtizedben már 5-7 alkalommal kell korábbi ismereteit megújítani, 
szakmai pályáját módosítani. Ez csak abban az esetben lehetséges, ha hagyományos, stabilitásra építı jóléti 
intézményrendszerünket is az állandóan változó világ követelményeinek megfelelıen alakítjuk át. 
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informatikai hálózatokon keresztül osztanak meg és el, s amely a társadalmi tıke részévé 
válik (de nem azonos azzal).   
 

1.1.2.4.1. Új reneszánsz, avagy a minıség forradalma 
 

 A 20. század második felét, az indusztriális társadalmat átalakulásra kényszerítı 
technológiai forradalom, a nemzetközi munkamegosztás és a piacok globális mérető 
integrációja mellett az idırıl idıre jelentkezı energiaválságok, a kontroll nélküli fogyasztásra 
és természeti erıforrás felhasználásra visszavezethetı ökológiai katasztrófák, elszaporodása 
jellemezte. A gazdasági, társadalmi és ökológiai egyensúly felbomlása további anomáliákra 
mutatott rá, amelyek leginkább a kulturális és a területi egyenlıtlenségekben keresendık. Az 
ezredforduló nagy felismerése, hogy fennmaradásunk egyetlen lehetséges útja az emberiség és 
a föld eltartó képességéhez igazított fenntartható fejlıdés megteremtése, amelynek érdekében 
az emberi intelligencia minden eszközrendszerét fel kell használnunk. Az eredményesség 
elemi feltétele az emberiség globális mérető együttmőködése minden szinten. A fenntartható 
fejlıdés paradigmája tehát mindenek elıtt azt jelenti, hogy az indusztriáliskor 
tömegtermelésre és tömegfogyasztásra épülı, csak a piac és a gazdasági verseny szabályainak 
engedelmeskedı funkcionális globalizációt „humanizálja”.  

Humanizálni a 21. században annyit tesz, mint a globális és lokális világ között a 
kommunikáció eszközrendszereinek módszeres alkalmazásával az együttmőködés 
(kooperáció), a részvétel (participáció), a szubszidiaritás ( megfelelı döntési szint )és a 
szolidaritás ( a kisegítés elve)  értékei mentén egyensúlyt teremtve a fejlıdést a mennyiségi 
növekedési pályájáról a minıségi változások irányába mozdítsuk el. Másként fogalmazva: az 
információs forradalom technológiai eredményeit felhasználva egy értékközpontú világ 
megteremtése a feladat, amelyben  

� az átalakulást magában hordozó és azt indukáló erıforrás az információ,  
� a változások tartalmát és minıségét meghatározó stratégiai erıforrás a tudás,  
� a fejlıdés dinamikáját meghatározó erıforrás az innováció (melynek forrása az 

emberi intelligenciában rejlı kreativitás).  
Fejlesztési szempontból ez nem többet és nem kevesebbet jelent, mint az ember (a 

tudás hordozója), az eszköz (a tudást közvetítı infokommunikációs technológiák) és a 
tartalom (a tudást hordozó információk sajátos követelményeket kielégítı szervezése) 
egymásra épülı és egymást feltételezı tudatos fejlesztését.  
 

1.1.2.4.2. Középpontban az ember 
 

 Mára már világszerte konszenzus alakult ki a tekintetben is, hogy egy ország, vagy egy 
térség jövıjének és fejlıdésének három fontos, stratégiai jelentıségő területe van: az oktatás, 
az egészségügy és az innováció. Míg az elsı két terület az emberek szellemi és fizikai jólétét 
biztosítva a megújulásra alkalmas alkotó és munkaképesség feltételrendszerét teremtik meg, 
addig az innováció nem más, mint e képességnek a gazdasági és társadalmi életben való 
objektiválódása és hasznosulása. Az innováció hasznosulása minden esetben két- vagy 
többirányú:  

� Gazdasági értelemben a piac igényeinek és követelményeinek megfelelıen, mind 
anyagi, mind pedig szellemi értelemben értékesül.  

� Társadalmi értelemben pedig növeli a lakosság alkotó és munkaképességének 
megújulását, életminıségének, társadalmi és gazdasági közérzetének javulását.  
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 A folyamat hatása azonban fordítva is igaz. Minél megfelelıbb társadalmi és 
kedvezıbb infrastrukturális körülmények között él az ember, tudását annál hatékonyabban és 
eredményesebben tudja hasznosítani. Az innovációs kényszer nem egyszerően közelebb hozta 
egymáshoz, hanem szerves egészbe forrasztotta a gazdaságot és a szociális szférát.  Nem 
véletlen, hogy ma már társadalomgazdaságról beszélünk. Egy olyan egységrıl, amelyben az 
egészség, a tanulás, az általános mőveltség, a természeti környezet, a család, a civil 
társadalom, a szabadidı stb. olyan tényezık, amelyek meghatározzák az adott térség, ország 
gazdasági szintjét.  
 

1.1.3. A területfejlesztés új dimenziói 
 
Mint minden radikális és mélyreható változás az emberiség történelemben, az 

információs forradalom is számos bizonytalansággal és kockázattal jár együtt. Ezek 
mérséklése, a lehetıségek valóságos elınyökké alakítása csak akkor lehetséges, ha a 
fejlesztéseket egy átgondolt, világosan meghatározott jövıkép mentén, rendszerszerően 
felépített stratégia alapján valósítjuk meg.  A „rendszer” fogalma az intelligens 
területfejlesztésben elveszíti korábbi merevségét. Nem univerzális, sztereotípiaszerően 
alkalmazandó és alkalmazható módszert és struktúrát jelent, hanem a települések/ városok és 
településcsoportok egyedi adottságaira, lehetıségeire, a térségben élı emberek életmódjának, 
hagyományainak, felkészültségének, s nem utolsó sorban a jövıvel szemben támasztott 
igényeinek (elvárásainak) függvényében kialakított fejlesztési módszer.  

 

1.1.3.1. Intelligens fejlesztés 
 

Az információs társadalom térhódítása meghatározott gazdasági, jogi és társadalmi 
feltételek teljesüléséhez kötıdik. Az információs gazdaság pótlólagos növekedéséhez a 
gazdaság oldaláról mindenekelıtt megfelelıen rugalmas és dinamikus áru-, szolgáltatás-, 
tıke- és munkaerıpiac kialakítása szükséges. 

1. A fejlesztés sikerének alapvetı feltétele a társadalmi befogadó közeg fejlettsége, az 
információs gazdaság- és infrastruktúrafejlesztés társadalmi beágyazottsága. Információs 
társadalom és gazdaság csak akkor és ott jön létre, ahol a társadalom többsége rendelkezik az 
új információ- és kommunikációtechnológiai eszközökkel, valamint ezen eszközök 
felhasználásához szükséges tudással. Alapvetı fontosságú tehát:  

� Gazdasági szempontból a kritikus tömeg mielıbbi elérése. Az új információs 
infrastruktúra beruházásainak megtérülése csak egy bizonyos szintő kereslet mellett 
lehetséges. A kritikus tömeg elérését a verseny önmagában nem, vagy csak nagyon lassan 
biztosítja. A piac megfelelı méretének és a fejlıdés dinamikáját biztosító piaci impulzusok 
kialakulásának érdekében elengedhetetlen a gazdasági szereplık, a közszféra és a társadalom 
(az állampolgárok) együttmőködése (Public Privat Partner Ship).  annak elımozdítása, hogy a 
társadalmi tıkében realizálódó tudás minél több  tıkeértékő tudássá konvertálódjon.  

2. A rugalmas és dinamikus munkaerıpiac megteremtése. Ez az állampolgár 
szemszögébıl nézve az „egész életen át tartó tanulás” és az „információs írástudás” új 
követelményeit és lehetıségeit jelenti.   

� A gazdasági és az állampolgári megközelítés közös metszeteként az információs 
gazdaság kulcságazatává válik az oktatásipar, a felnıttképzés és a piaci igényekhez 
igazodó szak- és továbbképzés. 
� Az információs gazdaság stratégiai ágazata a tartalomfejlesztés. Ez társadalmi 
oldalról nézve elıször a kulturális örökség hozzáférhetıvé tételét és megújítását 
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foglalja magába, hosszútávon pedig, a régi és új tudások széleskörő megszerzését és 
elérhetıségét, adatbázisok és távoktatási rendszereken keresztül.  
� A hátrányos helyzető rétegek, fogyatékosok és inaktívak (újra)
 foglalkoztatása és képzése, ami társadalmi szempontból az esélyegyenlıség, a 
társadalmi kohézió és az életminıség programjaként fogalmazódik meg.  
Az intelligens stratégia sikerének kulcsa az „ember-eszköz-tartalom és társadalom” 

együttes, egymásra épülı és egymást feltételezı fejlesztése. Ez azonban nem szakítható el a 
térszerkezet tényleges gazdasági-társadalmi-területi feladataitól. Ezért alapvetı feladat annak 
megfogalmazása, hogy az adott település / város, térség számára mi az aktuális és mi a 
stratégiai ember – eszköz - tartalom és társadalom négyesség program valóságos értelmezése. 
 

1.1.3.2. A tudás-, avagy a tartalomfejlesztés  
 

Amennyiben elfogadjuk, hogy az információ a kommunikációs folyamat része, akkor 
azt is tételezzük, hogy maga a tudás egy interakció. Egy adott személy vagy közösség 
(társadalmi csoport) egyszerre termel, felhasznál és „forgalmaz” (közvetít) új információkat.  
A közösségen belüli tudásszervezés, következésképpen a tudással való gazdálkodás igazi 
kihívása tehát nem más, mint a szervezeteken belül felhalmozott explicit és tacit tudások 
feltárása, rendszerezése, ezek transzferálásának és konvertálásának biztosítása, a régi és új 
tudások elosztásának lehetı legszélesebb körő kiterjesztése annak érdekében, hogy 
növekedjen a társadalom – s benne az egyén – versenyképessége. Másként fogalmazva, annak 
elımozdítása, hogy a társadalmi tıkében realizálódó tudás minél több tıkeértékő tudássá 
konvertálódjon.  

A tudástársadalom és tudásalapú gazdaság fejlesztése szorosan kapcsolódik az 
információs társadalom megvalósulását célzó intelligens fejlesztésekhez, azzal a különbséggel, 
hogy míg ez, az infokommunikációs infrastruktúra és azok alkalmazási területeinek 
fejlesztését célozta meg, addig a tudástársadalom fejlesztési programja mindenek elıtt az 
információs hálózatokon megjelenı tudástartalmakra, azok elosztására és elosztási 
rendszereire, a társadalmi tıkében realizálódó tudástıke hatékony felhasználására és újra 
hasznosítására (tudás innováció) koncentrál.  
 

1.1.3.3. Társadalmi innováció 
 

A modern gazdaságok fejlıdési üteme és versenyképessége jelentıs mértékben az 
emberi tényezıktıl függ – állapította meg a 80-as évek közepén Drucker.3 A társadalmi 
újítások jelentıségének felismerésével a figyelmet az innovációs magatartás fontosságára is 
ráirányította. 

Egy ország jövıjének és fejlıdésének három fontos, stratégiai jelentıségő területe van: 
az oktatás, az egészségügy és az innováció. Míg az elsı két terület az emberek szellemi és 
fizikai jólétét biztosítva a megújulásra alkalmas munkaképesség feltételrendszerét teremtik 
meg, addig az innováció nem más, mint e képességnek a gazdasági és társadalmi életben való 
objektiválódása és hasznosulása.  

                                                 
3 Drucker, P.: Innováció és vállalkozás, Budapest (Park Kiadó), 1993. – A szerzı az USA gazdaságát elemezve 
rámutat arra, hogy a „vállalkozói” gazdaság  kifejlıdését nem a technológiai, hanem az olyan társadalmi 
újításoknak  köszönheti, amelyek fıként a kis- és középvállalkozásokban megjelenı, a vezetéshez, mint „új 
technológiához” kapcsolódnak. 
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A tudásnak, mint stratégiai erıforrásnak a kiaknázása nem egyszerően technológiai 
kérdés. A számítógépek ugyan képesek az információkat összegyőjteni de azokat tudássá 
konvertálni csak az emberi elme képes. Mindebbıl következik, hogy a tudás gazdasági 
hatékonyságának elemi feltétele magának az embernek megfelelı kondicionálása. A gazdaság 
mőködtetése szempontjából a tudás tıke. Az ember és világa, amely e tudásnak hordozója és 
mőködtetıje pedig, olyan erıforrás, amely a gazdasági folyamatokban ugyancsak tıkének 
tekinthetı.  

Társadalmi megközelítésben az emberi erıforrással való gazdálkodás komplex 
rendszere nem merül ki az állandóan változó, formálódó folyamatok, képességek, 
szakismeretek szinten tartásában és fejlesztésében. A tudás hatékonyságát és minıségét 
nagymértékben meghatározza az egyén fizikai és lelki állapota, a szervezeten belüli és kívüli 
társadalmi helyzete, elismertsége, kapcsolatrendszere. Az a kulturális és társadalmi környezet, 
amelybe az ember és tudása beágyazódik. Ez a gazdasági szervezeten kívüli közeg nem 
csupán kondicionálja a tudás hasznosításának folyamatát és az új tudások (tudás-innovációk) 
létrehozását, hanem kimeríthetetlen forrása is a hasznosulásra kerülı tudásnak.  

Ugyanakkor látni kell, hogy posztindusztrializmus másként osztja el a társadalmi 
tıkét, amelyen belül a tudás az egyik legfontosabb tıketípus, és másként szervezi meg a tıke 
újraelosztását, mint az indusztriális társadalom. A tudás fogalmán belül elkülönítetten kell 
kezelnünk az intézményes tudás és a tıkejellegő tudás fogalmát.  

Az infrastrukturális, kockázati és korlátlanul transzferálható tıkejellegő tudás nem 
azonos a hagyományosan használt - az oktatásügyben, vagy a kutatás és fejlesztésben - 
intézményes tudás fogalmával. Ez utóbbi olyan társadalmilag szabályozott tudásfogalmakat 
takar, amelyekre jól körülhatárolható társadalmi szükséglet épült ki. De azt már nem lehet 
elıre meghatározni, hogy melyek lesznek azok a konkrét tudások, amelyek valós tıkévé 
válnak az aktorként fellépı egyénekben. Ez egyrészt az jelenti, hogy a hagyományos 
tudásfajták nem azonosak a transzferálható tıkejellegő tudással, másrészt viszont a 
tıkeértékő tudás termelésének az intézményes tudás elemi feltétele.  

A tudásalapú társadalomban és gazdaságban az egyén lehetıségeit megragadni nem 
tudó, nem képes társadalom tagjai hátrányt szenvednek (új szociális tagozódás és hátrány 
kialakulásának veszélye). Ez a hátrány viszont ugyanolyan sebességgel válhat végleges 
leszakadássá, mint amilyen gyorsasággal az innovációs kényszer hatására a hasznosuló tudás 
változik. Az aránytalanságok korrekciójára a társadalmi tıke – ezen belül a tudás – hatékony, 
a változásokat nyomon követı elosztásával és a tudásnak az egyéni életekhez (kihívásokhoz) 
igazodó alkalmazásával lehetıség nyílik. 

Az elmondottak tükrében megállapíthatjuk, hogy az információs korban az 
innováció tudástermelés és „multidimenzionális jelenség”. Az új iránti fogékonyság, az új 
érték létrehozása nem csak a gazdasághoz, hanem mindenfajta emberi tevékenységhez 
kapcsolódik, ily módon a gazdaság és a társadalom minden szférájában megjelenik. Egyszerre 
jelentik a gazdasági, társadalmi, kulturális szféra megújulását és az azokat átható 
képességtermelı és képesség felhasználó gyakorlatokat, amelyek aztán valamilyen új vagy 
megújított produktumban öltenek testet. 

1.1.4. Globális kompetencia  
 

 A hagyományos gazdasággal szembeni legnagyobb változás, hogy az újgazdaság 
centrumai a földrajzi távolságtól és elhelyezkedéstıl független virtuális tudástereket alkotnak. 
A virtuális térnek köszönhetıen nem csak a hagyományos termelés és a tudástermelés 
földrajzi különválasztása, hanem a globális mérető tudáskoncentráció is lehetıvé vált. A 
verseny tehát alapvetıen a virtuális térben zajlik és kétirányú:  

1. egy részrıl a tudáskoncentrációs képesség növelésérıl (globális verseny), 
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2.  másrészrıl a tudásterekhez való csatlakozás képességérıl (lokalitások között zajló 
verseny).  

Miután a tudás termelése és fogyasztása egymástól elválaszthatatlan folyamat (ld. 
tudás-innováció) az újgazdaságban a termelés és piac azonos értékő kategóriák. A globálisan 
szervezıdı újgazdaságba való bekapcsolódás kényszere tehát fokozott mértékő. A 
bekapcsolódás lehetısége, pedig annál nagyobb minél nagyobb az adott térségben a tıke-, 
azaz a tudáskoncentráció, és minél erıteljesebb azok integrációja, egymásba 
konvertálhatósága. A jövı városainak, ahhoz hogy a globális gazdaság kompetencia 
közösségévé válhassanak az információs korban, számos a tudás áramlását, hasznosulását és 
innovációját támogató tıketípussal kell rendelkezniük 

E tıketípusok között válogatva határozható meg a városfejlesztés iránya, stratégiája. 
Miután a tıketípusok kivétel nélkül jól körülhatárolható értékeket is megjelenítenek, a 
tudástársadalom korában a terület-, s városfejlesztést „értékalapú” fejlesztésnek is 
tekinthetjük. A végsı cél az, hogy a lehetı legtöbb tıkeérték kerüljön hasznosításra a 
tudástermelés folyamatában. A kollektív intelligenciába beépült érték és tudásképzı 
tıketípusok egymással szoros összefüggésben állnak, gyakorta nehezen szétválaszthatók és a 
fejlesztés eredményeként beépülve a tudástermelés egységes rendszerébe pénzben is 
kifejezhetı gazdasági értékkel bírnak, és mérhetıvé válnak. (1.ábra) 
 

Tıketípus A fejlesztés iránya 
 

Társadalmi tıke és tudástıke A társadalmi tıkében realizálódó tudásforrások 
erısítése, feltárása.  Társadalmi innovációs 
potenciál, kreativitás. 

Demokrácia tıke  Társadalmi együttmőködést elımozdító 
fejlesztések a kormányzás (nyilvánosság, 
átláthatóság), az állampolgárok - részvétel 
(participáció), együttmőködés (kooperáció), - és 
a gazdaság - partnerség (partnership), szolidaritás 
- részvételével. 
Network politika 

Kulturális t ıke  A kollektív intelligencia erıforrásainak feltárása 
és fejlesztése, a kultúra multidimenzionális 
jellegének visszaállítása. – Identitás, kreativitás, 
innovációs miliı.  

Környezeti tıke Természeti erıforrások, környezetvédelmi 
szempontok érvényesítése a fenntartható fejlıdés 
érdekében: tisztaság, biztonság, attraktivitás.  

Technikai tıke Infrastruktúra és technológiai fejlesztés, 
szervezeti / intézményi keretek;  

Pénztıke / gazdasági tıke Pénz és vagyon, befektetések, innovatív 
vállalkozások fejlesztése, támogatása. 
1. ábra 

 
Az elmondottakból következik, hogy a virtuális városfejlesztés nem más, mint a 

kompetenciaközösség létrehozása érdekében történı „tudásmenedzselés”.  
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1.1.4.1. Lokálisan zajló fejlesztési technikák a globális kompetencia 
szolgálatában 

 
A globalizáció egy olyan folyamat, amely térben teljességében átfogja, tartalmában, 

pedig átalakítja az emberiség, a társadalom, a gazdaság fogalmait. A szabályozás új 
technikáját/technológiáját az információra alapozza: a korábbi lokális szabályozás helyére 
egyrészt egy sokrétegő térkoordinációt, másrészt egy sokpólusú gazdasági, politikai, 
kulturális, informatikai rendszert összehangoltan mőködtetı szabályozórendszert állít. Ebbıl 
fakad a globalizáció lényegi jellemzıje, nevezetesen a folyamatba való bekapcsolódás 
kényszere.  

Ugyanakkor, mint azt már fentebb láttuk, a globalizáció differenciált eszközrendszert 
feltételez a különbözı tér-dimenziókban. Terület- és városfejlesztési szempontból ez azt 
jelenti, hogy a lokalitás szintjén egy új típusú többdimenziós „urbanizációs” folyamat indult 
el, amelyet jobb híján tudásalapú urbanizációnak vagy „tudásváros” programnak 
nevezhetünk, amely magába foglalja ugyan, de nem azonos az intelligens város fogalmával.  

� A fejlesztés egyik dimenziója a tudáskoncentrációt elısegítı tudásközponttá válás 
feltételrendszerének megteremtése, infrastruktúra és intézményhálózat kiépítése, amely 
számtalan alközponton keresztül egész régió tudástermelését képes integrálni. A 
területfejlesztés nyelvére lefordítva ez azt jelenti, hogy a város és térsége (agglomerációja, 
vonzáskörzete) egy virtuálisan szervezıdı „tudásvárost” alkot. Urbanizációs szempontból a 
fejlesztés célja az intelligens város megteremtése, amelyben a technológiai, gazdasági és 
társalmi átalakulás összehangolását kell megvalósítani. Azt kell elérni, hogy az 
infokommunikációs rendszerek a társadalmi és gazdasági valóság közmőrendszerévé, a 
fenntartható fejlıdés alappillérévé váljanak.  

� A másik dimenzió a tudástermelés (innováció) intenzitásának növelését szolgáló 
virtuális szervezetek rendszerének kialakítása és támogatása, különös tekintettel a 
tartalomfejlesztésre, a tudást hordozó információk újrahasznosítására (szolgáltató szektor).  

�  A harmadik dimenzió a tudásvárosnak, mint tudástermelı alegységnek a globális 
tudásgazdaságba való integrálása: technopolis, tudáspark fejlesztések, stb. Ebben a 
dimenzióban különös jelentıséggel bírnak a K+F szervezetek és azoknak a gazdaság 
szereplıivel való együttmőködése. – Az információs kor tudás fogalmában csak a hasznosuló 
tudás bír valós tudás értékkel. Ez egyben azt is jelenti, hogy minden fejlesztés és minden új 
tudás annyit ér, amennyit a társadalmi és gazdasági hasznosulás értékesül.  
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   Fenntartható    
        fejlıdés  

 
Intelligens város 

 
 Új gazdaság  

szektorai 
 

Gazdasági központ 
 

Oktatási rendszer 

Fejlett szolgáltatások 
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közmőrendszer Egész életen át tartó 
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Kultúra 
 
 

 
 

Tudásváros 
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vállalkozások 
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tevékenység 
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Egészségtudományok 
/ egészségcentrumok 

 

 
Technológiai 

központ 
Egyetem / K+F / 

vállalkozások 
 

1. táblázat 
 

Az itt felsorolt lehetséges fejlesztési dimenziók természetesen tovább bıvíthetık, és 
egymáshoz való viszonyuk nem hierarchikus. A fejlesztés bármely ponton és egyszerre több 
területen is elindítható, sıt idıvel módosítható is.  

 

1.1.4.1.1. Intelligens város (e-Város) 
 

Az intelligens város olyan fejlett információs infrastruktúrával rendelkezı, sajátos 
minıségő földrajzi egység, amely egyrészt a kormányzatok (önkormányzat), a vállalkozások, 
a non-profit szféra (oktatás, kultúra, egészségügy, társadalmi szervezetek) és az 
állampolgárok közötti korszerő elektronikus információcserét, másrészt az üzleti, közhasznú 
tranzakciók, lebonyolítását biztosítja.  

� Az „intelligens környezet” új üzleti lehetıségeket teremt a térség vállalkozói 
számára, vonzza a külföldi beruházókat, miközben új típusú szolgáltatásaival folyamatosan 
javítja a lakosság életminıségét. Az intelligens település / kistérség a globális információs 
társadalom egyik alapegysége. Funkcionálisan és tartalmilag sajátos, egyedi arculatú, 
intelligens térségi egység.  

� Az intelligens város hatékonyan hasznosítja fejlıdési adottságait, ki tudja aknázni 
helyi potenciálját. Ugyanakkor képes kihasználni az új lehetıségeket is a gazdasági 
növekedés érdekében, továbbá képessé válik egy olyan támogató intézményrendszer 
kialakítására a jóléti szolgáltatások területén, amely erısíti és növeli a társadalmi 
összetartozást, a demokráciát és a stabilitást.  

Az intelligens területfejlesztés merıben új értelmezést ad az „ellátottság” fogalmának, 
amely nem a közintézmények számának, hanem az azok által nyújtott szolgáltatások 
mennyiségének és minıségének növelésével, valamint az azokat igénybe vevı állampolgárok 
számával válik mérhetıvé. A mennyiségi változás csak akkor válik valós minıségi változássá, 
ha a szolgáltatások képessé válnak a lakosság egyedi, sajátos igényeit kielégíteni.   
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2. ábra Az intelligens fejlesztés iránya 

 
Az intelligens városfejlesztés új megvilágításba helyezi az urbanizáció fogalmát. 

Miután magába foglalja az infokommunikációs infrastruktúra közmőrendszerként való 
használatát és az információs társadalom megvalósulását, a „várossá fejlıdés kritériumait 
többé már nem a földrajzi és területi meghatározottság, hanem az IKT társadalmi és gazdasági 
beágyazottsága, a virtuális tér szervezeti struktúráinak fejlettsége és a szolgáltatások minısége 
határozza meg. Ebben az összefüggésben bármely település, térség célul tőzheti ki magának, 
hogy „intelligens város” legyen és a virtuális térben, mint egy nagyobb területi integráció 
„tudástermelı” alközpontjává váljon.  

Az intelligens fejlesztés a tudásvárossá válás kritériuma, ebben az értelemben 
minden tudásváros egyben intelligens város is, illetve a tudásközpontokból elindítható az 
intelligens várossá válás, de nem minden intelligens város képes tudásvárossá válni, mert nem 
rendelkezik a tudástermelés integrációjához szükséges meghatározó kompetencia-
szervezetekkel.  

Az intelligens város másik, ma még általános jellemzıje a szigetszerő vagy mozaikos 
struktúra. A virtuális térben megjelenı szervezetek közötti kapcsolati háló az alkalmazott 
technológia okán nem teszi lehetıvé az átjárhatóságot. Minden egyes strukturális elem sajátos 
informatikai rendszerrel rendelkezik, amelyek között az interoprabilitás megteremtése új 
kihívást jelent. Az intelligens város egységes közösségi várostérré fejlesztése a jövı város új 
kihívása (ld. u-város). 

 

1.1.4.1.2. Tudásváros / kompetencia város (i-Város) 
 

A tudásváros lényegében az intelligens város virtuális vetülete, ahol a várost alkotó 
struktúrák, mint tudást termelı szervezetek az újgazdaság globálisan szervezıdı versenyében 
egységesen fellépni képes kompetenciaközösséget alkotnak. A tudásvárosok a globális 
térszerkezetben, mint tudásközpontok lépnek fel, miközben maguk is számos sajátos – a 
lokalitásból táplálkozó - tudástermelı alközpont integrációjából építkeznek. A tudásvárosok 
diverzitását a lokalitás adja meg. 

A virtuálisan szervezıdı városban a kormányzás (government) - a lokális 
kormányzási technikák – a tudástermelést szervezı, kiszolgáló és a várost, mint 
kompetenciaközösséget a globális versenyben megjelenítı „logisztikai” feladatok ellátását is 
magába foglalja. Ezen funkciónak köszönhetı, hogy a kormányzat / önkormányzat maga is 



Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) 
 

Stratégiakutató Intézet Kht. 20 

„szolgáltatóvá”, a tudásszervezés egyik alrendszerévé válik. Az i-városban a tudás és 
innováció összekapcsolódik a belsı piac és életminıség integrált fejlesztésével. 

A fejlesztések középpontjában a tartalom (eContent) és az információk áramoltatása 
áll. A tartalom, annak minden formájában az információs kor alapanyaga.  Általános 
értelmezésben az infokommunikációs hálón közvetített adatokat vagy azok halmazait, 
szövegeket, hangokat, képeket, ezek multimédiás kombinációit jelenti. Ezen tartalmak 
mindegyike a globális információs hálón keresztül szétszórható.  

� Tartalmat bárki létrehozhat: egyének, kormányzati testületek, intézmények, non-
profit szervezetek, gazdasági szervezetek stb.  
� A tartalom mindig diffúziós céllal jön létre, és a globális kommunikációs háló 
széles közönségének kommunikációs lehetıségeit használja ki.  
� A tartalom célja a kommunikáció generálása, ezért magában hordozza az 
interaktivitást.  
Mindebbıl következik, hogy a világhálón megjelenı tartalom üzenete és formai 

megjelenése nem csupán a közvetített információk minıségét, hanem a kommunikáció 
minıségét és hatékonyságát is meghatározzák, hiszen a kommunikációs folyamatban minden 
felhasználó nem csak fogyasztója, hanem elıállítója is a tartalomnak. Ez egyben azt is jelenti, 
hogy eredményes intelligens fejlesztésrıl nem beszélhetünk hatékony tartalomfejlesztés 
nélkül.4  

A tudásvárosok megszületése alapvetıen a tudástermelés koncentrációjához és a 
tudástermelı megaszervezetek integrációjához kötıdik. A globálisan is megjelenni képes 
kompetenciaközösségek egy háromoldalú együttmőködés mentén szervezıdnek, amelyek 
együttesen képesek megfelelni az innováció, a tudáshasznosulás / hasznosítás és a tudás 
diffúzió követelményeinek. Ilyen intézmények 

� az egyetemek és más felsıoktatási intézmények 
� K + F köz- és privátintézményei 
� magas tudásigényő és csúcstechnológiát alkalmazó vállalatok  

A területileg és virtuálisan is zajló integráció szervezeti szempontból flexibilis: a tagok 
megırzik önállóságukat, a tudástermelıi karakterüket, projekt orientált tevékenységükre 
pedig új szervezeteket hoznak létre. Az integráció prioritásai: 

� Projekt: a K+F tevékenységre fókuszál, mert ez biztosítja a tudásközpont 
kompetenciaképességét; a többi tevékenység, amely egy technológiapark vagy pólusváros 
mőködési feltételeit biztosítja (magas színvonalú informatikai szolgáltatások, ingatlan 
beruházások, oktatás és képzés, promóciós és marketing tevékenység valamint a 
legkülönbözıbb szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások (konferencia központ, szálloda és 
vendéglátás stb.) nem csak segítik és támogatják a K+F tevékenység eredményességét, hanem 
a technológiaparkoknak sajátos, városi arculatot is kölcsönöznek. Sıt urbanisztikai 
szempontból azt is mondhatjuk, hogy ezeken a szolgáltató szervezeteken keresztül 
integrálódik a tudásközpont a körülötte elnyúló városba.  

� Magas színvonalú piacképes technológiára való koncentráció. Az informatika 
szinte minden esetben szerepel a technológiai fejlesztések sorában 

� Partnerségi viszonyrendszer 
� Nemzetközi megjelenés 
 

                                                 
4 A globális infokommunikációs hálózatok hatalmas lehetıséget adnak a tartalom diverzitásra. Nem véletlen, 
hogy az infokommunikációs technológia alkalmazásának terjedése és az infrastruktúrafejlesztésekkel 
párhuzamosan vált központi kérdéssé a hálózatokon megjelenı tartalomfejlesztés problémája világszerte. 
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Területfejlesztési szempontból a tudásvárosok alábbi csoportjait különböztetjük meg: 
 

1. Technológiaparkokkal vagy tudományparkokkal rendelkezı, a globális versenyben 
önállóan is részt venni képes városok (megapoliszok) 

2. Pólusvárosok: a regionális térben szervezıdı tudásgazdaság központjait 
virtuálisan összefogó és szervezı tudásközponttal rendelkezı nagyvárosok. - A pólusvárosok 
fejlesztési koncepciója Franciaországban alakult ki és 2004 óta áll a gazdaságfejlesztés 
fókuszában. (Magyarországon ezt képviseli az Új Magyarország fejlesztési terv 
pólusprogramja.)  

3. Multipolisz hálózat: több város szorosan együttmőködve egyesíti eredményeit és 
versenyképességét. Általában nagy területeket fog össze, amely nagyságánál és 
sokoldalúságánál fogva a vállalkozások sokaságának képes a versenyképességét növelni. A 
tudásközpontoknak ez a formája terjedt el Észak-Európa ritkán lakott, alacsony 
urbanizációval rendelkezı területein (pl. Oulu, amely egész Észak- Finnország 
tudásközpontja)  

4. Új típusú tudásváros programok: a tudásváros, mint urbanisztikai koncepció 
valóságos mozgalmat hozott létre az elmúlt évtizedben, amelyhez olyan városok is sikerrel 
csatlakoztak, amelyek korábban nem rendelkeztek technológiaparkok létrehozására alkalmas 
ipari múlttal, vagy egy-egy megapolisz kerülete indított el önálló tudásváros programot. - Ez 
utóbbira példaként említhetjük Barcelona Pobleno városnegyedét, amely 2010-re a kulturális 
tudásközpont programját hirdette meg. A tudásközpontok létrehozása elsısorban az 
intelligens fejlesztésre és a helyi adottságokra támaszkodik: környezeti, kulturális, agrár vagy 
egészségügyi centrumokhoz kapcsolt tudásközpontok Az új városkoncepciók egyben új 
perspektívát nyitnak meg a városfejlesztés elıtt. Csak néhány kiragadott példát említünk meg: 
Burgos (Spanyolország) kulturális és természeti adottságaira építve Ciudad XXI programjában 
a turisztikai tudásközponttá válást tőzte zászlajára.  
 A tudásközpontok fejlesztésének kulcsa, több feltétel meglétéhez köthetı: 

� Egységes, minden szereplı által elfogadott és támogatott koherens 
gazdaságfejlesztési stratégia, amely illeszkedik a területfejlesztési 
célkitőzésekhez (kiemelten fontos a pólusvárosok fejlesztésénél) 

� A projektekben részt vállaló köz- és privát szervezetek közötti partnerség 
(PPS) 

� A legnagyobb piaci növekedést eredményezı technológiákra való koncentrálás 
� A nemzetközi megjelenéshez szükséges kritikus tömeg elérése (fejlesztések, 

vállalkozások, publikációk, szabadalmak, internet) 
 

Mindent összevetve látható, hogy Európa városai egyre szélesebb körben ismerik fel 
önnön jelentıségüket, a tudásszervezésben és koncentrációban elfoglalandó helyüket. Közép 
és hosszú távú stratégiáikban változatos megoldások és koncepciók jelennek meg. (A 
tudásközpontok típusait (ld. 1.5.1.5. fejezetben) Ezek közös vonása az infokomunikációs 
technológia közmőként való alkalmazása, a helyi tudások koncentrációja, a lakosságban és 
szervezetekben rejlı kreativitás integrálása a tudástermelés irányába. Ugyanakkor szembe kell 
nézniük egy alapvetı problémával: miként lehet a valós és a virtuális város egységét 
megteremteni? 
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3. ábra Nemzeti és nemzetközi pólusvárosok /tudásvárosok és együttmőködési rendszereik 
Franciaországban (2006) 5  nemzetközi pólus       ; regionális jelentıségő tudásváros      ; 

 
A 3. ábra térképén jól megfigyelhetı, hogy a jelentıs nemzetközi szerepet játszó 

tudásvárosok többsége a határmenti térségekben helyezkednek el. A határokon átnyúló 
együttmőködési formációk, a multikulturális környezet, a vállalkozások sokasága kifejezetten 
kedveznek a tudáskoncentrációnak épp úgy, mint a tudásinnováció folyamatának. A 
határmenti városok ugyanakkor hihetetlen mérető migrációs áramlás középpontjába kerültek s 
ez új feladatok elé állítja a helyi városvezetést. Példaként említhetnénk a német-francia-belga-
holland-luxemburgi határon húzódó Nagy Régiót (Grande Région), ahol naponta több mint 
húszezer munkavállaló lépi át a határt. Ugyanez a tendencia Svédország-Dánia-Norvégia-
Németország határán. Ezekben a térségekben nem csupán a közlekedésszervezés, a 
hagyományos kereskedelem, hanem az egészségügyi, hivatali és szociális ellátások 
rendszereinek egész sorát kell újragondolni. Nem véletlen például, hogy a Nagy Régióban 
alakult ki Európában elsıként a munkavállalók érdekeit koordináló interregionális 
szakszervezet, a Conseil Syndical Interrégional, amely a különbözı országok szabályozásait 
is figyelembe véve kísérli meg a munkavállalói érdekek egységes védelmét.   

Másik fontos eleme a határmenti együttmőködésnek az új demokratikus intézményi 
rendszer kialakulása. Elsısorban a területi önkormányzatok, a helyi civil szervezetek és 
szakmai körök együttmőködésével Európa nyugati felén már ma is a legkülönbözıbb 
demokrácia struktúrák – tanácsok - jöttek létre, amelyek legitimitásukat közvetlenül az 
Európa Tanácstól kapják. Általában megállapítható, hogy Európa minden nagyvárosa, de 
különösen a tudás és technológia centrumokként fellépı városok a nagy lakossági 
fluktuációval egyenes arányban növekvı demokrácia deficittel rendelkeznek. Ezzel a 

                                                 
5 Les pôles de compétitivité en France, www.industrie.gouv.fr 
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kérdéssel a továbbiakban még részletesen fogunk foglalkozni. Most csak annyit jegyeznénk 
meg, hogy a megapoliszok kormányzásának problemtikája, ha komplexebb is, nagyjából 
ugyanaz, mint az intelligens városok esetében: hogyan lehet egy virtuálisan és valóságosan is 
fragmentált, igényeiben egyre individuálisabb nagyváros egységét helyreállítani? Erre a 
kérdésre kíván választ adni az u-város víziója. 

 

1.1.4.1.3. A tudásváros jövıje: a mindenütt jelenlevı város (ubiquitous city/ u-city / 
u-Város6 

 
Az u-Városok Távol-keleten – Japán, Korea – vannak terjedıben. (4.ábra) Maga az 

elnevezés latin eredető: a potenciálisan mindenben és mindenütt létezı, jelenlevıség 
kifejezésére. Az új város koncepciójában elsısorban a virtuális és a való világban való 
szimultán jelenlétre utal. Az informatikában „uniquitous” a különbözı hálózati rendszerek 
integrálását jelenti egy központi architektúrán keresztül, amely a tudástermelı egységeket 
integrálja és miden polgár vagy minden szervezet számára elérhetıvé teszi a szolgáltatások és 
adatbázisok elérését, függetlenül attól, hogy milyen infokommunikációs eszközt vagy 
rendszert használ. Az u-cityben minden tudástermelı egysége azonos értékkel bír. Cél a tudás 
újrahasznosításba bevonni mindenkit.  

Az u-Város teóriája egyszerre fejezi ki a városnak, mint egységes közösségi térnek 
és a város kibertérben szervezıdı virtuális szervezeteinek közösségét. A fejlesztés 
középpontjában a harmadik generációs technológia áll, amely a média konvergencia 
eredményeként, lehetıvé teszi, hogy az egymástól elszigetelten kialakított informatikai 
struktúrák egy központi architektúra bevezetésével bármely rendszerbıl, bármilyen 
informatikai technológia alkalmazásával elérhetıvé váljanak.  

Az u-Város fejlesztésének elsı lépcsıjében megtörténik a digitális személyi (smart) 
kártyák készítése, amely a város minden rendszeréhez közvetlen belépést biztosít a polgárok 
számára: a kártya egységesen használható a parkolójegy fizetésére, kerékpárkölcsönzésre 
vagy intelligens kulcsként, mint a városi hivatalokkal való kapcsolatfelvételre, vagy a kórházi 
bejelentkezéshez.7  
 

 

                                                 
6 A latin „ubique” kifejezés azt jelenti „mindenütt, mindenhol”. Esetünkben a szimultán – virtuálisan és 
valóságosan – létezı város meghatározására szolgál. 
 
7 http://www.we-make-money-not-art.com ; - Anthony Townsend: Thinking in  telepathique cities, "Towards A 
Philosophy of Telecommunications Convergence" Conference, Budapest, 2007 sept.27-29. 
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4. ábra Szöul u-Város  koncepciója. A fejlesztés 2014-re fejezıdik be 
 

1.1.4.1.4. A tudásközpontok típusai 
 

A tudásközpontok nem azonosak a tradicionális kutatóintézetekkel. Általános 
jellemzıjük, hogy a kutatás és fejlesztés mellett közvetlen kapcsolatban állnak a gazdasági 
tevékenységet folytató cégekkel és a szolgáltatókkal, valamint az oktató központokkal. A 
tudásközpontok a tudástermelés – alkalmazás - továbbítás hármas egységét ötvözik. Az 
információs infrastruktúra, mint alapközmő a tudásközpont mőködési egysége. 

A tudásközpontok a megtermelt információk és intézményi (szervezeti) formája szerint 
igen változatosak lehetnek, és tekintve, hogy ma még egy új gazdasági tevékenységrıl van 
szó, csoportosításuk, kategorizálásuk nem könnyő feladat. A tudásgazdaság fejlıdésével ezen 
a területen is várható egy széleskörő specializálódás. Az viszont bizonyos, hogy a jövıben is 
közös jellemzıjük marad a hálózati infrastruktúra mőködtetıivel való szoros kapcsolat és az, 
hogy a megtermelt tudástartalom részben vagy egészében, mint „tudásalapanyag” kerül 
felhasználásra az elektronikus szolgáltató szektorban.  

1. Az információs közvagyonnak számító tudásbázist kezelı intézmények:  
Ebbe a csoportba mindenek elıtt azon alapítványi vagy a közszféra által létrehozott 

intézményeket értjük, amelyek megbízatása mindenekelıtt az adatbázisok létrehozására, 
frissítésére és mőködtetésére és széleskörő (közinformációk) vagy speciális felhasználását 
szolgáló elosztására szól. Ilyenek például az e-közigazgatást, e-kormányzást, e-egészségügyet 
stb. szolgáló vagy a nemzeti kulturális értékeket digitális formában kezelı adatbázisok 
(könyvtár, múzeumok stb.). Általános jellemzıjük, hogy ezen adatbázisok egy része 
közinformációként továbbítható a különbözı szolgáltatókhoz és felhasználókhoz, másik 
részük viszont kifejezetten zártláncú, speciális szakmai felhasználásra kerül.  

Ebben a körben ma még a nemzeti és a regionális szintő intézmények fejlıdése a 
jellemzı, de várhatóan létrejönnek a megyei és kistérségi - a lokális – szintő tudásbázisok is, 
miként formálódik már a közös európai virtuális rendszer is (eTen program). A tudásbázist 
kezelı intézmények tehát az új globális térszerkezethez igazodnak.  

2. Az intézmények sorában egyre szaporodnak a jövı tudásgazdaságában 
meghatározó szerepet játszó speciális tudásokat győjtı és kezelı adatbázisok. Létrejöttük 
elsısorban a felhasználói igény függvénye. Ma még ezek a tudásbázisok szakmai portálok 
formájában érhetık el, tehát a szolgáltató szférához kapcsolódnak. Jellemzıjük azonban, hogy 
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egyelıre – legalább is többségük - ingyenesen bárki számára hozzáférhetık. Ma még nem 
világos, hogy ezek az adatbázisok szolgáltató vállalkozásokká alakulnak-e át, vagy adatkezelı 
intézmények maradnak, amelyek a világhálón szétszórva az információkat a tartalomfejlesztés 
egy speciális szegmense lesznek. 

3. A tudományos és technológiai fejlıdést szolgáló magas szintő tudástermelés 
központjainak csoportját alkotják a tudomány- vagy technológiai parkok, valamint a K+F 
intézmények.  

3.1. Az információs kor gazdaságának tudásigénye és az innovációs kényszer 
következtében a klasszikus értelemben vett ipari parkok, K+F intézmények, információs 
hálózatot mőködtetı infokommunikációs cégek valamint elektronikus szolgáltatásokkal 
foglalkozó cégek területileg koncentrált egysége, amelynek célja a technológiai fejlesztés és 
azok több szinten történı azonnali alkalmazása. Ezekben a központokban a megtermelt tudás 
közvetlenül jut el a termelı szektorba. A tudástermelés intenzitását kiaknázva a 
tudományparkok a tudásipar valóságos központjai (ld. Szilikon Völgy az USA-ban, Torino, 
Metz, Hamburg, Achen, stb., cf. az autóipar fellegvárai stb.).  

3.2. Az európai gyakorlat azt mutatja, hogy a kutató és fejlesztı intézmények 
vonzzák és bekapcsolják a termelésbe az oktatási ipar jelentıs képviselıit – egyetemek, 
fıiskolák, felnıttképzéssel foglalkozó intézmények valamint a távoktatási központokat - és a 
tudáselosztásban résztvevı szolgáltató cégeket is (távoktató és tananyagfejlesztı központok). 
A folyamat azonban fordítva is igaz. A jelentıs kutatásokat végzı egyetemi központok nem 
egy esetben vonzzák a jelentıs K+F igénnyel bíró cégeket (Cambridge) 

3.3. A magas tudás termelésére specializálódott központok nem egyszer 
összekapcsolódnak a multimédiás fejlesztésekkel és a szórakoztató iparral: digitális TV és 
rádió központ, videofilmgyártás, video park stb. Szép példa erre a franciaországi Poitier 
melletti (Vienne megye) Futuroscope Park. A tudásközpontok igen változatos képet mutatnak. 
Egyre több olyan esettel találkozunk, ahol a kutatóintézetek a szórakozva tanítás irányába 
mozdulnak el: például a bresti Óceánkutató Intézet mőködteti Európa legnagyobb víz alatti 
akváriumát és a tengerkutatás, valamint a tenger-biológia ismeretterjesztı és oktató 
központját. 

4. Egyéb tudásközponti formációk: miként a fenti példák is mutatják, a 
tudástermelés szempontjából központi szerephez bármely irányból el lehet jutni. Miután a 
tudástranszfer lehetıségei kimeríthetetlenek elméletileg a tudásközpontoknak végtelen sok 
variációja lehetséges. Egy központ kialakulhat az oktatási, kutató intézmények és nem 
utolsósorban a kultúra-termelés mentén is. A hálózottság és a hálózatokon való 
tudástovábbítás valamint az új technológiai alkalmazás és annak továbbfejlesztése az ami 
szinte minden esetben jellemzı e központokra. Ez azt jelenti, hogy a jövıben a 
tudásközpontok lehetnek virtuálisak is. Ezeknek számos kezdeményezése fellelhetı már ma is 
a világban, de kiteljesedésük még csak a jövıben várható. Napjainkban, a fizikai értelemben – 
parkokban, központokban – megjelenı tudásközpontok a dominánsak, ahol egy adott 
tudástermelıi tevékenység számtalan megnyilvánulása és hasznosítása - beleértve a virtuális 
megjelenést is – figyelhetı meg.  

5. A kulturális tudástermelés az esetek többségében a szórakoztató iparral, a 
tudományos ismeretterjesztéssel, turizmussal kapcsolódik össze (ld. tematikus parkok), s csak 
igen ritkán ötvözıdik a kutatóközpontokkal. Ezen a területen a jövıben óriási fejlıdés elé 
nézhetünk. Különösen igaz ez a múzeumok, könyvtárak, levéltárak esetében. De új típusú 
szerepkörbe kerültek a mővelıdési központok is, mindenek elıtt a lokális tudásbázis 
létrehozásában és a tudáselosztás területén. Ezen intézmények már hagyományosan is 
végeztek, ha kis mértékben is, konferenciaszervezı és oktató (tudományos ismeretterjesztı) 
feladatokat. A kulturális és mővelıdési intézmények integráló szerepet játszanak a jövı 
oktatási rendszerei, a turizmus fejlesztés és a multimédiás technológiai fejlesztések irányában. 
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Tudásközponti szerepük tehát megkérdıjelezhetetlen. Számos európai város a kulturális 
értékekre alapozva fejlıdött tudásvárossá (pl. a spanyolországi Burgos városa a kulturális 
turizmusra alapozva a helyi egyetem K+F tevékenységének bekapcsolásával ma már az 
európai eTurizmus fejlesztés meghatározó tudásközpontja.).  

A kulturális intézmények tudásközponttá válásában külön ki kell emelnünk a 
könyvtárakat, amelyek élenjárnak és nem egy esetben példát, statuálnak arra, miként lehet a 
hagyományos funkciókat ötvözni az új kihívásokkal.  

6. A tudásközpontok kialakulásának másik, a jövıben várhatóan kiemelt területe lesz 
az egészségügy. Az információs technológia orvostudományban való hasznosítása és a 
kapcsolódó iparágak – orvosi mőszerek, mobil technológia -, valamint szolgáltatások - önálló 
vállalkozási formációk létrehozásának lehetısége -, a tudásközvetítés – képzés, oktatás, 
konferenciák – az egészségügyi központok létrehozásának új lehetıségét nyitja meg. Az 
egészségügyi centrumok másik orientációja az egészséges életmód (diabetes, rehabilitációs 
utókezelés, stb.) a környezetvédelemmel és a sportcentrumokkal alkothatnak olyan integrált 
komplexumokat, amelyben a turizmus és az elektronikus szolgáltatások bekapcsolódása 
mellett, helye van a kutatásoknak, a tudástermelésnek is.  

7. A másik feltehetıen fejlıdésnek induló terület, ahol nagyobb tudásközpontok 
kialakulása várható, a környezetvédelem, amely a mezıgazdasági termelés és az informatika 
területének összekapcsolódásával, vagy a turizmus, a szabadidı-gazdaság és az egészségügy 
kombinációjával sajátos tudástermelı központokat hoz létre. (pl. ez utóbbi vonatkozásban 
különösen jó példákat találunk Franciaországban a Loire vidékén és Belgiumban)   

Területfejlesztési szempontból a tudásközpontok mőködése meghatározó a 
tudásalapú gazdaság kialakulásában A különbözı tudományok valamint a tudományos 
ismeretek és a gazdaság integrációja látványos innovációs eredményekhez vezet, ami 
gerjesztı hatással van a gazdasági környezet pozitív alakulására és új vállalkozások 
létrehozására, ösztönöz. Ugyanakkor jótékony hatást gyakorolnak a felsıfokú képzés 
fejlıdésére, mert lehetıséget nyitnak az oktatási intézmények és a gazdaság közötti szoros 
kapcsolat kialakítására és az együttmőködésekre, a korszerő infrastruktúra, pedig elımozdítja 
a távoktatás fejlıdését.   
 

1.1.5. A kormányzás és önkormányzás új helye és szerepe a tudás-
fejlesztésben 

 
A bekapcsolódási kényszernek köszönhetıen világ városainak, függetlenül földrajzi 

elhelyezkedésüktıl és méretüktıl8 a következı kihívásokkal kell szembenézniük: 
1. Globalizáció: a gazdasági versenyképesség és a globális tudásgazdaságba való 

integráció kényszere okán felerısödik a városok közötti verseny a globális kompetenciával 
már rendelkezı multinacionális vállalatok letelepítéséért.   

2. Állampolgári elvárások: a növekvı lakossági igények kielégítése okán erısödik a 
közintézmények és az önkormányzat szolgáltató jellege.  

3. Sebességváltás: a polgárok elvárják, hogy a közintézmények munkája hatékony és 
átlátható legyen, a szolgáltatások gyorsan és hibátlanul történjenek.  

4. Technológia: a szolgáltató önkormányzat mőködésére a folyamatosan megújuló 
technológiák nyomása nehezedik 

5. Urbanizáció: a városok növekvı hatást gyakorolnak a regionális fejlıdésre és a 
költségvetésre. 

                                                 
8 Cities of the future — global competition, local leadership, PricewaterhouseCoopers, 2006. – A tanulmány 
készítıi a világ különbözı pontján, mintegy 40 város fejlıdését  vizsgálták.    
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6. Demokratikus megújulás: az intelligens városban a demokrácia alapja az 
információ demokratizálása, amely a nyilvánosságon túl magába foglalja az információhoz 
való hozzáférés és szabad alkalmazásának jogát. Az információs kor kihívásainak való 
megfelelés a világ minden városában szükségessé teszi a helyi demokrácia iránti bizalom 
helyreállítását, a polgárok és az önkormányzat közötti partnerségi viszony erısítését. A civil 
részvétel aktivizálására a helyi sajátosságoknak és lehetıségeknek megfelelıen változatos 
„demokrácia megoldások” (részvételi demokráciák) kelnek életre, amelyek egymással is 
versenyben állnak, hiszen ahol jobban mőködik a demokrácia, hathatósabb a helyi polgárok és 
az önkormányzatok együttmőködése, ott a befektetık és fejlesztık is szívesebben telepednek 
meg.  

E kihívásokra eredendıen infrastrukturális, gazdasági és terület- / városfejlesztési 
valamint társadalompolitikai jellegüknél fogva más-más tıkekoncentrációt, s ennek 
megfelelıen sajátos városmenedzselést, azaz kormányzást igényelnek.  

1.1.5.1. A tudásgazdaság hatása az állam funkcionális mőködésére 
A technikai és technológiai fejlıdés eredményeként (ld. média konvergencia), 

valamint az információ - tudás - innováció egymástól elválaszthatatlan generatív 
kapcsolatrendszerének okán, egy új modell van kialakulóban, ahol az információtermelı és 
felhasználó azonos értékő „szolgáltatóként” jelenik meg, mert az innovációs láncban az 
információt felhasználó (individuum vagy közösség) a felhasználás során maga is új 
információk, és tudások termelıjévé válik.  

Az információs gazdaság új helyzet elé állítja az államot is. Az információs 
kereskedelem szemszögébıl nézve ugyanis az állam is csak egy „termelı egység”. Az állam 
által „megtermelt javak” fogyasztói, pedig egyrészrıl a gazdaság és a társadalom szereplıi, 
másrészrıl az állam mőködését biztosító döntést hozó, végrehajtó és ellenırzı szervezetek, 
intézmények.  A gazdaság analógiájára itt is érvényesül az a tétel, hogy a termelı és a 
fogyasztó közötti információ áramlás intenzitása meghatározza a rendszer egészének 
hatékonyságát.  Az infokommunikációs technológia adaptálása tehát megkerülhetetlen, mi 
több kényszerítı körülményként hat a kormányzás reformjára. (5. ábra) 
 

 
5. ábra A politika, a gazdaság és a társadalom közötti interakciót meghatározó  

demokrácia tıke fı irányai  
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Ugyancsak kényszerítı körülménynek kell tekinteni, hogy az információt termelık és 
továbbítók sorában ma az állam a legnagyobb információs közvagyonnal rendelkezı 
szervezet. A rendelkezésre álló tudásvagyon hasznosításának hatékonysága viszont az 
információáramlásba való integráció hiányában rendkívül alacsony, mert az adatvagyon 
újrahasznosításának lehetısége korlátozott. Ez pedig nem csupán az államigazgatás belsı 
mőködésére, hanem az információs gazdaság egészére nézve lassítóan hat, hiszen az 
újrahasznosítás innovációt indukál. Másként fogalmazva: amennyiben az információ áramlás 
köre (termelés – továbbítás - hasznosítás/termelés–továbbítás…) valahol megszakad, az a 
rendszer egészének mőködésére kihat. Az információáramlásba való bekapcsolódás 
kényszerébıl fakad a szolgáltató állam koncepciójának gazdasági értelmezése. Ám ne 
feledkezzünk meg arról, hogy a szolgáltató állam önmagában még nem új típusú állam, 
„csak” az ipari korszak államának óvatos korrekciója. 
 

1.1.5.2. A társadalom és gazdaság paradigmáinak összecsúszása 
 
Az információs kor új gazdasága, az információs gazdaság viszont nem elégedhet meg 

ennyi „modernizációval”. 
Az olykor még pusztán harmadik szektorként emlegetett szolgáltató szektor az 

információs gazdaság húzó és mobilizáló ágazata. Jelentıségének növekedésével arányosan 
növekszik az új gazdasági tevékenységet meghatározó önállósuló ágazatok száma, így – új 
fejleményként - a harmadik szektor mellett megjelent a negyedik és az ötödik szektor. Ez 
utóbbi az információs társadalom számára azon nélkülözhetetlen szolgáltatások körét foglalja 
magába, amelyek a hagyományos állam elosztó (redisztributív) szerepét kiváltva az 
információs gazdaság mőködésében meghatározó ún. társadalmi szolgáltatások körét öleli 
fel: az oktatás, az egészségügy, a szabadidı eltöltése, a kormányzás (az állampolgár és az 
állam, valamint annak intézményei közötti kapcsolatok). Vagyis mindazon tevékenységi 
köröket, amelyek a társadalom jól-létét, életminıségét és kompetenciájának növekedését 
szolgálják. A társadalom és gazdaság paradigmáinak összecsúszása eredményeként azonban 
az információs korban a társadalmi (szociális) szolgáltatások – elsı mozzanatként - egyben 
gazdasági szolgáltatásoknak is tekintendık. Hiszen egyszerre szolgálják az állampolgárok 
munka-erıpiaci integrációját, a társadalmi és gazdasági innovációba való bekapcsolódását 
(humánerıforrás gazdálkodás), és a mindennapi élet minıségének valamint a demokrácia 
intézményrendszerének javulását. 

Az állampolgárok a munkaerıpiacon és az innovációban individuumként lépnek fel. 
Ez egyben azt is jelenti, hogy a verseny-pozíciójukat támogató szolgáltatásokat is egyedi 
helyzetük és igényeik szabják meg. Az állam mőködése szempontjából ez azt jelenti, hogy az 
általános, társadalmi közmegegyezésen alapuló mőködési elvek mellett a növekvı partikuláris 
érdekekre is tekintettel kell lennie. Ez pedig csak az állampolgár és az állam közötti közvetlen 
kommunikáció útján valósítható meg, és az egyedi helyzetekhez igazított/alkalmazott – 
személyre szabott - szolgáltatásokban ölt testet.  

 

1.1.5.3. Az infokommunikációs közmőrendszer, mint a szolgáltató állam 
virtuális intézménye 

 
Az állampolgár és az állam kapcsolatát tehát egyre inkább a közvetítı, összetett piac 

határozza meg, ami az információs kor államszervezése szempontjából merıben új helyzetet 
teremt. A kommunikációs technika nem csupán keretet ad, hanem tartalmat is generál. E 
sajátosságának köszönhetıen az információs társadalom és tudástársadalom formációi már 
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olyan szükségleteket is megtestesítenek, amelyek csak a globális kommunikáció alapján 
lehetségesek. Az új szükségletek nyomást gyakorolnak a társadalomra, amely a szükségletek 
intézményes kielégítését követeli. A megvalósulás feladatát pedig, a társadalmi szereplıkre, 
köztük is mindenek elıtt a társadalmi jólétért leginkább felelıs államra és a lakossági 
ellátottságot biztosító önkormányzatokra hárítja át. Mindez az államot és a közszférát új 
feladatok elé állítja. 

Egyrészrıl a kommunikációt generáló infrastruktúra egy eddig ismeretlen, virtuális 
intézmény funkcióját tölti be, amelyet leginkább egy szolgáltatásokat nyújtó elektronikus 
piactérhez hasonlíthatnánk. Másrészrıl viszont a virtuális tér tág teret nyit a társadalmi 
szervezıdések új, tértıl és idıtıl független formációnak, lehetıvé téve a civil szféra 
erısödését, érdek és értékérvényesítését, amely óhatatlanul az állam és állampolgár 
viszonyrendszerének átalakulásához, a polgári demokrácia demokratizálódásához vezet. Az 
elektronikusan szervezıdı agorán minden állampolgár, mint a közpolitikai információk 
fogyasztója és egyben termelıje jelenik meg, vagyis a Kollektív Intelligencia aktív részese.  
 

 
6. ábra Horizontálisan szervezıdı állam hálózati struktúrájának modellje 

 
Miután nem a csak a gazdaságban, hanem a társadalmi létre is igaz, hogy az 

információ hasznosulása az információ áramlásának intenzitásának függvénye, a társadalmi 
innováció elemi feltétele az információ áramlás felszabadítása, azaz a közvetítı szervezetek 
kiiktatása. Másként fogalmazva, az információs társadalom abban különbözik az informatizált 
társadalomtól (a poszt-moderntıl), hogy a korábban alkalmazott hierarchikus állam 
felépítménye az információk szelektív és egyirányú közvetítése okán (is) fokozatosan egy a 
hálózati kapcsolat-rendszerre épülı interaktív, horizontális viszonyrendszerré alakul át.  

1.1.5.4. A virtuális tér, mint új közösségi tér 
 

A virtuális közösségek, mint alternatív (szemantikai) térstruktúrák jelennek meg a 
hagyományos politikai és társadalmi struktúrákkal szemben. Ezek az alternatív közösségek a 
hálózottságnak nem csupán nagyobb szabadságot (szólás-, egyesülése, érdekérvényesítési), 
hanem nagyobb társadalmi elismertséget, flexibilitást és új identitásokat is köszönhetnek. 
Eredményeként nem csupán az állampolgári, hanem az állam és állampolgár relációjában is új 
modalitások jelennek meg, amelyek a képviseleti demokrácia hagyományos intézményének 
reformjához vezethetnek. Az Internet általános elterjedése tehát generatív módon indukálja az 
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állam mőködését biztosító adminisztratív, igazgatási intézmények és a demokratikus 
intézményrendszer egészének komplex fejlesztését, amely a technikai / technológiai feltételek 
megteremtése mellett magába foglalja azok alkalmazásának képességét és az intézmény 
sajátosságaiból fakadó speciális készségeket (digitális kultúra – humán erıforrás fejlesztés), a 
mőködést garantáló jogi keretek kialakítását (adatvédelem, biztonság, stb.), és folyamatos 
aktualizálását. 

A virtuális tér közösségszervezı ereje ma már evidencia. Társadalmi szempontból 
azonban merıben új jelenségnek tekinthetı, hogy a virtuális térben az egyének és közösségek 
identitásai hatványozódnak s ezek az új identitások a virtuális térben egyenértékőek. Az 
államnak tehát szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy az állampolgárok területi, nemzeti, 
nyelvi, etnikai, szakmai identitásai mellett számtalan egyenértékő identitás jelenik meg, 
gyengítve az állam politikai hegemóniáját a társadalmi szféra felett. Az identitások 
egyenértékőségéhez kapcsolódik egy másik, az államreform szempontjából egyáltalán nem 
elhanyagolható tény, a többes tagság – idıben és térben korlátlan – lehetısége. A 
hálózottságra épülı társadalmi (civil) szervezıdések az állam számára nem csupán 
áttekinthetetlen szövedékként jelennek meg, hanem flexibilitásuk és komplex 
kapcsolatrendszerük okán korlátlan, globális mérető érdekérvényesítı képességgel 
rendelkeznek. A kommunikációs globalizáció tehát új értelmet és tartalmat ad a 
civiltársadalomnak, amely megbontja és a kommunikáció, a kooperáció és a particípáció 
irányába mozdítja el az állam(ok) és állampolgárok kapcsolatrendszerét. 

A virtuális közösségek az információs korban új, globálisan szervezıdı tudástermelı 
egységeknek is tekinthetık, amelyek sajátos belsı struktúrával és szabályokkal rendelkeznek, 
amely bizonyos tekintetben felülírja a hagyományos állam(ok) szabályozási rendszerét, 
ugyanakkor azok elfogadása és betartása jóval szigorúbb. (A szabályokat a közösség tagjai 
önkéntesen és önkényesen határozzák meg, és szükség esetén változtathatnak is rajta. De a 
szabályok betartása feltétlen, minden tag számára kötelezı vagy kizárást von maga után).  A 
virtuális közösség(ek)et flexibilitásuk, specifikus szabályozó képességük, területiségtıl való 
mentességük s fıként tudástermelı képességük okán teljesen értelmetlen és lehetetlen is az 
állammal  szembeállítani. A jövı szempontjából, tehát megkerülhetetlen az állam virtuális 
térben való megjelenésének erısítése, amely a virtuális állam, vagy e-Állam megteremtésének 
problematikáját veti fel.  A feladat nem kevesebb, mint az együttmőködı, a változásokat 
irányító, támogató, a társadalmi innovációban partnerként megjelenı (kommutator) állam 
megteremtése. Az új struktúra három pillére:  

1. az e-kormányzás (az állam virtuális jelenléte),  
2. a kollektív intelligencia (a tudástermelésbe és tudás innovációba való aktív, 
partnerségi viszonyrendszerben történı bekapcsolódás)   
3. kommutator állam (együttmőködı, változást/innovációt támogató és orientáló 

állam).  
Ez az új állam modell már a tudástársadalom vízióját vetíti elıre, hiszen messze 

meghaladja nem csupán a modern (ipari kori), hanem az információs társadalom szolgáltató 
állammodelljét is. Ugyanakkor a fenti képlet nagyjából vázolja a fejlesztés menetrendjét. 
Napjainkban a fejlıdés elsı szakaszában, az e-Állam megteremtésének fázisában vagyunk. Ez 
magába foglalja az állam virtuális közösséggé való átalakítását.  
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A folyamat fıbb állomásai egyben a teendıket is meghatározzák (2. táblázat): 
 

  
Cél 

 
Prioritás 

 
Feladat 

 
I. lépcsı 
 
Infrastrukturális 
szakasz 

Az állam virtuális 
jelenlétének 
megteremtése 
(Szolgáltató állam) 

e-kormányzás 
e-közigazgatás 
részvételi 
demokrácia 
 

Információ termelés  
és áramlás szervezeti  
struktúráinak 
megteremtése  

II. lépcsı 
 
Információs 
szakasz 

Az állam a Kollektív 
Intelligencia virtuális 
tere 
(bekapcsolódás az 
információ termelés 
folyamatába) 

e-demokrácia 
 
Tudásszervezés és 
tudásmenedzsment 
 

Interaktív 
kommunikáció  
(virtuális közösségek / 
szervezetek közötti 
kommunikáció 
integrációja) az 
információs vagyon 
újrahasznosításának 
elımozdítására 

III. lépcsı 
 
Tudás szakasz 

A kommutator állam  Horizontális állam  Együttmőködı, a 
tudásinnovációba 
belesimuló, azt 
orientáló állam 
mőködésének 
megvalósulása 

2. táblázat A virtuális állam kialakításának fıbb állomásai 
 

Miként az a fenti táblázatból is kitőnik, ma még csak a változás elsı szakaszában 
vagyunk, s még a legfejlettebb államokban is éppen, hogy elkezdıdött a második, információs 
szakasz elindítása. A fejlesztések etapjait a gyakorlatban természetesen nem választják el 
merev határok. Az információs társadalom kibontakozása egyszerre több irányból indult el. 
Bár igaz, hogy a technológiai forradalomra legérzékenyebben a gazdaság reagált – erre 
vezethetı vissza, hogy az információ termelés és áramoltatás szervezeti struktúráinak 
területén itt halmozódott fel a legtöbb tapasztalat és tudás (ld. üzleti típusú folyamat 
modellek) -, de látni kell, hogy a civilszféra egyre gyorsulóbb ütemben hozza be lemaradását. 
A látványosan szaporodó civil indíttatású virtuális közösségek sajátos formációi legalább 
ilyen mértékő nyomást és befolyást gyakorolnak a változásokra. Ennek következménye, hogy 
miközben a szolgáltató állam megvalósulása számos országban még csak terv, addig a 
részvételi demokrácia mellett már elkezdıdött az e-demokrácia rendszerének kísérlete. 

 

1.1.5.5. Kormányzás, szolgáltatás, demokrácia viszonyrendszere 
 
A kormányzat és a kormányzás fogalmai nem csak a szakirodalomban, hanem a 

fejlesztési stratégiákban is gyakran keverednek. A »governance« és a »government« szavak 
nem ritkán szinonimaként használatosak. S ez az állam politikai és adminisztratív funkcióinak 
összekeveredésére mutat. Még inkább jellemzı ez közgondolkodásunkra.9  

                                                 
9 Az állam jó vagy rossz  megítélése elsısorban az adminisztratív, igazgatási feladatokat ellátó intézmények, a 
közigazgatásról alkotott véleményünk játszik döntı szerepet, hiszen az állampolgár az állammal ezeken keresztül 
kerül közvetlen kapcsolatba. E kapcsolatnak két fontos részeleme : az interakció és a kommunikáció. Az elıbbi 
az állam által nyújtott szolgáltatásokra, az utóbbi pedig az információk áramlására vonatkozik. A modern 
államban mindkettı a közintézményeken (ide értve a közigazgatás intézményeit is) keresztül  valósul meg. 
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A szolgáltató állam fogalmát is sokszor egybemossák az e-kormányzat 
megvalósításával, a kettı azonban nem azonos. A szolgáltató államhoz vezetı reformfolyamat 
a tekintélyelvő, autoriter, a hatalom külsıségein és bürokratikus logikáján alapuló gyakorlat 
helyébe lépésrıl lépésre egy állampolgár-központú, nyílt szerepfelfogású közszférát állít, 
amelyben az állam valóban szolgáltatásokat nyújt állampolgárainak. A kérdés azonban az, 
hogy az egyébként helyes szolgáltató állam program sikeresen megvalósítható-e akkor, 
amikor állam ás állampolgára között az interakció gyenge, a kommunikáció sokszor 
ellenséges.  

A két folyamat idıben párhuzamosan zajlik, és az e-kormányzás által kialakított új 
technológiák, nyújtotta lehetıségek, felerısítik a bürokrácia átalakításának igényét. A 
szolgáltató állam és az e-kormányzás együttes megvalósítása annak a felismerése, hogy ez 
gazdaságosan teszi demokratikusabbá az államot. Az e-kormányzás azonban nemcsak 
technológiai modernizáció, hanem rejtett kísérlet a társadalom és az állam közötti partnerség 
visszaállítására.  

A modern államban a szolgáltatás nem más, mint az állami feladatvállalások 
rendszerszerő, többé-kevésbé hatékony végrehajtása, amelyre a szolgáltatást igénybe vevı 
állampolgárok csak politikai úton (képviseleti demokrácia) gyakorolhatnak befolyást, de a 
döntésbe való közvetlen beleszólás jogával nem rendelkeznek. A közigazgatási intézmények 
csak saját kompetencájuknak megfelelı döntési joggal bírnak. A kormányzás gyakorlatában 
elsısorban végrehajtó szerepet töltenek be. Optimális esetben ugyancsak közvetítı szerepet 
játszanak a kormányzat és a társadalom közötti kommunikációban. Az információáramlás 
jellemzıen egyirányú, és a hierarchikus struktúrának valamint a kialakult döntési 
mechanizmusnak köszönhetıen lassú. Az állam reakció ideje és a társadalmi igényekben 
jelentkezı gyors változások egymással fordítottan arányosak. Ez pedig egyrészt az interaktív 
kommunikáció hiányára, másrészrıl pedig az állam elavult mőködési rendszerére irányítja a 
figyelmet. Mindez azonban csak azt dokumentálja, hogy a politika és a társadalom kettéválása 
után a diszfunkcionalizmus tartós marad.   

A szolgáltató állam jövıje és sikere nagymértékben attól függ, hogy miként definiáljuk 
magát a szolgáltatást, és milyen helyet biztosítunk számára az állam demokratikus 
mőködésében?  Másként fogalmazva: milyen viszony áll fenn a kormányzás és a szolgáltatás 
fogalmai között? A posztmodern állam viszonyai között, ahol az állam politikai és 
adminisztratív jellegének összekeveredése a jog világába terelt demokrácia logikájából 
következik, a szolgáltatás csupán a rendszer hatékonyabb mőködtetésére, az olcsóbb államra 
irányulhat, nem, pedig a demokrácia és az állam minıségileg új kereteinek kialakítására.  

A szolgáltatás központú demokrácia új paradoxont teremt. Egyrészrıl az állampolgár 
és az állam viszonyrendszerén keresztül véglegesen felszámolja a társadalmi önszervezıdés 
utolsó morzsáit is az által, hogy a kormányzásba becsempészi a vállalati menedzsment 
hatékonyságának logikáját és technikáit. Ez elméletileg a totális állam kiteljesedéséhez, a 
politikai államhatalmi struktúrájának megszilárdulásához, az állam társadalmi testének 
felszámolásához vezet. Másrészrıl viszont a szolgáltató állam csak akkor számíthat kedvezı 
fogadtatásra, ha és amennyiben képessé válik az individuumok egyedi, partikuláris 
igényeit/érdekeit a lehetı legnagyobb mértékben kielégíteni.  

A szolgáltató állam tehát óhatatlanul az állami funkciók piacosításának (a szolgáltatás 
a 21. század meghatározó gazdasági fogalma) irányába mozdul el. Az új infokommunikációs 
technikák és technológiák ezt a folyamatot nem csak erısítik, hanem generálják is. A piac a 
modern állam mőködési elvétıl idegen és globálisan jelentkezı strukturálódási folyamatokat 
indukál: fellazítja, majd felszámolja a területi elven szervezıdı államot, végleg elsöpri a 
kulturális homogenizáció modelljét (nemzetállam), ezáltal megrendíti az intézményesített 
tradíciók mentén kialakult és az államhatárokon belül monopolhelyzetet élvezı, a politikai 
állam pilléreit, alkotó intézményeket, stb. A szolgáltatásközpontú demokrácia elméletileg 
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tehát magában hordozza a modern állam utolsó bástyáinak lerombolását. Az állam felfalja 
önmagát? A válasz viszonylag egyszerő: nem, amennyiben tekintettel vagyunk arra, hogy a 
szolgáltató állam megvalósítása elválaszthatatlan a kormányzás (beleértve a közigazgatás) és 
a demokrácia (ide értve az önkormányzást is) új kereteinek kialakításától.   
 

1.1.5.6. E-közigazgatás: négy „oldal” partnersége 
 

„Európa számára alapvetı fontosságú egy olyan közszférával rendelkezni, amely 
hozzájárul az európai gazdaság növekedéséhez, mindenki számára magas színvonalú 
szolgáltatást nyújt és erısíti a demokratikus folyamatokat” – szögezi le az Európai 
Bizottság.10 Az elektronikus közigazgatás és kormányzás feltételrendszerének 
megteremtésétıl Európa politikai értelemben a demokrácia kiterjesztését, gazdasági téren a 
tudásalapú gazdaság, a szolgáltató szektor fejlıdését, társadalmi szempontból pedig, a 
minıségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlıségét és az életszínvonal 
emelkedését várja.11  

Az e-kormányzás és az e-közigazgatás a Magyarországon elterjedt közhiedelemmel 
ellentétben nem csupán az állam intézményeiben zajló ügyintézés technológiájának 
megváltozását (számítógép, papírmentes adminisztráció) jelenti. Ennél jóval többrıl, az állam 
egész struktúrájának az információs kor kihívásaihoz és az ennek megfelelı új funkciókhoz 
igazított minıségi átalakulásról van szó.  

Az e-közigazgatás a helyi és térségi szintő szolgáltató közigazgatás elektronikus 
formája. Négy oldal, a társadalom (állampolgárok, társadalmi és gazdasági szervezetek), az 
állam (nemzeti, regionális, kistérségi igazgatási szinteken szervezıdı), az önkormányzat(ok), 
a „tudásközpont(ok)” (az adatvagyon kezelıi) elektronikus kapuinak (portálok) 
összenyitásával (e-győjtıportál(ok) megvalósuló új tartalmú kommunikációja, és új típusú 
partneri együttmőködése. Az együttmőködés alapja és hordozója az infokommunikációs 
infrastruktúra, amely lehetıvé teszi a hatékony információáramlást és kezelést (nyitott és zárt 
adatbázisok létrehozása és frissítése, adatok újrahasznosítása, papírmentes elektronikus 
ügyvitel, interaktivitás), ugyanakkor megteremti az igazgatási folyamatok átláthatóságának 
(transzparencia) és a közszféra nyilvánosságának demokratikus feltételrendszerét.  

� Döntéshozatali oldalon közvetlen és direkt kapcsolatot teremt a társadalom és az 
önkormányzás, valamint a kormányzás viszonyrendszerében (lehetıséget nyit a közvetett 
képviseleti demokrácia részvételi demokrácia felé való elmozdulásban – e-demokrácia).  

� Végrehajtói oldalon magába foglalja a döntést hozó (döntés elıkészítés, 
döntéshozatal) és a végrehajtó hatalom mőködésének és mőködtetésének modernizálását - a 
hierarchikus kapcsolatrendszer helyébe a hálózottságra épülı horizontális viszonyrendszeren 
alapuló együttmőködést állítja -, míg a társadalom és a gazdaság szereplıivel való közvetlen 
és interaktív kapcsolatteremtéssel partneri viszonnyá alakítja a korábbi „alattvaló” 
állampolgár és a „hatóság” tekintélyelven alapuló rendszerét. Ezzel megteremtıdik a 
„szolgáltatások” és kommunikáció formájában megnyilvánuló új típusú horizontális 
viszonyrendszer feltételrendszere az állampolgár és a végrehajtó hatalom között.  
 
 
 
 

                                                 
10 Communiqué de press 29 septembre 2003. 
11 eEurope 2005; Le rôl de l’administration en ligne (eGouvernment) pour l’avenir de l’Europe (SEC 
(2003)1038) 
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1.1.5.7. Az e-közigazgatás rendszerszerő értelmezése 
 

Az e-közigazgatás egyszerre követeli meg három tudáscsoport – közigazgatás, 
infokommunikációs technológia, társadalomfejlesztés - és három szakma integrált 
alkalmazását: 

1. a közigazgatás és az ehhez kapcsolódó közigazgatás-fejlesztés, különös tekintettel 
a polgárbarát közigazgatás megerısítésére és elterjesztésére.  

2. az információs és kommunikációs technológiák alkalmazása és fejlesztése az e-
közigazgatás megvalósítása érdekében. Ez önmagában két résztevékenységbıl áll: a legújabb 
technológiák és eszközök rendszerszerő alkalmazásából, illetve a rendkívül magas színvonalú 
közigazgatási tartalomfejlesztésbıl.  

3. A harmadik tudáscsoport azt jelzi, hogy az elıbbi két csoport eredményével 
hogyan lehet a társadalmat fejleszteni, különös tekintettel a helyi társadalmakra, ami azt is 
jelenti, hogy az e-közigazgatás segítségével létrejöhet egy új demokrácia modell, az e-
demokrácia kipróbálása és megvalósítása. 

Minden településcsoportban az e-közigazgatás önálló rendszer, amelyen belül 
szükségképpen vannak részrendszerek, miközben a helyi közigazgatási rendszer is csak része 
egy megyei / regionális és központi állami kormányzási rendszernek. Az európai tapasztalatok 
alapján azonban arra nincs esély, hogy akár csak egy régióban ezek a rendszerek egységes 
hardver-eszközökön és szoftver-technológiákon alapuljanak. Reális cél tehát csak az lehet, 
hogy a bonyolult rendszerek nagyon sokrétő együttmőködését, a rendszerszintek közötti 
kapcsolatokat ne akadályozzák informatikai és ebbıl fakadóan közigazgatás-szervezési 
problémák. Ezért tudatosan kell törekedni arra, hogy a fejlesztés során a fogalmak, a 
folyamatok, a technológiák, a szolgáltatások egymáshoz kapcsolódó rendszerként legyenek 
értelmezve. 
 

1.1.5.8. E- önkormányzás és e-demokrácia 
 

Politikai értelemben az e-kormányzás a közigazgatás hagyományos, bürokratikus 
mőködési mechanizmusából valamint az igazgatás és a hatalom sajátos 
kapcsolatrendszerébıl fakadó hierarchikus rend fellazítását, a közigazgatás mőködtetésének 
az önkormányzatiság és a területi autonómia elvéhez való közelítését jelenti.12  

E- önkormányzás feladata  
E-önkormányzás alatt az e-kormányzás adaptálását értjük a lokalitás különbözı 

szintjein kialakult önkormányzásra, avagy a hálózati alapú technológiák alkalmazása az 
önkormányzat által képviselt közösség szolgálatára. Szőkebb értelemben az önkormányzati 
testületek (és bizottságok) munkájának digitális módja, tágabb értelemben az önkormányzás 
folyamatába való társadalmi bevonás, aktív e-részvétel lehetıvé tétele. Az e-önkormányzás 
feladata az is, hogy elektronikus együttmőködés legyen a helyi társadalom és az 
önkormányzat, valamint az önkormányzat és állami kormányzás és igazgatási szintek között. 

                                                 
12 Az ez irányú törekvések nem idegenek a hazai közgondolkodásban. Nem kisebb személyiségek, mint Magyari, 
Bibó, majd a hetvenes években Kiss István vetették fel és dolgozták ki, más-más hangsúllyal ugyan, a regionális 
és a kistérségnek megfelelı járási rendszer kiépítésének gyakorlati megoldásait. Magyari a közigazgatás 
racionalizálását, Bibó a demokratikus mőködtetést, Kiss pedig a lakosság ellátottságát és a rendszer költség-
hatékony mőködését tekintette a legfontosabb feladatnak. Az ország 6+1 (ez utóbbi Budapest) területi egységre 
való felosztását elıször Kiss István és munkatársai javasolták. Bár a decentralizáció mindig is fontos eleme volt 
a reformáló törekvéseknek, az igazgatási szintek hierarchikus viszonyrendszerének teljes feloldására a 
hagyományos közigazgatási gyakorlat okán egyik irányzat sem vállalkozhatott. 
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Végül az önkormányzati testületek és polgármesteri hivatalok közti folyamatosan modernizált 
belsı mőködés. 

1.1.5.8.1.  E-demokrácia – részvételi demokrácia 
A szubszidiaritás elvének érvényesítésén alapuló horizontális viszonyrendszer 

kialakításához, egy merıben új szemléletet tükrözı, a 21. század technológiai lehetıségeit is 
kiaknázó és az igazgatási rendszer mőködését korszerősítı átalakításra van szükség, amelynek 
fókuszában a közszféra szereplıi és az állampolgárok közötti közvetlen kapcsolatra épülı 
részvételi demokrácia megteremtése áll. A közigazgatási reform csakis abban az esetben kap 
értelmet ha, és amennyiben e komplex folyamat szerves részét alkotja. Nem célja, hanem 
egyik meghatározó eleme az információs korba átvezetı demokratikus átalakulásnak. Ez 
pedig, nem egy statikus, mechanikusan alkalmazható fejlesztı tevékenység, hanem maga is 
innováció. Innováció, amely egyszerre kísérli meg a globális térszerkezetben bekövetkezı 
változások adaptálását, miközben a helyi erıforrásoknak, mint innovációs forrásoknak a 
hasznosítására összpontosít. A siker kulcsa a gazdaság, a társadalom és a közszféra 
egyetértése és partneri együttmőködése (5. ábra) Másként fogalmazva: valós változások csak 
a szubszidiaritás, a kooperáció és a participáció elveinek együttes érvényesítésével érhetık el. 
Ezen elvek külön-külön és együttesen is kizárólag egy horizontális területi és igazgatási 
struktúrán keresztül valósíthatók meg, amelynek gerincét és összetartó erejét, a multilaterális 
kapcsolatokat biztosító, hálózottságra épülı infokommunikációs technológia adja.  

Az e-demokrácia az információs kor politikai/közösségi mőködési eszménye, új 
demokráciamodell, amely nem az eddigi alattvaló állampolgárokból áll, hanem a résztvevı 
állampolgárokból. A közvetett, képviseleti demokráciából továbblépve az új 
infokommunikációs hálózatok és szolgáltatások révén e-módon elvileg minden állampolgár 
közvetlenül a politikai közösség része lehet. Az e-demokrácia teszi lehetıvé, hogy az 
atomizált helyi társadalomból evolúciós folyamat keretében intelligens civil társadalom jöjjön 
létre. Az e-demokráciában – az e-választások segítségével is - valóban megvalósulhat minden 
szabadságjog s érvényesülhet minden közösségi felelısség. Így a digitális önkormányzás és a 
digitális polgár, az e-közigazgatás és az e-polgár egymást feltételezi, és közösen testesíti meg 
az e-demokráciát. 

A részvételi (e-)demokrácia tehát alapvetıen infrastrukturális meghatározottságú és 
elválaszthatatlan az élet minden területére kiterjedı intelligens fejlesztésektıl13, amelyben a 
közigazgatás modernizációja, kellı stratégiai megalapozottsággal, húzóágazat lehet.  

� Motiválja és felpörgeti az infokommunikációs infrastruktúra fejlesztését az ország 
egész területén, hozzájárul a digitális kultúra terjesztéséhez (társadalmi befogadásához),  

� Alapot teremt az elektronikus tartalomfejlesztés (információs adatbázisok) és 
tartalomszolgáltatás dinamikus fejlıdésének. Ugyanakkor maga is az elektronikus szolgáltató 
rendszer részévé válik.  

Az információs társadalom szemszögébıl nézve a kormányzás, s a kapcsolódó 
közigazgatás már nem értelmezhetı úgy, mint a hatalomnak a közigazgatás intézményein 
keresztül való megnyilvánulása, még akkor sem, ha az a demokrácia jegyében a társadalmat 
szolgálja. 

Az információs korban a kormányzás maga is szolgáltatás. S ez által belesimul, 
mintegy részét képezi a gazdasági és társadalmi folyamatoknak. Ebben az értelemben hibás 
minden olyan értelmezés, amely az elektronikus kormányzásnak csupán egyetlen aspektusát 
emeli ki és állítja a fejlesztések középpontjába, s nem vesz tudomást a rendszer egészét 
összefogó, annak mőködését alapvetıen meghatározó demokráciafejlesztésrıl. De ugyanígy 
elfogadhatatlan az a felfogás is, mely az infokommunikációs infrastruktúra kiépítésére és az 

                                                 
13 eEurpe program: www.inco.hu  
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elektronikus eszközök általános alkalmazására szőkíti le mind a közigazgatás 
modernizációját, mind pedig, a demokráciát.  
 

 
Ennek a koncepciónak a jegyében ebben az összefoglaló táblázatban megmutathatjuk 

az e-kormányzás és az e-közigazgatás integrált modelljét. Ez az a modell, amelynek alapján 
továbbgondolható és továbbfejlesztı Sárospatak e-közigazgatási programja és gyakorlata. 
 
 
Szintek kormányzás, 

önkormányzás 
közigazgatás intézmények, 

szervezetek 
szolgáltatás 
típus 

felsı szint 
 

e-kormányzás e-államigazgatás Központi Elektronikus 
Szolgáltató Rendszer, 
és Közszolgáltató 
Központ 

üzleti típusú 

középsı 
szint 
(regionális és 
kistérségi) 

e-kormányzás és 
e-önkormányzás 

e-államigazgatás és 
önkormányzati e-
közigazgatás 

regionális-kistérségi e-
központok (e-házak); 
ide kapcsolódnak a 
települési 
szolgáltatások 
integrálható részei is) 

üzleti típusú 

alsó szint 
(települési, 
fıvárosi 
kerületi) 

e-önkormányzás önkormányzati e-
közigazgatás és 
közszolgáltatás 
(hivatalok 
modernizálása, ügyfél 
irodák, stb.) 

egyedi települési-
kerületi e-közigazgatási 
szolgáltatások (helyi e-
házak) 

üzleti típusú 
és közösségi 
típusú 

állampolgári 
szint 
 

e-polgár, 
e-közösség 

közigazgatási e-
közszolgáltatás 

e-közigazgatási civil 
szervezetek 

üzleti típusú 
és közösségi 
típusú 

3. táblázat Az e-kormányzás, e-közigazgatás többszintes integrált modellje 
 
 

1.2. Az Európai Unió követelményei és elvárásai az e-Közigazgatási 
stratégiai fejlesztésekkel szemben 

 
Az egységes Európa megteremtésében az információk szabad és biztonságos 

áramoltatása szoros összefüggésben az információs társadalom megvalósításával központi 
szerepet kap. Már az Amszterdami Szerzıdés (1999. május 5.) leszögezi, hogy az „Európai 
Unió célja a szabadság, a biztonság és a jog térségének megteremtése”, amely magába 
foglalja az információáramlás szabadságát is a jogállam által megkövetelt biztonsági 

A kormányzás szolgáltató funkciója nem az elektronikus közigazgatás 
rendszerébıl, hanem a részvételi demokrácia lényegébıl fakad. Ebben az értelemben az 
„elektronikus” jelzı nem csupán az alkalmazott technológiára vonatkozik, hanem azt fejezi 
ki, hogy az intézmények és az állampolgárok közötti kapcsolat közvetlen és interaktív, a 
köztársaság minden tagjára kiterjed, a „szolgáltatások” pedig az egyénhez szólnak, és az 
egyén igényeihez, élethelyzetéhez idomulnak.  
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garanciák mellett. Ennek szellemében született meg a Schengeni Információs Rendszer (SIS I, 
SIS II), amely a tagállamok által kijelölt hatóságok közötti együttmőködést segíti elı.  

Az információs társadalom fejlesztés stratégiai programja az Európai Unióban több 
mint egy évtizedre visszanyúló folyamat eredménye. A megszületett dokumentumok négy 
egymástól jól elkülöníthetı, ugyanakkor egymást feltételezı, elıkészítı és folyamatosan 
finomodó, az információs kor változásait követı csoportra oszthatók.  

1. Az elsı, 1994-1998 közötti periódust az információs kor beköszöntésének 
felismerése, Európa és a globális világ viszonyának tisztázása, az egységes fellépés 
szükségszerősége és a feladatok elhatárolása jellemzi. E korszakra a korfui csúcstalálkozó14 és 
az Európai Bizottság által kiadott Fehér könyv (A kognitív társadalom felé) nyomja rá 
bélyegét. Az elsı négy esztendıt az infrastruktúra fejlesztés és a felkészítés idıszakának 
tekinthetjük.   

2. A második, 2002-ig tartó periódust az Európai Unió cselekvési programjának 
(eEurope) elkészítése és elfogadása, az összehangolt operatív programok elindítása jellemzi. 
E korszakot a lisszaboni csúcstalálkozó nyitja meg, amely Európa versenyképességét, az 
innovációra épülı tudatos társadalmi és gazdasági változásokat helyezi elıtérbe, célként 
pedig, a tudásalapú gazdaság és társadalom megvalósítását jelöli ki. Ennek szellemében 
valamint a világhálón való egységes fellépés érdekében születik meg az európai 
tartalomfejlesztési program (eContent).  

3. A 2001-2005 évekre szóló harmadik periódus feladatait a Göteborgi csúcstalálkozó 
határozatai jelölik ki. 2002 júniusában megjelent az eEurope 2005 program, mely az Európai 
Unió legfrissebb információs társadalom programjait összesíti. A konferencia által elfogadott 
eEurope+ cselekvési program pedig, már a csatlakozásra váró országok számára készült. Az 
eEurope 2005 megvalósulása nem csupán a kontinens egyesülését, hanem a virtuális Európa 
megszületését tőzi zászlajára, amelynek fundamentuma az e-kormányzás és az e-közigazgatás 
megvalósítása és páneurópai hálózatba kapcsolása. 

4. A dokumentumok negyedik csoportja a lisszaboni stratégia félidıs 
felülvizsgálatának eredményeként, a megvalósult fejlesztésekben jelentkezı anomáliák 
korrigálásának szándékával, az „Új partnerség” programjának szellemében született meg, 
szorosan illeszkedve a 2007-2013 közötti uniós költségvetési periódus fejlesztési 
célkitőzéseihez. E dokumentumok sorában az információs társadalom, s benne az e-
kormányzás és e-közigazgatás szempontjából meghatározó jelentıséggel bír az i2010 
program, amely az újraindított lisszaboni folyamatot összekapcsolja a tudás és innováció, a 
belsı piac és életminıség integrált fejlesztésével. A dokumentumokban és a 7. 
keretprogramban meghirdetett akcióterv egyik leglátványosabb vonása a civil társadalom 
mozgósításának szándéka a fejlesztések minden területén. A felismerés, hogy társadalmi 
részvétel nélkül a lisszaboni stratégiai célkitőzései megvalósíthatatlanok szükségszerően 
megnyitotta az utat a részvételi demokrácia és az e-demokrácia felé. 

 

1.2.1. Az EU dokumentumaiban megfogalmazott - ma is érvényes - e-
közigazgatásra vonatkozó követelmények 

 
Az európai információs társadalom megvalósulását célzó programtervek, s a 

kapcsolódó akcióprogramok egyik legjellemzıbb vonása, hogy szemben az USA és a Távol-
Kelet fejlett országainak15 gazdaság és technológia központú felfogásával (techno-push), itt a 

                                                 
14 Bangemann jelentés elfogadása. Ld. CORDIS Focus 1994. július 15-i melléklete 
15 Ma már nem csak Japánt, hanem Kínát, Indiát, a kis tigrisek csoportját alkotó államokat és Dél-Koreát is ide 
kell soroljuk 
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fejlesztések középpontjában a technikai és technológiai változások közepette élı ember és a 
társadalom áll (social-push). Az európai jövıkép mindenek elıtt a fenntartható fejlıdést és az 
értékközpontú Európa megvalósításának koncepcióját tartja szem elıtt. Ennek érdekében 
minden infrastrukturális, gazdasági fejlesztés mellé oda illeszti a szükséges társadalom-, 
kultúra- és a természeti környezet megırzését fejlesztı programokat.  
  Európában, nem tagadva a piac szerepét, az intelligens fejlesztés magába foglalja a 
tervszerőséget, a fejlesztések komplexitását és az értékmegırzést. Az által, hogy az 
információs társadalom és a tudástársadalom középpontjában az ember áll, valamint az a 
történelmi tény, hogy az egységes Európa létrehozása az információs korban valósul meg, 
gyakorlatilag minden fejlesztés szoros összefüggésben áll az e-demokrácia és az e-
kormányzás megvalósulásával. Ez utóbbi célok nem csupán prioritást élveznek, hanem 
infrastrukturális meghatározottságuk következtében a fejlıdés motorjává is váltak.  
 

1.2.1.1. eEuropa program16és folytatása 
 
  Az eEuropa program egyik központi felismerése, hogy amíg a piaci szereplık többé-
kevésbé már alkalmazzák az információs gazdaság eszközeit, addig a közszféra az 
információs társadalom és gazdaság kiteljesedéséhez csak nagyon szerény mértékben járul 
hozzá. Ezért az „e-Európa” program fıként a közszféra számára fogalmaz meg a 
feladatokat.17 A politikai kezdeményezés három cél megvalósítását tőzte zászlajára:  

1. Pozitív választ adni az informatikai és technológiai forradalom gazdasági és 
szociális kihívásaira: a növekedés, a termelékenység és a foglalkoztatás elısegítése. 

2. Biztosítani kell, hogy az információs társadalom kialakulása Európa számára ne a 
megosztás, hanem az integráció és a kohézió folyamata legyen. 

3. Segíteni kell a változások társadalmi befogadását, ki kell építeni a fogyasztói 
bizalmat, és meg kell teremteni a társadalmi kohéziót. 
 Az e-Europe program tíz legfontosabb fejezete: 

1. A fiatalok beléptetése a digitális korszakba 
2. Olcsó internet-hozzáférés 
3. Az elektronikus kereskedelem terjedésének gyorsítása 
4. Gyors internet a kutatók és a diákok számára 
5. Intelligens kártyák a biztonságos elektronikus hozzáféréshez 
6. Kockázati tıke a high-tech KKV-k (kis és középvállalatok) számára 
7. Elektronikus részvételi lehetıség a fogyatékos, csökkent munkaképességő és 
hátrányos helyzető személyek számára 
8. On-line egészségügyi szolgáltatások 
9. Intelligens közlekedés, szállítás 
10. On-line kormányzás 

 

1.2.1.2.  Az eEurope Akcióterv lényege 
 

Az eEurope cselekvési programja18 arra az álláspontra helyezkedik, mely szerint a 
globális információs társadalom korszakában csak rendszerszerően szabad az európai 
                                                 
16 eEurope – An Information Society for All - 
http://europa.eu.int/comm/information_society/eeurope/index_en.htm); Magyarul: INCO – www.inco.hu 
17 http://europa.eu.int/comm/information society/eeurope/actionplan/actionlines en.htm.  
18 eEurope Action Plan 2002 http://europa.eu.int/comm/information society/eeurope/actionplan/actionlines 
en.htm A magyar tartalmi összefoglaló elérhetı: http://euroinfo.hu/eeurope/eEur2.htm 
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kontinens és ezen belül a tagországok jövıjét megtervezni. Ebben a koncepcióban az 
elektronikus kormányzás a fejlesztések egyik alappillére.  

A program definiálja az elektronikus közigazgatás fogalmát: elektronikus hozzáférés a 
közszolgáltatásokhoz.  

Az Akcióterv az e-közigazgatás tárgyában négy alapvetı célt tőzött ki:  
� A közszféra információihoz való hozzáférésének javítása,  
� A nyilvános adatokhoz való hozzáférés biztosítása az állampolgárok számára,  
� A polgárok és a kormányzat közti online interakció támogatása,  
� Az intézmények közti elektronikus információcsere belsı szervezésének 
újragondolása.  

 
 

eEurope Akcióterv 
1.  Olcsóbb, gyorsabb és biztonságosabb Internet 

a.    Olcsóbb és gyorsabb Internet hozzáférés 
b.    Gyors Internet a kutatóknak és diákoknak  
            c.    Biztonságos hálózatok és intelligens kártyák 

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

     c.  Mindenki részvétele a tudásalapú gazdaságban 
3. Az Internet használatának ösztönzése 

            a.  Az e-kereskedelem elısegítése 
             b.  Elektronikus közigazgatás: elektronikus   
                  hozzáférés a közszolgáltatásokhoz 
             c.  Online (táv-) egészségügy 
             d.  Digitális tartalomszolgáltatás a globális             
                  hálózatok felé 

    e.  Intelligens közlekedési és szállító rendszerek 
4. táblázat 

 
Az eEurope Akcióterv felismerve, hogy Európa versenyképessége csak akkor ırizhetı 

meg, ha az információs kor eredményeit az innováció orientált gazdaság szolgálatába állítja, 
nem csak rendszerezi, hanem tovább is fejleszti a lisszaboni irányelveket. Új elem például, 
hogy a gazdaságfejlesztés keretébe sorolja az oktatásipart és az egészségügyet, elismerve ezen 
ágazatok szolgáltató jellegét és az információs gazdaságban való meghatározó szerepét.19  

Jelentıs szemléletbeli változást mutat a korábbi idıszakhoz képest az is, hogy míg a 
korfui határozatban az infokommunikációs infrastruktúra és az információs társadalom 
fejlesztését elsısorban a piacra és a magánszektorra kívánták bízni, addig az eEurope 
program tág teret ad a központi beavatkozások számára.20 Az állami felelısségvállalást 

                                                 
19 „Az Új Gazdaság sikere a fogyasztóknak attól a képességétıl függ majd, hogy az ajánlott lehetıségek 
teljesebb elınyét kihasználják. Ehhez meg kell szerezni a képességeket, amelyek lehetıvé teszik számukra a 
keresett információkhoz jutást és az eredményes kétirányú kommunikálást az Interneten. A fogyasztói piacokat 
ki kell építeni, ha a piacokat fejleszteni akarjuk.”  
20 Így például az Internet hozzáférések olcsóbbá és gyorsabbá tétele területén önmagában nem elegendı a piaci 
verseny (hiszen a fogyasztók számának el kell érnie a kritikus tömeget). A program leszögezi, hogy élni kell a 
központi beavatkozás lehetıségeivel is, ha kell az árak központi letörésével is. Az elmúlt évtized során kiderült, 
hogy Európa erıssége a mobilvonalak elterjedtségében rejlik, amely új lehetıségeket nyit meg a hálózottság 
kiterjesztésében, különös tekintettel a távol fekvı településekre. Társadalmi érdek tehát a második generációs 
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erısítendı, az akcióprogram nyolc fejlesztési prioritásai között már ott találjuk az e-
kormányzást és közigazgatást is:  

� E-kormányzás fejlesztése:  
o Internet-alapú szolgáltatások kialakítása a lakosság számára,  
o Internet felhasználás az átláthatóság és a döntéshozatali mechanizmusok 

fejlesztése érdekében,  
o Digitális technológia kihasználtságának növelése a közigazgatásban  

 

1.2.1.3.  Az eEurope 2005 (az új évtized elsı felének programja) 
 

Összegzi az EU információs társadalomfejlesztéssel kapcsolatos programjait és azok 
megvalósításához egy rövid távú (3 éves) akciótervet ad. A három vezetı prioritás közül 
egyike az e-kormányzás és e-közigazgatás, amelynek kiépítését már konkrét dátumokhoz 
kötött ütemezésben adja meg: 
 

2003-ig A páneurópai e-kormányzati rendszer keretfeltételeinek 
kialakítása. Az egyes e-kormányzati rendszereknek 
illeszkedniük kell egymáshoz (interoperabilitás), 

2004 
végére 

Az e-kormányzati szolgáltatások interaktivitásának biztosítása 

2005-ig Minden kormányzati és közigazgatási intézmény számára 
biztosítani kell a szélessávú Internet kapcsolatot 

2005 
végére 

A kormányzati a közbeszerzések nagy részét elektronikus úton 
kell bonyolítani 

 Nyilvános Internet elérési pontok kialakítása az állami és a 
magánszféra szoros együttmőködésével. 

 A tartalomszolgáltatásokat Európa kulturális és turisztikai 
népszerősítésére kell felhasználni. 

5. táblázat 
 

� 2005-ig a tagállamoknak minden kormányzati és közigazgatási intézmény számára 
biztosítani kell a szélessávú Internet kapcsolatot. 

Az akcióterv két egymással összefüggı és egymást erısítı fı részbıl tevıdik össze:  
1. A szolgáltatások, alkalmazások és Internet tartalmak fejlesztése;  
2. A szélessávú és biztonságos infrastruktúra kiépítése.  

 

1.2.1.4. Tartalomfejlesztési program: eContent program21 
 

Az eContent program már az információs társadalom továbbgondolásának jegyében 
született meg és az új, a tudásalapú gazdaság irányába mutat. A tartalomfejlesztés mögött az 
egységes európai tudásbázis megteremtése és egy új iparág, a tartalomipar megteremtésének 
szándéka húzódott meg.22 

                                                                                                                                                         
hálózatok kiépítése (GPRS, EDGE). Az infrastruktúra fejlesztéséhez, pedig jelentıs központi erıforrásokat kell 
biztosítani (Európai Bizottság, Európai Beruházási Bank, állami fejlesztési alapok, stb.).  
21 “Európai digitális tartalom a világhálón” (European Digital Content for the Global Network), ET, 2000 május 
22 Az eContent gazdasági jelentıségét jól mutatja, hogy a szektor már 2003-2004-ben az Európai Unió GDP-
jének 5 százalékát tette ki (évi 412 Mrd euro) és mintegy 4 millió embert foglalkoztatott, 2005-ben ez az arány 
már 8% volt (ld. Európai Információs Technológiai Figyelı (European Information Technology Observatory, 
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Az európai eContent program a világhálón megjelenı európai digitális tartalom 
fejlesztését és használatát ösztönzi az információs társadalom nyelvi sokféleségének 
elısegítése érdekében.23 Célja az európai kreativitást, Európa kulturális sokféleségét és 
technológiai erısségeit kiaknázó piaci környezet létrehozása, a digitális tartalom 
meghatározott kategóriáinak – európai tudásbázis - fejlesztése és a hozzáférés elısegítése. A 
program a 2001-2005 közötti évekre szól és a következı három akciósorra, és az azt támogató 
intézkedések finanszírozására tesz konkrét javaslatot:  

1. Public Sector Information (PSI): a hozzáférés kiterjesztése, alkalmazási területek 
bıvítése, az üzleti lehetıségek maximális kiaknázása 

2. Tartalomtermelés fokozása a soknyelvő, multimédiás környezetben, lokalizáció 
3. A digitális tartalmak piaci dinamizmusának növelése. 

 
 

                                                  eCONTENT  PROGRAM 
(Európai digitális tartalom a világhálón) 

Az információs közvagyon hasznosításának 
ösztönzése 

Információszolgáltatások bıvítése 
Közszféra és magánszféra együttmőködésére 
építı kísérleti projektek 

A nyelvi és kulturális alkalmazkodás erısítése 
 

Információtartalom „testreszabása” 
A soknyelvőség stratégiájának elfogadása 
A nyelvi infrastruktúra megerısítése 

A piacképességet erısítı körülmények 
támogatása 

A befektetési akadályok elhárítása 
A szellemi tulajdonjogok átruházásának 
elımozdítása 

Az információs társadalom sokféleségének elısegítése a világhálón 
 

6. táblázat 
 
A tartalomfejlesztési programban a szolgáltató állam, mint a legnagyobb információs 

közvagyon mőködtetıje kiemelt szerepet kap. 
 

1.2.2. A lisszaboni stratégia újraindítása -  i2010 program 
 

2005 év végére elkészült a Kok-jelentés, amely a 10 évre szóló lisszaboni stratégia 
félidıs eredményét értékelte. A jelentés rámutatott arra, hogy az unió egyetlen tagállama sem 
valósította meg a stratégiában megfogalmazott célkitőzéseket. A tanulmány rámutat arra is, 
hogy az unió jövıje szempontjából a lisszaboni stratégia végrehajtása elemi érdek, de számos 
hatékonyságot növelı változtatásra van szükség: a fejlesztési célok és prioritások számának 
csökkentése és koherenciája, a tagállamok közötti partnerség erısítése a versengés helyett, a 
társadalmi párbeszéd kiszélesítése, a civil szféra tevékeny részvételének elımozdítása a 
tervezésben és a fejlesztések megvalósításában.  

                                                                                                                                                         
EITO) 2005.  A fejlesztı program megvalósítása során az unió évi 20 százalékos növekedéssel és mintegy 1 
millió új munkahely létrejöttével számolt 2005-ig. A program eredményeként 2005-re az EU-ban az informatikai 
piac bıvülése (4%) meghaladta az USA és Japán piacbıvülését, ami elsısorban a tartalomipar dinamikus 
növekedésének köszönhetı. Az i2010 programja az online tartalom piac tízszeres növekedésével számol 
(fogyasztói oldalon) 2008-ra. 
23 Az Európa Bizottság javaslata alapján az európai digitális tartalmak és a web oldalak nyelvi különbözıségének 
támogatására 150 millió euro áll rendelkezésre.   
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A Kok-jelentés tanúságait levonva az Európa Bizottság 2006-ban új stratégiai keretet 
fogalmaz meg. Ebben a körben a jelen stratégia szempontjából három különösen fontos 
dokumentumot kell kiemelnünk:  

I . Az „i2010: európai információs társadalom 2010” átfogó politikai irányvonalakat 
határoz meg az IKT fejlesztésre és alkalmazásokra vonatkozóan. Feladata elımozdítani a 
nyitott és versenyképes digitális gazdaság kifejlıdését, és hangsúlyozni az IKT meghatározó 
szerepét  a társadalmi integrációban és az életminıségben. A megújított lisszaboni növekedési 
és foglalkoztatási partnerségben kulcsszerepet játszó i2010 az információs társadalomra és az 
audovizuális médiára irányuló európai uniós politikák egységes kezelését célozza meg. Az 
információs társadalom elıtt álló kihívások átfogó elemzésére, a korábbi kezdeményezésekre 
és eszközökre24 építve a Bizottság három prioritást javasol az információs társadalom és a 
média területén folytatandó európai politika számára: 
 

i2010 pillérei (három ’i’) 2005-2010 
internal market információs tér, belsı piac 

kialakítása  
innovation, investment innováció és befektetés 

(fıként a kutatásokba) 
inclusion inkluzió25a társadalomba, az 

életminıség javítása 
7. táblázat 

 

1. az egységes európai információs tér (internal market) kialakítása, amely az 
információs társadalom és a média területén elımozdítja a nyitott és versenyképes belsı 
piacot; ennek érdekében 

� sebesség: gyorsabb európai széles sávú szolgáltatások a gazdag tartalom, mint 
például a nagy felbontású mozgókép továbbításához;  

� gazdag tartalom: nagyobb jog- és gazdasági biztonság az új szolgáltatások és 
online tartalom bátorításához; 

� interoperabilitás:  az „egymással beszélı viszonyban lévı” eszközök és 
platformok, valamint a platformok között hordozható szolgáltatások javítása; 

� biztonság: az internet biztonságának javítása a csalókkal, a káros tartalommal és a 
technológiai meghibásodásokkal szemben, a befektetık és a fogyasztók 
bizalmának erısítése érdekében. 

2. az IKT-kutatásokba történı befektetések és az innováció (innovation, investment) 
megerısítése, amely megalapozza a növekedést és a több és jobb munkahely megteremtését; 

� IKT kutatások támogatásának növelés 
� A magán szféra bevonása és bátorítása a fejlesztésben 
� Az üzletvitelre vonatkozó technológiai, szervezeti és jogi akadályok felszámolása 

3. a befogadó európai információs társadalom (inclusion) elérése, amely oly módon 
teremt alapot a növekedésnek és a foglalkoztatásnak, hogy közben kielégíti a fenntartható 
fejlıdés követelményeit, és elınyben részesíti a jobb közszolgáltatást és az életminıséget. 
Ennek érdekében a bizottság  

                                                 
24Az e-Európa kezdeményezésekrıl, valamint az európai audiovizuális politika szabályozásának jövıjérıl szóló 
közlemény, COM(2003) 784. 
25 Inkluzió: belefoglalás, beletervezés, beleépítés, stb.  
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� 2008-ra elkészíti az elektronikus társadalmi integrációra (e-Inclusion) vonatkozó 
javaslatát: az esélyegyenlıség, az IKT-re vonatkozó tudás és a regionális 
választóvonalak, a digitális írástudásra és a hozzáférhetı technológiai 
megoldásokra irányuló kutatásra. 

� Költséghatékonyabb IKT-alapú közszolgáltatások  
� A Bizottság javaslatot készít a kormányzást érintı e-Government cselekvési tervre, 

valamint az IKT-alapú közszolgáltatásokra vonatkozó stratégiai iránymutatásokra 
is. 

� Útjára indít három, az életminıséggel összefüggı „zászlóshajó”-kezdeményezést 
az IKT területén (2007ben) 

4. i2010 E-Kormányzati Akcióterv: leszögezi, hogy az e-közigazgatás fejlesztése új  
szakaszba lépett, melynek megvalósítása a közigazgatás gyökeres átalakítása,    
modernizációja, a társadalmi hatások vizsgálata, valamint a felhasználói igények 
figyelembevétele nélkül elképzelhetetlen.26 2010-ig öt elérendı célt határoz meg: 

� Befogadó közigazgatás: az unió minden tagja számára biztosítani kell a 
lehetıséget, hogy a hogy a technológiai platformok (digitális TV, személyi számítógép, 
mobiltelefon) széles skáláján hozzáférhessen az elektronikus közszolgáltatásokhoz. 

� Hatékonyság és eredményesség: A közszolgálati tevékenységet ellátó hivatalok 
bürokratikus elemeitıl megfosztott, transzparens, ügyfélközpontú és szolgáltató szemlélető, 
elszámoltatható közigazgatásra van szükség. A hatékonyság növelésében óriási szerepe lehet 
az információs és kommunikációs technológiákban rejlı lehetıségek kihasználásának. 

� Kulcsfontosságú szolgáltatások az állampolgárok és a vállalatok számára: Mivel a 
kormányzati közbeszerzések a GDP-nek mintegy 15 százalékát teszik ki, azok a tagállamok, 
ahol erre a szabályozási környezet lehetıséget kínál, valamennyi közbeszerzési eljárás 
elektronikussá tételét és legalább felerészben az Interneten keresztül történı lebonyolítását 
irányozzák elı. 

� Biztonságos szolgáltatások: Kényelmes, megbízható, könnyen hozzáférhetı és 
egymással együttmőködı közszolgáltatásokat kell nyújtani az állampolgároknak, amelyek 
lehetıvé teszik az elektronikus személyazonosítást, hogy tartózkodási helyüktıl függetlenül 
biztonságosan igénybe vehessék az elektronikus közszolgáltatásokat. A Bizottság ezért 
prioritásként kezeli az elektronikus ID-menedzsment területét és az elektronikus aláírás 
szabályozásának felülvizsgálatát. 

� Az állampolgári részvétel és az elektronikus demokrácia erısítése: A demokratikus 
deficit leküzdésének hatékony eszköze lehet az állampolgárok bevonása a döntéshozatali 
folyamatokba. Ezért az akcióterv nagy jelentıséget tulajdonít az információs és 
kommunikációs technológiáknak az állam és az állampolgárok közötti viszonyrendszer 
átalakításában. 

II. Az „Új partnerség programja” a lisszaboni stratégia újraindításának meghirdetése, 
az elsı öt esztendı tapasztalatainak alapján (ld. Kok-jelentés) az EU intézményei és a 
tagállamok, valamint a nemzeti kormányok és a civil szféra közötti új partnerségre épülı 
kommunikációs és kooperációs mechanizmusok meghatározása, a tervezéstıl a projektek 
megvalósításáig terjedı felelısségek és kompetenciák kijelölése. 

A lisszaboni stratégia a vártnál rosszabb hatékonysági fokkal valósult meg az elsı 
félidıben. Az okok részben a reformok lassú elindítására, a változások szükségszerőségének 
rossz kommunikációjára és a társadalmi partnerek aktív bevonásának hiányosságaira 
vezethetık vissza. Másrészrıl, a stratégiai tervezések során egyre szaporodó lokális – nemzeti 
és regionális - prioritások fellazították a lisszaboni program koherenciáját.  Mindezek 
tükrében az Európai Bizottság elsı és legfontosabb feladatának a tagállamok politikai 
                                                 
26 Az akciótervben megfogalmazott célok a 2005-ben Manchesterben megrendezett e-közigazgatási konferencián 
elfogadott célok  
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elkötelezettségét növelendı, a stratégiai tervezésben és megvalósításban kifejtett 
erıfeszítéseik támogatására 2005-tıl új alapokra kívánja helyezni a tagállamok 
együttmőködését.  

1. A stratégiai tervezés elsı szintjét a tagállamok alkotják. A nemzeti programok 
keretében a megoldandó helyi problémák mentén kialakított prioritások garanciát jelentenek a 
lisszaboni stratégia megvalósítására irányuló politikai elkötelezettségre, a nemzeti 
parlamentek és a szociális partnerek bevonása pedig, erısíti a következetes végrehajtást és a 
világos kommunikációt.     

2. A Lisszaboni Stratégia megvalósításának élén az Európai Tanács áll. Feladata a 
nemzeti stratégiák összehangolása, a „közösségi lisszaboni program” elkészítése, a 
növekedésre és a foglalkoztatásra vonatkozó integrált irányelvek megfogalmazása.  

3. A lisszaboni stratégia megvalósításáért, a nemzeti programokban megfogalmazott 
célkitőzések teljesítéséért az Európai Bizottság felel. A nemzeti és az európai uniós 
politikáknak, beleértve a költségvetést is, jobban kell tükrözniük a lisszaboni prioritásokat. 
Ezért a Bizottság minden évben világos és pontos jelentést készít az egyes tagállamok 
sikereirıl és kudarcairól. Feladata, hogy politikájával és fellépéseivel támogassa, elımozdítsa 
a programok hatékony megvalósítását.  

4. Az együttmőködési rendszer új eleme az Európa Parlament aktív bevonása a 
lisszaboni folyamatba. Feladata a teljesítések monitorozása. 

5. Az európai szociális partnereknek nemcsak nemzeti, hanem uniós szinten is 
felelısséget kell vállalniuk, és aktívan részt kell venniük a Lisszaboni stratégia 
végrehajtásában.  

Az „új partnerség” programja az európai és nemzeti szereplık egységes és aktív 
részvételére, politikai elkötelezettségére és felelısségvállalására alapozza a lisszaboni 
célkitőzések sikeres megvalósulását. A program legfontosabb politikai felismerése és üzenete, 
hogy a fejlesztés minden szintjén az államoknak együtt kell mőködniük a társadalommal. A 
hangsúly a párbeszédre, a kommunikációra és kooperációra helyezıdött át. Az információs 
korban a partnerség fogalma magába foglalja: 

� a tervezés folyamatában a nyílt tervezési eljárások bevezetését, 
� a kommunikációban a párbeszéd, vagyis a kétirányú (interaktív) 

információáramlás biztosítását, a tájékoztatás módozatainak komplex rendszerét a társadalom 
minden szintjén (állampolgárok, civil szervezetek, szakmai szervezetek, gazdasági és politikai 
szervezetek, intézmények) 

� a kooperációban az átláthatóság, az együttmőködési formák változatos és flexibilis 
rendszere és a visszacsatolási mechanizmusok erısítését. 

A partnerség fogalma tehát lényegét tekintve a demokrácia kiszélesítését, a 
piramisszerően építkezı kollektív intelligencia struktúráinak egy horizontálisan építkezı, a 
hálózati kapcsolatrendszeren alapuló s egyben multidimenzionális struktúrája felé való 
elmozdulását jelenti, amelynek elemi feltétele a fejlett, magas színvonalú és mindenki 
számára elérhetı infokommunikációs közmőrendszer kiépítése, az e-kormányzás, az e-
közigazgatás és az e-önkormányzás megteremtése. 

III. Az eSzavazás jogi, operatív és technikai normáinak meghatározás27 A tagállamok 
minisztereinek tanácsa 2004 szeptemberében az Európa Tanács alapokmányának 15.b. 
cikkelyének megfelelve közös dokumentumban fogadta el az állampolgárok politikai 
részvételének növelése és támogatása érdekében az Európai Unió minden területi szintjén az 
elektronikus szavazás feltételeinek megteremtését. A dokumentum leszögezi, hogy a 
képviseleti demokrácia és a közvetlen demokrácia közös európai érték és fundamentuma 

                                                 
27 Recommandation Rec(2004). Comité des Ministres le 30 septembre 2004, lors de sa 898e réunion. 
http://www.coe.int/t/f/projets_integres/democratie/02  
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lokális, regionális, nemzeti és uniós szinten az állampolgári részvételnek.28  A dokumentum 
felsorolja mindazon nemzetközi egyezményeket, normákat és az eSzavazás technikai 
lebonyolításának kritériumait, amelyek betartására a tagállamok elkötelezték magukat.  

Bár a dokumentum nem teszi kötelezı érvényővé az elektronikus szavazás bevezetését 
a tagállamokban, a dokumentum hangsúlya, a hivatkozott nemzetközi és uniós 
dokumentumok, valamint az a precizitás, amellyel az infokommunikációs technológia 
alkalmazásának kritériumait meghatározza, már illusztrálja, hogy a demokratikus 
intézményrendszer továbbfejlesztése a részvételi demokrácián át a közvetlen e-demokrácia 
irányába hat. 
 

1.2.3. Páneurópai szintő e-kormányzati és önkormányzati infrastruktúra 
 

Az  EU e-kormányzati infrastruktúrája több szintő – uniós, nemzeti, regionális, térségi 
és települési - rendszerek és infokommunikációs hálózataik, összekapcsolásából épül fel. A 
tagországok (valamint Izland és Norvégia) a nemzeti gerinchálózatokon keresztül közvetlenül 
kapcsolódnak be a páneurópai hálózatba. 
 

1.2.3.1. TESTA gerinchálózat 
 

A pán-európai e-kormányzati infrastruktúra a TESTA nevet viselı európai magán 
gerinchálózatra épül, amely az európai kormányzatok között kiemelt biztonságú közvetlen 
elektronikus összeköttetést biztosít. Az európai nemzetek különbözı hivatalai által megosztott 
információk egyebek mellett a társadalombiztosítással, kereskedelmi licencekkel, közúti 
balesetekkel, fertızı betegségekkel, valamint a betölthetı álláslehetıségekkel kapcsolatos 
adatokra is kiterjednek. A kivitelezés szakaszában a hálózat révén továbbított adatmennyiség 
átlagos növekedése havi 30 százalék.  

A hálózat közvetlen összeköttetéssel bír az Európai Parlamenttel és más európai 
intézményekkel, szervekkel, valamint olyan csoportmunkát, támogató szoftvereszközöket 
biztosít, melyekkel többen tudnak közös dokumentumokon dolgozni, közös állományokat és 
eszközöket használni akár a nemzeti határokon is átnyúlva.  

 Több mint 700 érdekcsoport 22 ezernél is több közalkalmazottja használja aktívan a 
csoportmunkát, támogató eszközöket, ahol a biztonságot az elektronikus aláírás és egy 
kifejezetten erre a célra létrehozott nyilvános kulcsú infrastruktúrarendszer révén megvalósuló 
online hitelesítési eljárás hivatott szavatolni. 
 

1.2.3.2. Kormányok közötti információcsere – IDA hálózat  
 

Érdemes végezetül megemlíteni azt az európai kezdeményezést, amely az Európai 
Bizottság irányításával mőködik. Az IDA (Interchange of Data between Administrations) 
célja, hogy kihasználja az infokommunikációs technológia elınyeit annak érdekében, hogy 
támogassa a gyors elektronikus információcserét a tagállamok kormányzatai között, 

                                                 
28 „Réaffirmant sa conviction du fait que la démocratie représentative et directe fait partie de ce patrimoine 
commun et sert de fondement à la participation des citoyens à la vie politique à l’échelle de l’Union européenne 
et aux niveaux national, régional et local ; „ 
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megkönnyítse a belsı piacok mőködését és felgyorsítsa a kormányzati eljárások bevezetését. 
A cél az, hogy egy átfogó európai telematikai hálózatot hozzanak létre azért, hogy 

• elısegítsék részhálózatok bevezetését az elsıdlegesnek tekintett területeken 
• kifejlesszenek a hálózatok együttmőködésére szolgáló méréseket 
• kiterjessze a hálózati elınyök érvényesülését az EU ipara és a lakossági 

felhasználások érdekében 
• együttmőködést alakítson ki a tagállamok hatóságaival és közösségi 

szolgáltatásaival 
Az IDA továbbá segíti az infrastruktúra kialakítását, azonos felületek létrehozását és 

integrálja az új infokommunikációs technológián alapuló üzleti folyamatokat is, mindezt úgy, 
hogy kiterjesszék a kezdeményezést a csatlakozó országokra is. 
 

1.2.4. Prioritások 2007 – Lisszaboni konferencia 
 

A 2007 szeptemberében Lisszabonban megrendezett miniszteri negyedik e-
kormányzati konferencia az elkövetkezı évek legfontosabb feladataként a polgárok és a 
gazdasági szféra számára is hasznosítható szolgáltatások fejlesztését jelölte meg. Ennek 
érdekében a fejlesztések középpontjába négy fı prioritást javasolnak: 

1. Az adminisztratív korlátok csökkentése a szolgáltatások széleskörő 
igénybevételének fokozására (egyszerősítés) 

2. A határokon is átívelı interoperabilitás fejlesztése az egységes európai belsı piac 
megerısítése érdekében (nyitottság) 

3. Több csatornás, könnyen használható és mindenki számára elérhetı szolgáltatások 
mőködtetése (esélyegyenlıség, digitális szolgáltatások penetrációjának erısítése) 

4. Az infokommunikációs technológia innovatív alkalmazása a közösségi 
tevékenységekben és a kormányzati tevékenységek átláthatóságában (virtuális közösségi 
terek, e-Demokrácia fejlesztése) 
  

1.2.5. Összefoglalás  
 

A fentiek alapján kijelenthetjük, hogy az elektronikus („e”) jelzı ma már nem 
egyszerően az információs technológiák alkalmazására, a közigazgatási és a kormányzati 
munka informatizálására vonatkozik. Jelentéstartalma kitágult. Használata egyértelmő utalás 
arra, hogy a kormányzati, közigazgatási tevékenység alapvetı átalakuláson megy keresztül, 
melynek eredményeként az állam mőködését biztosító tevékenységek egy új virtuálisan 
szervezıdı közegben integrálódnak. A kezdetben még csak új munkavégzési eszközként 
alkalmazott infokommunikációs technológia mára már nem csupán a különbözı funkciókat 
integrálja, hanem strukturálja is.  

Az új struktúrák a virtuális térben, mint virtuális intézmények objektiválódnak. 
Rendszerbe szervezıdésüket az infokommunikációs infrastruktúrán keresztül zajló 
információcsere biztosítja. A rendszer összetartó ereje, mőködésének biztosítéka az 
információáramlás nagy sebessége, a kapcsolódások minél nagyobb száma, az információk 
hasznosulásának (tudás innováció) mennyisége és minısége. A modern állam - idıben és 
térben - stabilitásra épülı mőködési elvével szemben, az információs társadalom államának 
mőködését a mobilitás intenzitása határozza meg és tartja össze, amelyet az infrastruktúra 
kommunikáció formájában generál. Minél nagyobb számú kommunikációs kapcsolat jön 
létre, minél több szereplı kapcsolódik be a kommunikációba, a rendszer mőködése annál 
hatékonyabb.  
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A fenti logikából is következik, hogy az új virtuálisan szervezıdı államstruktúrában a 
mőködés hatékonyságát (a mobilitást) a különbözı funkciók közötti kapcsolódási 
(csatlakozási) pontok számának növelésével lehet csak elérni. Az állam mőködése 
funkcionális szempontból tehát az e-kormányzás, az e-közigazgatás, az e-önkormányzás és az 
e-demokrácia együttes / párhuzamos fejlesztése nem csak szükségszerő, hanem elemi feltétel.  
A funkcionális egységek fejlesztése során a belsı struktúrák kialakítása mellett nem lehet 
eltekinteni a más funkcionális egységek irányába nyitott struktúrák meghatározásától és 
fejlesztésétıl sem, hiszen ez utóbbiak biztosítják a rendszer egészének szinergiáját. 
(Technológiai szempontból itt válik alapvetı fontosságúvá az interoperabilitás és a biztonság 
megteremtése.)   

Ebben az összefüggésben az e-közigazgatás már nem szőkíthetı le csupán az 
elektronizált, papírmentes ügyintézés területére. Az ügyintézés már önmagában is kettıs 
értelemmel bír, egyrészrıl e-ügyvitelt és e-ügymenetet, más részrıl a funkcionális egységeken 
belüli és a kifelé, más funkcionális egységekkel való kommunikációt. Az e-ügyintézés nem 
más, mint a virtuális térben áramló információk egyfajta sajátos strukturálása.        
 

Definíciók 
A definíciókat a Stratégiakutató Intézet29 szerint így összegezhetjük: 

e-Kormányzás: a hálózati állam elektronikus kormányzása. Az e-government 
közismert alaptétele: a hálózati vagy Internet alapú technológiák felhasználása a közösségi 
kommunikációra, s az igazgatásra a köz szolgálata érdekében. Az e-kormányzás és az e-
önkormányzás nem állam-, nem hivatal-, hanem állampolgár vagy közösségi polgár központú. 
Elektronikus államgyakorlat nélkül nem is lehet hálózati – nem hierarchikus viszonyokban 
gondolkodó és cselekvı - állam.  

e-Önkormányzás: az e-kormányzás adaptálása az önkormányzásra, avagy a hálózati 
alapú technológiák alkalmazása az önkormányzat által képviselt közösség szolgálatára. 
Szőkebb értelemben az önkormányzati testületek (és bizottságok) munkájának digitális 
módja, tágabb értelemben az önkormányzás folyamatába való társadalmi bevonás, aktív e-
részvétel lehetıvé tétele. Az e-önkormányzás feladata az is, hogy elektronikus együttmőködés 
legyen helyi társadalom és helyi önkormányzat, helyi önkormányzat és állami kormányzás 
között. Végül az önkormányzati testületek és polgármesteri hivatalok közti folyamatosan 
modernizált belsı mőködés. 

e-Közigazgatás: a helyi vagy térségi szintő szolgáltató közigazgatás elektronikus 
formája. Az e-közigazgatás négy „oldal” új tartalmú és új típusú partneri együttmőködését 
jelenti. Az e-közigazgatás keretében a (1) helyi társadalom, a (2) nemzeti s regionális állam, a 
(3) helyi önkormányzat és közigazgatás, és a szükséges (4) helyi tudásközpontok elektronikus 
kapun (portálon, e-piactéren) való kommunikációja és közösségi mőködése. Az e-
közigazgatás célja: a civil társadalmi e-kapu, az önkormányzati-közigazgatási e-kapu, a 
kormányzati és regionális e-kapu, s a közigazgatási tudás e-kapu összenyitása és magas szintő 
közigazgatási együttmőködése. A helyi „végrehajtó hatalom” modernizálása, az e-ügyintézés 
bevezetése, a nem papíralapú okmánykezelés. 

e-Ügyvitel: egyfelıl nem papíralapú vagy éppen egyablakos e-ügyintézés, avagy a 
mainál sokkal gyorsabb, egyszerőbb, profibb közigazgatási (természetesen elektronikus) 
ügyintézés. Az e-ügyvitel nemcsak számítógépes hálózaton keresztül történı hivatali 
ügyintézés, amely a kitöltött őrlapok letöltését és leadását egyaránt lehetıvé teszi. Másfelıl 

                                                 
29 Lásd: Az e-közigazgatás elmélete és gyakorlata - Stratégiakutató Intézet kutatása; Ugrin Emese-Varga Csaba: 
Új állam és demokrácia elmélet, Budapest, 2007, Századvég Kiadó.  
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hatékony információkezelés is, amelynek során megvalósul a nyilvános adatok kétoldalú 
(interaktív) hozzáférése, az információszerzés is.  

e-Partnerség: a résztvevı állampolgárok körének szélesítése és intézményesítése, 
továbbá intelligens partneri viszony állampolgárok és közszféra között, valamint a közszféra 
szereplıi között, továbbá a vállalkozók és a közszféra között.  

e-Demokrácia: az információs kor politikai/közösségi mőködési eszménye, új 
demokráciamodell. Az a politikai rendszer, amely nem az eddigi alattvaló állampolgárokból 
áll, hanem a résztvevı állampolgárokból. A közvetett, képviseleti demokráciából továbblépve 
az új infokommunikációs hálózatok és szolgáltatások révén e-módon elvileg minden 
állampolgár közvetlenül a politikai közösség része lehet. Az e-demokrácia teszi lehetıvé, 
hogy az atomizált helyi társadalomból evolúciós folyamat keretében intelligens civil 
társadalom jöjjön létre. Az e-demokráciában – az e-választások segítségével is - valóban 
megvalósulhat, minden szabadságjog s érvényesülhet minden közösségi felelısség. Így a 
digitális önkormányzás és a digitális polgár, az e-közigazgatás és az e-polgár egymást 
feltételezi, és közösen testesíti meg az e-demokráciát. 

1.2.6. Az e-kormányzás / e-közigazgatás és a versenyképesség  
 
A globálisan szervezıdı gazdasági verseny, egy részrıl a kompetenciát meghatározó 

magas színvonalú infokommunikációs technológia, más részrıl az innovációhoz szükséges 
tudástıke koncentráció okán, a figyelem középpontjába állította a városok teljesítményét. 
Amikor egy-egy ország teljesítményét vizsgáljuk, észre sem vesszük, hogy valójában egy-egy 
nagy gazdasági centrum, megapolisz, teljesítményét hasonlítjuk össze.  A nemzetgazdaságok 
versenyképességét, pedig nagymértékben az határozza meg, hogy a tudástermelésben 
kiemelkedı központjaik / városaik milyen mértékben képesek hatást gyakorolni a területi elv 
mentén szervezıdı gazdasági teljesítıképességükre. Minél kisebb lokális szinten a központok 
kihatása, vagy minél alacsonyabb a kompetencia városok száma egy adott országban, annál 
inkább hátrább kerül a rangsorban. Az IMD 2007-ben közreadott - 55 országot érintı 
vizsgálat alapján készült - versenyképességi rangsora e tekintetben releváns tanulságokkal 
szolgál.  

 
 Ország Internet 

penetráció 
% 

 Ország Internet 
penetráció 

% 
1 USA (1) 69,7  29 Korea (32) 3 66,5 
2 Szingapúr (3) 66,3 30 Spanyolország (31) 1 43,9 
3 Hongkong (2) 68,2 31 Litvánia  45,2 
4 Luxemburg (9) 5 68 32 Csehország (28) 50 
5 Dánia (5) 69,2  33 Thaiföld (29) 4 12,6 
6 Svájc (8) 2 67,8  34 Szlovákia (33) 46,5 
7 Izland (4) 3 86,3 35 Magyarország (35) 30,4 
8 Hollandia (15) 7 73,3 36 Görögország (36) 33,5 
9 Svédország (14) 5 75,6 37 Jordánia (40) 3 13,4 
10 Kanada (7) 67,8 38 Kolumbia (34) 15,8 
11 Ausztria (13) 2 56,6 39 Portugália (37) 73,8 
12 Ausztrália (6) 71,9 40 Szlovénia (39) 55,5 
13 Norvégia (12) 1 67,4 41 Bulgária (41) 28,7 
13 Írország (11) 50,2 42 Olaszország (48) 6 52,9 
15 Kína (18) 3 12.3 43 Oroszország (46) 3 19,5 
16 Németország (25) 9 61,1 44 Románia (49) 5 23,4 
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17 Finnország (10) 62,3 45 Fülöp-szigetek (42) 16 
18 Tajvan (17) 63 46 Ukrajna 11,5 
19 Új-Zéland (21) 2 74,9 47 Mexikó (45) 21,3 
20 Egyesült Királyság (20) 62,3 48 Törökország (43) 21,1 
21 Izrael (24) 3 51,1 49 Brazília (44) 21 
22 Észtország (29) 7 51,8 50 Dél-Afrika (38) 10,3 
23 Malajzia (22) 52,7 51 Argentína (47) 34 
24 Japán (16) 67.1 52 Lengyelország (50) 29,9 
25 Belgium (26) 1 48,5 53 Horvátország (51) 32,9 
26 Chile (23) 42,4 54 Indonézia (52) 8,9 
27 India (27) 3,7 55 Venezuela (53) 13 
28 Franciaország (30) 2 53,7    

 
8. táblázat Az IMD kompetencia rangsora 2007 évben 

 (a zárójelben feltüntetett sorszámok az adott ország 2006-ban elfoglalt helyét, míg a kék színnel jelölt számok a 
rangsorban való emelkedés mértékét mutatják) 

 
Az IMD által készített vizsgálat egy rendkívül kiterjedt, összesen 323 tényezıt 

figyelembevevı elemzés eredménye, amelyek négy vizsgálati célterületet ölelnek fel: 
1. Gazdasági teljesítıképesség 
2. Kormányzati hatásfok  
3. Üzleti hatásfok (üzleti környezet fejlettsége) 
4. Infrastruktúra (ebbe a kategóriába tartoznak az alap-, a technológiai és a 

tudományos infrastruktúra, az oktatás, az egészségügy és a környezetvédelem) 
A kormányzás (benne a társadalmi és intézményi szerkezet) és a tágan értelmezett 

infrastruktúra kategóriái részét képezik a versenyképesség meghatározásának. 
A lista összeállítását áttekintve, már önmagában is figyelemre méltó jelenség, hogy az 

USA után rangsorban az elsı három helyezett között olyan „városállamokat” találunk, mint 
Szingapúr, Hong Kong vagy Luxemburg: mindháromra igaz, hogy a nemzetközi gazdaságban 
korábban elért pozíciójukat azért tudták megerısíteni, mert elsıként feleltek meg a digitális 
város kritériumainak is.  A legjelentısebb pozitív változást felmutató országok – ide soroljuk 
azokat, akik 5-10 helyezéssel kerültek elıbbre a ranglistán 2006-os teljesítményükhöz képest 
– szinte kivétel nélkül európai államok. Ebben a körben kiemelkedı eredményeket értek el a 
legmagasabb urbanizációs szinttel rendelkezı Németország, Hollandia, Észtország, erısítette 
helyzetét Svájc, míg az Egyesült Királyságnak sikerült megıriznie korábbi pozícióját. 
Mindegyik államra a magas internet penetráció, a jól mőködı elektronikus kormányzás és 
közigazgatás a jellemzı. 2006-hoz képest jelentısen javította pozícióját Luxemburgon kívül 
még Olaszország, Svédország valamint Románia is.  

Összehasonlításképpen az IMD táblázatához hozzáillesztettük az adott országok 
internetpenetrációját tükrözı, 2007-ben kiadott statisztikai adatokat.30 Jól látható, hogy az 
erıs kompetenciával rendelkezı országokban az IKT használat a népesség körében igen 
magas, az 50 százalékot meghaladó, de az élbolyt alkotó országokban 60-70 százalék között 
mozog, tehát a penetráció elérte azt a piaci szintet, amely a gazdaság, ezen belül a szolgáltató 
szektor dinamikus fejlıdésének alapjául szolgál.31  
 
 
 

                                                 
30 Az adatok az Internet World Stadts honlapjáról származnak www.internetworldstats.com 
31 Kivételt képez e tekintetben India és Kína. Rájuk valóban érvényes az a megállapítás, hogy fejlıdésük néhány 
megapolisz gazdasági eredményének köszönhetı, ahol az internet penetráció mértéke rendkívül magas. 
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1.2.7. A versenyképes intelligens város kritériumai  
  
 A londoni Cushman&Wakefield ingatlan tanácsadó cég 2007-ben is elkészítette az 
európai városok gazdasági vonzerejét elemzı felmérését. A vizsgálat alapjául az üzleti szféra 
szereplıinek körében végzett kérdıíves felmérés szolgált. A vizsgálat jelentıségét a mi 
szempontunkból az adja, hogy a globális gazdaságra egyre inkább a mobilitás jellemzı. 2006-
ban az európai nagyvállalatok egy ötöde változtatott székhelyet, vagy nyitott leányvállalatot 
új helyen, többségükben, a kelet-közép-európai országokban (51%). A multinacionális 
vállalatok megkötéséért folyó verseny egyre intenzívebb. A vállalatok pedig komoly kihívás 
elé állítják a versengı városokat. A Cushman&Wakefield felmérése alapján, a megkérdezett 
vállalatok véleményére alapozva, a városok gazdasági vonzereje nyolc kritérium teljesítéséhez 
kötıdik:  

1. Kvalifikált munkaerı 
2. A munkaerı ára (bérek) 
3. Üzleti környezet 
4. Rendelkezésre álló megfelelı minıségő irodák (infokommunikációs rendszer és 

minıségi szolgáltatások) 
5. Beszélt nyelvek: a munkaerıpiac és a szolgáltatások területén egyaránt 
6. Életminıség  
7. Környezetszennyezettség32 
8. Közlekedési rendszer  
Európában jelenleg egyetlen város sem felel meg mind a nyolc követelménynek. Még 

a ranglista élén álló London és Párizs sem az életminıség, a munkabérek és az alkalmazottak 
nyelvtudása okán. 

Az innováció vezérelt tudásalapú gazdaság elıretörése jelentıs változást idézett elı 
Európa és az egész világ gazdaság-földrajzának alakulásában. Összességében kétirányú 
fejlıdési folyamat indult el. A harmadik világ feltörekvı országaiban robbanásszerő 
urbanizációs folyamat indult el. Ennek ellenére a globális versenyben csak néhány, viszont 
rendkívül dinamikus és a nemzetközi tudásinnovációban meghatározó jelentıséggel bíró 
megapolisz képes a részvételre.  

A másik fejlıdési vonulat tipikus példáját Európában figyelhetjük meg. 
Kontinensünkön, ahol az urbanizáció egy hosszú folyamat eredménye a lakosság 40 százaléka 
kisebb-nagyobb városokban él.33 Ezeknek arculata, sajátos kulturális hagyománya és 
nemzetenként változó, történetileg kialakult kapcsolati struktúrája van. Európa egyik 
legnagyobb gyengesége, hogy csak két globális méretekben is minden kritériumnak megfelelı 
megapolisza van: London és Párizs. Óriási elınye viszont az, hogy sikeresen megszabadult a 
70-es évek „kék banán” vagy a „ring ” szemlélető fejlesztési koncepcióktól34 és mára már egy 
több pólusú egyenletesebb fejlıdési irányba halad. Számos innováció és gazdasági fejlıdés 
tekintetében regionális mérető ún. pólusvárossal rendelkezik, amelyek a belsı fejlıdés 
egyenletességét is biztosítják. A nemzetközi versenyben azonban ennek nagy ára van.  A 
globalitás szempontjából egy erısen centralizált agresszíven elıre nyomuló fejlıdı világ néz 
szembe egy policentrikus, innovációs potenciálját szétaprózó Európával.  

                                                 
32 Hogy a városok versenyképességének alakulására egyre nagyobb hatással van környezeti állapotuk, mi sem 
bizonyítja jobban, mint a Merrill Lynch bank egyik vezetıjének 2006-ban tett azon nyilatkozata, miszerint 
például Hong Kong esetében a levegıszennyezettség olyan mértékő, hogy már-már a város versenyképességét 
veszélyezteti Szingapúrral szemben. (ld. 1. Táblázat: a két város helycseréje a kompetencia rangsorban – IMD 
felmérés) Egészségük védelmében egyre több vállalat és magasan kvalifikált szakember hagyja el a várost és 
keres élhetıbb lakhelyet családja számára. - Terra Daily 2006 nov.22. www.terradaily.com/2006 
33 Ugyancsak 40 százaléka pedig városi agglomerációs övezetekben lakik. 
34 Brunet,R. : Lignes de force de l’espace européenne, in Mappa Monde 66, 2002 
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Az IMD kompetencia vizsgálata alapján megállapítható, hogy kontinensünk igen jól 
pozícionált. Az élboly országainak fele európai. Ezek területszerkezetét vizsgálva, azt is látni 
kell, hogy a fejlıdésben ott értek el komoly eredményeket, ahol a magas fokú urbanizáció 
mellett sikeresen oldották meg a város és térsége közötti harmonikus együttmőködést 
(Németország, Hollandia, Észtország), a térségi és regionális fejlesztı politikában a városok, 
mint tudásközpontok játszanak szerepet (Olaszország, Svédország, Németország, Dánia, 
Svájc). A városok sajátos regionális szerepe mutatkozik meg a határokon átívelı 
tudásközponti szerepükben is, fıként a nagy technológiai központoknak köszönhetıen 
(Malmö: a dán-svéd határon fekvı Øresund régió, Achen: a német-francia-belga-holland határ 
mentén fekvı Grande Région, Nise: francia-olasz határ mentén fekvı Région Alpes-
Maritimes, vagy Frankfurt: a német-lengyel határmentén stb.) 

Az elmúlt években a városok fejlesztési politikájában, egy új, alulról szervezıdı 
vonulat is kialakult. Számos kisebb város ébredt tudatára annak, hogy jövıbeni fejlıdése és a 
nagy városokhoz való felzárkózás egyedüli lehetséges útja, ha maga is a tudáskoncentráció 
útjára lép.  Valóságos mozgalom bontakozott ki, amelyben különösen aktív szerepet vállalnak 
a Földközi-tenger medencéjében fekvı városok. A mozgalom ma már több kontinensre 
kiterjedt. Európában fıként a spanyol („ciudades del conocimiento”) és az olasz városok 
(„Citta de la connoscenza”). A tudásvárosok szövetségének élén olyan nagy városokat 
találhatunk, mint Barcelóna, Valencia vagy az olasz Bari és Brescia. İk azok, akik Európa 
központi régióján (Rétia, Rajna-vidék) kívül esnek, de jövıjüket hasonló centrum 
szerepkörben látják biztosítva. A tudásvárosok programja tehát nem kevesebb, mint a 
periféria felzárkózási programja a centrumhoz. Hasonló törekvésekkel találkozhatunk 
északon, a Skandináv államokban és a Baltikumban is. Bár itt senki sem beszél tudásváros 
programról, a tudásközpontok fejlesztése már jó egy évtizede szisztematikusan zajlik (ld. 
Finnország). A kérdés számunkra az, mikor és milyen kritériumok teljesítése mellett 
beszélhetünk tudásvárosról („Intelligent Community”)? 

Az Intelligent Community Forum  definíciójában az intelligens közösséget nemes 
egyszerőséggel „e-city”-ként definiálja, legyen az területileg város, térség vagy régió. Egy 
olyan virtuális közösség, amely öt kritériumnak kell, hogy megfeleljen: 

1. Szélessávú, mindenki számára hozzáférhetı és elérhetı infokommunikációs 
infrastruktúra 

2. A digitális írásbeliség és kultúra beágyazódása minden generációban (az idısebbek 
integrálására célirányos programok)  

3. Tudáserıforrás fejlettsége: egyetemi és K+F tevékenység a tudástermelés és a 
gazdaság hajtóereje  

4. Innováció: kreatív környezet (innovációs miliı, a tanulási és képzési környezet 
fejlettsége) az innovatív gazdaságfejlesztı programok és szolgáltatások,  

5. Piac: a globális piacon piacképes tudással való megjelenés 
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7. ábra A tudásalapú fejlesztés  iránya 

 
A kihívások  
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 Innováció 
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Kormányzati hatásfok  
 

Életminıség  
 

Digitális demokrácia  
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Üzleti hatásfok (üzleti 
környezet fejlettsége) 

 

Üzleti környezet 
 

Marketing  
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Infrastruktúra  
(ebbe a kategóriába tartoznak az 
alap-, a technológiai és a 
tudományos infrastruktúra, az 
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9. táblázat Összefoglaló táblázat 
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1.2.8. Magyarország - 2007-2013 
 

A Magyarországon most induló, a rendszerváltás óta immáron negyedik fejlesztési 
szakasz két meghatározó tényezıje az államreform gyakorlati megvalósítása és az „Új 
Magyarország Fejlesztési Terv”, mely már az uniós fejlesztési források fogadását helyezi 
elıtérbe.  

A jelenlegi folyamatokra leginkább az  jellemzı, hogy az államháztartási hiány 
kezelése és az államreform összecsúsznak, s mint minden fejlesztés az elıbbinek lett 
alárendelve. Ez a folyamat az e-kormányzás és e-közigazgatás fejlesztésre több szempontból 
is visszavetıen hat: 

� Az IHM megszüntetése és a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium alá rendelése 
jól illusztrálja, hogy az e-kormányzás problematikája fontossági sorrendet tekintve 
visszaszorult 

� A közigazgatás decentralizációja és a regionalizáció folyamata megrekedt, s ha 
formálisan nem is, de tartalmát tekintve ismét a centralizált kormányzási mechanizmusok 
váltak uralkodóvá. 

� A partnerség megvalósulása a civil szférával a gyakorlatban csupán formális. 
� A fejlesztésre fordítható belsı erıforrások elapadtak, ami az e-önkormányzatok 

kialakítását visszaveti. 
� Az elmúlt években több megyében és régióban is megszülettek az e-közigazgatás 

és az e-önkormányzás integrációjára alkalmas győjtı portálok, de ezek fejlesztési szintje sehol 
sem éri el az EU által meghatározott 3. és 4. szintet: hiányzik az interaktivitás, az e-ügyvitel 
legfıbb akadálya az e-alírás gyakorlati alkalmazása (holott ere vonatkozóan Magyarország 
elsıként fogadott el törvényt Európában). Az i2010-ben célként megjelölt ügymenetek 
automatizálása még a távoli jövı homályába vész. 

� A hatékony megoldás a regionális e-közigazgatási szolgáltató központok 
létrehozása lesz. 

Néhány pozitív eredményrıl is be kell számolnunk: 

� Az elektronikus ügykezelések tekintetében elırelépésnek tekinthetı, hogy az e-
Okmányirodák mellett a gazdasági szervezetek számára országosan kötelezıvé vált az e-
adóbevallás rendszere.   

� Az elkészült „Új Magyarország Fejlesztési Terv” operatív programjában, az 
államreform fejezethez csatoltan, önálló operatív programként jelenik meg az e-közigazgatás 
fejlesztése.  
 

1.2.8.1.  „Új Magyarország Fejlesztési Terv”  
 

Az „Új Magyarország Fejlesztési Terv” célja a tartós növekedés és a foglalkoztatás 
bıvítése. Ennek megvalósítására hat fejlesztési prioritást és 15 cselekvési (operatív) 
programot határoz meg (10. Táblázat):  

Prioritások:  

 1. Gazdaságfejlesztés 

 2. Közlekedésfejlesztés 

 3. Társadalmi megújulás 
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 4. Környezeti és energetikai fejlesztés 

 5. Területfejlesztés 

 6. Államreform   

1.2.8.1.1.  Államreform és elektronikus közigazgatás   
 
 Az e-közigazgatás fejlesztése az államreform prioritás körében, de önálló operatív 
programként szerepel. „Az államnak a felvállalt feladatok ésszerősítésén és azok ellátásának 
eredményességén és hatékonyságán keresztül kell támogatnia a foglalkoztatás bıvítését és a 
tartós növekedést” állapítja meg a dokumentum, elismerve, hogy az államreform célja nem 
több mint a modern állam mőködési struktúrájának a posztmodern korhoz igazított 
racionalizálása – az olcsóbb és hatékonyabb erıs állam programjának megvalósítása (az 
államreform két kiemelt beavatkozási területe a jogalkotás és a végrehajtás). De nem célja az 
információs kor kihívásaira való válaszadás. Ezért is fogalmazhat a dokumentum az 
államreform prioritás céljának meghatározásakor ekként: az „Állam prioritás célja a 
különbözı szakterületeken megvalósuló reformlépések koordinációja, továbbá a közigazgatás 
megújítása”. E meghatározásnak megfelelıen a 2007-2013-ig tartó fejlesztési periódus 
stratégiai tervezésében nemzeti szinten nem számíthatunk arra, hogy a közigazgatás fogalma 
az ágazati szemléletet meghaladja, s létrejöjjön a kormányzás, közigazgatás és demokrácia 
integrált szemlélető, a tudásalapú társadalom létrehozását szolgáló átalakítása.  

� Az Új Magyarország fejlesztési koncepciójában a legmesszebbre mutató 
célkitőzést a gazdasági fejlesztés operatív programban találjuk, amely határozott 
célkitőzésként jelöli meg a tudásalapú gazdaság fejlesztését, középpontba helyezve a 
regionális pólusprogramot. Ehhez kapcsolódva a társadalmi megújulás programjában 
fellelhetjük a humán erıforrás fejlesztését. (10. Táblázat. Rózsaszín jelölés). Forrás oldalról a 
GOP rendelkezik a legnagyobb pénzügyi eszközökkel, míg a humánerıforrás fejlesztésre a 
TÁMOP keretében nem áll rendelkezésre önálló központi erıforrás.  

� A másik fejlesztési vonal a szolgáltató közigazgatás megteremtése, amely magába 
foglalja a közigazgatási intézmények mőködési és szervezeti, valamint humánerıforrás 
fejlesztését. Ez a prioritás horizontálisan a gazdasági fejlesztı program prioritásain belül az 
üzleti infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztéshez kapcsolódik (10. táblázat Kék jelölés). Így 
válik érthetıvé, miért nem rendelt a fejlesztési terv, finanszírozási oldalon a közigazgatás 
fejlesztéshez forrásokat. E forrásokat a gazdasági operatív program tartalmazza. (11. táblázat). 

� Az információs kor államfejlıdésének szempontjából a harmadik erıvonalat a 
demokrácia átalakítása jelenti. Ebben az összefüggésben az államreform prioritásban két 
beavatkozási területet találunk, amelyek nem jelentik feltétlenül egymás erısítését: 

o A civil társadalom részvételének erısítése  
o Integrált kistérségi és a regionális döntési szint – szubszidiaritás – erısítése.  
Az Új Magyarország terv mindkét beavatkozási területet az államreform prioritások 

körébe sorolja ugyan, de miután az ehhez kapcsolódó operatív program nem rendelkezik saját 
forrásokkal, ebben a körben a fejlesztések a régiók kompetenciájába sorolódnak. 
 Mindent összevetve tehát azt mondhatjuk, hogy Magyarországon a szolgáltató állam 
létrehozása mindenek elıtt a gazdasági versenyképességet szolgálja. Ez önmagában még nem 
lenne, baj. Az igazi problémát a hosszú távú fejlıdés szempontjából az jelenti, hogy a 
szolgáltató állam nem, mint motorikus erı, hanem mint a gazdaság függvénye jelenik meg a 
fejlesztési koncepcióban. A kormányzás, közigazgatás és demokráciafejlesztés egymástól 
elkülönülı ágazati egységekké válnak, s ez azzal a veszéllyel jár, hogy a köztük lévı 
harmonizáció mind irányultság, mind pedig fejlettségi szint tekintetében elmarad számos 
társadalmi és politikai konfliktust indukálva. Az operatív programokhoz rendelt források 
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rendszere ugyanakkor arra mutat rá, hogy míg a gazdaság területén – beleértve a közigazgatás 
infrastruktúráját és mőködését (üzleti alapú szervezés) a központi kormányzat erıteljesen 
kézben kívánja tartani, addig a társadalomfejlesztést decentralizálja, a kompetenciákat a 
lokális területi szintekre osztja le. Ez önmagában még pozitívnak is tekinthetı. A kérdés 
csupán az, hogy e magatartást mi motiválja? Nevezetesen arról van szó csupán, hogy az állam 
minden olyan társadalommal kapcsolatos felelısséget, amely nem áll a gazdasági 
versenyképesség posztindusztriális koncepciójának szolgálatában  el akar hárítani magától 
(csináld magad, ahogy tudod), vagy a demokrácia kiszélesítésére törekedve a decentralizáció 
eszközeivel is támogatni kívánja a társadalmi önszervezıdés erısödését? E kérdésekre a 
dokumentumból sajnos nem kapunk egyértelmő választ, s ez több szempontból is 
bizonytalansági tényezıként hathat. 

1. Tudásalapú gazdaság nem tud létrejönni tudásalapú társadalom nélkül. A társadalmi 
megújulás prioritásai között megjelenı „K+F és innováció számára humánerıforrás 
fejlesztés” arra utal, hogy az innovációt, mint elszigetelt, a gazdasághoz kapcsolódó 
tevékenységet értelmezi a program. Ebben a felfogásban a tudás-innováció fogalma leszőkül. 
Új elitképzésrıl nem pedig az össztársadalmi folyamatok tudástársadalom felé való 
orientálásáról van szó. Ez a koncepció már középtávon is az ország versenyképességének 
akadályává válhat, mert lelassítja a tudásalapú gazdaság kibontakozását. 

2. Az e-közigazgatás szolgáltató jellegének erısítése és a gazdaság irányába való 
elmozdítása anélkül, hogy az a kormányzás és a demokráciafejlesztés koncepcionális 
egészébe is illeszkedne nem egyszerően csak az állam piacosításához, vezethet, hanem 
számos társadalmi konfliktus forrásává válik. Nem csupán az állam kompetenciája 
gyengülhet, de az információs korban oly fontos társadalomra gyakorolt orientáló képességét 
is elveszítheti.  

 A demokrácia és a lokalitás szempontjából ugyanakkor kifejezetten pozitív 
megközelítésnek kell tekintenünk a fentiekkel szemben, az államreform prioritások sorában a 
„civil társadalom részvételének erısítése” és az „integrált kistérségi és regionális döntési 
szint – szubszidiaritás – erısítése” programelemeket, amennyiben azok összekapcsoltan 
valósulnak meg. A részvételi demokrácia és a területi szintek közötti szubszidiaritás elve nem 
csak az európai minıségő regionalizmus kialakulásának irányába, hanem a közvetlen
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Átfogó célok Foglalkoztatás bıvítés Tartós növekedés 
Stratégiai cél Munker ıpiacra belépık számának növelés Uniós átlagot meghaladó Gazdasági növekedés 
Specifikus 
célok 

Foglalkoztathatóság és 
munkaerıpiaci 
aktivitás növelése 

Munkaerı kereslet 
növelése 

Munkaerıpiaci környezet 
fejlesztése – Kereslet / 
kínálat egyensúlya 

Versenyképesség 
javítás 

Gazdasági bázis 
területi kiszélesítése 

Üzleti környezet 
fejlesztése 

Horizontális 
célok 

Fenntartható fejlıdés Gazdasági – társadalmi – területi Kohézió Esélyegyenlıség 

Prioritások Gazdaságfejlesztés Közlekedés Társadalmi megújulás Környezet és Energia 
fejlesztés 

Területfejlesztés Államreform 

Innováció, tudásalapú 
gazdaság  

Az ország 
nemzetközi 
elérhetısége 

Foglalkoztathatóság  Egészséges és tiszta 
települések 

Regionális 
központok, 
Innovációs fejlesztési 
pólusok, 
Együttmőködı 
és versenyképes 
városhálózat  

Kormányzás 
megújítása:  
Közpolitika -
jogalkotás − 
végrehajtás  

Vállalkozások (KKV) 
jövedelemtermelı 
képességének 
erısítése 

Térségi elérhetıség Alkalmazkodóképesség  Vízgazdálkodás  Emberi erıforrás Civil társadalom 
részvételének 
erısítése 

Üzleti infrastruktúra és 
szolgáltatások  

Városi és 
agglomerációs 
közlekedés fejlesztése 

Oktatás és hozzáférés  Természeti értékek  Elmaradott térségek 
komplex 
felzárkóztatása 

Szolgáltató 
közigazgatás  

 Közlekedési módok 
összekapcsolása, 
gazdasági központok 
intermodalitása és 
közlekedési 
infrastruktúrája 

K+F és innováció számára 
humánerıforrás fejlesztés 

Fenntartható termelési 
és fogyasztási 
szokások 

Balaton, a Duna és a 
Tisza vidékének 
fenntartható 
fejlesztése 

Közigazgatási 
intézmények 
mıködése és 
a magasabb szervezeti 
teljesítmény elérése 

Beavatkozási 
területek 

  Egészségmegırzés – 
Társadalmi befogadás -
Részvétel 

Környezetbarát 
energetikai fejlesztések 

Turizmusfejlesztés Humánerıforrás 
fejlesztés 

   Humán infrastruktúra 
fejlesztése 

Energiahatékonyság és 
–takarékosság: 
Megújuló energia  

 Integrált kistérségi és 
a regionális döntési 
szint – szubszidiaritás 
- erısítése 

Operatív GOP KÖZOP 
Közlekedés OP 

TÁMOP 
Társadalmi megújulás OP 

TIOP KEOP 
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Gazdaságfejlesztés OP Társadalmi infrastruktúra 
OP 

Környezet és energia OP 

ÁROP 
Államreform OP 

EKOP 
Elektronikus 

közigazgatás OP 

VOP 
Végrehajtás OP 

 

Programok 

NYDOP 

Nyugat-dunántúli OP
   

 

DAOP 
Dél-alföldi OP 

ÉAOP 
Észak-alföldi OP 

KMOP 
Közép-

magyarországi OP 

ÉMOP 
Észak-

magyarországi OP 

KDOP 
Közép-dunántúli 

OP 

DDOP 
Dél-dunántúli OP 

10. táblázat: Az Új Magyarország Fejlesztési Terv célrendszere, prioritásai és operatív programjai (Ugrin Emese) 
 

Forrástábla a 2007-2013 évekre  
Operatív 
program 

Forrás Összeg (€) Lehívás Lehetséges forráshozzáférés más OP –on keresztül 

GOP 
(Gazdasági OP) 

ERFA 2 495 769 115 folyamatos  

KOP 
(Közlekedési OP) 

KA + ERFA 
KA,  
ERFA 

6 223 429 149 
4 544 368 075 
1 679 061 074 

folyamatos  

TIOP 
(Társadalmi 
infrastruktúra OP) 

ERFA 1 948 922 941 folyamatos  

KEOP 
(Környezet és 
Energia OP) 

KA + ERFA 
KA,  
ERFA 

4 178 846 341 
3 782 815 205 
   396 031 136 

folyamatos  

TÁMOP 
(Társadalmi 
megújulás OP) 

ESZA - - ? 

ÁROP 
(Államreform OP) 

ESZA   ? 

EKOP 
(eKözigazgatás OP) 

ERFA - - GOP,  
7 regionális OP 

7 Regionális OP ERFA 3 038 729 475 folyamatos  
VOP 
(Végrehajtás OP) 

KA    315 132 937 folyamatos  

11. táblázat: Az Új Magyarország Fejlesztési Terv egyszerősített forrástérképe (Ugrin Emese)
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 (e-demokrácia) megvalósíthatóságát is elıre mozdítják.  A stratégia kifejezett erısségének 
kell tekinteni az „önkormányzatok megerısítését a szubszidiaritás jegyében” . A stratégia 
kompenzálja azt a korábbi idıszakban felborult egyensúlyt, amelyet még a BM ágazati 
stratégiája fogalmazott meg a régiók közigazgatási egységgé való fejlesztésérıl és erısíti a 
kistérségek szerepét: 

- a régiók a fejlesztési politikát és az államigazgatási szervezetrendszert koncentráló 
egységekként jelennek meg a programban 

- a kistérségek az integrált fejlesztések és feladatellátások színhelyei, megırizve 
korábban elnyert közigazgatási egységüket 

- az önkormányzatiság: ebben a körben az Új Magyarország Terv kissé homályosan 
fogalmaz. Egyrészrıl „erısíteni kívánja a helyi önkormányzatok szerepét”, másrészrıl 
nem jelöli meg pontosan, hogy milyen szerepet szán számukra az új struktúrában a 
jogalkotáson kívül.  

1.2.8.1.2. Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 
 

Az operatív program indokoltságát az elmúlt esztendık fejlesztési eredményei és az 
infokommunikációs technológiát eredményesen alkalmazó intézmények tapasztalatai 
alapozták meg. Magyarországon, számos helyen végeznek eredményesen nagy forgalmú 
elektronikus ügyintézést. Az ügyfélkapu, okmányiroda hálózat, adóügyintézés, kormányzati 
portál, valamint az országosan kiépült gerinchálózat mellett meg kell említeni azon megyei, 
regionális és kistérségi fejlesztéseket is amelyek már ma is alkalmasak a központi hálózati 
kapcsolódásra és az adatforgalom fogadására. Ezek a már létezı és mőködı rendszerek 
alkalmasak a tovább fejlesztésre. 

Fejlesztések általános célja: a hatékonyan mőködı, ügyfélközpontú szolgáltató állam 
kiépítése 

- megfelelı intézmények, folyamatok összhangjának megteremtése,  
- a különbözı adatbázisok konszolidációja,  
- adatbázisok összekapcsolása és az adatmegosztás lehetıségének biztosítása,  
- a szolgáltatások átalakításával, a meglévı szolgáltatások minıségének javítása, új  
  szolgáltatások létrehozása,  
- a szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása,  
- az esélyegyenlıségi szempontok érvényesítése,  
- a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó költség- és idıszükséglet minimalizálása. 
- a közigazgatás belsı folyamatainak és szervezetének átszervezése,  
- a szolgáltatások eljuttatása az ügyfelekhez 
A program jellemzıi: 

 - szolgáltatás- és ügyfélközpontúság 
- megvalósítását a kormányzati folyamatok átszervezésére és a deregulációra építi: 

állami intézményrendszer belsı mőködésének átalakítása,  
- a korábbi infrastrukturális szemlélet helyébe a szolgáltatás / tartalom centrikus 

fejlesztés és az ügymenetek kezelésének hatékonysága került elıtérbe: magas standardok 
közigazgatási alkalmazása 

A fejlesztés három fı prioritás mentén zajlik, amelyet egy horizontális prioritás egészít 
ki: 

1. a közigazgatás és a közigazgatási szolgáltatások belsı folyamatainak megújítása; 
2. a közigazgatási szolgáltatásokhoz történı hozzáférést támogató fejlesztések; 
3. a kiemelt fejlesztések (Közép-magyarországi régió);  
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4. technikai segítségnyújtás (amely magába foglalja programok lebonyolításának 
finanszírozását, valamint a közép-magyarországi régió kiemelt e-közigazgatási fejlesztésének 
támogatását) 

A prioritások egyben a megvalósítás területeit is meghatározzák: 
1. Szervezeti, intézményi fejlesztés: mely magába foglalja a szervezet-, folyamat- és 

intézményfejlesztést: 
� Belsı folyamatok: G2G és G2E szint  

o (állami) közigazgatási szervek közötti belsı kapcsolatrendszer és 
alkalmazások, belsı ügymenetek. – belsı folyamatok egyszerősítése, 
informatizálása, szabványosítása, interoperabilitás. 

o Informatikai szempontból: back-office, intranet kiépítése. 
2. Szolgáltatásokhoz való hozzáférést és az ügyfélkezelést biztosító fejlesztések 
� Külsı / ügyfelek felé irányuló folyamatok: G2B és G2C szint 

o A közigazgatási szervek és a szolgáltatásokat igénybe vevı ügyfelek – gazdasági 
és társadalmi szereplık, állampolgárok – közötti kapcsolatrendszert szolgáló 
fejlesztések: szabványosítás, informatizálás, call center. 

o Informatikai szempontból: front-office, internet hozzáférés 
3. Szervezetek belsı menedzsmentjének feladatalapú IT támogatása: a közigazgatási 

mőködés, döntéshozatal és végrehajtás központi elektronikus támogatása 
4. Intézményen belüli humánerıforrás fejlesztés (HR) 
5. Nyilvántartási rendszerek és adatbázisok átalakítása egységesített és interoperábilis 

rendszerbe 
6. Szolgáltató központok létrehozása: olyan regionális szintő virtuális vagy  valós 

szolgáltató központok kialakítása, amelyek az önkormányzatok, közigazgatási intézmények, 
szervek és hatóságok számára egységes keretrendszerbe foglalva képesek az informatikai 
igényeket kielégíteni, a fejlesztéseket végrehajtani, valamint alkalmasak a központi 
hálózathoz kapcsolódás integrált feltételeit biztosítani (hardver-szoftverüzemeltetés, fejlesztési 
közre-mőködés, az adatvagyon-hozzáférés biztosítása, oktatás-szervezés, üzemeltetési tanácsadás, 
stb.), interneten, egységes keretrendszerben minden  

7. Intelligens kártya bevezetése: az állampolgári azonosításra 
Az Európai Unió korábbi (eEurope 2005) alapvetı szolgáltatásokat rögzítı 

dokumentumához igazodva, a program az elektronikus szolgáltatások négy szintjét 
különbözteti meg:   

1. Információszolgáltatás: on-line információk nyújtása a közigazgatási 
szolgáltatásokról. Alapvetıen az ügyleírásokat tartalmazó szolgáltatások körét jelenti.  

2. Egyirányú interaktivitásra épülı szolgáltatások: az ügyleírásokon túl az 
ügyintézéshez szükséges őrlapok, nyomtatványok letölthetı és/vagy nyomtatott formában 
történı biztosítása – Ennek a szintnek az elérése már csak Internet alapú kapcsolódás révén 
valósítható meg.  

3. Kétirányú interaktivitásra épülı szolgáltatások: az ügyintézéshez szükséges 
őrlapok, nyomtatványok on-line kitölthetısége és elektronikus úton történı továbbítását az 
elektronikus aláírás és hitelesítés rendszere teszi lehetıvé.  

4. Teljes körő e-ügyintézés: a kétirányú interaktivitásra épülı szolgáltatás a döntés, 
kézbesítés és az illeték lerovás elektronikus úton történı ügymenetek. 

5. Az EU legújabb i2010 programja a korábbi 4 fejlesztési szintet kiegészítette egy 
ötödik fejlesztési szinttel: az ügyintézési és ügyviteli folyamatok teljes körő automatizálásával. 
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv ezt a célt nem építette be programjába.    
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8. ábra Az eKözigazgatás OP fejlesztési modellje (ÚMFT 27.o.) 

 
Finanszírozás 
Az e-közigazgatás pénzügyi forrásait társfinanszírozási formában az Európai Szociális 

Alap (ESZA) és az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) biztosítja. Mint az a 8. és 10. 
táblázatokból is kiderül, a rendelkezésre álló összegek három területre osztódnak el: 
 1. Központi kormányzati rendszerek fejlesztése (ESZA) 
 2. Regionális szinten: alkalmazás szolgáltató központok létrehozása (ESZA) 

3. Kiemelt fejlesztés: Közép-Magyarországi Régió (a KMR OP - 4. prioritás: A humán  
    közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése – Beavatkozási terület:   
    Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése; forrás: ERFA) 
A kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés pénzügyi forrásait a gazdasági operatív 

programon (GOP) belül kell keresni (Üzleti szolgáltatás és infrastruktúra beavatkozási terület: 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés támogatása; forrás: ERFA).    

 
Összefoglalás helyett: Ebben az elsı fejezetben igyekeztünk a lehetı legrövidebben 

összefoglalni, hogy az ezredforduló utáni új (tudásközpontú) korszak milyen új kihívásokat 
fogalmaz meg az európai (és egyben magyar) városfejlıdéssel szemben. Ezzel párhuzamosan 
bemutattuk, hogy a kihívásokra válaszképpen milyen városfejlıdési alternatívák születtek, s 
természetesen szintén összefoglaltuk, hogy az Európai Unió milyen stratégiai célokat és 
módszereket javasol a tagállamoknak, s a tagállamok térségeinek és településeinek. Végül a 
hazai második nemzeti fejlesztési terv aktuális és Sárospatak számára fontos operatív 
programjait is bemutattuk.  
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2. fejezet  Helyzetkép 
 

2.1. Üzenı múlt 
 

Valamennyi javaslat, koncepció a város és a térség nagyszerő múltjának kronologikus 
áttekintésével, mintegy felmondásával kezdi. Mi a rendkívül bıséges történeti, szaktörténeti 
irodalomra és az eredményekre csupán utalva, az üzenetet kívánjuk megragadni35. A jóakaratú 
fejlesztési dolgozatok, a mai helyi idegenvezetés és propaganda közös hiányossága, hogy 
beleragadnak a múltba. Megállnak a XIX. század végén; az 1930-1940-es évekrıl, a II. 
világháború utáni koalíciós korszak nagyságairól és jeles törekvéseirıl, a még élı emlékő 
nagy patakiakról vagy a mai nevesekrıl alig-alig esik szó. Mi tehát e fejezettel nemcsak 
illendı hátteret adunk, de konkrétan elıkészítjük a 3.1.1. pont határozott javaslatait. 
Szándékunk az, hogy ez a szöveg használható legyen a késıbb többször említendı városi és 
térségi képzéshez, az idegenvezetéshez, az öntudat megerısítéséhez.  

Bár egy kritikus megjegyzés szerint a pataki szellem a tanárgyerekek nosztalgiája, úgy 
véljük, hogy Sárospatak vonzásának, hírnevének mégiscsak ez az egyik meghatározó alapja. 
A másik természetesen a táj, a történelmi és újabb épített vonzerık.  

Vannak, akik érzik és tudják a táj geotermikusan esztétikai sugárzását.  
 

„Nézd azt a kéklı, kúpos hegykaréjt: 
Itt ısi korban tőz formált talajt. 
A városvégre hajló dombokon  
A venyigében vulkán lelke hajt 
… 
… 
 Petıfi lelke hısökért hevül, 
nem a jelent, a múltat látja itt. 
Nem te idézted meg, pataki bor, 
a szent szabadság oroszlánjait?” 

(Áprily Lajos: Pataki bor) 
 

Mi a múltból is erıt merítve, a jelent akarjuk jól látni; ám fıleg a jövıt szeretnénk 
jelezni és formálni.  

A pataki szellem néhány tételben jelezhetı – és sok-sok szép írással illusztrálható; 
lényege: a hely, az értelmes hit és a cselekvı erkölcs szinergiája. 

„Három fáklyám ég: hit, haza, emberiség.” (Erdélyi János) 
„Sorsommá lett Patak” (Újszászy Kálmán) 
„Értelmes hit, cselekvı erkölcs. Hőséggel, hittel és humorral” (Koncz Sándor) 
„… az ember etikai és szellemi fejlıdésének lehetısége felıl való meggyızıdés. Belıle 

fakad a kötelességérzet: idıszerően megtenni mindent érdekében, vállalni a feltételek 
megteremtésének kockázatát, akár áldozatát is.” (Barcza József) 

                                                 
35Lényegesen rövidítve, ám több helyen kibıvítve, szövegszerően felhasználva: Hörcsik Richárd – Koncz 
Gábor[1985]: Sárospatak a  magyar mővelıdésben. I. és II. rész. In: Kultúra és Közösség, 2. szám, 103-113. old., 
II. rész In: Kultúra és Közösség, 3. szám, 20-53. old. Lásd még: Hörcsik Richárd [2007]: „Bodrog partján van 
egy város.” Tanulmányok Sárospatak történetébıl. Napkút Kiadó, Bp. 7-34. old. Továbbá: Koncz Gábor [2001]: 
Sárospataki eu-tópiák. In: Zempléni Múzsa, I. évf. 1. szám, február, 38-45. old. 
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A megmaradás, a fejlıdés szervezési alapja Patakon is: semper reformanda. Vázlatosan ezt 
azért is szükséges illusztrálni, mert a széleskörő tájékozódás során a beszélgetı partnerek 
igencsak bizonytalanok a pataki szellem mibenlétét illetıen. (Az anekdota kincset gazdagítja, 
hogy valaki szerint a pataki szellem: a tanárgyerekek nosztalgiája.) A pataki szellem Patak és 
a térség vonzásának lényegét elıször kronológikus sorrendben a tér és történelem; az 
értelmes hit, vallásos értelem; a racionális szervezet; a tehetség- és nemzetmentés; valamint 
az alkotó reménység dimenzióiban mutatjuk be. Ezt követıen taxonomikusan is áttekintjük.  
 

2.1.1. Tér és történelem 
 

Petıfi Sándorral közeledünk Sárospatakhoz: „Szebbnél szebb tájakon járok, barátom, 
ma a Hegyalján jöttem keresztül.” ⇒Szent föld, nagy történelem…  

Petıfi 1847. július 9-én kelt sorai és a további idézetek számunkra most aktuális 
üzenetként hordozzák, hogy Sárospatak helyzetét és helyét csak idıben és térben 
gondolkodva, s ezen belül a Vár és a Kollégium koordináta-rendszerében elhelyezve érthetjük 
meg. 

A történelmi kronológia tanulmányozása leckét ad arról, hogy a meghatározottságok 
és változások erıinek küzdelmében miként változott és maradt meg egy közép-kelet-európai 
helység – szellemi és anyagi erıvel kapaszkodván a megmaradás mintájául választott 
Európához. 

A térszemlélet kalandozni enged Halicstól Krakkóig; Cseh-Morvaországtól 
Hollandiáig; Gyulafehérvártól, Szatmártól, Marosvásárhely-tıl Wittenbergig. A történelmi 
vezérfonal mellett térkép is kell, ha meg akarjuk érteni Sárospatak meghatározottságait és 
lehetıségeit. Mégpedig három. Egy európai, hogy értsük a fent említett tájékozódási pontok 
által kirajzolt erıvonalakat. Egy regionális, hogy elıttünk álljon a „város és vidéke”. És egy a 
diaszpóráról, a hazajáró lelkek kétlakisága miatt. 
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Sárospatak három, önmagában is csodálatos tájrész központja: itt teljes szépségében, 
gazdagságában és változatosságában találkozik a vadregényes Zempléni-hegység, a bort termı 
Hegyalja és a Latorca, Bodrog, Tisza által határolt tüneményes Bodrogköz.  

Sárospatak történelmileg „kétpólusú” város. A Vár reprezentálta a politikai hatalmát, 
és tette híressé a várost a politikai történetben; s nemcsak a Rákócziak „oroszlánbarlangja” 
óta, hanem a kezdetektıl. A Kollégium jelentette a mővelıdés pólusát, és emelte nevét 
Európa-szerte elismertté az oktatás, mővelıdés történetében.  

Maga a város – mint közigazgatási egység – szerényen szolgálva és megélve húzódott 
a két pólus között. A város egészének jelentısége, politikai és kulturális szerepe évszázadokig 
nagyobb volt (a vár urainak politikai hatalma és a kollégium szellemi kisugárzása miatt), mint 
a település közigazgatási rangja vagy lakosainak lélekszáma alapján valamiféle lineáris 
becsléssel várható lett volna. A helység történetét vizsgálva sajátosan adódik a vágy: amikor a 
két pólus – LorántffyZsuzsanna és I. Rákóczi György jóvoltából - erısítette egymást, a város 
akkor élte fénykorát; tehát ez lenne a minta. Ma a következtetés: a Kollégium és az 
Önkormányzat, a Kollégium és a városi intézmények, a vállalkozások, civil szervezetek közötti 
szisztematikus, kidolgozottan rendszeres koordinációra van szükség. 

Szent föld, nagy történelem 
 

„Szebbnél szebb tájakon járok, barátom, ma a Hegyalján jöttem keresztül. Szerencsnél 
legszebb a kilátás. Délre hosszú, hosszú rónaság, le egészen a Tiszáig; keletre az egykori 
tőzokádó, a tokaji hegy, mely magában áll, mint a hadsereg elıtt a vezér. Ott áll magas 
fejével, kék köpönyegben, komoly méltósággal; tövében Tarcal városa. Északra a többi 
hegyaljai hegyek, hosszú sorban, alattok Tállya és Mád. E városokban laknak, e hegyeken 
az öröm istenei, innen küldik szét a világba apostolaikat, a palackba zárt, aranyszínő 
lángokat… Délután értem Patakra. Szent föld. E város volt a magyar forradalom 
oroszlánbarlangja. Itt tanyáztak a szabadság oroszlánjai. Elıször is a várat néztem meg, 
mely hajdan a Rákócziaké volt… A várból mentem a kollégiumba…”  
Petıfi Sándor levele Kerényi Frigyesnek. Lásd: Petıfi Sándor összes mővei. 
 
E táj Ravasz László Erdélyrıl írt mondatait is eszünkbe juttatja, ha már elhagyva 
Szerencset, Patak felé zötyög a vonat, rohan az autó – vagy ha a gyalogszerrel tett túrák 
ritka áldásaiban részesülünk. „A hegyeken, vizek partján, szakadékokban és kıomlásokon 
magyar mythosok ülnek, s föl-fölvillóznak csillagos éjszakán. Várromokba, utakba, 
Kunhalmos tömegsírokba, városaink kıfalaiba nagy történelem van beírva, amely úgy 
átitat itt minden tárgyat, mint freskó a vakolatot: ha átmázolják, de benn vár, ha leontják: 
a kép ott van a csontig, a kıig… Itt iskolák vannak olyan idıkbıl, amikor iskolák csak 
Nyugaton lehettek, könyvben, írásban, irodalomban…, jogrendben, gazdaságban, iparban, 
ethnográfiai alkotásokban olyan dokumentumok, amelyekre bármely nyugati nép büszke 
lehetne.” 
Ravasz László [1925]: Tőz a Mondó-hegyen. In: Az emberélet útjának felén. Beszédek, cikkek, elıadások. – 

„Az út” kiadása,.268.old. 
 
Újszászy Kálmán megfogalmazása szerint: „Ami a németeknek Weimar, Heidelberg. 
Götting a, a franciáknak Grenoble, az angoloknak Cambridge, az nekünk, magyaroknak, 
hasonlíthatatlanul szerényebb arányokban, de hasonlíthatatlanul több megpróbáltatás 
tüzébıl kikerülve, Patak: a magyar mővelıdés fellegvára, a ’Bodrogparti Athén’.” 
Újszászy Kálmán – Balassa Iván – Román János [1957]: Sárospataki vezetı. Sárospatak, 8. old. 
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A város kialakulásának és középkorának történetét is áttekintı Hörcsik Richárd-Koncz 

Gábor hivatkozott tanulmánya. Fontos az újabb irodalom, pl. Dienes Dénes és Ugrai János 
mővei. E századokat és a középkor fényeit itt most nem mutatjuk be, ám nyomatékosan 
hangsúlyozzuk, hogy pl. Anasztázia, Szent Erzsébet, a vallon telepesek és a husziták üzenete 
ma is élı erıforrás; azt, hogy miként lehet valóban az, annak módszertanáról a 3.1.1. és a 
3.2.3. pontokban lesz szó. 

Az újkor hajnalán a település mővelıdési súlypont jellegét mentette át a reformációval 
átalakuló, kolostori és városi iskolákból kifejlıdött Kollégium. A politikai szerep 
csökkenésével a város mővelıdési jellege biztosította, hogy a hegyaljai oppidumok közé 
történt lesüllyedésekor nem vált jelentéktelen településsé, hanem megırizhette korábbi 
szerepét a régió, sıt az ország életében. 

A feltehetıen 1531-ben megalapított „lutheranus schola”-ban, a XVI. század 
derekától, nyugati minták hatására, kialakult a kollégiumi életforma. A korábbi trivialis iskola 
kollégiummá hatalmasodott. A bentlakás a diákautonómiára épült gazdasági, igazgatási és 
fegyelmi szervezettel kapcsolódott össze. A kollégiumi oktatás jellemzıje, hogy a tudományok 
minden ágát minden oktatási szinten elıadták. 

Ebben nagy szerepe volt a képzett személyiségeknek, a nyugati egyetemeken tanult 
lelkészeknek, tanároknak, akik mintegy „beoltották” és ébren tartották a reformáció eszméit 
Ezek nem csupán vallási és politikai nézeteket jelentettek, hiszen ekkor kezdıdött Patakon a 
természettudományok oktatása és mővelése is. 

Amikor Patak I. Rákóczi Györgyre és feleségére, Lorántffy Zsuzsannára szállt, a város 
és a vár hosszú idıre jelentıs történelmi események színhelyévé vált. Patak neve ekkor egy 
európai hírő iskolát és egy politikai-gazdasági központot jelentett.  

Miért áldozott annyi pénzt és figyelmet a fejedelmi család Sárospatakra?  - teszi fel a 
kérdést többek között Lázár István is „Kiált Patak vára” címő híres szociográfiájában. 
Elsısorban a város kedvezı földrajzi fekvése a magyarázat. A török már nem ért fel idáig. A 
szabadon maradt Erdély és a királyi Magyarország között az igen fontos folyosó itt húzódott, 
csakúgy, mint a lengyel- és oroszországi kereskedelmi útvonal ellenırzı bástyája. Ezt az 
adottságot ismerte fel és használta ki zseniális politikájához a fejedelmi páros. De felfedezte a 
város iskolájában rejlı hatalmas lehetıségeket is.36 A birtokrendszer igazgatásához, az erdélyi 
és az óhajtott országos politikai vezetı szerep betöltéséhez, a „Rákóczi-gépezet” 
adminisztrációjához a saját iskolában kimővelt fık sokaságára volt szükség. (Ha a mővelıdés-
gazdaságtan hazai elmélettörténeti gyökereit keressük, akkor a Rákóczi-Lorántffy párosig 
kell visszanyúlnunk. A politika, a gazdaság és kultúra összefüggéseit – mai 
megfogalmazásban - , a „kulturális szféra” szerepét akkor ismerték el növekedési, fejlıdési 
tényezıként.)  

Rákóczi György rendelkezése nyomán állították össze 1621-ben azt a törvénykönyvet, 
amely máig referencia, hatása érzékelhetı. ⇒Rector, lector, senior, praebitor… 

                                                 
36 Lázár István: Kiált Patak vára. [1974]: Szépirodalmi Könyvkiadó (Magyarország felfedezése). Bp., 200. és 
köv. old. 
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Comenius négy évig tanított Patakon (1650-54), alaposan megreformálta az oktatási 

rendszert. Panszofikus iskolájának ideájában a latin iskola feladatait a helyi gyakorlat 
céljainak figyelembevételével valósította meg. Bevezetett tanterve azért jelentett forradalmi 
változást, mert tekintettel volt a diákokra: vidám, szabad és tanulni vágyó csoportokra 
támaszkodva olyan iskolai közösséget teremtett, ahol az erıszakot, az embertelenséget, a 
lelket ölı verbalizmust és a tanulók túlterhelését számőzték.  

Lorántffy Zsuzsanna halálával (1660) a városban nagy politikai átrendezıdések 
kezdıdtek; fiának özvegye, Báthory Zsófia rekatolizációjával megváltozott a település 
(vallási) politikai pólusa. Korábban a család tudatosan fejlesztette a Kollégiumot, Báthory 
Zsófia módszerességgel éppen az ellenkezıjét tette; 1663-ban térítı munkára jezsuitákat 
telepített a városba. A város politikai váltásával mővelıdési pólusa is kénytelen volt változni, 
illetve egy idıre meg is szőnni. Báthory Zsófia vallási türelmetlensége miatt 1671. október 
20-án a felvonult ágyúk és katonaság nyomására a Kollégium tanárai és diákjai menekülni 
kényszerültek. A Kollégium könyvtára (amely Rákóczi Zsigmond hagyatékával együtt már 
több mint ötezer kötetnyi volt) a jezsuiták kezére került és részben szétszóródott. A diákság 
Pósalaki és Buzinkai tanárok vezetésével, a nyomdát és a maradék könyvtárat magukkal vive 
bujdosásra kényszerült: elıbb Debrecen, majd Gyulafehérvár, végül Marosvásárhely nyújtott 
ideiglenes menedéket 1703-ig. A szellem, a pataki ragaszkodás fennmaradt, nem adták fel a 
visszatérés reményét. Ezt az is tükrözi, hogy az új diákok az 1621-bıl datálódó törvényeket 
elolvasva csatlakoztak a bujdosókhoz: „aláírok a Gyulafehérváron tartózkodó Sárospataki 
Kollégium törvényeinek…” Az iskola gazdasági alapját biztosító szılık részben 
megmaradtak. Lorántffy Zsuzsanna politikai bölcsességével ugyanis a diákokra íratta, akiktıl 
nem lehetett elvenni… Képviselıik hazajártak a jövedelembıl némi utánpótlást nyerni. 

A város politikai és mővelıdési bástyái leomlottak. A Rákóczi-szabadságharc idején 
egyszer még a közérdeklıdés középpontjába kerül Patak, de már fénye nem a régi. 1703-ban a 
kurucok visszafoglalták Patakot, s II. Rákóczi Ferenc fejedelem megbízásából visszaadták a 
Kollégiumot, helyreállítva a protestáns vallásgyakorlatot. A bujdosó iskola visszatért. 1708-
tól Simándi István („a pataki mágus”) volt a professzor, aki több éves hollandiai 

Rector, lector, senior, praebitor… 
 

Makkai László szerint „A régi törvénykönyv felhasználásával… lényegileg a heidelbergi 
akadémia rendjét alkalmazták a pataki viszonyokra… Mindenekelıtt a rektor (rector 
primarius) és a lektor (conrector) meghívását és kötelességeit szabályozták. Helvét 
hitvallású, külföldi akadémiát járt, a latinon kívül görögül és héberül is tudó, emellett 
erkölcsös és emberséges férfiakat hívnak meg és iktatnak be az iskola gondnokai, a 
zempléni esperes és a pataki lelkészek ezekbe az állásokba… A teológiát és a filozófiát 
nemcsak polemikusan, hanem rendszeresen kell magyarázniok, s számon kell kérniük az 
ún. instrumentális tárgyak, a latin, görög, héber nyelvtan, a poétika, retorika, logika, 
valamint görög és latin klasszikus auktorok tanulmányozását, amiben a collaboratorok 
segédkeznek nekik… A fegyelemre a tanulók szavazatának figyelembevételével a tanárok 
által kinevezett kitőnı diák, a senior közvetlenül felügyel, ı gondoskodik a lakás és 
élelmezés méltányos kiutalásáról is, mellette a praebitor a diákság vagyonát kezeli, saját 
gazdálkodását irányítja. Az oeconomus a senior segítıtársa, fıleg a közrendre való 
vigyázásban. A törvénykönyvben jelennek meg elıször a szolgadiákok (mendikánsok), s 
ebbıl az idıbıl vannak adataink a nagy ünnepeken vidékre prédikálni kiküldött 
legátusokról is.”  
Makkai László [1981]:  A Kollégium története alapításától 1650-ig. In. A Sárospataki Református Kollégium  
története. Tanulmányok alapításának 450. évfordulójára. Bp., Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, 322 
old + mellékletek. Az idézés : 43-44. old. A továbbiakban e kötet: SRKt. 



Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) 
 

Stratégiakutató Intézet Kht. 66 

tanulmányútról hazajıve, több társzekér fizikai eszközt hozva megteremtette a magyarországi 
szemléltetı fizikaoktatás alapjait. A lassú fejlıdés megindult, ám az 1708 ıszén a vároban 
tartott országgyőlés sem volt képes feledtetni a városon régebben esett szerencsétlen 
eseményeket.  
 

2.1.2. Értelmes hit, vallásos értelem  
 

A XVIII. században a megváltozott körülmények új fejezetet nyitottak Sárospatak 
életében. Rákóczi konfiskált birtokai közül a pataki uradalmat I. József császár az osztrák 
Trautsohn hercegnek adományozta. Keveset törıdtek a birtok vagy a város, de még 
kevesebbet az iskola fejlesztésével, patronálásával. Éppen ezért „a fejedelmi család bukása 
után hadászati és politikai jelentıségétıl megfosztva – írja Újszászy Kálmán – egy a XVIII. 
század folyamán ujjászervezıdı gazdasági és politikai rendben, amelyen már jelentkeztek a 
közvetlen szomszédos Újhely elınyösebb földrajzi energiáinak következményei, nem 
kétséges, hogy a teljes eljelentéktelenedés lett volna a város sorsa, ha meg nem marad 
iskolája és ezzel együtt mővelıdéspolitikai szerepe.”37 

Harmincévi bujdosás után, a szabadságharc kezdetén megindult az élet az ısi falak 
között. A város politikai arcának megváltozásakor már elég erıs volt az iskola ahhoz, hogy a 
fejedelmi patrónusok nélkül is megkezdje önálló, prosperáló életét. A régió református kis- és 
középnemességének áldozatvállalása tette ezt lehetıvé. Így szőnt meg a pataki iskola „csak” 
városinak lenni. Fenntartóival együtt vonzáskörzete tovább tágult. Máramarostól Nyitráig, 
tehát szinte az egész magyar északi peremvidékrıl, valamint a szomszédos Szabolcsból, a 
közeli Szatmárból és Ungból áramlanak Patakra a tanulni vágyó ifjak. A peregrináció az 
iskolával együtt a várost is bekapcsolta a nyugat-európai szellemiségbe. (Ennek mai 
turisztikai hasznosításáról a 3.1.1. és a 3.3.1. pontokban lesz szó.) 

A határozott természettudományos oktatás már az 1524-ben született Balsaráti Vitus 
János teológus, orvos, természettudós munkásságával elkezdıdött Patakon. A könyvtárban 
hozzáférhetıek voltak a híres külföldi természettudományos mővek.38 Az ilyen oktatás újabb 
lendületet Simándi már említett győjteménye (melynek egy része a múzeumban ma is látható) 
nyomán nyert. Megalapították a Phisicum Museumot, a Botanikus kertet. 1795-tıl egyes 
tárgyak esetében, majd 1810-tıl magyar nyelven folyt az oktatás. Sorra alakultak a diák 
önkormányzati társaságok, önképzıkörök és együttesek. Az 1777-es Ratio Educationis 
hivatalosan nem vonatkozott a protestáns iskolákon belül folyó reformokra. Az 1781-es 
türelmi rendelet után is az addig teljesen elnyomott cseh- és morvaországi protestáns 
egyházak újjáéledéséhez Sárospatak és Debrecen küldte a lelkészeket.  

Az elkezdıdött jogi oktatás kapcsán a késıbb Kossuth Lajost is tanító Kövy Sándor 
nagy hírő jogprofesszort azért szükséges kiemelten említeni, mert „oktatásának szinte 
forradalmi újítása az volt, hogy nem elégedett meg tárgyának elıadásával, hanem a jogi 
tevékenység gyakorlati formáit szemináriumi munkában sajátíttatta el. Tanítványaiból 
jelképes vármegyét, jelképes bíróságot, sıt országgyőlést szervezett, olyan idıben, amikor a 
bécsi abszolutizmus nem engedte összegyőlni a magyar országgyőlést. Ezeknek a jelképes 
szervezeteknek Páncél vármegye, Páncél királyi tábla volt a neve.”39  

A Sárospataki Református Kollégium, amely a XVIII. század végi kialakultságában, 
fokozatos modernizálódással, szellemi élenjárással egészen 1951-ig mőködött, és hatásával 
messze a Tiszáninneni Református Egyházkerületen túlra sugárzott, a tanítás nyitott 
                                                 
37 Újszászy Kálmán – Balassa Iván – Román János [1957]: Sárospataki vezetı. Sárospatak,  7. old. 
38 Lásd pl.: Koncz Sándor [2001]: A természettudományok mővelése és oktatása a Sárospataki Kollégiumban a 
15-16. században. In: Zempléni Múzsa, I. évf. 3. szám, 40-47. old.  
39 Benda Kálmán: A Kollégium története 1703-1849-ig. In: SRKt., 108.old. 



Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) 
 

Stratégiakutató Intézet Kht. 67 

szellemisége, diák-köztársasági szervezési rendje miatt különös jelentıségő helyet foglalt el 
az egyház- és az egyetemes magyar mővelıdéstörténetben. Kazinczy Ferenc egy 1809-ben 
keltezett levelében írta: „Szükség, hogy hitünk értelmes legyen, de az is szükség, hogy 
értelmünk vallásos legyen.” Ez az idézet kulcsot ad a szellemiség megértéséhez. 
 
⇒Megnevezés és szellem 
 

A felvilágosodás korától fokozódott Patak bekapcsolódása a nemzetközi tudományos 
életbe. A tanulmányutak, a külföldön olvasható és behozható könyvek, új módszerek és 
nézıpontok, a vitaszellem, a humán és természettudományos oktatás, illetve a szellemi és testi 
nevelés egysége (Patakon épült az ország elsı tornaterme) – az európai gondolkodásvilágot 
plántálták a Kollégiumban tanulókba.  

A pataki szellem kialakulásának és tartósságának része volt a Kollégium sajátos 
gazdálkodási rendje. A XVIII. században a gazdasági háttért tekintve a pataki Kollégium 
rosszabb helyzetben volt, mint Debrecen vagy Nagyenyed, ám a város és vidéke, a nép és 
kollégiuma között több irányú szerves kapcsolat volt. ⇒Gazdálkodó Kollégium A nép fiai 
tanultak a Kollégiumban, akik szolgálatra a nép közé mentek vissza. A szuplikálás mellett a 
legáció és a mendikáció is a diákság és a nép személyes kapcsolatát erısítette: a diákok így 
megismerték a vidék gondjait, és gyakorolva közvetítették tudásukat; a nép pedig 
megismerhette, hogy kiket és miért fizet. A kapcsolatok szempontjából is jelentıs az a 
gazdaságtörténeti tény, hogy az alapítványokat a Kollégium kamatra kihelyezte. A régióban 
1866-ig az iskola volt az egyetlen pénz-hitelintézet, amelynek anyagi támogatása a táj 
gazdaságának egyik mozgatójává lett. Így számos gazdaságilag gyenge református 
egyházközséget tudott a Kollégium, hitelezéssel támogatni. Ezeket az igen érdekes 
gazdaságtörténeti összefüggéseket a késıbbi idıkre is meggyızıen mutatja be Hörcsik 
Richárd.40 A város élete és megélhetése számára is meghatározó tényezı volt a skóla: a 
diákokat szállással, élelemmel, tüzelıvel ellátóknak munkaalkalmat jelentett az iskola, épp 
úgy, mint a tanári házak építése, szılıik mővelése. 
 

                                                 
40 Hörcsik Richárd [1996]: A Sárospataki Református Fıiskola gazdaságtörténete. Sárospatak, Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Levéltár, 173 old.  Továbbá: Hörcsik Richárd [2006]: A Sárospataki Református Kollégium 
gazdaságtörténetének fı vonásai, 1919-1941. In: Zempléni Múzsa, VI. évf. 3. szám, 25-34. old.  
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Megnevezés és szellem 
 
Kövessük elıször Czegle Imre megfogalmazását: „A pataki iskolát az idık folyamán 
mondották ’alma mater’-nek, scholának, akadémiának, kollégiumnak. A kollégium 
elnevezés, mely századokon keresztül él, korábban olyan egységes vezetés és irányítás 
alatti iskolarendszert jelentetett, melyhez többféle iskola tartozott. A kollégiumon belül él a 
gimnázium, a tanítóképzı, a teológia és az 1750-es évektıl a jogakadémia is. E négy iskola 
alkotta a kollégiumot. A magyarországi református egyház öt nagy szervezeti és igazgatási 
egységben – egyházkerületben – él a XVI. Századtól kezdve. Ezek a tiszáninneni, tiszántúli, 
dunántúli, dunamelléki vagy dunáninneni és az erdélyi egyházkerületek. Ezek 
mindegyikének megvan a kollégiuma.”  
Czegle Imre: A Sárospataki Nagykönyvtár történeti áttekintése (1531-1945). Különlenyomat a Borsodi 
Könyvtári Krónika III. kötetébıl. 5-6.old. 
 
Balassa Iván szerint: „A skóla jelentése kettıs: 1. Az intézmény tanáraival, diákjaival 
együtt, 2. Az intézmény épületének együttese (coetus, konviktus, auditorium stb.). A görög 
eredető scola, schola a magyarba a latinból került a középkorban (TESZ). Szombathi 
részletesen foglalkozott az elnevezéssel és ezzel kapcsolatban megjegyezte: A sárospataki 
iskolát majd egyszerően scholának, majd gymnaziumnak, majd collegiumnak nevezik. Az 
iskolai törvények könyvében, melyet az 1621. évben állítottak össze mindig scholának 
mondják…  Az adatokból kitetszik, hogy nagyjából a XVII-XVIII. század fordulójáig Skóla, 
majd a Kollégium az elnevezése, míg a XIX. század közepétıl Fıiskolának mondják….” 
Balassa Iván [1994]: Sárospatak történeti helyrajza a XVI-XX. Században. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Levéltár, Miskolc-Sárospatak, 185. old. 
 
Koncz Sándor a vallásos értelem, értelmes hit és cselekvı erkölcs hármasságában 
fogalmazta meg e szellemiség lényegét. „A reformációtól a 18. századik eltelt idıt a 
Kollégium életében a hitre alapozó gyakorlatiasság korának fogom fel. ’Az igaz ember 
hitbıl él’ reformátori elvre ráfundáltatott s azon fejlıdött az iskola… A hitre épülı 
gyakorlatiasság szellemisége után köszöntött be az értelemre támaszkodó 
felvilágosultság…A barthi teológia behatolásával, az 1930-1950 közötti években az 
egyháziasság a kollégiumi rendszer idıszerően új átalakulásában és messze sugárzó 
hatásában jelentkezett… A felvilágosodás az emberi értelem központba állításával 
felkeltette az érdeklıdést a ténytudományok iránt. Ilyennek tartották a történelmet és a 
természettudományokat. A skolasztikus ortodoxiával a tények kutatásával lehetett 
leggyakorlatibb módon szakítani. Az ész alapján a tények feltárása sok helyen Európában 
és hazánkban nyílt szembefordulást hozott az egyházi tanítással. Patakon ez nem 
következett be…”  
 
„A pataki professzorok nemcsak önmagukért, hanem oktatási-nevelési feladataik 
teljesítésére felvilágosultak – írta Koncz Sándor. Egy-egy személyt vagy irányzatot azért is 
követtek vagy azért vitáztak vele, mert öntudatosították magukban az egyházi és nemzeti 
értelmiség utánpótlásának lelkiismeretes kötelességét. Az elméleteket azért ragadták meg, 
hogy tanításban átadják. Úgy hassanak azzal, amit tudnak és elfogadnak, hogy 
tanítványaik ne annyira egy-egy személyt vagy irányt kövessenek. Inkább ezek minısített 
megismerésével értelmük vallásossá, hitük értelmessé erkölcsük cselekvıképessé 
fejlıdjék…” 
Dr. Koncz Sándor: A filozófia és a teológia oktatása 1703-1849 között. In: SRKt, 117-118.old. 
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2.1.3. Racionális szervezet 
 

Az 1848-as forradalomban és szabadságharcban részt vettek a pataki dákok és tanárok 
is. A krónika bizonyosan 193 olyan diákról tud, akik a honvédseregben harcoltak; ez az 
akkori fıiskolai, akadémiai ifjúság létszámának fele. A szabadságharc bukása utáni nehéz 
idıkben a tanítást a kolera és a katonai megszállás is akadályozta. A neoabszolutizmus nehéz 
esztendeiben Patak az iskolája révén került az ország figyelmének középpontjába, amikor 
Debrecen, Pápa és a többi protestáns kollégiummal együtt élethalálharcát vívta az udvarral, az 
Entwurf és a császári nyílt parancs, a protestáns pátens ellen. A gyızelmet jelentette az iskola 
300 éves fennállásának kényszerően megkésett, ám nagyszabású megünneplése. 1860-ban 
hatalmas politikai demonstrációval emlékeztek az alapítókra, ebben megmutatkozott a város s 
benne az iskola igazi ereje. Világosan kirajzolódtak a fejlıdés további kontúrjai.41 
 

                                                 
41 Lásd errıl: SRKt, 155-196.old. 

Gazdálkodó Kollégium 
 
„Nagyenyed mögött ott álltak a Bethlen Gábor által adományozott hatalmas birtokok. 
Debrecennek pedig a civisváros – 30 000 körüli lakosságával Magyarország 
legjelentısebb települése – ekkor még homogén református lakossága biztosított, ha nem is 
gondtalan, de biztos anyagi hátteret. Sárospatak, egykor a Rákócziak dédelgetett iskolája, 
a fejedelmi patrónusok eltőntével teljesen önerejére maradt. A tokaji és erdıbényei szılık, 
a kisebb birtokok, a tolcsvai malom és a pataki malomkıbánya jövedelme még a 
készpénzkiadásokat sem fedezte… A Kollégium fı jövedelmi forrását végig korszakunkon 
az alapítványok, illetve azok kamatai képezték… A nemesek többszáz forintos alapítványai 
mellett a számadásokban mind gyakrabban tőnnek fel az ismeretlen mezıvárosi polgárok 
is…. Mivel a természetbeni adományok egyenkénti eljuttatása nehéz volt, a Kollégium már 
az 1730-as évektıl bevezette a rendszeres szuplikálást. A nagy ünnepek alkalmával, fıként 
pedig aratás és szüret után, az iskola diákjai bejárták a falvakat, ez volt a szuplikálás. 
Házról házra mentek, bemutatták megbízólevelüket, melyben a rektor bibliai példázatokkal 
buzdítja a híveket, hogy adakozzanak a Kollégium javára…”  
Benda Kálmán: A Kollégium története 1703-tól 1849-ig. In: SRKt, 92-93.old. 
 
 „A diákság zöme egész a 19. század végéig magánházaknál lakott… A tehetısebb 
diákok… magukhoz vettek szobánként egy-egy szegényebb diákot…, aki a házi teendık és 
egyéb munkák elvégzéséért élelmezést kapott. Az élelem nyersanyagát általában hazulról 
hozták, a szülık adták, de a Kollégium is hozzájárult, pl. a közösen sütött cipókkal… A 
Kollégium gazdasági ügyeit a diák-önkormányzat szellemében a senior intézte, akit 
évenként az ifjúság választott a 12 tagú esküdt diákok sorából. Az ı kötelessége volt az 
iskola javaira felügyelni, az iskola szılıinek mőveltetését irányítani, ı könyvelte az 
adományokat, szedte be a kihelyezett tıkék kamatait, fizette a tanárokat és a kollégiumi 
alkalmazottakat…”  
Benda Kálmán: A Kollégium története 1703-tól 1849-ig. In: SRKt, 94.old. A korabeli önkormányzatról és 
gazdálkodásról lásd még: Szabóné dr. Fehér Erzsébet: A Sárospataki Kollégium diákönkormányzata a XIX. 
század elsı felében. In: Pedagógiai Szemle, 1981/12. szám, 1155-1167. old. E gazdálkodási rend és 
diákönkormányzat továbbélésérıl: Radácsy György: Régi pataki diákélet. Sárospatak, 1906. Továbbá: A 
pataki diákvilág anekdotakincse. (szerk.: Panka Károly) Pataki Diákok Országos Szövetségének Budapesti 
Egyesülete, Bp. 1930.  
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E periódusban a település politikai pólusát többé nem a patrónus-földesúr adja, hanem 
a város mint önkormányzati és megerısödı gazdasági egység. Így a következı száz 
esztendıben a Kollégium mellett ennek története lesz meghatározóvá.  

A kiegyezés idejében a Kollégium ismét régi fényében tündökölt. Újabb építkezések 
és tanszékek, valamint a diákok számának rohamos gyarapodása jelzi ezt. A Kollégium 
kilépett a régi, immár szőknek bizonyult telkérıl, és iskolavárosrésszé fejlıdik. 1857-ben 
megnyitotta kapuit a tanítóképzı. 

Ismét kibontakoznak a város gazdasági lehetıségei. A vármegyében elsıként itt 
szervezik meg a fejlıdéshez elengedhetetlenül szükséges pénzintézetet. A város két pólusának 
közeledését reprezentálja, hogy két kollégiumi tanár (Antalfi János és Árvai József) hozza 
létre 1866-ban a Sárospataki Népbankot, ami egy sor ipari és mezıgazdasági vállalkozás 
elindítójává válik. Még az évben megalakult a „Kovamalomkıgyár Egylet”, ahonnan 
Lengyel-, Orosz- és Németországba exportáltak malomkövet. 1872-ben szervezıdik meg a 
Sárospataki Általános Ipartestület, 1880-ban beindul a Sárospataki Gızmalom. Ekkor már öt 
jelentısebb kaolinbánya mőködik: a Zsolnay gyáré, a Berger testvéreké, a Kaolinbánya RT-é, 
Lorenz Miklósé és a Fazekasoké. A szılısgazdák életre hívják egyesületüket, a 
„Szılısgazdasági Részvénytársaságot”. Több neves cég nyit kereskedelmi üzletet a város 
számos pontján. 

Az elsı világháborúban 89 pataki diák esett el. A háborús években a közigazgatói 
évzáró jelentések tartalmaztak ugyan lelkesedı és lelkesítı részeket, ám utaltak arra, hogy a 
„pataki szellem” nem látott egyházi vagy nemzeti érdeket a háborúban. „Rohoska  József az 
1916/17. tanévet megnyitó beszédében már felhívta a figyelmet arra, hogy ’a világháború 
lezajlása után a politikai és közgazdasági feladatokon kívül a kulturális és szociális kérdések 
egész tömege kerül megoldásra, hogy elvégezze az új Magyarország kiépítésének hatalmas 
munkáját’. İt követıen Búza László fejtegette: ’figyelmünk mindinkább a békére való 
átmenet kérdései felé fordul… Egy óriási társadalmi átalakulás küszöbén állunk’…”42  

Trianon mind a városnak, mind a Kollégiumnak hatalmas sérülést okozott. A város – 
határszélre kerülve – elvesztette korábbi gazdasági központ jelentıségét. A Kollégium 
közvetlen vonzáskörzetébıl leszakadt Gömör, Szepes, Abaúj-Torna, Sáros, Zemplén, Ung, 
Bereg, Ugocsa, Máramaros és Szatmár vármegye, így lecsökkent beiskolázási körzete, ez 
pedig a diákság számának apadásához vezetett. 1923-ban több ok miatt megszőnt a 
jogakadémia, s ezzel „a magyar kultúra egyik fényes szeme örök álomra csukódott le”.43 
Mégis, a két háború között sikerült megújulnia az ısi skólának – mint már annyiszor a 
történelem folyamán. A megújulás a város közéletére is nagy hatással volt. Tovább élt és 
éltetett a „pataki szellem”, amelynek lényegérıl Barcza József tanulmányában ezt 
olvashatjuk: „… az ember etikai és szellemi fejlıdésének lehetısége felıl való meggyızıdés. 
Belıle fakad a kötelességérzet: idıszerően megtenni mindent érdekében, vállalni a feltételek 
megteremtésének kockázatát, akár áldozatát is. E meggyızıdés elméleti alapjai korábban 
kiépültek: a felvilágosodás idején, a teológiába is beszüremlı racionalizmus által. Már akkor 
kibontakozásnak indult az a szellemi áramlat – az egyháztörténelem kultúrprotestantizmusnak 
nevezi -, amely szerint az egyház elsıdleges feladatai közé tartozik a valláserkölcsi neveléssel 
párosult modern tudománymővelés és –terjesztés. Együttes hatásukra fokozatosan tisztul, 
folyamatosan emelkedettebb fokra lép az erkölcs és az értelem. A tökéletesedésnek, pedig a 
közboldogság a következménye, mint tulajdonképpeni végcél.”44 

A kollégiumi megújuláshoz most is hozzátartozott a gazdálkodási rend átalakítása. „A 
Gazdasági Választmány a háború alatt fokozni kezdte saját belsı gazdálkodását, hogy 
megırizze a Kollégium önállóságát. Kezdett visszatérni a régi gazdálkodási módhoz: az 

                                                 
42 Barcza József: A Kollégium története 1849-tıl 1919-ig. In: SRKt, 194. old. 
43 Idézi Barcza József: A Kollégium története 1919 után. In: SRKt, 246.old. 
44 I.m. 195-196.old. 
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önellátáshoz.” Sertéshizlaldákat építettek, az erdıvel gazdálkodtak, saját kezelésbe vették a 
szılıket, létrehozták a borkereskedelmet lebonyolító Pince Bizottságot. A birtokokat azonban 
nem vették saját kezelésbe (ehhez nagy hitelekre lett volna szükség), hanem természetben 
fizetendı bérbe adták. Az önellátó gazdálkodás azonban nem volt elégséges az anyagi 
szükségletek fedezéséhez, a Kollégium jelentıs államsegélyt is kapott; a teológiai oktatás 
ennek köszönhette megmaradását.  

A város közéletére és nagy hatást gyakorló lendületes kollégiumi fejlıdés az 1920-as 
évek végén indult meg. Ennek jelentıs tényezıje volt az, hogy Kleblsberg Kunó 
kultúrpolitikájában fontos szerepet szánt Sárospataknak. Politikájának egyik lényeges eleme 
volt a felekezeti egyensúly megırzése és az egyházi szervezı erık külpolitikai felhasználása. 
Sárospatakot az angolszász világgal élı kapcsolatot kiépítı és tartó iskolavárossá kívánta 
fejleszteni.  

A pataki szellem, örökség és problémák megértése szempontjából igen fontosak ezek 
az évek. A hatalmas építkezéseknek ugyanis sajátos politikai, mővelıdéspolitikai és teológiai 
töltete volt. Az államsegéllyel, egyházi és közadakozással egy év alatt felépült „Angol 
Internátus” – amelyben angol nyelven, angol rendszerben folyt a tanítás és élet – 1931-ben, a 
Kollégium alapításának 400. évfordulóján nyílt meg. ⇒Sárospataki gondolat 

1931-ben az államhatalom a legmagasabb szinten képviseltette magát: jelen volt a 
kormányzó, a nyugalmazott és tényleges vallás és közoktatásügyi miniszter és még sokan 
mások. Az „Emlékkönyv…” pontosan dokumentálta a számos avatást magában foglaló, 
színpompás és hatalmas ünnepségeket. Klebelsberg Kunó (akkor már nyugalmazott miniszter) 
ünnepi beszédeiben a vallásos és hazafias gondolatnak a modern fejlıdés szükségleteivel való 
összefonódását hangsúlyozta. 
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A nemzetnevelés munkáját a történeti egyházakra támaszkodva kívánta folytatni, s 

ennek jegyében például Patakkal párhuzamosan fejlesztette az állam a gödöllıi premontrei 
telepet és francia internátust. Próbáljuk elképzelni az 1930-as, majd 1940-es évek hatalmas 
szellemi pezsgését Sárospatakon – e nélkül ugyanis megérthetetlen a magyarországi 
reformátusságot és Patakot bénító hatással érintı 1951-es trauma. ⇒E helyrıl kiáltom el…   

Sárospataki gondolat 

Az Angol Internátus alapkövébe tett okmány szerint: „Ez az internátus az elsı épülete 
annak a több pavilonból tervezett internátusi telepnek, amelyen a sárospataki református 
fıiskola gimnáziumi tanulóit óhajtjuk elhelyezni a kor kívánalmai szerinti nevelés 
céljából.” Egy korabeli tájékoztató szerint: „Célunk: olyan magyar református ifjakat 
nevelni, akik szigorú valláserkölcsi alapon állva és a nemzeti mőveltség hagyományos 
történeti fejlıdésének eredményein iskoláztatva, angol nyelvi készségük és a sportokban 
való gyakorlottságuk (edzettségük) révén az angol felsıbb iskolák (collegek) egyenjogú, 
rendes hallgatói s ott a magyar nemzeti propaganda értékes munkálói lehessenek.” Ennél 
jóval nagyobb volt azonban a politikai tét, ezt 1937-ben (!) így fogalmazta meg a 
közigazgató: „azért van szükség az Angol Internátusra és az intenzív angol nyelvtanításra, 
’mert egy egyoldalú és az egész magyar életünket ostromszerően elárasztó német szellemi 
hatást ellensúlyoz’.” 
In: SRKt 247. old.  

A kor – és Patak – történetének megértéséhez érdemes tanulmányozni Klebelsberg Kunó 
egyik nagyobb beszédének részleteit: „Nagyrabecsült Uraim, amit itt alkottunk, azt a 
sárospataki gondolat meg a felekezeti egyenjogúság és viszonosság jegyében hoztuk létre. 
Mi a tartalma a sárospataki gondolatnak? Erıs, meg nem alkuvó nemzeti érzésnek európai 
tudással való párosítása. Hiszen éppen Sárospatak fénykorában magyar ifjakat küldtek 
északnyugati protestáns egyetemeire, viszont a kor külföldi nagy tudósait hívták meg 
Sárospatakra, hogy itt tanítsanak. Csak, amikor a régi Ausztria szőkkeblő kormányzata 
lehetetlenné akarta tenni, vagy legalábbis megnehezítette, hogy a magyar protestáns 
fiatalság Németország, Hollandia és Skótország fıiskoláira kimehessen, hogy ekként az 
osztrák-német mőveltség egyoldalú uralma alá jusson, akkor szakadt meg Sárospatak 
termékeny kapcsolata a külfölddel. Éppen a magyar protestantizmus hıskorának 
tradícióival való szakítás lett volna tehát, ha itt nem keresték volna a kapcsolatot a tılünk 
északnyugatra fekvı nagy protestáns népekkel. Mi az az idegen befolyás, amivel szemben 
Sárospatak öntudatosan és meg nem alkuvó módon szembehelyezkedett? Az a német 
kultúra régi osztrák formájának reánk erıszakolása volt, amivel szemben ellenálltunk, 
elıször is azért, mert a magyar éppen az erıszak elıtt hajlik meg legkevésbé, de azért is, 
mert ösztönösen éreztük, hogy ha a régi osztrák kulturális befolyás úrrá lett felettünk, ezt a 
mővelıdési szolgaságot nyomon követte volna a politikai szolgaság is. Ma nem nemzeti 
függetlenségünket védjük, hanem területi épségünket igyekszünk helyreállítani. Ennek a 
szent munkának sikeréhez pedig múlhatatlanul szükséges, hogy a magyar értelmiség tagjai 
ne csak átérezzék a mi nagy nemzeti igazunkat, ne csak kieszeljék igazságunk mellett a 
meggyızınél meggyızıbb érveket, hanem azt a világ vezetı nemzetei elıtt azoknak saját 
nyelvén képviselni is tudják. 

A régi Sárospatak tradícióit újítjuk fel tehát, mikor Comenius korának jegyében újra 
keressük az összeköttetést a nyugati protestáns népekkel. És Széchenyi eszmevilágában 
mozgunk, amikor egyik internátusunknak angol mővelıdési orientációt adtunk.” 
Emlékkönyv a Sárospataki Református Fıiskola fennállásának négyszázados ünnepérıl. 1931. szeptember 
30. és október 1. (Szerk.: Elekes Imre közigazgató) Sárospatak, 1932. 96-98. old.  
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2.1.4. Nemzet- és tehetségmentés 
 

A gazdasági válság keményen érintette Patakot és a Kollégiumot is. A jubileumi 
esztendı ragyogása után a gazdasági megpróbáltatás nehéz évei következtek. A néppel együtt 
élı iskola nyitott szellemisége és a teológiai gondolkodás szociális megújulása egyaránt 
tükrözıdött az iskolai oktatásnak és közéletnek a társadalmi problémák felé való – egyre 
erıteljesebb – fordulásában. Emiatt gyakorta elhangzott a vád, hogy a Kollégium falai közé 
„befészkelte magát a kommunizmus”. A Kollégium nyilvánvalóan nem ezen tanok terjesztıje 

E helyrıl kiáltom el… 
 
Dókus Ernı egyházkerületi fıgondnok 1931-es beszédébıl: „E helyrıl kiáltom el: Ha 
kihalt volna a protestantizmus Magyarországon, a nemzet érdekében egy bölcs 
kultúrpolitikai vezérnek most kellene azt újra betelepítenie éppen úgy, mintha kipusztult 
volna a Hegyaljáról minden szılı, egy bölcs agrárpolitikusnak sürgısen újra kellene 
telepítenie azt, mert a magyar élet belsı gazdagságához a tokaji bor lényegesen 
hozzátartozik. Nos, ami a tokaji bor a magyar gazdasági erık rendszerében, az a magyar 
mővelıdés rendszerében a protestáns fıiskolák történelmileg kialakult szelleme. De a 
protestantizmus nem halt ki, sıt nagy próbák között újra éledez. Meg vagyunk róla 
gyızıdve, hogy nem lehet építıbb és nemzetibb kultúrpolitikát végezni, mint a magyar 
protestáns fıiskolák támogatásával és fejlesztésével. Így könyveljük el és így tekintjük a 
pataki fıiskola két új ágazatát: az angol internátust és a tanítóképzı-intézetet. 
 
Különösképpen szükségesnek és aktuálisnak tartom ezt a gondolatot most. A trianoni béke 
következtében Sárospatak határvárossá vált. Kisugárzási területét levágták és egy-két 
vidéki városra szorították. Ugyanakkor az országban más lett a felekezeti arányszám, s az 
50%-rıl 63%-ra emelkedett többségi felekezet még akaratlanul is, h át még akarva, az  
állami közoktatás intézeteit a maga szellemével futtatja be. Ha tehát ez a nemzet akarja azt, 
hogy az a szellemi kontinuum, amely a Rákócziakat, Kazinczyt, Kossuthot ihlette, 
továbbra is megmaradjon, és ennek a népnek a lelkét gazdagítsa minden becsületes magyar 
kultúrpolitikusnak kötelessége lesz a sárospataki fıiskola intézményeit, történelmi 
jellemét, szellemiségének folytonosságát fenntartani és fejleszteni. 
 
A négyszáz éves évfordulón nagy nemzeti igazságként megállapíthatunk két dolgot. 
Elıször azt, hogy az iskolát az tartotta fenn, hogy a magyar nemzet fıképpen ennek a 
vidéknek minden egyes komoly fia, fejedelemtıl le az utolsó harangozóig, a sárospataki 
iskolát személyes ügyének tartotta, és érette örömmel dolgozott és áldozott. A másik 
igazság pedig az, hogy a magyar mővelıdés épsége és egészsége akkor óvható meg, javai 
egy új korszakba csak úgy menthetık át, ha a magyar nemzet, állam és társadalom ennek 
és az ehhez hasonló fıiskoláknak szellemiségét megbecsüli, megırzi és fejleszti. 
 
De hiábavaló volna minden fáradozás, ha a pataki fıiskola tanárai nem állanának a 
jövıben is, mint a  múltban állottak, hivatásuk magaslatán és a pataki diákok nem tudnák, 
hogy nekik kétszer többet kell dolgozniok és kétszer többet kell szeretniök az iskolát, mint 
más diákoknak. Egy iskolának mégiscsak két legnagyobb patrónusa: a tanító és a 
tanítvány.” 
 
Emlékkönyv a Sárospataki Református Fıiskola fennállásának négyszázados ünnepérıl. 1931. szeptember 
30. és október 1. (Szerk.: Elekes Imre közigazgató) Sárospatak, 1932. 96-98. old.  I.m. 166-167.old. 
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volt, de hagyományai szellemében nyíltan szembefordult a számára idegen politikai 
tendenciákkal, és vállalta a szociális igazságtalanság elleni küzdelmet. Nagy vihart kavart az 
1932-ben megjelent „Korán sötétedik” címő szépirodalmi, társadalompolitikai antológia.45 Az 
1933-ra kifejlıdött faluszeminárium a falukutatás, a néprajzi és szociográfiai munka egyik 
bázisává vált. 1936-tól állandósult a népfıiskola,46 majd a tehetségmentı, tehetségkutató 
mozgalom indult el Patakról.47 Az iskola szellemi frissességét jelzi az ott megfordult népi írók 
sokasága. Közöttük Móricz Zsigmond, aki így vallott egykori iskolájáról: „csak szeretettel és 
hálával emlékezem a bodrogparti Athénra, ahol minden kı a magyar históriát és minden 
hagyomány a magyar irodalom rajongását lehelte… Hódolattal és szeretettel köszöntöm azért 
e szent falakat… s az itt folyt határtalan jelentıségő kultúréletet, amely mindenkire, aki azóta 
itt tanult, dolgozott és álmodott – csak nemes és felemelı hatást gyakorolt.”48 

A faluszeminárium, a tehetségmentés, az utcagyermekek felkarolása, a népfıiskola 
mellett mindig is fontos volt Patakon a sport. Kívülállók is figyeltek fel arra, hogy itt a 
testnevelı tanárok társadalmi rangja jelentıs volt. Fontosak voltak ugyan a kiemelkedı, 
olykor országos hírő és rangú teljesítmények, ám a lényeg e téren is a köz mozgatása, minden 
diák szellemi-fizikai, teljesítményre ösztönzı nevelése volt.49 Az 1920-as évektıl egyre 
jelentısebb strand-, sport- és társadalmi élet volt Sárospatakon. Táj- és helyismeretet célzó 
hegyi túrák, síházak, csónakpark, nemzetközi versenyekre hitelesített teniszpályák, 
tornatermek, gondozott strand, megvilágított korcsolyapálya zenével és melegedıvel, 
szabadtéri tornaszerek… A testnevelés – nevelés volt. A legendás hírő tornatanár, Szabó 
Károly tiszteletére, a Pataki Diákok Budapesti Baráti Körében 1983-ban rendezett esten egy 
neves közéleti személyiség az 1930-as évek e szeletére így emlékezett: „A Bodrogon 
korcsolyázva megtanultuk, hogy vékony jégen nem szabad megállni…” 

Sárospatak a zenei nevelésben és a zenei életben is maradandót alkotott. Jeles 
zenészeket és kitőnı tanárokat adott a hazának; ám igazi jelentısége a helyi zenei 
közmővelıdés sokszínő és minıségi szervezése volt. Ennek csúcsa is az 1920-as és az 1930-as 
évekre tehetı; amely többek között Bartók Béla és Szabolcsi Bence elismerését is 
kiérdemelte. Késıbb Bartók Amerikába való távozása elıtt Patakra íratta be a fiát – ennek 
történetei is turizmus-szervezési adalékként használhatók… ⇒Zenei fogantatás 
 

                                                 
45 Errıl részletesen: dr. Koncz Sándor [2002]: Szabó Zoltán teológiájának kibontakozása. In: Zempléni Múzsa, 

II. évf., 2. szám., 5-28. old.  Továbbá: Bojtor István [2002]: Szabó Zoltán emlékezete, 1902-1965. In: 
Széphalom, A Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyve, 12. kötet, 290. old. Továbbá: Újszászy Kálmán [2002]: A 
sárospataki fıiskola faluszemináriuma. In: Uo. 291-295. old. Valamint: Kováts Dániel [2003]: Szabó Zoltán a 
célkeresztben. In: Széphalom, A Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyve, 13. kötet, 289-296. old. Szabó Zoltán 
[2003]: Felemás igában. Feljegyzés Kádár Imre: Egyház az idık viharaiban c. könyvének passzusaihoz. In. 
Uo. 297-303. old. Ravasz László [2003]: Dr. Szabó Zoltán In: Uo. 304. old.  

46 Lásd errıl: Fél évszázad két évtizede 1930-1950 címő kötet tanulmányait, Patakról elsısorban Ujszászy 
Kálmán írását. Továbbá: Tihanyi Endre: A sárospataki népfıiskoláról. Kézirat. Miskolc, Megyei Levéltár. 

47 A tehetségkutatási, tehetségmentési mozgalomról és módszerekrıl lásd Harsányi István tanulmányait és a vele 
készült interjúkat. Pl.: A tehetségfelismerés és tehetséggondozás mai feladatai. [1981]:Pályaválasztási 
Közlemények, 3. sz. Somogy megyei Pályaválasztási Tanácsadó Intézet, Kaposvár, 38 old. 

48 Idézi: Gulyás József [1944]: Sárospatak a magyar írók tollán.Bp. 6.old. 
49 Lásd errıl: Szabó Károly [2003]: Iskolai testnevelés és társadalmi sport. In: Zempléni Múzsa, III. évf., 3. 
szám, 29-40. old. Továbbá: Kiss József [2006]: A testnevelı Szabó Károly emlékezete. In: Zempléni Múzsa, VI. 
évf., 3. szám, 86-87 old.  
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Fontos utalni a pataki szellemnek a második világháborúval kapcsolatos, reálpolitikai 
megnyilvánulásaira is. A korral való küzdelem nemcsak a memoárokból, de az akkori 
hivatalos dokumentumokból is kitőnik. ⇒A jövı felé húzódó tendenciák    

A XIX. század közepétıl folyamatosan és bıvülve több mint két tucat egyesület 
mőködött csak a Kollégium keretei között. A város közéletének is szerves része volt a helyi 
könyv- és brosúrakiadás, a helyi hetilapok, folyóiratok és periodikák sokasága. A második 
világháború elıtt egyszerre összesen négy saját lap volt a városban: heti, havi és negyedéves. 
A tanárok publikációs munkásságát is bemutatja Czegle Imre „A tudományok mővelése a 
Kollégiumokban 1849-1919 között” címő tanulmánya.50 Ha ezt valaki folytatná, akkor egy 
tényleges könyvtárra való győjtemény jegyzékét lehetne összeállítani. Patakon publikáló, 
szervezı, nyilvános értelmiségi életet élı tanárok nevelték a diákokat, akikbıl számosan 
országos hírő nagyságokká lettek. Felsorolásra csábít a híressé vált pataki tanárok és diákok 
névtára – a teljes listához ívek kellenének. Kerüljük a nevek kiragadását; az itt sokat idézett 
kollégiumtörténeti kötet, a korábbi történelmi áttekintések, a 425 éves évfordulóra (1956-ban) 
összeállított lista mellett a Nagykönyvtár kézirattárában megtalálható Orbán István 
áttekintése. A kronologikus névjegyzékekbıl a magyar politikai, teológiai gondolkodás, a 
humán és természettudományos szellemiség bámulatosan gazdag metszetét láthatjuk. 
 

                                                 
50 Lásd: SRKt, 202-228.old. 

Zenei fogantatás 
 
„Koncz Sándor teológiai tanár visszaemlékezéseibıl tudunk például arról az 
eszmecserérıl, amely Újszászy Kálmán lakásán folyt le 1949 tavaszán, az ótestamentum 
zenei vonatkozásairól. Szabolcsi Bence a jelenlévı teológiai tanárokat is lenyőgözı 
tárgyismerettel fejtett ki, hogy az ótestamentum mely részei lehetnek zenei 
fogantatásúak…” 
 
„Dr. Szabó Zoltán teológia tanár egyenesen azzal a programmal hívta életre és szervezte 
meg a teológusok úgynevezett regös mozgalmát, hogy a népköltészet s különösen az új 
magyar zene értékét vigyék el azokba a kicsiny községekbe is, ahová nagylétszámú kórus 
csak kivételesen vagy egyáltalán nem juthatott el. Valójában a kapott szellemi értékek 
visszajuttattásáról volt szó…” 
Barsi Ernı - Szabó Ernı [1984]: A pataki kollégium zenei krónikája. Zenemőkiadó, Budapest, 146. old., 148. 
old. 
„Bartók Béla sohasem járt Patakon. De barátai, ismerısei … révén (akinek fia Patakon 
járt iskolába) sok információt kapott a pataki diákéletrıl, a kollégium szellemérıl, nevelési 
rendjérıl, zenei törekvéseirıl. Ennek köszönhetı, hogy Amerikába való távozása elıtt fiát, 
Pétert, a sárospataki kollégium gondjaira bízta. Bartók Péter szerény, kedves diák volt, 
tanárai és diáktársai egyaránt szerették. Kapcsolatok szövıdtek közte s az új magyar zene 
fiatal pataki hívei között. (Jellemzı rá például a Vitányi Iván által elmesélt történet: 
ismeretlenül telepedtek egymás mellé az iskolakert fái alatt az egyik padra. Ekkor vette 
észre Péter, hogy diáktársának kezében kotta van, Bartók: 15 magyar parasztdala. Errıl 
kezdtek beszélgetni, s csak amikor látta a másik feltétlen elismerését, akkor mondta meg, 
hogy a fia vagyok”.  
Uo.: 147 old. 
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2.1.5. Alkotó reménység 
 

1944. december 16-án a község északi részénél, a Bodrogon átkelı szovjet és román 
csapatok szállták meg Sárospatakot, Lázár István már említett, „Kiált Patak vára” címő 
könyve szerint az ezt követı évek izgalmas krónikája a „tudathasadás” jegyében íródott. A 
koalíciós idıszakban (mővelıdéstörténeti terminológiával a szabadmővelıdés korszakában) 

A jövı felé húzódó tendenciák 
 
„Amint a sárospataki tanároknak a szabadságharc bukása után, majd az elsı világháború 
folyamán és a Tanácsköztársaság idején tanúsított magatartása történelmi gyökerekbıl 
fakadt, ugyanígy a jelzett idıben ’a pataki szellem’ a múltból a jövı felé húzódó, sıt 
mutató tendenciákat érvényesítette. Azt jelentette ez, hogy a Kollégium vezetısége nem 
asszimilálódott az adott történeti szituációhoz. Célkitőzéseit az évrıl évre, majd 
kétévenként váltakozó közigazgatók tanévnyitó beszédei és tanévzáró jelentései nyíltan 
megfogalmazzák. Az iskola értesítıinek folyamatos olvasása nyilvánvalóvá teszi, hogy 
bárkik lettek is e tisztség betöltıi – gimnáziumi vagy teológiai tanárok -, egyazon úton 
jártak, hiszen ık nevelték a pataki diákot, aki eléje megy a tavasznak’ … A belsı 
megtisztulás, a belülrıl való megváltozás igénye eleve kizárta a Kollégiumból 
korszakunkban is a felekezeti, faji, nemzeti győlölködést. Éppúgy, mint a 
konzervativizmust…”  
Barcza József: A Kollégium története 1919 után. In: SRKt, 251.old. 
 
Érdemes és érdekes ennek megnyilvánulásait is felidézni. Bocskai-sapkával cserélték fel 
(1928-29-ben) a gimnáziumi tanulók korábbi „német sapkáját”. A közigazgatói beszéd 
szerint: „…meg kell látnunk céljainkat. Nem évenként vagy koronként változó 
feladatainkat, hanem az egek magasságában örökké tündöklı csillagainkat… A mi 
iskolánkra az a jellemzı, hogy a haladás zászlaját mindig fennen lobogtatta, hogy sokszor 
századokkal megelızte korát, a bekövetkezı nagy gondolatok hirdetésében… A reformáció 
szülte e jellegét. Mondják, hogy a tudomány szabadsága, a vallás, a lelkiismeret 
szabadsága volt mindig zászlójára írva. A jövı szolgálatára, vezércsillagainak kitőzésére 
csak szabad lelkek képesek.” 
Idézi Barcza József: i.m. 252.old. 
 
 „A közigazgatók hivatali nyilatkozataiban a 30-as évek derekán merült fel a Kelet-Nyugat 
kérdése. A Kollégiumra jellemzı megnyilvánulás szerint – idézi Barcza József az 1935/36-
os tanév Értesítıjét – ’nem minden szimbolikus jelentıség nélkül való az a véletlen, hogy 
Fıiskolánk homlokzata Nyugatra néz, udvara pedig keleti irányban van nyitva. Nyugat az  
európai szellemet, Kelet az ısi múltat, a magyar karaktert példázza. Fıiskolánkban e két 
szellemnek kell kibékülnie, jobban mondva egy szépséges öntvényt kell alkotnia.’ 1937-ben 
egy teológiai tanár azzal az értesüléssel tért vissza nyugat-európai útjáról, hogy elıbb-
utóbb ki fog törni a második világháború, és Magyarország elkerülhetetlenül hadszíntérré 
változik majd. Az ebben az évben megjelent értesítı szerint: ’Mi a változó, egymást őzı 
eszmeáramlatok kereszttüzében állva, örökkévaló, minden koreszmék felett álló céljainkat 
keressük…’ 1934 ıszétıl kezdve a Kollégium tanárai Péntek Esték címmel a város 
érdeklıdı közönsége számára évrıl évre elıadássorozatokat tartottak a legégetıbb 
problémákról, a legidıszerőbb irodalmi, társadalmi és pedagógiai kérdésekrıl. 1642/43-
ban a fı téma ez volt? Kapcsolataink Kelettel (A Kelet felé nézı magyarság).” 
I.m. 253.old. 
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természetes volt az a várakozás, hogy egy új irányába mutató gazdasági, társadalmi 
változások sorozata újra a politikai és mővelıdési törekvések összefonódását, az újratermelés 
szféráinak szerves egymásra épülését hozza, illetve kívánja meg Sárospatakon is.  

Az elızıekben vázolt nyitott szellemiségével a Kollégium – amelyet e században a 
jellegét meghatározó teológia és egy ideig a jogakadémia miatt is mindinkább fıiskolának 
neveztek – tevékenyen kapcsolódott be a szellemi és fizikai újjáépítésbe. Annál is inkább, 
mert – mint láttuk – „elébe ment a tavasznak”: szellemiségével, a gimnáziumi és a teológiai 
oktatás modernizálásával, népfıiskolájával, faluszemináriumával stb. a maga eszközeivel a 
szociális reformokat sürgette. Szervezetileg meg azért is, mert feladatköre kibıvült. Egy 
1946-os rendelet szerint használatra megkapta az államosított várat, népfıiskola, népegyetem 
(Szabadmővelıdési Akadémia) céljaira. (A várat, a háború végének zőrzavarában kirabolták, 
majd egy ideig Mezey Mária lakott benne; késıbb, az 1950-es évek elején, mővésztelep 
céljaira használták.) 

Az 1947-48-as tanévtıl kertészeti és szılészeti szakközépiskola is mőködött a 
Kollégium kereteiben. Megújították az oktatást (pl. a lelkésztovábbképzés bevezetése), 
elkezdték az infrastruktúra korszerősítését. Úgy gondolták, hogy Patak továbbra is az egyik 
iskolavárosi, mővelıdési centrum marad, az angolszász világgal való szellemi kapcsolattartás 
egyik letéteményese. Az emlékiratokból, tervekbıl, tettekbıl az derült ki, hogy az alkotó 
reménység hatotta át a kezdést és újjáépítést. (Pl. az Angol Internátus mintájára Orosz 
Internátus létesítésének gondolata is felmerült.) 

Dokumentumok, visszaemlékezések szerint továbbra is az értelmes hit, vallásos 
értelem, cselekvı erkölcs szellemében folyt a tanítás. Nem lárva arcú, hanem életvidám 
keresztyéneket akart képezni a Kollégium. (Áprily Lajost idézve Dr. Koncz Sándor 
megfogalmazása). Szabó Magda „Az a szép fényes nap” címő drámájában Géza fejedelem azt 
mondja Vajknak a kereszténység bevezetésérıl: „Azt hiszed, ingyen ideadják a dalaikat? A 
hitüket? … Az édes, szép, mulatságos és félelmetes istent ezért a szomorúért, akinek az 
elgondolásai egyszerően ellenkeznek az emberi alaptermészettel?”51 A pataki keresztyénség a 
pogány életöröm és erı, az alázat, egyházi fegyelem és szociális gondolkodás együttese volt. 
Erre utal Fekete Gyula, amikor (a vallástalanságot is ecsetelve) azt írja: „Kálvinistának 
valamiképp a pogány hitő is vallhatja magát.”52 

Az 1948-as XXXIII. Törvénycikk szerint államosították az általános iskolákat, így az 
1947-48-as tanévben különvált a gimnázium alsó és felsı tagozata. Az állam és a 
Magyarországi Református Egyház között 1948. október 7-én aláírt egyezmény szerint 
Budapesten, Debrecenben, Pápán és Sárospatakon megmaradtak a fıiskolák 
(gimnáziumaikkal együtt) a Református Egyház kezén. Ez Patakon is biztosítékot adott a 
perspektivikus iskolavárosi fejlıdéshez. Ám „a fordulat éve”, 1948 után a diktatúra 
kiterjesztésének és tombolásának szomorú eseménye volt, hogy az 1950-51-es tanévtıl 
államosították a Tanítóképzıt, az 1951-52-es tanévtıl megszüntették a Teológiát, majd 1952-
53-as tanévtıl államosították a Gimnáziumot. Ezzel megszőnt az évszázadokig fennállt 
kollégiumi együttes. Az e körüli küzdelmek során a Tiszáninneni Református Egyházkerület 
is megszőnt, s csak 1957-ben állt helyre. A reformátusság, a Patakot szeretık széles köreiben 
a fájdalom a Felvidék és Erdély elvesztésekor érzetthez volt hasonló, amikor „az emberi 
gyávaság és ostobaság megszüntette a pataki kollégiumot”. (Sinkovits Imre fogalmazott így 
Pápán 1981-ben, a 450. évfordulón.) 

A Kollégium mint gazdasági egység megszőnésével eltőnt az általa meghatározott 
városi mővelıdési élet is. A felosztódás és jogutódlás anyagiakban megragadható 
pusztulásokkal is járt. (Megsemmisítették a Mudrány szétszedhetı színpadát, felvágták a 
csónakok egy részét, feleslegessé váltak a teniszpályák.) A korszak ma már közismert 
                                                 
51 Szabó Magda: Erınk szerint. [1980]: Magvetı, 91.old. 
52 Fekete Gyula: Bodrog-parti szerelmeink. [1981]: Móra Könyvkiadó, Bp. 191.old. 
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torzulásai Patakon a kulák-összeköltöztetések, elvadult szılık és gyümölcsösök iszonyatában 
is jelentkeztek.  

A félelem e légkörének idézése nélkül nem érthetı meg a mővelıdési erózió. A régi 
Patakot ismerı értelmiség egy része vagy üldözötté vált (a teológiai tanárokat különbözı 
helyekre tették; a gimnáziumi tanárok egy része is csak máshol taníthatott átmenetileg), vagy 
befelé fordult. Az újonnan érkezı értelmiség csak könyvbıl tudhatott a pataki 
hagyományokról és szellemrıl. Nem volt intézményrendszer, amely a közösségi mővelıdést 
szervesen adhatta volna át. 

A Kollégium gazdasági hátterét államosították, intézményi jogutódja egyrészt a 
Tiszáninneni Református Egyházkerült Tudományos Győjteményei elnevezéső együttes lett: 
Nagykönyvtár, Levéltár, Adattár (a faluszemináriumi győjtemény), Múzeum – amely 
magában foglalta a volt Fizikai Múzeumot, az Éremtárat, a Természetrajzi Győjtemény egy 
részét és a Szépészeti és Mőrégészeti Múzeumot. Másik jogutód a mai Comenius Tanítóképzı 
Fıiskola; harmadik, pedig a Rákóczi Gimnázium, internátusaival. (A mai Kossuth Internátus 
a volt Angol Internátus épületében van.) 

Patakot nem érte el az iparosítás lendülete. Perifériára került. Szellemileg is. Sokan 
fájlalták a régi diákélet eltőntét. Az 1960-as években keserően, „faluvá züllesztett városként” 
emlegették Sárospatakot. ⇒Szélfújta falu  
           Kisvárosainkban a „fortélyos félelmek” és „csalóka remények” (József Attila) miatt 
igen nagy szerepe volt a „felülrıl jövı” ajánlásoknak, tanácsoknak. Ki nem mondott, meg 
nem vitatott gondok számára „külsı” társadalmi nyilvánossági fórumot teremtettek, 
felerısítették a helyi pozitív kezdeményezéseket, politikai segítséget nyújtottak. Sárospatak 
1957-1989 közötti történelmében több jelentıs fejlesztés a magas szintő erkölcsi, politikai és 
anyagi támogatásoknak köszönhette kibontakozását. 
           Sárospatak és a vonzáskörzetébe tartozó községek, tanyák lakosságának érdekeit, a 
belföldön és külföldön élı volt pataki diákok vágyát, közvéleményét képviselte a neves pataki 
öregdiákok széles körének „akciózása” a várossá nyilvánítás érdekében. 1968-ban ennek 
nyomán, a „központi” vezetık megértı támogatásával lett ismét város. Sokan küzdöttek ezért 
a közélet legkülönbözıbb fórumain; a tanítványok, tisztelık próbáltak segítségükkel 
visszaadni valamit az olyakor mitológiává emelkedı, ám ténylegesen megrekedt és porba 
süllyedt helységnek. Három nevet külön is tisztelettel kell megemlíteni: Pécsi Sándor, Béres 
Ferenc, Harsányi István – ık voltak a társadalmi beadványok és küldöttséget szervezıi, 
mozgatói. Így került aztán az akkor várossá nyilvánítandó helységek 92. pozíciójáról elıre… 
(Persze, a vaskos köteteket megtöltı pataki anekdotakincs is gazdagodott. Például azzal, hogy 
Pécsi Sándor ez ügyben egy alkalommal a Parlament épületébe sietvén erıteljes 
kézmozdulattal tolta félre a katonát: „No, forduljon el, nekem nincs idım belépıre várni…”) 
Ahogyan az akciózás sok fórumot érintett, úgy az öröm is széles körben kifejezésre jutott. A 
változás lendületes, ám kezdetben ellentmondásokkal terhes volt. Az akarások és lehetıségek 
az ábrándok és kicsinyességek széles skáláján helyezkedtek el.  
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A városiasodással, a szerény iparosítással, az alapellátás intézményeinek 
megteremtıdésével újra idıszerővé vált,, hogy a fejlesztés fı irányát az iskolavárosi, 
mővelıdési központ jelleg megırzése és továbbfejlesztése, az iskolák, mővelıdési intézmények 
legmagasabb szintre való fejlesztése jelentse.  

E törekvést generálta a sárospataki öregdiákok budapesti majd országos mozgalma, az 
1960-as évektıl. A Harsányi István által vezetett mozgalom jelmondata az volt, hogy 
„tegyünk valamit Sárospatakért” Ez számos rendezvényben, akcióban manifesztálódott. Az 
újabb fordulat 1981-ben, Sinkovits Imre már említett kijelentésével, Pápán kezdıdött. Az 
öregdiák találkozókon nyíltan vetıdött fel a Kollégium visszavételének követelménye. Ennek 
áttekintése elıtt azonban foglaljuk össze a pataki szellem lényegét, az elızıek és Koncz 
Sándor, Barcza József, Maller Sándor, Deme László, Szathmáry Béla, Takács Béla áttekintı 
írásainak pontokba szedésével.  
 

 
Szélfújta falu 

 
Az Észak-Magyarország 1956. augusztusi száma Szatmári Ferenc, akkori gyakorlóiskolai 
igazgató szavait idézte: „… Kincs az ilyen ember véleménye. S mégis gyakran hallgatott… 
És most ez az ember megszólalt. Amit mondott, talán nem tetszik azoknak, akik a kritikát 
csak selyempapírba csomagolva fogadják el, azoknak, akik belekapaszkodnak a bírálat kis 
tévedéseibe, hogy agyonüssék a nagy igazságokat…(elıször arról beszélt Szatmári), hogy 
elhanyagolták az értelmiséget Patakon, hiába töltött be ısidık óta haladó szerepet. A 
szektás szőkkeblőség a protestáns sasfészek tanárjait könnyen azonosította a klerikális 
reakcióval…” A régi, de az új pedagógusok sem kaptak megbecsülést: „Még mindig nem 
bíznak bennünk, mert a párt határozatai megcsonkulnak, eltorzulnak, mire Sárospatakra 
érkeznek…”  
Sándor László: Egy régivágású ember megszólal. Északmagyarország, 1956. augusztus 5. 
 
Az Észak-Magyarország 1957. januári egyik száma szerint: „Csak egy valami nem a régi 
már… A diákság!...Hová lett a híres pataki diákélet, mely Európa-szerte ismert volt! Mivé 
lett az édes Alma Mater, ha kihalt belıle a vidámság…mivé lett az épület, mely egykor 
valóságos kis diák-köztársaság volt… A napokban találkoztam egy fiatalemberrel, akit két 
évvel ezelıtt érett emberként adott ki az iskola a társadalomnak. Kérdeztem tıle: voltál-e 
azóta Patakon? Azt felelte: örülök, hogy megszabadultam tıle…” 
Csala László: Gondolatok az Alma Mater falai között. Északmagyarország, 1957. január 6. 
 
A Patakkal kapcsolatban tapasztalt reális és romantikus elemeket egyaránt tartalmazó 
vélemények érzékeltetése érdekében idézzük Káldi János szombathelyi tanár és költı 
1966-ban írt, „Sárospatak” címő versének néhány sorát: 
 

„Szélfújta falu, 
’Bodrog-parti Athén’ 
ha megkérdezem, mit mutatsz föl, 
máris feleled: 
………. 
A számos el-nem-porló lábnyomot, 
……… 
azt a szüntelen tanítást, 
hogy egy porfelleget-sóhajtó falu 
is lehet 
akár a világ közepe is, 
ha fiai után példa, 
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2.1.6. Taxonómia  
 
- Az e pont elején idézett, klasszikusnak számító meghatározások - mint például: „Értelmes 

hit, cselekvı erkölcs. Hőséggel, hittel és humorral.” (Koncz Sándor) - köznapivá tehetık 
az alábbiak szerint. A genius loci: a geotermikus táj, az épületek és a forradalmi, majd 
reformista történelmi hagyomány. A semper reformanda manifesztálódása a szervezeti, 
gazdálkodási rend korszerősítésében. A Kollégium és a Város, a Kollégium és a 
fenntartók szerves gazdasági és szellemi kapcsolata; a Kollégium és a gyülekezetek 
közötti cirkuláris mobilitás.A mindenkori új felkarolása: Comenius reformjai, 
diákszínjátszás, természettudományos oktatás, testnevelés, munkatábor, népfıiskola, 
tehetség mentés, nyelvoktatás… 

- Szathmáry Béla jelkép-értelmezésében a ballagási botra - a tanároktól kapott értékek, 
tudás, szeretet, magyarság tudat, magatartás – egy életen át támaszkodhatunk. A bor és a 
pogácsa a szellemi és lelki táplálék, amelyet a tanórákon kívül a közösségi alkalmak is 
nyújtottak. A szerencsefillér a talentumokkal való sáfárkodás képességét jelképezi. 53 

- Maller Sándor lírai összefoglalása mellett ⇒Ami elszakíthatatlanul ideköt  tételesen is 
áttekintette a jellemzıket: élı múlt, eszmévé finomult emlékek, az ellentétek felhajtó 
ereje, merészen újító vállalkozások, a szegények iskolája és az elitek nevelıje, a 
megfiatalodni tudás… 54 

- Barcza József szerint a kohéziós erıre utaló fogalmat könnyebb illusztrálni, mint 
definiálni. A szép megfogalmazások mögött történelmileg a diákság és a városi lakosság 
szerves közösségi és gazdasági kapcsolatai álltak. Az önálló és felelıs gazdálkodást 
kiegészítette a tanulmányi versenyszellem, a tanári családok és a diákok kapcsolatai, a 
szellemi nyitottság. Felelısségtudat, szellemi és szervezési megújulási készség, régiókban 
és nemzetben való gondolkodás jellemezte a pataki magatartást.  

- Deme László többek között azt hangsúlyozta, hogy Patak rangját lehetett ugyan a 
kiemelkedı nevekkel jellemezni, az igazi rangot azonban az jelentette és jelenti: „hogyan 
állt és áll helyt a volt növendék, széles sokaság, ki-ki a maga posztján… a patakiság kettıs 
jellemzıje az emberség szolgálata és az szolgálat embersége” 55 

- Takács Béla az idık jeleit meglátó tanárok nagyságát és közvetlenségét hangsúlyozza. 56 
- Tukacs Béla szerint a pataki diák emberként magyar, hitét megtartó, tanult európai, szabad 

világpolgár. 
 
 
 
 
 

                                                 
53 Szathmáry Béla [2004]: Mi van a pataki tarisznyában. In: Zempléni Múzsa, IV. évf., 1. szám, 98-101. old.  
54 Maller Sándor [2002]: Patak szellem. In: Zempléni Múzsa, II. évf. 3. szám., 56-58. old.  
55 Deme László [2004]: In. Zempléni Múzsa, IV. évf., 3. szám, 91-92. old.  
56 Takács Béla [1996]: A cédrusfa árnyékában. In: Ballassa Iván, Kováts Dániel, Szentimrei Mihály (szerk.) 
Újszászy Kálmán emlékkönyv, Bp.-Sp., Szabad Tér, 578. old. 
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A 2.5. pontban lesz szó arról is, hogy e nagy szellemi háttérrel, a mai pataki diák 
milyen tényleges helyzetben él és készül pályájára. Elıbb azonban nemcsak pillantást kell 
vetni, de meg kell birkózni a közelmúlt történetével és szellemiségével is.  

„Mélységes mély a nemrég”: Tóth Krisztina költı parafrázisa e mondat, Thomas 
Mann József és testvérei regényének elsı mondatára utalva. Nos, Patakon is összetett a 
befejezetlen múlt megítélése. 

Messzirıl vagy kívülrıl nézve összemosódnak a hónapok, egymásba csúsznak az évek 
eseményei. Ezért is szükséges hangsúlyozni: a Sárospataki Református Kollégiumot a 
pártállamtól vettük vissza. Tehát a Kollégium egyházi keretek közötti újra indítása nem a 
rendszerváltás következménye, hanem a rendszerváltás elıkészítésének, folyamatának része, 
sıt jelentıs tényezıje volt. 1951-ben, a központi egyházkormányzat megszüntette a pataki 
Teológiát és 1952-tıl az épületek jelentıs részével együtt a Gimnázium állami fennhatóság 
alá került. A központi egyházi vezetés felajánlása, árulása miatt a Tiszáninneni Református 
Egyházkerület tiltakozott, ezért egy idıre magát a Kerületet is megszüntették. A Kollégium 
hunyorgó parazsát személyekkel sokszorosan összekapcsolt, ám szociológiailag mégiscsak jól 
elkülöníthetı szervezetek és szervezıdések tartották életben.57 

1) A Tiszáninneni Református Egyházkerület Tudományos Győjteményei, amelyek 
esetében maga az épület, a személyek, a munka minden ága, az évi több ezer látogatóra is 
kisugárzó szellemiség a Kollégium múltjához és lehetséges jövıjéhez egyaránt kapcsolódott. 

2) Az Állami Rákóczi Gimnázium, ahol az épület és felszerelés, a tanárok jelentıs 
része, a családilag a Kollégium múltjához kötıdı diákok, a tananyagokban idézett pataki 
múlt, a történetek és hagyományok kapcsán sokszor deklarált pataki szellem élt és hatott (sok 
esetben igen emlékezetesen az oktatásszociológia által ismert „rejtett tantervként” mőködve). 

3) Személyiségek, akik között épp úgy voltak a pataki szellemet nyilvánosan képviselı, 
közismert értelmiségiek, mint sokak vagy csak kevesek által ismert párt- és kormányzati 
tisztségviselık; minisztériumi, fıhatósági tisztviselık, diplomaták, katonatisztek; egyházi 
emberek; az egyházhoz kötıdı vagy csak Patakhoz kapcsolódó személyek. 

4) Az öregdiákok évfolyam-találkozói, évente június végén, a Gimnázium Dísz (ma 
ismét) Imatermében. Nagy történelmi elemzési lehetıség az évtizedek alatt elhangzott 
beszédek feldolgozása. Tény, hogy nem csak a pataki szellem élt e fórumon, hanem a 
Kollégium visszavételi igénye is sokszor felvetıdött. 

5) Az öregdiák baráti körök közül az elsı Budapesten jött létre; majd Miskolcon, 
Debrecenben, Nyíregyházán, Sárospatakon és Ózdon is megalakultak és mőködtek ezek a jogi 
személyiség nélküli társaságok. Harsányi István kezdeményezésére, az 1960-as évektıl 
elıször asztaltársaságként, késıbb a Hazafias Népfront keretében mőködı budapesti társaság 

                                                 
57 Errıl is van szó Koncz Gábor [1999]: Parázs és idı… címő írásában, illetve a 2.5. pontban hivatkozott SRK 
tanulmányban. 

Ami elszakíthatatlanul ideköt 
 

Maller Sándor: …„mire emlékszem majd?…harangszóra, ízekre, hangulatokra, 
diákoktól zsongó iskolaudvarra és kertre, dobszó, csengı, órák és harangok szavára, 
vadító és illatos tavaszra, csodásan halkuló és színezıdı ıszökre, nyári sokszínő 
tarkaságra a Bodrogon s téli sima suhanásra ugyanott a jég hátán, volt diákjaimra és 
tanáraimra, sok kedves munkatársra és barátra, csengıbúcsúkra és diáktalálkozók 
nagyon pataki ízére, a templom áhitatos és nyugalmat adó csendjére, a zsúfolt 
imaterem diákot és tanárt lenyőgözı évnyitói és évzárói vagy szupplikációs 
hangulatára, s végül egy sírra, ami elszakíthatatlanul ideköt.” 

 
Idézi: Benke György: Emléktábla-avatás Sárospatakon. In: Reformátusok Lapja, 2004. ápr. 11. 8. old. 
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bizonyíthatóan minta, bátorító erı, módszertani segítség volt számos civil szervezıdés 
létrejöttéhez, a „szabadság kis köreinek” (Bibó István), a társadalom visszavételének egyik 
igen fontos példáját, események százának keretét adta. (Az, hogy Sárospatak 1968-tól újból 
város, e mozgalomnak, elsısorban Harsányi István, Béres Ferenc, Pécsi Sándor és a velük 
egyetértı volt pataki diák politikusoknak köszönhetı.) 

6) A Tiszáninneni Református Egyházkerület és az ország más kerületeinek 
gyülekezeteiben  sok-sok pataki kötıdéső lelkész és gyülekezeti tag gondozta, éltette a 
parazsat, az elızı szervezıdéseken kívüli (vagy azokhoz csak esetlegesen kapcsolódó) 
tevékenységével, szellemiségével, példájával. 

7) Feltétlenül fontos megemlékezni a külföldre szakadt volt patakiakról, közülük 
kiemelten is az USA-ban élıkrıl, akiknek bátorító szellemi és anyagi segítsége ugyancsak 
lényeges tényezı volt a láng fellobbantásában. 

8) Különös szépsége a történetnek, hogy számos olyan személy és csoportosulás éltette 
a pataki szellemet, akiknek nem volt iskolázási, lakóhelyi vagy származási köze a hajdani 
Kollégiumhoz. Dokumentálható ez (a már említett, Sinkovits Imre példáján kívül is) 
különbözı eseményeken elhangzott beszédekkel, írásokkal, filmekkel, adományokkal vagy 
olyan jelentıs szervezıdésekkel, mint a Dél-Koreai Keresztyén Üzletemberek Társaságához 
kötıdı személyek által, Szöulban létrehozott és a Kollégiumnak igen jelentıs támogatást adó 
„Sáros Mission” csoport. 

9) Végül, de nem utolsó sorban természetes lett volna, majd pedig természetessé vált 
az, hogy a Tiszáninneni Református Egyházkerület, mint szervezet is gondozta a parazsat. A 
természetesség széles körben ható megnyilvánulása volt „A Sárospataki Református 
Kollégium története. Tanulmányok alapításának 450. évfordulójára” címő, 1981-ben kiadott, 
igen jelentıs kötet.  

Az 1980-as évek elejétıl tapasztalható volt a fenti szervezıdések keretében folyó, a 
parázs lángra lobbantását remélı, szerteágazó folyamatok összefogására irányuló törekvés. Az 
összehangolás munkája négy helyen erısödött meg: 1) Sárospatakon, a Győjtemények 
keretében. 2) Miskolcon, az Egyházkerület Elnöksége és a velük kapcsolatban álló Pataki 
Diákok Miskolci Társasága munkájában. 3) A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 
tevékenységében. 4) Az USA-ban, sokak áldásos munkájával, de elsısorban Luigi Osterhaven 
professzorhoz és Bertalan Imre ny. püspökhöz kötıdıen.  

A „Tanúim lesztek” címő kötetben Kürti László összefoglalta a Kollégium 
visszavételének általa ismert politika történetének egy részét, de nem érintette a fent vázolt 
társadalomtörténeti hátteret.58 E háttér lényeges eleme a Sárospataki Református Kollégium 
Alapítvány létrehozása és mőködése. Az alapítványok jogintézménye 1987-ben került vissza a 
Polgári Törvénykönyvbe. Ekkortól lehetett szó arról, hogy a pataki szellemet ápoló társadalmi 
törekvéseket, az anyagi erıforrásokat is mozgósítani tudó, jogi személyiség keretében kellene 
integrálni. 

Az Alapítvány létrehozását politikai szempontok is motiválták. A különbözı 
csatornákon folyt, nem összehangolt egyezkedésekbıl ugyanis kiderült, hogy a hatalom hajlik 
a Kollégium visszaadására ha: 1.) Van a mőködtetéshez anyagi fedezet. 2.) Lesznek tanárok 
és diákok (tehát az állami éra alattiak nem mennek el). 3.) Van az egyházon kívül is deklarált 
társadalmi akarat a visszavételre. 

Ma már kideríthetetlen, hogy az Alapítvány ötletét ki mondta ki elıször. Az azonban 
bizonyítható, hogy a Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Körének rendezvényei 
nemcsak ápolták a pataki szellemet, de a kör a társadalom visszavételének, a civil 
szervezıdések tömeges létrejöttének egyik mérvadó példája, hivatkozási alapja volt. Az is 

                                                 
58 Kürti László: Historia restitutionis scholale patakiensis. A sárospataki iskola visszaszerzésének története. In: 
Deák Gábor, Demeter Gyula, Simonné Gajda Edit (szerk.) [1996]: Tanúim lesztek. Emlékönyv. Miskolc, Pataki 
Diákok Miskolci Baráti Társasága, 77-87. old.  
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dokumentálható, hogy az 1980-as évek rendezvényei nemcsak múltat idéztek, hanem 
tudatosan kapcsolatokat szervezve a jövıt készítették elı. Ide tartozott Hörcsik Richárd 
kutatásainak (a kollégiumi gazdálkodás) és tájékozódásának, felkészülésének segítése is. Az 
Alapítvány 1989-ben e baráti kör bázisán, Budapesten, a Hazafias Népfront I. Kerületi 
Bizottságának helyiségében jött létre, ott, ahol a baráti kör éveken át mőködhetett.  

Ha a cél, a vállalás, a feladat, a szolgálat dimenziójában elemezzük, akkor az 
Alapítvány elıkészítése, létrehozása és kezdeti mőködése a Kollégium visszavételi 
folyamatának, az egyházi keretek közötti mőködtetés beindításának része. Ha a 
szervezeti formát, a jogi személyt és a mögötte lévı jóakaratú emberek sokaságának 
cselekvı akaratát nézzük, akkor az Alapítvány létrehozása a társadalom visszavételi 
folyamatának, a civil szervezıdések, a nonprofit szektor kialakulásának része.59 

Az Alapítvány és a visszavett Kollégium kezdeti történetének megértéséhez tudni kell, 
hogy jó darabig a személyek és problémák átfedése miatt összefonódott az alábbi 
szervezıdések munkája: Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre (és más baráti körök, 
valamint ezek jogi személyiségő egyesületté alakulása), a Kollégium visszavételi ügyeit 
tárgyaló Vegyesbizottság, a mőködtetést elıkészítı Igazgatótanács, majd ennek Operatív 
Bizottsága, az Igazgatótanács Választmányai, az új egyházkerületi elnökség által életre hívott 
Ideiglenes Igazgatótanács, majd a különbözı összetételő igazgatótanácsok. Aztán a történet 
részei még: a Református Megújulási Mozgalom, a Tiszáninneni Lelkész Egyesület, a késıbb 
létrejött teológiai és gimnáziumi alapítványok, a külföldi szervezıdések, az Egyházkerület 
Közgyőlése, Elnöksége és persze a Kollégium részeinek (Gimnázium, Theológia, 
Győjtemények, Internátusok…) mindenkori vezetı testületei. A sok jó szándék a 
munkamegosztás természetessége miatt tagolódott, és …  áldatlanul széttagolódott. 

A visszavételi Vegyesbizottságnak 9 fı egyházkerületi és 9 fı állami (tanácsi) tagja 
volt. Egy-egy mondat csak akkor került be a megállapodás szövegébe, ha mind a 18 fı 
megszavazta. Éppen a mai ellentmondások gyökereinek megértése miatt lenne érdekes pl. 
elemezni az egyházi kilenc fı közötti vitákat. Egyáltalán: fontos lenne a magnófelvétel 
megmentése és digitalizálása.  

A visszavétel alapelvének a türelmet tekintettük. A Vegyesbizottság által hosszas 
vitákban kidolgozott megállapodás a megegyezéses türelem mintapéldája, hivatkozási alapja 
lehetett volna. Az elsı Igazgatótanácsban a történelmileg kipróbált hagyományokra épülı, 
egységes Kollégiumról gondolkodtunk, amely független a mindenkori egyházkerületi 
elnökségtıl.  

A pataki szellemben lévı vélt energiákat, a gazdaság és kultúra összefonódásának 
felhajtó erejét, a Kollégiumnak, mint a térség szellemi és egyben gazdasági központjának 
kialakítását az alapítványi erık nem tudták elérni. A Kollégiumért küzdık népes táborában, a 
számos szervezıdésben egyszerre volt jelen a jó szándék és a bizalmatlanság. Az igazgatási, 
szakmai kérdéseket átmetszették az egyháziassággal kapcsolatban markánsan eltérı nézetek. 
A szervezeti és gazdasági kérdésekben, az operatív megoldásoknál a koncepció és a távlatiság 
„hátratételt szenvedett” a napi, személyes érdekek érvényesítése miatt. 

Mi az, amit már és amit még el lehet mondani a visszavételrıl?  
 
 
                                                 
59 Fontos kutatási feladat a civil szervezıdések, a nonprofit szektor kelet-európai kialakulásának és az egyházi 
visszavételek, az egyházi újraszervezıdés történetének együttes vizsgálata. Ehhez lényeges kiindulás az egyházi 
és kisebbségi oktatás kapcsolatainak már elvégzett kutatása. Lásd: Juhász Erika (szerk.) [2006]: Régió és oktatás. 
A „ Regionális Egyetem” kutatás zárókonferenciájának tanulmánykötete. Debrecen, Doktoranduszok Kiss Árpád 
Közhasznú Egyesülete 421 oldal.  
E szükséges kutatáshoz a Magyarországi Református Egyház, a Tiszáninneni Református Egyházkerület és az 
SRK 1945-1990 közötti politika-történetérıl kiemelkedıen figyelmbe veendı mőveket az irodalomjegyzékben 
feltüntettük.   
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 Már tudjuk, hogy  
- egyes egyházi tényezıknek az akkor ismertnél feltehetıleg bonyolultabb volt a 

politikai érdekérvényesítı lehetısége; 
- a vártnál, véltnél, reméltnél kisebb volt a visszavételi társadalmi kohézió; a hazai 

és külföldi tényleges szervezési és anyagi erıforrás; 
- az állami visszaadási szándék egyre erıteljesebb volt; az ateista és nem református 

ellenérzések leszerelése érdekében hozták létre az Árpád Vezér Gimnáziumot, amely paradox 
módon távozási lehetıséget adott több tanár és diák számára, majd színvonalas versenytárssá 
vált; 

- az SRK-ban a kegyesség gyakorlásának az 1990-es évek elején domináló módja a 
tanárok, diákok, szülık, külsı támogatók egy része számára riasztó és romboló volt, 
felemésztette a társadalmi lendület energiáit; 

- az SRK és az Egyházkerület kézi vezérléssel kapcsolódott össze; a formális 
túlszabályozottság nem tette lehetıvé a társadalmi tıke aktivizálását;  

- az 1951-1990 közötti gimnáziumi tanárok és diákok fokozatos leértékelése növelte 
a társadalom és az Egyházkerület közötti szakadékot; 

- a látogatóbarát győjteményi szolgáltatások hiánya rontotta és rontja a Patak iránt 
eleve érdeklıdı vagy ide tévedı turisták keresletében rejlı felhajtó erıt; 

- az Egyházkerületben feltehetıen többen úgy érzik, hogy kevés az SRK-hoz és 
fıleg a visszavételhez kötıdı múltjuk; nem a kevés hanem az érzés a kezelendı probléma. 

Még el lehet mondani, hogy  
- az 1980-as évek végén többen (pl. Harsányi István (1908-2001) és Koncz Gábor) 

egy vagy legfeljebb két (Pápa, Patak) református egyházi gimnázium visszavétele mellett 
érveltek, tehát nem helyeselték a késıbbi, tömeges, általános iskolákra is kiterjedı 
egyháziasítást. Közösségi hátterő, jól felszerelt, korszerő szellemiségő, országos beiskolázású 
és erıs gazdasági bázisú iskolákról gondolkodtak. Az egész ország, az egész református 
egyház a „vágy vezérelt gondolkodás” (Samuelson) csapdájába lépett. Az egyházi ingatlanok 
visszaigénylésekor senki sem számolt az amortizációval és senki sem követelte legalább az 
ennek megfelelı, kiegészítı állami forrást. Tehát: az új egyházi iskolai rendszer eleve forrás-
hiánnyal jött létre;  

- emlékszünk a sárospataki visszavételi tárgyalások emelkedett, ám szorongó és az 
anomáliákat rejtetten elıre vetítı jellemzıire; a Vegyesbizottság egyházi delegáltjai közül 
prof. Dr. Újszászy Kálmán, Mészáros István, Béres Ferenc és Szentimrei Mihály már elment 
a minden élık útján, tehát az így történt és a történhetett így is  rögzítése és kibeszélése 
sürgetı feladat; 

- lappangóan bár, de van folytonos, szerves pataki szellem, amit lehet kapcsolni a 
tudástársadalom korához; 

- lehet kapcsolni, noha „jön új világ, hatalmasabb a kornál, mely börtönében 
elvéreztetett” (Áprily Lajos).  

Patak nagy gazdasági lehetısége most is az, ami történelmileg volt: a semper 
reformanda követelményét szolgáló szervezeti rend, az ezt hordozó társadalmi tıke. Pataknak 
volt (van) egy hatalmas, ám lassan elsorvadó erıforrása: a „teremtı hajlandóság”. (Musil)  

Ennek megerısítése, a város öntudatosítása a történelmi üzenetbıl fakadó legfıbb 
feladat. Azt, hogy ki, mit és hogyan tegyen ez ügyben, a 3.1.1. pontban fogjuk vázolni. Ám itt 
most vessünk egy pillantást egy közismert, de eléggé meg nem vitatott társadalmi, hangulati 
problémára. 

A benyomások, a beszélgetések, a dokumentum áttekintések arra utalnak, hogy a 
Patakon érezhetı apátia története nem velünk kezdıdött – íme illusztrációként egy-egy idézet, 
nem maiak és nem Patakról, de ránk is értelmezhetıen.  
⇒Fura társadalmi viszonyok 
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Figyeljünk a hajdani külsı, segítı erı véleményére: 1928-as, elsı pataki útjára 

Klebelsberg Kuno így emlékezett: „...elhívtak Sárospatakra, nézzem meg a kis Bodrog-menti 
iskolavárost és közvetlen szemlélet alapján adjak szakvéleményt. A ragyogó múlttal szemben 
stagnálást találtam. Addig, míg a Perényiek, a Rákócziak, a nagy Lorántffy Zsuzsánna bírták 
a várat és az uradalmat, megvolt a kollégiumnak a természetes hátvédje. De utóbb minden 
megváltozott. Az anyagi eszközök megcsappantak és a Tiszáninneni Egyházkerület még abba 
is kénytelen volt beletörıdni, hogy mikor az államosítás volt a divat, az állam vette át még a 
sárospataki református tanítóképzıt is. Minden zsugorodóban volt ...”60 Amint azt Maller 
Sándor dokumentumokat felsorakoztató, elemzı mővében bemutatja, a fejlıdési lendületet 
adó, Patakot a XX. században ismét nemzetközi hírővé és rangúvá emelı Angol Internátus 
ötlete és akarata kívülrıl jött, amit eleinte a helyiek nem szívesen fogadtak. 

Úgy látjuk, hogy történelmileg, mindezek ellenére Patak három ok miatt válhatott a 
gazdaság és kultúrafejlıdést generáló, szinergikus (1+1 nagyobb, mint 2) realizálójává. Az 
egyik az, hogy történelmileg változó intenzitással, hullámzásokkal ugyan, ám a Kollégium 
tanári kara és diáksága illetve a város vezetısége hosszabb idı távlatában, mégiscsak 
következetesen ismerte fel és vállalta a technikai, szervezeti és szellemi új lehetıségeket. A 
technikaira jó példa a nyomda. Takács Bélát idézve: „ A XVII. századból egyetlen magyar 
nyomdának sem maradt fenn három különbözı idıbıl olyan részletes leltára, mint a 
sárospataki nyomdának. Minden tekintetben - nyomdatörténeti, könyvkötészeti, 
mővelıdéstörténeti szempontból egyaránt - igen becses források ezek a kéziratban Patakon 
ma is meglévı leltárak. Fennmaradásuk fényt vet elıdeink gondosságára, a nyomda iránti 
féltı szeretetükre. Minden betőre, a sajtóhoz tartozó minden kicsi szerszámra vigyáztak, 
hiszen régóta hiányzó, nagy nehézségek árán létrehozott és nagyon fontos intézménye volt a 
                                                 
60 Idézi Maller Sándor: Gróf Klebelsberg Kuno és a Sárospataki Református Fıiskola. Az angol nyelv 
tanításának kezdetei Patakon. Sárospataki Református Kollégium Alapítvány, 1998. p. 7. 
 

Fura társadalmi viszonyok 
 
Ady Endre, 1898: „ Kijöttem már a latinból, de mintha így szólana egy latin közmondás: 
Nemo profeta in patria sua. Furább társadalmi viszonyok sehol sincsenek, mint Zilahon. 
Látszólag van egy hatalmas intelligens osztálya. Látszólag csakis; mert ha tényleg volna, 
volnának virágzó társadalmi intézményei, volna magasabb társas élete, volna 
közvéleménye, sok minden volna, ami most nincs. Van aztán egy hatalmasabb lateiner 
osztálya, példátlanul széttagolva, szertehúzva. Társas életre, magasabb szellemi 
élvezetekre nincs benne semmi hajlandóság, de annál fejlettebb érzéke van a kisvárosias 
pletykázáshoz s az indusokat megszégyenítı kasztrendszerhez. S hiába minden olyan 
kísérlet, mely a széthúzó erıket egy humánus, vagy nemes cél érdekében egy pont felé 
törekszik irányítani!...” 
Ady Endre [1975] Péntek esti levelek. Bp., Zenemőkiadó, 7. old. 
 
Márai Sándor Kassáról írta az alábbiakat: „Az igazi város szinte láthatatlan volt, befelé 
épült, az utcasorok földszintes homlokzata mögött terült el. Ha benézett a vándor a 
bolthajtásos kapuk egyikén, négy-öt házat látott az udvaron, amelyet teleépítettek az 
unokák és ükunokák; ha egyik fiú megnısült, ragasztottak neki egy új szárnyat a meglévı 
épülethez. A város rejtızött a házak udvarain. Az emberek féltékeny, sanda óvatossággal 
befele éltek…” 
Márai Sándor [2000]: Egy polgár vallomásai.  Bp., Helikon Kiadó, 7-8. old. 
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tipográfia a fıiskolának.„61 A szervezeti felismeréseket például a tanítóképzés is bizonyítja.62 

Az iskolákban tehát a filozófia, a természettudományok, az irodalom, a teológia szinte mindig 
korszerő (tehát az európai fejlıdés fı sodrába tartozó) oktatása és mővelése mellett a pataki 
zenei és sportoktatás is kiemelkedı volt.  

A szinergikus hatás másik magyarázója az, hogy századokon átívelve létezett, 
formálódott a pataki szellem. Az „értelmes hit, cselekvı erkölcs” gyakorlati orientációjú volt.  

A szinergia harmadik magyarázója az, hogy a gazdaságot és a kultúrát intézményesen, 
szerkezetileg és szervezetileg is összekapcsolták. Éppen ennek feltárása, bebizonyítása miatt 
kiemelkedı Hörcsik Richárd disszertációja, amely bemutatja, hogy a város és vidéke, a nép és 
a kollégiuma között több irányú szerves kapcsolat volt.63 A nép fiai tanultak a Kollégiumban, 
akik szolgálatra a nép közé mentek vissza. A szuplikálás mellett a legáció és a mendikáció is a 
diákság és a nép személyes kapcsolatát erısítette: a diákok így megismerték a „vidék” 
gondjait, és gyakorolva közvetítették tudásukat; a nép, pedig megismerhette, hogy kiket és 
miért fizet. A kapcsolatok szempontjából is jelentıs az a gazdaságtörténeti tény, hogy a 
szabad pénzeszközöket, az alapítványi pénz-vagyonokat a Kollégium kamatra kihelyezte. A 
régióban 1866-ig az iskola volt az egyetlen pénz- hitelintézet, amelynek anyagi támogatása a 
táj gazdaságának egyik mozgatójává lett. Így számos gazdaságilag gyenge református 
egyházközséget tudott a Kollégium hitelezéssel támogatni. A város is érezte a skóla gazdasági 
erejét. A diákokat szállással, élelemmel, tüzelıvel ellátóknak munkaalkalmat jelentett az 
iskola, éppúgy, mint a tanári házak építése, szılıik mővelése. A szinergia kétségtelenül 
legjelentısebb, XVII. századi megnyilvánulása mellett az 1930-as és 1940-es évek 
kiemelkedıek. Az Angol Internátus, a számtalan publikáció, a kollégiumi és helyi lapok, a 
pezsgı társadalmi élet mellett ezt máig hatóan a tehetségmentési és népfıiskolai munka 
bizonyítja.64 

Mindezek kommunikálásához fontos, hogy kibıvüljön a sárospataki hetilap. Egy ilyen 
lap a helyi demokrácia, közélet, információáramlás, vita, anyagi és szellemi piac 
((hirdetések!), jövıkép alkotás elengedhetetlen feltétele és egyben eszköze. Nincs fejlıdés és 
fejlesztés társadalmi nyilvánosság, társadalmi vita nélkül. Kell ezt indokolni a „magyar 
Cambridge-ben”, a „Bodrogparti Athén”-ben, a” szabadság oroszlánbarlangjá”-ban? Íme az 
indoklás: „ A társadalompolitikus csak úgy, mint a társadalomról gondolkodó, gyakran 
összekeveri azt, amit lát, azzal amit látni szeretne, vagy amit látni kellene: másfelıl azt, ami ıt 
személyesen nyomasztja azzal, ami a társadalomra nehezedik. Nem pusztán a „sein” és a 
„sollen” kérdése ez, hanem a valóság elemzése, és a tényleges tendenciák vagy fel- vagy 
félreismerése és összekeverése az elképzelések belevetítésével. S mivel a társadalom 
törvényeit nem ismerjük jól, ezért bizonyulnak sokszor erısebbnek, mint a megbízott 
törvényhozók, s mivel az emberek céljait sem ismerjük igazán, ezért van az, hogy másképpen 
akartak vagy akarnak boldogulni, mint ahogyan mi ıket boldogítani akarnánk.„65 A „van” 
megítélése, a „kell” alternatívái, a boldogulás és a boldogítás egyéni és társadalmi akarata 

                                                 
61 Takács Béla: A sárospataki nyomda története. Magyar Helikon, 1978. p. 20.  
62 Ködöböcz József: Tanítóképzés Sárospatakon. A kollégium és a középfokú képzés négy évszázada. 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1986. p. 377 
63 Hörcsik Richárd: A Sárospataki Református Kollégium gazdaságtörténete 1800-1919. Sárospatak, 1996. p. 
173 
64 Lásd errıl: Dr. Tihanyi Endre: A Sárospataki Népfıiskola lapjának történetéhez. (A „Kerékvágás” 
bibliográfiája) 1936-1948. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc. Különlenyomat a Borsodi Könyvtári 
Krónika IV. számából. p. 238 
65 Losonczi Ágnes: Az életmódról. MTA Szociológia Intézet, 1973. pp. 5-6. Lásd errıl: = Dr. Koncz Gábor: 
Jegyzetek az életmód-prognosztizálás lehetıségeirıl = Kultúra és Közösség, 1978. 4. szám. pp. 23-48. 
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csak a „semper reformare”, a szüntelen reformáljatok életérzésében, vitájában formálódhat. 
Ehhez, pedig rendszeres fórum kell!  

E lap legyen a pártoktól és a mindenkori Önkormányzattól független, ám úgy, hogy 
teret adjon az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a pártok és a civil szervezetek, a 
tanárok, diákok, intézmények, testületek megnyilatkozásainak. Egy ilyen lap tényeket, 
értékeléseket és terveket közöl. Egy ilyen lap lehetıséget teremt a pataki ködvilág kapcsolati, 
üzleti ajánlatainak helyi megismertetésére, elemzésére. A lap, hirdetéseket közöl, s ez nem 
csupán egyik anyagi forrása, de a város és vidéke erıforrásokat, lehetıségeket felmutató 
börzéje. Ez a lap: Sárospataki Tét (Tények, értékelések, tervek), Sárospataki Tett (Tények, 
elemzések, tervek, tettek). 

Mindezt azért itt említjük, mert célszerő lenne közölni és megvitatni a felelıs 
sárospataki vezetık mostanában írt, még kéziratban lévı, igényes elemzéseit is. (Pl.: Hajdú 
Imre áttekintı írásai.) 

A múlt nem csupán illusztrációs háttér. „Nem szabad az emlékeinknek élni, de szabad 
az emlékeinkbıl élni” (Koncz Sándor) tanítás alapján úgy véljük, hogy a múlt nem csupán 
lelki erıforrás, de termelési tényezıként értelmezhetı és használható.  
 

2.2. Sárospatak város helyzete 

2.2.1. A város helyzeti energiái 
 

Sárospatak 2008-ban egy határközeli kisváros. Az északkeleti szlovák határtól 
mindössze 15 km-re van. A város a zempléni hegyek alatt, a Bodrog partján fekszik. Helyzete 
egyáltalán nem kedvezı: egy társadalmi-gazdasági szempontból leszakadó megyében 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megyében), annak egyik ugyancsak sok problémával küzdı, az 
országos átlagtól elmaradó életszínvonallal jellemezhetı kistérségében fekszik. A negatív 
helyzet azonban nem mindenben jellemzı, hiszen a térségben zempléni üdülıfalvakat 
(Háromhuta) és a világhírő tokaji borvidékhez tartozó településeket (pl. Tolcsva) is találunk. 
Mellettük azonban ott vannak a periférikus fekvéső bodrogközi települések (pl. Viss), 
szegénységgel, növekvı számú cigány lakossággal. A határhelyzet nem igazán hat 
ösztönzıleg a városra, az északkeleti magyar-szlovák határ nem az innováció-, tıke- és 
kultúraáramlás elsıdleges áramlási tere. Mindezek következménye, hogy az emberek 
elvándorolnak Sárospatakról és térségébıl. 

Ebben a helyzetben, közegben Sárospatak helyzeti energiái nem vagy alig tudnak 
érvényesülni. Jelentıs ellentét feszül a város múltja, történelmi szerepe, oktatási-kulturális 
hagyományai és a jelenlegi félperiférikus helyzete között. Mindennek természetesen voltak 
elızményei. Sárospatak helyzete, státusa többször is változott. A keleti végek felé esı 
településbıl országos jelentıségő város válik: 

„Különösen miután Lórántffy Zsuzsanna bıkező mecénásként a sárospataki 
református iskolát európai színvonalra fejleszti, a vár és a város fejlıdése erısen túlhaladja 
azt, amire a regionális körülmények, adottságok, a környékbeli Rákóczi-birtokok önmagukban 
fedezetet nyújthattak. (…) Patak nagyságát, felvirágzását, erejét a Rákócziak alatt nem 
várának köszönheti tehát, hanem annak, hogy itt fejlıdött ki a fı politikai-ügyviteli-gazdasági 
központ, ahol a mammutbirtokos és nemzedékrıl nemzedékre a hatalomban is magas 
posztokat betöltı, s még magasabbra törı család ügyeit intézték. S ennek mintegy 
holdudvaraként kialakult a „Bodrog-parti Athén”, késıbbi nevén a „magyar Cambridge”.”66 

                                                 
66 Lázár István: Kiált Patak vára. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1980. 201. oldal. 



Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) 
 

Stratégiakutató Intézet Kht. 88 

Ebbıl a helyzetbıl csúszik vissza a város a XX. század közepére „iskolaközséggé” 
(„faluvá züllesztett város”), majd 1968-tól újra város, (felsı) oktatási szerepkörrel. Jelenleg is 
városi státuszú, kistérségi központ. Sárospatakhoz a történelmi jelentıség miatt egyértelmően 
pozitív imázs és ismertség kapcsolódik. Ennek ellenére azonban a jelenkorban helyzete – a 
kistérség egészével – az alábbiakban összegezhetı:  

„A kistérség településeinek többsége nehezen megközelíthetı, különösen magas a 
zsáktelepülések száma. A kistérségi közúti-, és vasúti közlekedési infrastruktúra minısége 
alacsony, a megyeszékhely és a fıváros elérési ideje magas. A kistérség gazdasági 
versenyképessége alacsony, struktúrája korszerőtlen. (…) A vállalkozások nem képesek 
elegendı munkahelyet teremteni a kistérség lakossága számára, ezért magas a 
munkanélküliségi ráta, és alacsony a lakosság gazdasági aktivitása. (…) A kistérségben 
magas a munkanélküli ráta, amit súlyosbít az inaktív lakosság kiemelkedıen magas aránya. A 
lakosság iskolázottsági szintje elmarad a megyei és országos átlagtól”67 

Sárospatak város tehát minden értékes adottsága (természeti környezet, borvidék, 
hagyomány és kulturális élet, oktatási szerep) ellenére leszakadt a fejlett városoktól és 
térségektıl, helyzeti energiáit nem képes teljes mértékben kibontakoztatni. Leegyszerősítve a 
városban (és térségében) lényegesen „több van, mint amit jelenlegi helyzete mutat”, de 
legalábbis több lehet(ne).  
 

 
1. kép: Sárospatak: a vár a Bodrog partján (Forrás: www.civertan.hu) 

 
A város helyzeti energiáinak ellentmondásai abban vannak, hogy a kulturális 

tradíciókkal, egykor jelentıs történelmi szerepkörrel bíró, alapvetıen kedvezı táji 
adottságokkal rendelkezı térségben fekvı kisváros a jelenlegi gazdasági viszonyokhoz 
mérten kedvezıtlen (keleti és távoli) fekvése, a tágabb térség elmaradott, leszakadó státusa 
miatt nem képes kibontakoztatni adottságait. A társadalmi-gazdasági mutatók ennek 
következtében elsısorban a negatív helyzetet mutatják. Közvetlen térségét, a bodrogközi 
falvakat tekintve egyértelmően a negatív tendenciák az erısek, de a sárospataki kistérséghez 
tartozó hegyaljai, zempléni falvak helyzete, státusa is „értékükön aluli”. Mindez történelmi 
adottság, mégpedig a következık miatt: 

„Sárospatak történelmileg „kétpólusú” város. A Vár reprezentálta a politikai 
hatalmát, és tette híressé a várost a politikai történetben. (…) a Kollégium jelentette a 
mővelıdés pólusát, s emelte nevét Európa-szerte elismertté az oktatás, mővelıdés 
történetében. (…) Maga a város – mint közigazgatási egység – szerényen szolgálva és 
megélve húzódott a két pólus között. A város egészének jelentısége, politikai és kulturális 
szerepe évszázadokig nagyobb volt – a vár urainak politikai hatalma és a Kollégium szellemi 
kisugárzása miatt –, mint a település közigazgatási rangja vagy lakosainak lélekszáma 

                                                 
67 A sárospataki kistérség fejlesztési felzárkóztatási programja, 2004. Prominent Bt. 
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alapján valamiféle lineáris becsléssel várható lett volna. A helység történetét vizsgálva 
sajátosan adódik a tanulság: ha a két pólus erısítette egymást – akár a középkorban, akár a 
XVII. században –, a város ekkor élte fénykorát.”68 

Sárospatak településkörnyezetét a körülötte elhelyezkedı falvak, valamint 
Sátoraljaújhely város közelsége rajzolja ki. Sátoraljaújhely határváros, korábban Zemplén 
megye székhelye, 17000 lakossal (2006). Lakosságszáma és határforgalmi szerepe miatt tehát 
Sárospataknál jelentısebb kisváros. Lehetıségei a schengeni határnyitással (2007) kinyíltak, a 
mesterséges elválasztó határ jelképes megszőnése nyomán újjáéledhetnek a megszakított 
térségi kapcsolatok Zemplénben.  

Erre lehetıséget adnak az Európai Unió határon átnyúló területi együttmőködési 
programjai is. Európai összehasonlításban, ebben a tekintetben az északkeleti országrész, a 
magyar-szlovák-ukrán határszakasz sokkal kevesebb együttmőködési programot valósít(ott) 
meg, mint más európai országok határrégiói.  
 

 
 
 

9. ábra Az együttmőködés intenzitása, Interreg IIIB (Forrás: ESPON atlasz, 2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
68 Hörcsik Richárd: „Bodrog partján van egy város…” Tanulmányok Sárospatak történetébıl. Napkút Kiadó, 
2007. 8. oldal. 
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Sárospatak környezetében nincs nagyváros. A megyeszékhely Miskolc 70 km-re van a 
várostól, másodrendő fıútvonalon érhetı el, a szomszédos megyeszékhely Nyíregyháza 
ugyancsak hasonló távolságra fekszik. A határon túli felvidéki területen (Szlovákia) is 
falvakat találunk. Ebben a települési környezetben: 

„Az is ki fog tőnni, hogy míg a Hegyalján Sátoraljaújhely a közigazgatási, Szerencs az 
ipari és közlekedési, Tokaj a borforgalmi súlypont szerepét töltötte be, Sárospatak politikai, 
de elsısorban mővelıdési központ volt.”69 

 

2.2.2. Összefoglaló helyzetkép 
 
Sárospatak társadalmi-gazdasági helyzetét az alábbi tényezık, folyamatok alakítják: 

• A város lakossága 13794 fı, csökken (2006). Elvándorlás és elöregedés jellemzı. 
• A gazdaságban a mikro- és kisvállakozói szektor dominál. 1465 vállalkozás mőködik 

a városban (2005). A gazdasági aktivitás elmarad az országos átlagtól.  
• A gazdaságot tekintve kiemelkedı Sárospatak kistérségi szerepe: a kistérségi 

vállalkozások 70%-a a városban mőködik. 
• A turisztikai szektorhoz a vállalkozások 7%-a kötıdik (2005). Az itt töltött 

vendégéjszakák száma alacsony, a város nem bírja hosszabb ideig itt tartani a 
vendégeket. 

• Máig jelentıs a mezıgazdaság szerepe, a kistérségben emellett a szılészet-borászat és 
az erdıgazdálkodás is jelentıs. 

• A munkanélküliség magas (8%), sok az inaktív lakos (2006). 
• A legtöbb embert foglalkoztató ágazat az ipar (28%) és az oktatás (17%) (2001). 
• A lakások többsége közmővesített, a csatornázottság is 70% fölötti. A lakások 

kétharmada összkomfortos, de sok a komfort nélküli lakás is (15% (2001). 
• A város, oktatási központ, 15 oktatási intézménnyel. Az oktatáshoz kötıdik a 

vállalkozások 7%-a (2005). Felsıoktatás folyik a városban: teológia, tanítóképzı 
fıiskola.  

• A város lakosságának 13%-a rendelkezik felsıfokú végzettséggel, de sokan nem 
végezték el a 8 osztályt sem. A munkanélküliek között többségben az alacsony 
képzettségő emberek vannak. 

                                                 
69 Uo.  

Együttmőködési projektek száma 
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• Az alapvetı szociális és egészségügyi ellátás biztosított a városban.  
• A város kulturális arculata meghatározó. Országos jelentıségő mővelıdési intézmény 

a Rákóczi Múzeum. Térségi viszonylatban erıteljes a kulturális szerep. 
• A város kulturális öröksége, beleértve az épített örökséget jelentıs (vár, könyvtár).  
• A táji környezet szép, változatos, környezeti állapota megfelelı. 
• A cigány lakosság helyzete a szociális helyzetet, a foglalkoztatást és a jövedelmeket 

tekintve kritikus. Lakhatási viszonyaik a legrosszabbak a városban. 
 

2.2.3. Táji, természeti környezet 
 

A város a zempléni (Sátoros) hegyek alján, a Bodrog partján fekszik, igen szép táji 
környezetben. A Bodrogközt a Hegyköztıl elválasztó sík folyó menti völgyben található. 
Fekvését, tengerszint feletti magasságát tekintve tehát alföldi, síkvidéki település, ugyanakkor 
a Zempléni-hegység délkeleti nyúlványai szinte elérik a várost, alacsony elıhegyekkel.   

 A Hegyalját a szılı és a bor, a Bodrogközt a máig természetes folyótér 
jellemzi, amely nemcsak a vízi turizmusra, hanem a tradicionális ártéri tájgazdálkodásra is 
alkalmas. A Sárospatakot körülvevı táj arculatát így a hegyek és a folyó, illetve árterületei 
határozzák meg. A város körül több holtágat találunk. 

A város közvetlen szomszédságában terül el a Long-erdı Természetvédelmi Terület. 
A városhoz közel fekszik a Megyer-hegyi tengerszem Természetvédelmi Terület. A 
„tengerszem” az egykori malomkıbánya helyén alakult ki, míg a Megyer-hegy vulkáni kúp, 
riolittufából áll.  

A város északkeleti részén, Végardón termálfürdı van, 47 fokos melegvízzel.  
 

 
10. ábra: Sárospatak és kistérsége természetvédelmi területei (Forrás: A sárospataki kistérség 
felzárkóztatási fejlesztési programja. A fejlesztés stratégiája. ppt bemutató, Prominent Bt, 2004. 

www.stft.fw.hu.) 
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2.3. Kistérség: társadalmi, gazdasági helyzetkép 
 

Átfogó jellemzık. A statisztikai kistérség s egyben a Sárospatak és Térsége Fejlesztési 
Társulás települései a következık: Bodrogolaszi, Erdıhorváti, Györgytarló, Háromhuta, 
Hercegkút, Kenézlı, Komlóska, Makkoshotyka, Olaszliszka, Sárazsadány, Sárospatak, 
Tolcsva, Vajdácska, Vámosújfalu, Viss, Zalkod. 
 

 
11. ábra: A sárospataki kistérség (Térkép forrása: Sárospatak és Térsége Agrárstruktúra és 

Vidékfejlesztési Programja, felülvizsgálat, 2004.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. táblázat: A kistérség településeinek adatai (Forrás: KSH) 
 

A 16 település együttes területe 477,61 km2, ami a megye területének 6,59 %-át teszi 
ki. A kistérség földrajzilag (elsısorban talaj- és domborzati viszonyait tekintve) két ún. 
kistájhoz tartozik: 

Település Jogállás Terület, km2 Népesség, 2006 

Bodrogolaszi Község 21 1 001 

Erdıhorváti Község 50 672 

Györgytarló Község 30 628 

Háromhuta Község 38 161 

Hercegkút Község 8 723 

Kenézlı Község 23 1 436 

Komlóska Község 30 338 

Makkoshotyka Község 10 962 

Olaszliszka Község 39 1 769 

Sárazsadány Község 15 267 

Sárospatak Város 139 13 794 

Tolcsva Község 16 2 010 

Vajdácska Község 23 1 356 

Vámosújfalu Község 11 872 

Viss Község 14 772 

Zalkod Község 10 295 

Összesen  478 27 056 
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• Bodrogköz kistáj (Sárospatak, Bodrogolaszi, Györgytarló, Kenézlı, Olaszliszka, 
Sárazsadány, Vajdácska, Vámosújfalu, Viss, Zalkod) 

• Hegyalja kistáj (Erdıhorváti, Háromhuta, Hercegkút, Komlóska, Makkoshotyka, 
Tolcsva)  

Máris szembetőnı az egyik problémakör: a széttagoltság, az adminisztratív szemlélet. 
Ugyanis gazdaságföldrajzi, éghajlati, történelmi, termelés-szervezési, kulturális szempontból 
egyaránt szerves egységeket (tehát valóban entitásokat), a Bodrogközt, Tokaj-Hegyalját és a 
Hegyközt vágta szét a trianoni határ. Sıt: az itteni részek ma sem egyesültek, hiszen 
mindhárom kistáj önmagában is több kistérséghez tartozik és egy-egy kistérség több kistájra 
terjed ki.  

Tehát a történelmi, földrajzi területi egységeket ma is szétválasztották. A 
mesterségesen létrehozott tervezési-statisztikai kistérség több, egymástól eltérı, korábban 
más-más központokkal, vonzásokkal mőködı területek és települések halmazából tevıdik 
össze. 

Jellemzı például, hogy e szemlélet alapján, betőrendben használják Kenézlı, Viss, 
Zalkod felsorolását, holott a mindennapi népnyelv ügyel a hangzásra is: Viss, Kenézlı, 
Zalkod… E települések 1945-ig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez tartoztak. A II. 
világháború alatt felrobbantott Tisza híd hiánya miatt sorolták át ıket Borsod-Abaúj Zemplén 
megyéhez. Amennyiben sikerülne a korábbi híd helyére újat emelni, úgy- a kenézlıi 
polgármester szerint, térségszervezési szempontból ezen települések a korábbi (1945 elıtti) 
közigazgatásnak megfelelıen, ismét Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez csatlakoznának. A 
lényegesen nagyobb léptékő Nyíregyháza olyan távolságra lenne közúton, mint 
Sátoraljaújhely. Jellemzı, hogy a polgármester nem a kistérségbeli Sárospatakot említette, 
mint meghatározó vonzást. 

Potenciális kulturális kapcsolatait tekintve pl. Hercegkútnak, a jelentıs sváb 
hagyományokat ápoló, ma is sváb településnek, a kistérségen kívüli Károlyfalvával és 
Rátkával lehetne szorosabb együttmőködése. A kistérség hegyaljai területei a Tokaj-Hegyalja 
borvidék, és így a Világörökség része. Tehát további, kistérségi határokat átlépı 
gazdálkodási, idegenforgalmi és kulturális együttmőködéseket feltételezhetünk. 

Ugyanez állapítható meg a történelmi, turisztikai és kulturális adottságokról, amelyek 
Sárospatak központtal, de jóval a statisztikai-tervezési körzetet meghaladóan, a megyei, 
regionális sıt az országhatárokat is átlépı lehetıségeket hordoznak magukban. A turisztikai 
fejezetben lesz majd szó errıl, itt csak jelzésszerően, a teljesség igénye nélkül: kastély és 
vártúrák (pl.: Füzér, Füzérradvány, Boldogkıváralja, Szerencs, Pácin, stb), emlékhelyek (pl.: 
Kazinczy mauzóleum-Széphalom, Rákóczi szülıháza-Borsi, stb.), színházak) pl.: 
Sátoraljaújhely, Kassa, stb.), honfoglaláskori tematikus bemutatóparkok, lelıhelyek, temetık 
(Kisrozvágy, Karcsa, Bodrogköz, stb..) 

A kistérségeket határoló illetve átszelı Tisza és Bodrog, a patakok, a horgász tavak, a 
Végardói Strandfürdı ma is kedvelt kikapcsolódási helyei a sárospataki, a kistérségi 
lakosságnak. Ugyanakkor ezek vonzáskörzete jóval átnyúlik Szlovákiába, sıt Ukrajnába, 
Észak-Erdélybe és Lengyelországba is; manapság elsısorban a rendszeresen visszatérı 
fürdızıknek köszönhetıen. Tehát, amint arról a turisztikai részben részletesen szó lesz: a 
fejlesztendı Sárospatak–Végardó Termálfürdı létrehozza a tényleges euró-régiót, azaz 
helyreállítja a hajdani Sárospataki Református Kollégium vonzási (diákok) és kibocsátási 
(lelkészek, tanítok, jogászok, gazdaságszervezık) körzetét. 

A vadregényes Zemplén változatos tájai önmagukban is hatalmas vonzerıt jelentenek 
az arra fogékony, természetbarát emberek számára. A Hegyalja vonulatokra, vulkáni eredető 
hegyeire, értékes növény és állatvilágára számos túraútvonal (az országos kék túra is) hívogat. 
Bizonyos területei a Zempléni Tájvédelmi Körzet részét is képezik. Minden nagyobb 
beruházástól mentesen, mindössze az utak, jelzések, források rendbetételével, minimális 
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számú, tájba illı pihenı, de annál több szemétgyőjtı elhelyezésével, tematikus 
túraútvonalakat, tanösvényeket célszerő kialakítani. (Rák József, Hercegkút polgármestere, 
közösségével rendszeresen gyalogtúrázik a Zemplénben, így a falu elsı embereként jó 
példával „jár elıl”. Helyismerete kiváló, a tanyák lakóit is ismeri…).70 

Ugyanakkor, Sárospatak központtal, a zempléni és a bodrogközi táj a lovasturizmus 
egyedi arculatú, természetes, nomád, ám magas színvonalú központja lehetne. Ma már 
számos kisebb-nagyobb lovastelep létezik, ám a turistákat ellátó szolgáltatás teljesen 
megoldatlan; mert nincsenek megfelelıen képzett túravezetık, kialakított csillagtúra fogadó 
központok. Jellemzı, hogy a feldolgozott korábbi elemzésekben és javaslatokban emlegetik a 
lovas-, gyalogos- és vízi turizmust, de azt, hogy konkrétan ennek érdekében ki és mit tegyen 
még senki, sem tekintette át. (A javaslatokról a 3.4.1. pontban lesz szó.)  

Sajnálatos továbbá, hogy a helyiek többsége nem értékként kezeli és nem is ismeri az 
ıket körülvevı természeti, épített örökségi és kulturális környezetet. A helyi intézmények csak 
esetlegesen és csak a turistákra figyelve, igencsak kezdetlegesen törekszenek ezek 
megismertetésére. Pl. Stumpf Ákos sárospataki lakos, tanár és posztgraduális egyetemi 
hallgató tapasztalata szerint a városban tanuló fıiskolások, sıt a lakosság sem járt még ilyen 
céllal a térségben; a lakosság döntı többsége a Várban és a Kollégiumban sem… Kenézlıi 
pedagógusként még kedvezıtlenebb helyzetképet vázolt a kistelepülések fiataljaival 
kapcsolatosan. Sajnos, ha szellemileg (szociokulturális tanulásban fogékony korban) nem 
rögzül az értékek iránti vonzalom és bizalom, akkor nem várható el tılük, hogy a 
késıbbiekben ezek iránt fogékonyak legyenek. Többek véleménye szerint a térségben 
meghatározó a katasztrofális „családi”, primer szocializációs minták, cselekvési sémák 
szerinti magatartás. 

A kistérség igen gazdag természeti, történelmi és kulturális tekintetben, de nem szabad 
csupán ezekre hagyatkozni egy hatékony, térséget eltartani képes gazdasági, infrastrukturális 
és idegenforgalmi fejlesztéskor. Tehát a vonzerı még korántsem egyenlı a turisztikai 
termékkel. 

                                                 
70 Az interjúalanyok, a tisztelt polgármesterek, az önkormányzati képviselık, a mővelıdésszervezık a 
tájékoztatás mellett figyelemre érdemes javaslatokat vetettek fel. Együttmőködésüket, segítségüket ezúton is 
köszönöm. Bejárt települések: Sárospatak, Vámosújfalu, Olaszliszka, Kenézlı, Hercegkút, Makkoshotyka. 
Interjú alanyok: Fekete József polgármester, Olaszliszka 47/358-001 liszka@internetker.hu; Hunyadi Tibor 
polgármester, 47/344-028 phivkenezlo@unicommail.hu; Pongrácz László, Sárospataki Többcélú Kistérség 
irodavezetıje, 47/511-451 stft@pr.hu; Rák József polgármester, Hercegkút, 47/546-000 hercegkut@pr.hu; 
Stumpf Ákos pedagógus, egyetemista, Kenézlı, Sárospatak 06/706128087 
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2.3.1. Népesség, demográfia 
 

A lakosságszám változása a kistérségben, 1990-2006
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2. diagram (Forrás: KSH) 

 
 

A lakosság száma az állandó népességet tekintve kistérségi szinten is csökkent 1990-
2006 viszonylatában (3000 fıvel), a lakónépesség azonban nıtt. 2006-ban a sárospataki 
kistérségben ez a két adat 27056 és 28491 fı. Kistérségi szinten is csökkent a születések és a 
házasságkötések száma, és több lett a válás. Ez a folyamat azonban nem egyenletes a 
települések között, mert több településen nıtt a lakosság 2006-ra: Györgytarló, Bodrogolaszi, 
Vajdácska. Szinte mindenhol kevesebb gyerek született 2006-ban, mint 1990-ben; kivétel: 
Bodrogolaszi, Viss. A korszerkezet negatív változása kistérségi szinten is megfigyelhetı: a 14 
év alatti fiatalok aránya 20%-ról 16%-ra csökkent 2006-ra, s mivel az idısek aránya közel 
azonos maradt (20%), ez a csökkenı gyerekszámnak köszönhetı. 

A külterületi népesség (tanyák) aránya kistérségi szinten 2,8%, 824 fı, a város nélkül 
106 fı lakik a külterületen. Jelentısebb külterületi lakosság Bodrogolasziban, Tolcsván, 
Háromhután és Vissben van, miközben számos faluban nem laknak a külterületen (pl. 
Erdıhorváti, Komlóska, Vámosújfalu). 

A városnak történelmileg homogén magyar lakossága van. Az utóbbi évtizedekben 
jellemzı folyamat, fıként a kistérség településein, a cigány lakosság számának és arányának 
növekedése. Ez közép- és hosszú távon jelentıs konfliktusforrást fog jelenteni a város 
környezetében (lásd Olaszliszka), ennek a problémának a kezelése lesz a legnehezebb. 

A többek között forrásként használt, 2004-ben elkészült tanulmány szerint: a kistérség 
népsőrősége alacsony, népessége lassú fogyást mutat és a belföldi elvándorlás mértéke is 
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jelentıs, a megyei és regionális átlag többszöröse.71 A lakosság korösszetétele kedvezıtlen, 
50 % körüli a 40 év felettiek részaránya. 

A hivatkozott felzárkóztatási program adatai alapján kiemelt figyelmet kell szentelni 
annak, hogy a Sárospataki kistérségben a roma lakosok aránya igen magas, 10-15 %, 
jelentıs részük szegregáltan, külterületen él. „A cigány kisebbség körében végzett felmérések 
azt mutatják, hogy a munkanélküliségi ráta az általuk sőrőbben lakott területeken magas, 
elhelyezkedési lehetıségeik beszőkültek, a legbiztosabb jövedelemforrást számukra a szociális 
segélyek, támogatások jelentik. Körükben az alacsony iskolázottság együtt jár a 
munkanélküliséggel, egészségi károsodásokkal. Munkapiaci, társadalmi integrációjuk egyre 
súlyosabb problémát jelent az általuk lakott, jellemzıen elmaradott, szegény településeken.”72 

A kistérségben jelentıs, identitását ırzı német kisebbség él Hercegúton. Hercegkút 
kulturális kapcsolatai messze túlnyúlnak a kistérség határain. A szomszédos Károlyfalván és 
Rátkán is nagyszámú, hagyományaikat ırzı sváb lakosság található. Szerves, kölcsönös és 
mőködı testvérvárosi kapcsolatokat ápolnak németországi településekkel. Ugyancsak ırzi 
hagyományait és összetartóan aktív a ruszin kisebbség Komlóskán. A ruszin kisebbség 
vezetıi aktívan vettek és vesznek részt a felélesztett nemzetközi ruszin kulturális 
mozgalmakban. Éppen a térségi, személyes kapcsolatoknak is köszönhetıen, a nemzetközi 
ruszin találkozók és konferenciák Budapesten, a Magyar Kultúra Alapítvány épületében 
voltak, már az 1980-as évek végétıl. Ott tehát, ahol a Sárospataki Diákok Budapesti Baráti 
köre (és jogutója, az Egyesület) ill. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Baráti Köre mőködik, és 
amely szervezet a Zempléni Múzsa folyóirat meghatározó terjesztési központja.  

Az interjúk tapasztalatai alátámasztják az idézett felzárkóztatási program kiemelt 
adatait, ugyanis Kenézlı és Hercegkút polgármestere személyes tapasztalatokkal is 
megerısítette a statisztikai táblázatokban bemutatott elvándorlás tényét, a születések egyre 
kisebb számát és az elöregedést. Hercegkút esetében az odaköltözık aránya lassan nı, a 
kedvezı Sárospatakhoz közeli fekvés, a rendezett településkép, a mőködı intézmények és az 
olcsó telekárak miatt. Rák József polgármester úr ezt örömteli és biztató jelnek tekinti, de 
hozzátette ugyanakkor, hogy hosszútávon lassú lakosságcsere várható. Az aránylag zárt és 
szorgalmas sváb közösség nem kizáró, de fogyatkozó, így a település gazdag és értékes 
kulturális képe megváltozhat. 

Olaszliszka polgármestere a segélyezési rendszer ellen emelte fel a szavát, mivel 
településén sok a hátrányos helyzető és az olyan kisebbségi lakos, akiknek a képzése, a 
foglalkoztatása nem megoldott, illetve szerinte megoldhatatlan. Fekete József szerint a helyi 
lakosság több, mint 50%-a cigány kisebbséghez tartozik. Ez a népesség nem törekszik a 
munkavállalásra, mivel a törvények által kihasználható kiskapuk (pl.: bejelentett lakcím, 
házasságbontás, sok gyerek, stb) által, a különbözı segélyekbıl megélnek. (Kilenc gyerekre 
nem kell többet főteni, nem jelentısebb a vízhasználat, a ruházkodás, a taníttatás nem 
szempont stb. - míg a szociális intézményektıl a két szülı akár nettó 200-250 ezer forint 
segélyhez is juthat…. a megoldási javaslatokat ld. a 3.2.1. pontban) 

Tehát a beszélgetések is alátámasztják azt, amit 1999-ben, egy igencsak mérvadó 
kutatás és kísérlet (amelynek ez a kistérség is része volt) így fogalmazott meg: „Elsısorban 
azért lett a „cigányügy” az átalakulás korszakának egyik neuralgikus pontja, mert e 
populáció az átmenet egyik leginkább vesztes társadalmi csoportjává lett. Ugyanakkor az 
önmagán belül is igencsak tagolt cigány közösség bizonyos értelemben kísérleti játékszerré 
vált egyes, nem cigány politikai elitcsoportok vetélkedésében. A modern politikai harciasság 
eszköztára számára a szocializmus évtizedei alatt kialakult nemzeti identitászavar jó talajt 
teremtett az indulatkeltésre minden oldalon. Az eredmény az amúgy is ellentétektıl terhelt 

                                                 
71 A Sárospataki kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja 2004. Prominent Kommunikációs Bt. 152 oldal 
72 I.m.: 45. old. 
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cigány közösség ég nagyobb megosztottsága és kiszolgáltatottsága lett. A túlpolitizáltság eme 
légkörében csökkent annak az esélye, hogy a magyar társadalomban a tolerancia, a kulturális 
pluralizmus, a több kultúrájú társadalom-felfogás  a cigánysághoz való viszonyban mint 
többségi közvélemény és gyakorlat kiformálódjon és megszilárduljon. Felfogásunk szerint az 
etnikai-nyelvi kisebbségekkel kapcsolatos konvencionális – többségi integrációs – törekvések 
a globalizálódó világban kudarcra vannak ítélve. A témához való vonzódásunk másik eleme 
az volt, hogy a társadalmilag hátrányos helyzetőek legalul lévı csoportjainak oldaláról 
világítható meg a legjobban: a fenntartható fejlıdés, a versenyképesség, a gazdasági 
növekedés, a demokrácia fejlıdése és más hasonlóan meghirdetett célok mind veszélyben 
vannak a társadalom szétszakadtságának növekedése miatt, tehát azt az egész társadalom 
szétszakadtságának növekedése miatt, tehát azt az egész társadalom érdekében feltétlenül 
csökkenteni kell. Harmadik motívumként folyamatosan szembesülünk azzal a ténnyel, hogy a 
funkcionális analfabetizmus és az alapképzettségi hiányosságok csökkentésére a jelenlegi 
magyar formális és nem formális felnıttképzési intézményrendszer alapvetıen képtelen, s a 
feladat sürgetı hangoztatása mellett a gyakorlatban alig történt valami.”73   

Noha a következtetések és teendık megfogalmazására a 3. fejezetben kerül sor, már itt 
rögzítjük, hogy a megoldás kerete (a mostani tájékozódás szerint is) az idézett beszámoló 
címe: az egyetlen esély valóban csak az érintettek bevonása lehet. (Lásd: 3.2.1. pont ) 
 

2.3.2. Gazdaság, vállalkozások 

2.3.2.1. Gazdasági szerkezet 
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3. diagram (Forrás: KSH) 

 
Mind a regisztrált (1780 -ból 1246 db, 2005), mind a mőködı kistérségi vállalkozások 

70%-a (1260-ból 888 db) Sárospatakra koncentrálódik. Ez a város gazdasági dominanciáját 
mutatja. Ez a túlsúly valamennyi gazdasági ág esetében fennáll. Meglepı, de még a 
                                                 
73 Mihályfi Márta, Sz. Tóth János, Trencsényi Imre: Egyetlen esély: az érintettek bevonása. In: Trencsényi Imre 
(szerk.) [1999]: Egyetlen esély: az érintettek bevonása. Bp., Magyar Népfıiskolai Társaság, 37-55. old. A 
Magyar Népfıiskolai Társaság, dán és szlovén kollégákkal együtt végzett képzési-, fejlesztési programja 
Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben folyt és többek között a Sárospataki 
Népfıiskolai Egyesület is részt vett ebben.  
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mezıgazdaság esetében is. Ez azt mutatja, hogy a környezı falvakban a vállalkozói aktivitás – 
a vidéki térségek jellemzıinek megfelelıen – nagyon alacsony, szők a vállalkozói réteg. 
Ebben 1992-höz képest lényegében nincs változás, akkor is a kistérségi vállalkozások 70%-a 
Sárospatakon mőködött. A legkisebb a különbség a kereskedelemben, arányában ebben az 
ágazatban mőködik a legtöbb vállalkozás a falvakban. 
 

2.3.2.2. Turizmus 
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4. diagram (Forrás: KSH) 

 
A szálláshelyek szinte fele-fele arányban oszlanak meg Sárospatak és kistérsége között 

(51% és 49%). A községekben értelemszerően többségben a falusi turizmus szálláshelyek (33 
db) és a magánszálláshelyek vannak (60 db). Kistérségi szinten összesen 138 szálláshely van 
(2006). 
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5. diagram (Forrás: KSH) 
 

A szálláshelyekkel szemben a szállásférıhelyek megoszlása a város és a kistérség 
viszonylatában nem egyenletes, a szállásférıhelyek 74%-a, a kereskedelemi szálláshelyek 
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88%-a a városban található, a kistérség többi településének vendégfogadó kapacitása 
lényegesen kisebb. Szállásférıhely a kistérségben, a falusi turizmusban, a 
magánszállásadásban és a panziókban van, összesen 2615 db, a kereskedelmi szálláshelyeket 
tekintve 1729 db (2006). 
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6. diagram (Forrás: KSH) 

 
A szállásférıhelyek arányának megfelelıen a legtöbb vendégéjszakát Sárospatakon 

töltik a vendégek, az összes kistérségi vendégéjszaka 82%-át. 2006-ban a falusi turizmusban 
3026 vendégéjszakát töltöttek a turisták a térségben, vagyis egy falusi szálláshelyre 92 
vendégéjszaka jutott (a városi szálloda és a panziók vendégéjszakáinak töredéke, de jelentıs). 
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7. diagram (Forrás: KSH) 

 
A sárospataki kistérséget 2006-ban 27042 vendég kereste fel, 84%-uk Sárospatakot. A 

kereskedelmi szálláshelyeket tekintve 90% ez az arány. Kistérségi viszonylatban a legtöbb 
vendég a nyaralóházakban, a panziókban, a kempingekben és a szállodában van. 
Sárospatakon kívül a panziók és a falusi turizmus, magánszállásadás bonyolít le 
vendégforgalmat. 
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Az ország idegenforgalmából a vendégek számát tekintve a kistérség 0,2%-kal, a 
szállásférıhelyeket tekintve 0,3%-kal részesedik, ugyanez az az arány a külföldi vendégek 
viszonylatában is. 
 

Külföldi vendégek száma, f ı, 2006
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8. diagram (Forrás: KSH) 

 
A kistérségbe érkezı külföldi vendégek 96%-a Sárospatakon száll meg (2006). A 2006 

évben érkezı 16764 külföldi vendég többsége (8300 fı) a sárospataki kempinget választotta, 
illetve nyaralóházakban szállt meg. Falusi turizmusban 1,6%-uk vett részt, a külföldi 
vendégek száma alapján a falusi turizmust valamennyi szálláshely típus megelızte. 
Ugyanezeket az arányokat mutatja a külföldi vendégek által eltöltött vendégéjszakák száma 
is. 
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9. diagram (Forrás: KSH) 
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2.3.2.3. Mezıgazdaság 
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10. diagram (Forrás: KSH)) 

 
A kistérség és a város között fontos különbség a területhasználatban, hogy kistérségi 

szinten kevesebb a szántó (35% a városi 56%-kal szemben) és több az erdı (39% a városi 
26%-kal szemben). A szılıterület aránya meghaladja az országos átlagot, ami a tokaji 
borvidéknek köszönhetı. A gyepterületek aránya is magasabb az országos értéknél. 
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11. diagram (Forrás: KSH) (ÁMÖ 2000 

 
Az egyéni gazdaságok többségében kistérségi szinten sincs más jövedelemtermelı 

tevékenység (5474 gazdaság), sıt ezeknek a gazdaságoknak az aránya meghaladja a 
sárospataki arányt. Ez azt mutatja, hogy a kistérség falvaiban a mezıgazdálkodásnak nagyobb 
a szerepe, mint Sárospatakon. 
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Az egyéni gazdaságok aktivitás szerint Sárospartako n és a 
kistérségben, %, 2000

Sárospatak; 42%
Sárospatak; 51%

Sárospatak; 7%

Sárospataki 
kistérség; 37%

Sárospataki 
kistérség; 58%

Sárospataki 
kistérség; 5%

Gazdasági aktivitás (fı) mg aktív

Gazdasági aktivitás (fı) mg.
Munkanélküli

Gazdasági aktivitás (fı) mg
nyugdíjas

 
12. diagram (Forrás: KSH) 

 
Az egyéni gazdálkodók közül kistérségi szinten még több a nyugdíjas (996 fı), ezzel 

párhuzamosan kevesebb az aktív, jövedelemmel, munkaviszonnyal rendelkezı gazdálkodó 
(651 fı). 
 

Állatállomány Sárospatakon és a kistérségben (tyúkf élék 
nélkül), db, 2000
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13. diagram (Forrás: KSH) (ÁMÖ 2000) 

 
Kistérségi szinten 7140 számosállat van. Többségük tyúkféle és sertés. 
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2.3.2.4. Kiskereskedelem 
 

Néhány fontosabb kiskereskedelmi üzlet száma, db, 2 006
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14. diagram (Forrás: KSH) 

 
A kistérség többi településén alig van más kiskereskedelmi üzlet az 

élelmiszerüzleteken kívül. A kiskereskedelem egyértelmően Sárospatakra koncentrálódik, 
vásárolni elsıdlegesen a városba járnak az emberek. Ugyanez látszik az éttermek, cukrászdák 
számában is. A borozók, illetve a kocsmák viszonylatában azonban már nem: ott minden 
településnek megvan a maga kínálata. 
 

Vendéglátó egységek száma, db, 2006
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15. diagram (Forrás: KSH) 

 
Az éttermek többsége Sárospatakon mőködik. 
A gazdasági szerkezet, a vállalkozások tekintetében a hivatkozott források szerint is 

elavult a gazdasági struktúra: magas a mezıgazdaság súlya, a szolgáltató szektor részaránya a 
hazai átlagot nem éri el.74 Kenézlı polgármestere szerint az agrártevékenységet folytató 
családi vállalkozások száma jelentıs, viszont az integrátor cégek magas áron adják a 
vetımagot és a szétszabdalt területeken nem gazdaságos a mővelés. A hercegkúti lakosság 
                                                 
74 A Sárospataki kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja 2004. Prominent Kommunikációs Bt. 61-83. oldal 
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ezzel szemben Sárospatakra, illetve más nagyobb településre jár dolgozni, a területek jelentıs 
részét bérbe adták, nem ık mővelik. 

A Bodrogközben kedvezıek a gyümölcstermesztés feltételei, a termelık az 
exportpiacok igényeit is ki tudják elégíteni. Az állatállomány folyamatosan csökken, a 
korábbi jelentısebb kapacitások leépültek. Kenézlın Mezıgazdasági Rt (szarvasmarhatelep) 
mőködik, míg Hercegkúton alig néhány háznál tartanak sertést és baromfit.  

A kistérség területén van a megye szılıterületének közel egyharmada, jelentıs a 
borászat. (Az Európai Unió által megfogalmazott kívánalmaknak megfelelıen a 
szılıtermesztés a mennyiségi termeléstıl a minıség irányába mozdul el.) Rák József 
hercegkúti polgármester 15-20 ha-s területen látja kifizetıdınek a termesztést, ez településén 
várhatóan kialakul. A helyi szılıtermesztés és borászat nagy múltját és létjogosultságát 
bizonyítja a történelmi pincesor, amely a 2002-tıl a világörökség része. 

„Összességében elmondható, hogy a mezıgazdasági termékek elsıdleges 
feldolgozására a kapacitások hiányoznak a térségben. Ez jellemzı az erdıgazdálkodásból 
származó kitermelt fakészletek, és a térségben győjtött erdei termékek feldolgozására is. Az 
állattartás szinte minden állatfaj esetében visszaesett, a kis településeken élık az egyetlen 
bevételi forrásukat veszítik el állatállományuk felszámolásával. 

A sárospataki kistérségben a borászaton kívül említésre méltó, jelentısebb kapacitású 
élelmiszer feldolgozó üzem nem mőködött és jelenleg sem mőködik. Kisebb kapacitású, 
idényjellegő zöldségsavanyító üzem és napraforgóolaj üzem mőködik Kenézlın, e mellett 
kisebb pékségek termelnek egy-két település ellátására. A szılıágazatban jelentısebb 
feldolgozó kapacitást a Tokaj Kereskedıház Rt. Tolcsvai Pincészete, a Hercegkúti 
Szövetkezet, a Pajzos-Megyer Rt. és a Tokaj-Oremus Kft. üzemeltet.”75 

A kistérségben három jelentısebb ipari  tevékenység van; a faipar, a borászat 
(feldolgozóipar) és a gépipar. Az erdık sokoldalú hasznosítása lehetséges: fakitermelés, 
turisztikai vonzerı kiaknázása, vadgazdálkodás. 

Számos turisztikai vonzerı található a kistérségben (természeti értékek, mőemlékek, 
kastélyok, kulturális-történelmi jelentıségő értékek). Olaszliszka, Kenézlı, Hercegkút 
polgármesterei szerint az idegenforgalom fontos szerepet tölthetne be a településeik életében, 
de ezzel foglalkozó, erre szakosodott kulturális és turisztikai ismeretekkel rendelkezı 
szakembert, általában nem tudnak megfizetni. A szálláshely-kapacitás – a falusi szállásadás 
kivételével – Sárospatakon koncentrálódik. 

A kistérség területén Vállalkozói Park, Vállalkozási Övezet és egy kereskedelmi 
vámszabad terület mőködik. Gazdasági, ipari hasznosításra alkalmas ingatlan több 
településen található. Általános azonban, hogy a TSZ-ek megszőnésével a dolgozók jelentıs 
része munkanélkülivé vált, illetve kényszervállalkozást hozott létre. 

2.3.3. Munkanélküliség, foglalkoztatás 

2.3.3.1. Munkanélküliség 
 

                                                 
75 Sárospatak és térsége Agrárstruktúra- és Vidékfejlesztési Stratégiai Program Helyzetelemzés, Sárospatak és 
Térsége Fejlesztési Társulás. 2004. 
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Regisztrált munkanélküliek száma, f ı Sárospatakon és a 
kistérségben, 2006-2007

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2006 2007. 1. negyedév 2007. 2. negyedév 2007. 3. negyedév

Sárospatak

Kistérség

 
16. diagram (Forrás: KSH, munkaerıpiaci felmérés, 2006, 2007) 

 
Kistérségi szinten 2006-ban 2434 regisztrált munkanélkülit tartottak nyilván. A 

munkanélküliek kétharmada tehát a Sárospatak környéki településeken él. A munkanélküliség 
a kistérség falvaiban még magasabb, mint Sárospatakon: a munkanélküliségi ráta a pataki 
8%-kal szemben a kistérségben 13,6%. Ez azt jelenti, hogy a községekben átlagosan 18,6% a 
munkanélküliség, vagyis minden ötödik munkaképes korú embernek nincs munkája! 
 

A regisztrált munkanélküliek korszerkezet szerint, Sárospatak, 
kistérség, f ı, 2006
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17. diagram (Forrás: KSH, 2006. Sárospatak: belsı kör; kistérség: külsı kör.) 

 
A munkanélküliség 2006-ban az egyes korcsoportok viszonylatában szinte 

egyenletesen oszlott el, a város és a kistérség szintjén egyaránt. Értelemszerően a nyugdíjas 
(60 év feletti) és a nagyon fiatal (16 év alatti) rétegben van szám szerint a legkevesebb 
munkanélküli. 

Az iskolai végzettséget tekintve már van némi különbség: a kistérségben többen 
vannak munka nélkül általános iskolai végzettséggel, felsıfokú végzettséggel, pedig 
kevesebben. 
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A regisztrált munkanélküliek iskolai végzettség sze rint, Sárospatak, 
kistérség, f ı, 2006
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18. diagram (Forrás: KSH, 2006. Sárospatak: belsı kör; kistérség: külsı kör.) 

 

2.3.3.2. Foglalkoztatás 
 

Foglalkoztatottak száma a kistérségben, f ı, 2001
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19. diagram (Forrás: KSH) 
 

Kistérségi szinten jellemzı az ingázás. Igen nagy probléma a munkanélküliség, a 
munkahely és a jövedelem hiánya. A cigány lakosság körében ez az egyik legégetıbb gond. 
Ennek a népességnek a megélhetése döntıen a szociális segélyekbıl, illetve a fekete 
gazdaságból történik. 

A már korábban is idézett forrás szerint76, e téren is sok a probléma. Ilyen például az, 
hogy a lakosság gazdasági aktivitása kedvezıtlen: alacsony a foglalkoztatottak és magas az 
eltartottak, inaktívak és munkanélküliek részaránya. Sajnálatos módon magas a 
munkanélküliség, a települések többségén a foglalkoztatásban kiemelkedıen fontos szerepet 
töltenek be az önkormányzati intézmények. Ez leginkább a kistelepülésekre jellemzı. Azok a 
polgármesterek, akikkel beszélgetés folytattam, alátámasztják ezt a megállapítást, sıt sok 

                                                 
76 Sárospataki kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja. Prominent Bt., 2004. 
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esetben úgy látják, hogy kistelepülések esetén fölösleges ekkora hivatali apparátust 
fenntartani. Hiszen már csak részben vannak meg az intézmények.  
 

2.3.4. Közmőellátottság, lakások 
 

A lakások közm őellátottsága Sárospatkon és kistérségében, 
db, 2001
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20. diagram (Forrás: KSH) 

 
A sárospataki kistérségben 10514 lakás van (2001). Ennek 40%-a van bekötve a 

gázhálózatba, 76% a vízhálózatba, de ebben a pataki lakások is benne vannak. A községekben 
tehát a közmőellátottság gyengébb. A kistérségi településein csak Sárospatakon van 
közcsatorna hálózat. 
 

A lakások komfortfokozata Sárospatkon és kistérségé ben, db, 
2001
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21. diagram (Forrás: KSH) 

 
A kistérség lakásállományából 4193 lakás összkomfortos, 2893 komfortos, 2578 

komfort nélküli, 484 félkomfortos. A községekben, arányában kevesebb az összkomfortos, 
több a komfortos és komfort nélküli lakások száma. Kistérségi szinten is a nagy alapterülető 
lakások dominálnak, ahogy nı a lakásméret, úgy nı a lakások száma városi, és térségi szinten 
is. 
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A lakások mérete Sárospatkon és kistérségében, db, 2001
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22. diagram (Forrás: KSH) 

 
A kistérségben a lakások 40%-a 100 m2 vagy afölötti. 
A villamos energia ellátás teljes. A gázellátásba és a víz- ill. szennyvízhálózatba 

bekapcsolt lakások aránya azonban alacsony, mivel a hálózatok fejlesztése az elmúlt években 
valósult meg, s a háztartások bekapcsolása/rákötése fokozatosan történik. 

A kistérségben több teleház mőködik, az Internet hozzáférés a legtöbb településen 
megoldott.77 Ám meg kell jegyezni, hogy Sárospatak város, a Többcélú Kistérségi Társulás 
és a települések honlapjai rendkívül gyengék. Megjelenésükben eltérı képet mutatnak, 
használhatóságuk megkérdıjelezhetı. Az intézményeket és a közérdekő információkat nehéz 
megtalálni, tartalmuk hiányos. A sok reklám tönkreteszi a honlap használhatóságát, elvonja a 
figyelmet a lényeges üzenetekrıl. Át kell gondolni egy kistérségi szinten közös emblémával 
ellátott, de településenként jellemzıen egyedi arculat rendszert. A teljesség igényével 
szükséges feltüntetni a lakosság számára fontos információkat, elérhetıségeket. 

A 2004-ben felülvizsgálat kistérségi agrárstruktúra- és vidékfejlesztési program 
összefoglalásában78: 

„A kistérség vezetékes vízzel való ellátásának adatai azt mutatják, hogy még sok 
helyen, a telken álló kútból oldják meg ezt. A kistérségben Györgytarló vízellátása nem 
megoldott. A megyei összehasonlítást tekintve a térség a középmezınyben található, igaz 
nincsenek nagy szórások a térségek között. 

2002-ben sor került a szennyvízhálózat kiépülésére Makkoshotyka, Hercegkút, 
Bodrogolaszi, Olaszliszka, Sárazsadány, Erdıhorváti, Komlóska, Háromhuta településeken. 
Viss, Zalkod, Kenézlı, Györgytarló településeket összekötı csatornarendszer kiépült, a 
szennyvíztisztító telep próbaüzeme 2004. májusában lezárult, megkezdıdött a rákötés. A 
kistérségben a közüzemi szennyvízhálózatba bekapcsolt lakások aránya 70 %, de ez a szám 
tulajdonképpen csak Sárospataknak, és a kistérség hegyaljai településeinek (Makkoshotyka, 
Hercegkút, Bodrogolaszi, Olaszliszka, Sárazsadány, Erdıhorváti, Komlóska, Háromhuta, 
Tolcsva, Vámosújfalu) köszönhetı. A bodrogközi települések lakásainak szennyvízhálózatba 
történı bekapcsolása 2004. májusa után kezdıdött, így jelenleg a kistérség egészére 
vonatkoztatva a bekapcsolt lakások aránya 60 %. A kistérséget összehasonlítva a megyei 
átlaggal (40%) a bekötési arány magasabb (2004). 

                                                 
77 2004-es adat. Forrás: In.: A Sárospataki kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja 2004.,Prominent 
Kommunikációs Bt. 152 oldal pp. 89-90 
78 Sárospatak és térsége Agrárstruktúra- és Vidékfejlesztési Stratégiai Program Helyzetelemzés, Sárospatak és 
Térsége Fejlesztési Társulás. 2004. 
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A hulladékgazdálkodás a kistérségben szinte kizárólag a hulladék begyőjtésére és 
lerakására korlátozódik. Hiányzik a hulladékképzıdés megelızésének és a szelektív 
hulladékgazdálkodás stratégiája, ösztönzı rendszere. Sem a lakosság, sem az 
önkormányzatok, sem pedig a hulladék kezelésével foglalkozó gazdálkodó szervezetek 
közvetlenül nem érdekeltek a hulladékképzıdés csökkentésében.  

A kistérségben több önkormányzati hulladéklerakó hely is mőködik, ezek mőszaki 
színvonala változó. EU-normáknak megfelelı mesterséges szigeteléssel, vagy egyszerő 
agyagszigeteléssel ellátott lerakóhely nincsen a kistérségben. Többé-kevésbé rendezett módon 
mőködı lerakóhely található Sárospatakon és Tolcsván. (…) több mint 50 hulladéklerakó és 
szennyvízürítı hely található a kistérségben (…). Kis számban van illegális lerakó, ezek 
felszámolását az önkormányzatok folyamatosan végzik.” 

A kistérségben 1996-tól mind több településen nyílik mód a vezetékes gázellátás 
evezetésére. 2003-ban Háromhuta és Komlóska is csatlakozott. A rákötési arányok még 
mindenütt 70% alattiak.” 
 

2.3.5. Közlekedési infrastruktúra 
 

A kistérség több településérıl nehézkes a vasúti közlekedés elérése és a 
tömegközlekedés (buszjáratok) igazodása nem megoldott. Gépkocsival, még a hiányzó 
összekötı utak (Kenézlıtıl pl.. Olaszliszkáig) ellenére is könnyen bejárható a terület. Az utak 
állapota viszont katasztrofális. 

A folyókon való átkelési lehetıségek szőkössége rontja a kistérség elérhetıségét. A 
kompközlekedés viszont lehetne turisztikai vonzerı is! 

A 2004-ben felülvizsgálat kistérségi agrárstruktúra- és vidékfejlesztési program 
összefoglalásában79: 
 
„ Közúti közlekedés: 

A kistérség közlekedésének fı tengelye a 37. sz. fıközlekedési út, amelyen keresztül a 
megyeszékhellyel, a miskolci térséggel, a szerencsi térséggel illetve a sátoraljaújhelyi 
térséggel teremthet kapcsolatot. A közlekedés-földrajzi viszonyokat tekintve a térség 
központja Sárospatak, amely egyben kistérségi autóbusz-közlekedési csomópont is.  

A kistérség települései a fıúthoz kapcsolódó rövidebb-hosszabb bekötıutakon 
közelíthetık meg. 

Kenézlıtıl délre a Tiszán a Szabolcs megyei Balsán autós kompátkelı mőködik, 
amely a kistérségnek közvetlen kapcsolatot biztosít a szomszédos megyével. A Bodrogon az 
átkelés a Sárospatak és Tokaj között húzódó viszonylag hosszú folyószakaszon csupán 
néhány komp - Bodrogkeresztúr és Bodrogkisfalud között, Olaszliszkánál, Sárazsadánynál és 
Bodrogolaszinál - segítségével lehetséges. 

                                                 
79 Sárospatak és térsége Agrárstruktúra- és Vidékfejlesztési Stratégiai Program Helyzetelemzés, Sárospatak és 
Térsége Fejlesztési Társulás. 2004. 
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Vasúti közlekedés 

A 80 c jelő vasúti fıvonal párhuzamosan fut a 37. sz. fıközlekedési úttal, tıle keleti 
irányban. A kistérség területére esı vasútállomások a következık: Olaszliszka – Tolcsva, 
Bodrogolaszi, Sárospatak. 

A kistérség települései közül azoknak a településeknek a legjobb a közlekedési 
helyzete, amelyek a 37. sz. fıközlekedési út és a Bodrog folyó közé esnek. 

Az 1980-as években a MÁV gazdaságtalan mőködésre hivatkozva megszüntette a 
Zemplénagárd – Sárospatak – Sátoraljaújhely – Füzérkomlós között, a század elejétıl mőködı 
keskeny nyomköző kisvasút hegyközi szakaszát. A kisvasútnak fontos szerepe volt a 
kirándulóforgalomban és a városokba irányuló hegyközi és bodrogközi piacforgalomban is.  
 
Vízi közlekedés 

„A folyón jelenleg túlnyomórészt a nyári idıszakban személyszállítás folyik. A 
turistaforgalmat kiszolgáló személyszállítás mellett a teherszállítás is igénybe veszi a 
Bodrogot, ennek mértéke azonban csekély.” 
 

2.3.6. Oktatás, iskolai végzettség 

2.3.6.1. Intézmények, tanulók 
 

Tanulók száma az oktatási intézményekben, f ı, 2006
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23. diagram (Forrás: KSH) 

 
Sárospatak a kistérség oktatási központja, ennek megfelelıen a környezı 

településeken csak óvoda és általános iskola mőködik. Kistérségi szinten 946 óvodás gyerek, 
2549 általános iskolás gyerek volt 2006-ban. Utóbbiak közül is sokan Patakra járnak iskolába. 
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Az oktatási intézmények felszereltsége, db, 2006
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24. diagram (Forrás: KSH) 

 
Kistérségi szinten 20 iskolában van tornaterem, 11-ben könyvtár, 23-ban Internet, de 

általános iskolák közül is 16-ban. A térség iskoláiban összesen 621 számítógép van, annak 
70%-a Sárospatakon. 
 

2.3.6.2. Iskolai végzettség 
 

A lakosság iskolai végzettsége (7 évnél id ısebb népesség), 
Sárospatak, kistérség, f ı, 2001
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25. diagram (Forrás: KSH népszámlálás, Sárospatak: belsı kör; kistérség: külsı kör.) 

 
A sárospataki kistérség falvaiban a lakosság alacsonyabb iskolai végzettséggel 

rendelkezik, bár nem túl nagy az aránykülönbség. Különösen a cigány lakosság körében 
probléma az alacsony iskolai végzettség, ami összefügg problémás munkaerıpiaci 
helyzetükkel. A szegregáció is gond. 

Ami viszont a térség számára elıny: a kistérségben mőködı, több középfokú és 
felsıfokú oktatási intézmény, amennyiben jövıorientáltan képesek átdolgozni a képzések 
tartalmát és a lokális identitástudat erısítését. 

Az oktatás színvonalának emelésére (illetve az erre lehívható normatíva emelése 
érdekében) összefogás, oktatási ellátási körzet jött létre. 
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Az általános iskolák és óvodák épületei jellemzıen felújításra szorulnak. Szükséges a 
taneszközök cseréje, további informatikai eszközök beszerzése. A vizsgált települések 
oktatási intézményeiben számítógépes oktatóterem és szélessávú internet kapcsolat mőködik. 
Ugyanakkor korábbi rossz állami döntések következtében számos iskola, tornaterem épült, 
illetve újult meg, pedig a gyerekek száma fogy és a késıbbiekben kifejtésre kerülı, tervezett 
átalakítások következtében üresen maradnak a korszerő, drága épületek. Hunyadi Tibor 
kenézlıi polgármester is korszerően felújítatott egy iskolát (többek közt az akadálymentesítés 
követelményeinek megfelelıen liftet építettek be), amelyet úgy alakíttatott ki, hogy ha 
kényszerőségbıl meg kell szüntetni, akkor idısek otthonának át lehessen alakítani. 

A népesség iskolai végzettsége alacsony, a felsıfokú végzettségőek részaránya a 
megfelelı korúak százalékában kisebb, mint az országos átlag 75 %-a. 

A kistelepülések közül Hercegkúton aránylag magas a felsıfokú végzettségő lakosok 
aránya (10%) és Rák József polgármester úr azt is elmondta, hogy a kvalifikált munkaerı el is 
tudja adni magát. (Hercegkúton 5% alatt van a munkanélküliség). Erısen érezhetı Sárospatak 
és Sátoraljaújhely vonzása, a lakosság jelentıs része ingázik. A közel 300 ha-os szılı 
területet kiegészítı jövedelemszerzés céljából mővelik Tokaj Hegyalja része, világörökségi 
pincesorok, élı hagyományok és ennek ellenére mégsem csak erre vannak ráutalva a helyiek! 
 

2.3.7. Egészségügy, szociális ellátás 
 

Szociális jelleg ő segélyek (részesültek száma, f ı), 2006
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26. diagram (Forrás: KSH) 

 
Kistérségi szinten 2006-ban rendszeres szociális segélyben részesült1188 fı, átmeneti 

segélyben 2831 fı. Gyermekvédelmi támogatást 1244 fı, idıskorúak járadékát 36 fı, 
lakásfenntartási támogatást 1917 fı kapott. Közcélú foglalkoztatásban 485 fı vett részt, 
vagyis a közcélú foglalkoztatottak 88%-a községekbıl került ki. Kistérségi szinten is gond a 
cigány népesség szociális helyzete, a szociális segélyre alapozott életforma gyakorisága. 
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Szociális segélyek összege, ezer Ft, 2006
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27. diagram (Forrás: KSH) 

 
Kistérségi szinten 148, 5 millió Ft-ot költöttek 2006-ban szociális segélyre, és 109,9 

millió Ft-ot közhasznú munkára. A kistérség településein tehát még több a szociálisan 
hátrányos helyzet. A kistelepülések önkormányzatainak költségvetését a szociális segélyek 
kifizetései igen megterhelik. 

A kistérség központjában vannak a fontosabb intézmények, míg a kistelepülések 
ellátottsága nem megfelelı, ami rontja a települések vonzerejét. 

A települések közel felén nincsen helyben háziorvosi alapellátás, viszont Sárospatakon 
állandó ügyelet mőködik. Kórház Sátoraljaújhelyen mőködik, járó beteg szakrendelés 
Sárospatakon vehetı igénybe. (pályázati forrásból) Folyamatban van az, hogy Sárospatak 
olyan orvosi központot alakít ki, amely alkalmas mentıállomás kiépítésére is. 
 

2.3.8. Kultúra, közmővelıdés, civil szervezetek 
 

Tolcsván Borászati Múzeum mőködik. A települések többségén van mővelıdési ház 
és könyvtár, így együttesen 12 közmővelıdési intézmény és13 könyvtár mőködik a 
kistérségben (2006). 1555 rendszeres mővelıdési foglalkozás, 876 rendszeres mővelıdési 
formában résztvevı ember, 970 kulturális esemény, és annak 66 ezer látogatója jellemzik a 
kistérség kulturális életét. A kulturális központ, kulturális szolgáltatásokat, eseményeket 
nyújtva természetesen Sárospatak. 

A kistérségben több civil szervezet is mőködik, amelyek jellemzıen kulturális, 
nevelési, hagyományırzési tevékenységet folytatnak. A polgármesteri beszámolók alapján 
ezek jól mőködnek, de nem képesek hatékony társadalom és érdekérvényesítı szerepet 
betölteni. Településenként igen eltérı számú civil szervezetet tartanak számon, így Kenézlın 
sportegyesület és óvodai alapítvány, míg a sváb Hercegkúton vegyes kórus, tánccsoport, 
polgárır, tőzoltó, sportegyesületek és német kisebbségi, egyházi, gyerekekért alapítványok 
mőködnek. 
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2.3.9. Kulturális örökség, épített örökség 
 

A 2004-ben felülvizsgált kistérségi agrárstruktúra- és vidékfejlesztési program 
összefoglalásában80: 

„A térség rendkívül gazdag történelmi, kulturális, egyházi hagyományokkal 
rendelkezik, erıs önszervezıdési készség és jelentıs civil társadalom jellemzi. A térségben 
természetesen központi szerepe van Sárospataknak. Ezt részben kedvezı fekvésének, részben 
a történelem idekapcsolódó jeles eseményeinek (Wesselényi-féle összeesküvés, Rákóczi 
szabadságharc), és a Református Kollégium több évszázados múltjának köszönheti. A város 
szellemi kisugárzása a korábbi idıben jóval nagyobb volt a jelenlegi kistérségnél, de most is 
központi szerepet tölt be szellemi és gazdasági téren egyaránt. Gazdasági és politikai 
jelentısége mellett Sárospatak különösen fontos szerepet játszott és játszik a magyar 
mővelıdésben. Református Kollégiuma évszázadokon keresztül a régió kulturális központja 
volt. 

A körzetközpont történelmi nevezetességei, termálfürdıje, kultúrtörténeti 
hagyományai révén országosan ismert, ennek köszönhetı a viszonylag jelentıs az 
idegenforgalma. A térségben kiváló természeti adottságokkal rendelkezı kirándulóhelyek 
találhatók. A terület egy része a Tokaj-hegyaljai borvidék területéhez tartozik. 
 

Település, megye Mőemlék és védett 
létesítmények száma 

Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye 675 

Sárospatak 41 

Bodrogolaszi 3 

Erdıhorváti 2 

Györgytarló 1 

Háromhuta 1 

Hercegkút 1 

Kenézlı 4 

Komlóska 2 

Makkoshotyka 1 

Olaszliszka 5 

Sárazsadány 1 

Tolcsva 6 

Vámosújfalu 3 

Viss 2 

                                                 
80 Sárospatak és térsége Agrárstruktúra- és Vidékfejlesztési Stratégiai Program Helyzetelemzés, Sárospatak és 
Térsége Fejlesztési Társulás. 2004. 
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Zalkod 1 

Sárospatak kistérség 74 

13. táblázat: Épített környezeti értékek a sárospataki kistérségben (Forrás: helyi adatgyőjtés, 2004) 
 

Összességében megállapítható, hogy Sárospatak és kistérsége a mőemlékek számát és 
minıségét tekintve mindenképpen elıkelı helyet foglal el a megyében, illetve Magyarország 
kulturális örökségeit tekintve. Ez jó és kiaknázható lehetıséget jelent az állandó és folyamatos 
idegenforgalom bıvítésére.” 
 

2.3.10. Kistérségi szervezetrendszer 

2.3.10.1. A kapcsolatrendszer jellemzıi 
 

A statisztikai kistérségbe tartozó 16 település a Sárospatak és Térsége Fejlesztési 
Társulás tagtelepülései is egyben. A térségben létrejött azonban számos egyéb 
területfejlesztésben érdekelt, településeket tömörítı szervezet is81: 

• Zempléni Településszövetség, 
• Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, 
• Kárpátok Határmenti Gazdaságfejlesztési Szövetség, 
• Bodrogközi Területfejlesztési Szövetség, 
• Zempléni Idegenforgalmi Szövetség. 
A statisztikai kistérség 16 települése közötti együttmőködések jellemzıen 

infrastrukturális beruházásokra, illetve szociális szolgáltatások közös ellátására terjednek ki, 
fontosak továbbá a kistérség határait átlépı, gazdasági, potenciális kulturális és 
idegenforgalmi együttmőködési lehetıségek.  

A települések külföldi kapcsolatai elsısorban testvérvárosi, közigazgatási 
kapcsolatokat jelentenek, ilyen például az együttmőködés Vámosújfalu és a szlovákiai Nagy 
Selmec vamint Hercegkút és Obersulm Gemeinde (Baden-Württemberg tartomány, 
Németország), illetve Battyány (Szlovákia) között. 
 

Területfejlesztési jellemzık: 
• Területfejlesztési szempontból kedvezményezett térség (64/2004. Korm. rendelet 

szerint) 
• Társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térség 
• Vidékfejlesztési térség 
• Leghátrányosabb helyzető: Igen 
• Települések száma: 16 
• Jogállás szerint Város: 1 
• Község: 15 
• Területfejlesztési szempontból kedvezményezett települések száma (7/2003. 

Korm. rendelet szerint): 14 
• Társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott település: 10 
• Országos átlagot jelentısen meghaladó munkanélküliséggel sújtott település: 14 

 

                                                 
81 Források: Polgármesterek, kistérségi irodavezetı és a A Sárospataki kistérség felzárkóztatási fejlesztési 
programja 2004., alapján Prominent Kommunikációs Bt. 95-96. oldal 
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2.3.10.2. A Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás 
 

A Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás a 2007. június 29-tıl 2011. június 30-ig 
terjedı idıszakra megállapodásban határozta meg a társulás célját, a társulásra átruházott 
feladatokat, hatásköröket, szervezeti rendszerét és mőködését. Alapadatok. 
 
Társult önkormányzatok száma: 16  
Kistérségi tagok    Székhely   Lakosság száma 
Bodrogolaszi Község Önkormányzat  Bodrogolaszi, F_ út 11.   1.001 
Erdıhorváti Község Önkormányzat   Erdıhorváti, Kassai út 98.      672 
Györgytarló Község Önkormányzat   Györgytarló, Széchenyi út 1.      628 
Háromhuta Község Önkormányzat   Háromhuta, Rákóczi út 18.      161 
Hercegkút Község Önkormányzat   Hercegkút, Petıfi út 110.      723 
Kenézl_ Község Önkormányzat   Kenézlı, Aradi u. 49.   1.436 
Komlóska Község Önkormányzat   Komlóska, Rákóczi út 27.      338 
Makkoshotyka Község Önkormányzat  Makkoshotyka, Kossuth út 2.     962 
Olaszliszka Község Önkormányzat   Olaszliszka, Szent I. út 5.   1.769 
Sárazsadány Község Önkormányzat   Sárazsadány, F_ út 50.      267 
Sárospatak Város Önkormányzat   Sárospatak, Kossuth u. 44.           13.974 
Tolcsva Község Önkormányzat   Tolcsva, Szabadság út 16.   2.010 
Vajdácska Község Önkormányzat   Vajdácska, F_ út 1.    1.356 
Vámosújfalu Község Önkormányzat  Vámosújfalu, Csécsi Nagy Pál u.8.    872 
Viss Község Önkormányzat    Viss, Kolozsvári út 28.      772 
Zalkod Község Önkormányzat   Zalkod, Ady út 83.       295 
Kistérség lakosság száma összesen:                27.056 
 
 

2.3.10.3. A Társulásra átruházott feladat- és hatáskörök, helyzetkép 
 

A társult feladatok ellátásával összefüggı szervezeti, mőködési és egyéb kérdéseket a 
települések külön megállapodás keretében rögzítik. 

• Közszolgáltatási feladatellátás 
A Társulás a Megállapodásban felsorolt feladatok közül ténylegesen az alábbiakat látja 

el: 
Ezen belül szervezı munkája révén – a székhely település intézményével kötött 

megállapodás alapján biztosítja: 
 - a gyógytestnevelést, 
 - a logopédiai ellátást és 
 - a nevelési tanácsadást. 

A kistérségi polgármesterek az oktatási feladatok ellátását tartják a leginkább 
megoldandó feladatnak. Kiemelkedı fontosságúként kezelik az alapfokú oktatás integrálását. 
A Tanács határozatot hozott három – a Társulás által fenntartott – közoktatási intézmény 
létrehozására. Az elképzelések szerint 3 településen mőködne iskola (óvoda és alsó tagozat), a 
felsı tagozat viszont Sárospatakra kerülne. Ebben az esetben Sárospataknak kell befogadnia 
az összes felsıtagozatos diákot és a nagyszámú, hátrányos helyzető zömmel cigány diákság 
elönti a várost. Viszont az a település, amelyikben nincs iskola, és sorra megszőnnek a 
közintézmények, megszőnik létezni. Ráadásul a polgármester és a hivatal is veszélybe kerül, 
hiszen nem lesz mirıl dönteni. Sok érdekellentét van éppen emiatt a Társuláson belül, nem is 
beszélve arról, hogy a települések elsı emberei nem szívesen mondanak le az intézményekrıl, 
így az elégedett lakosság szavazatairól. 
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Hercegkút álláspontja az, hogy az óvoda és az alsó tagozatok maradjanak meg a 

településeken és a felsı tagozatok, költözzenek a városba. Kenézlı, mint az egyik pólus 
lehetséges eleme viszont hatékonyabbnak látja, ha a kistelepüléseken nem tartanak fenn 
iskolát az alacsony tanuló létszám miatt, hanem beutaztatják ıket a nagyobb települések 
iskoláiba. Viss és Zalkod tanulóit már „elszipkázták”, bár egyik település sem járul hozzá 
anyagilag az utaztatás és az étkeztetés költségeihez 

Pongrácz László irodavezetı az új intézmények létrehozásától az alapfokú oktatás 
színvonalának emelését, a gyerekek jobb felkészítését, az önkormányzatok terheinek 
csökkentését, és az oktatás hatékonyságának növelését várja. Mint megállapította: az új 
intézményhálózat létrehozása esetén gondot fog okozni a tag településeken lévı – esetenként 
az elmúlt néhány évben épült, vagy felújított – csak részben kihasznált épületek üzemeltetése, 
fenntartása. (Kenézlın erre megoldásként úgy újították fel az iskolát, hogy könnyen át 
lehessen alakítani idısek otthonává.) 

• Szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 
 Szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása tekintetében a jelzırendszeres házi 
segítségnyújtás, támogató szolgálat, nappali ellátás kiépítésére kötöttek megállapodást a 
települések. A társulásba vont feladatok ellátásán túl, a szociális alapfeladatok nyújtása 
(családsegítés, szociális étkeztetés, idıs ellátás) a városban is gondot jelent, a szakmai létszám 
hiánya, a jelentkezık nagy száma miatt. A szociális intézmények és a kistérségi iroda 
egyaránt javasolja a város szociális térképének elkészítését, amelynek kistérségi kiterjesztése 
is célszerő lenne.  

• Egészségügyi feladatok 
 A Társulás a Megállapodásban felsorolt feladatok közül ténylegesen az alábbiakat látja 
el: Az egészségügyi feladatellátás keretében a székhely településen központi orvosi ügyelet 
került kialakításra és megszervezésre, amely mentıállomással fog bıvülni. Az ügyelet 
létrehozásához, mőködtetéséhez szükséges tárgyi eszközöket a Társulási Tanács biztosítja. Az 
ügyeletet ellátó orvosok a kistérség településeinek házi orvosai, a mőködtetéshez szükséges 
forrásokat a Társadalombiztosítás finanszírozásából, a tag önkormányzatok és a Társulás 
befizetéseibıl biztosítják. 

• Belsı ellenırzési feladatok 
 A Társulás a Megállapodásban felsorolt feladatok közül ténylegesen az alábbiakat 
látja el: A belsı ellenırzési feladatokat a munkaszervezet állományába tartozó belsı 
ellenırzési csoport révén látják el a tag települések önkormányzatánál, illetve 
intézményeiknél, valamint magánál a Társulásnál. A feladatellátás keretében éves ellenırzési 
ütemterv készül, melyet az érintett önkormányzatok testülete és a Társulási Tanács hagy jóvá. 

• Könyvtár-ellátási Szolgáltató Rendszer 
 A Társulás a Megállapodásban felsorolt feladatok közül ténylegesen az alábbiakat látja 
el: A mozgókönyvtári feladatellátás keretében a sárospataki Zrínyi Ilona Városi Könyvtárral 
kötöttek megállapodást a többi 15 – nyilvános könyvtárral nem rendelkezı – tag településen 
történı könyvtári szolgáltató hely szakmai munkájának segítése, állománykezelési feladatok 
ellátása és szakmai tanácsadás céljából. A mőködtetéshez szükséges helyet és személyi 
feltételeket – a finanszírozásuk mellett – a tag önkormányzatok biztosítják, a társulás, pedig a 
szükséges eszközöket (könyveket, berendezéseket, számítógépet) bocsátja a könyvtári 
szolgáltató helyek rendelkezésére, az önkormányzati igényeknek megfelelıen. 

• Természet- és környezetvédelmi feladatok 
 A környezetvédelmi programok összehangolása a cél, ennek konkrét miben léte, 
intézkedései azonban nem derülnek ki. 

• Területfejlesztési feladatellátás 
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 A Társulás a Megállapodásban felsorolt feladatok közül ténylegesen az alábbiakat látja 
el: A területfejlesztési feladatok ellátása keretében a tag települések fejlesztési elképzeléseit 
kívánják koordinálni. A többcélú társuláson kívüli formában, több település összefogásával 
valósul meg, a szomszédos kistérségekkel közösen: 
 - a szilárdhulladék-kezelés, 
 - az ivóvíz-ellátás, 
 - a szennyvízelvezetés- és tisztítás, 
 - a térségi gázhálózat kiépítése ( korábbi együttmőködés eredményeként ), 

- a LEADER akciócsoport megalakulása (jelenleg  három kistérség összefogásával). 
 

2.3.10.4. A kistérségi társulás fıbb problémái 

⇒ Forráshiány: az önkormányzatoknak, illetve a Társulásnak az egy-egy feladat 
ellátásához nyújtott állami támogatás nem kellıen ösztönöz, a társult önkormányzatokat a 
helyi, rövidebb távú érdekek érvényesítésérıl történı lemondásra és egy hosszabb távú 
kistérségi érdek megvalósítására. A gazdaságpolitika az önkormányzatok és a Társulás 
feladatellátáshoz kapcsolódó forrásait csökkenteni igyekszik, ez bizony nem ösztönzı sem az 
önkormányzatok, sem a Társulás esetében. Az önkormányzatok nem rendelkeznek elegendı 
forrással ahhoz, hogy feladataikat önállóan el tudják látni, ezért a hiányt – a feladatkörök 
újragondolásával és racionalizálásával - a többcélú kistérségi társulás rendszerén keresztül 
kívánják pótolni. 

A feladatokra a 2008. évi költségvetés (2007. évi CLXIX. törvény) biztosít normatív 
támogatást A támogatás igénylésének általános feltételeit az említett törvény rögzíti.82 Ennek 
következtében a Társulás jelentısebb normatív finanszírozást akar elérni úgy, hogy az 
átruházott feladatokat és hatásköröket felvállalja, ugyanakkor a települési érdekeket is 
figyelembe veszi. 

A társulás nem vállal semmi olyan (ám a fejlıdés szempontjából rendkívül fontos és 
hosszútávon visszaigazolódó) feladatot, amelyre nincs biztosított keret. Így például a 
kulturális koordináció, az iskolarendszeren kívüli felnıttképzés és a munkaerı-piaciképzés 
(amely pedig a térség önfejlıdésének alapjai) nem szerepel feladataik között. Települési 
szinten nem képesek e feladatokat megoldani.  

Itt is igaz a más kistérségre megfogalmazott megállapítás: „A statisztikai kistérséghez 
tartozó települések között alig van vagy nincs aktív kulturális kommunikáció, kapcsolat, 
gyenge a közös identitás, elvétve akad együttmőködés. Ezek felerısítése, pedig alapvetı 
követelmény a kulturális-turisztikai potenciálok kihasználása, jelen stratégia megfogalmazása 
és jelen tervezési idıszak alatt lehívható uniós és hazai fejlesztési források elnyeréséért induló 
versenyfutás esetén. A súlyos gondokkal küzdı önkormányzatok, illetve a települések 
kulturális életének alakítói, szereplıi ma még inkább saját fejlesztési elképzeléseik önálló 
megvalósításában gondolkodnak. Ha fel is merül az együttmőködés szükségessége, a 
cselekvés inkább kényszer, mintsem elıre látó gondolkodás.”83 
  Az egész térség meghatározó kulturális rendezvénye a Zempléni Fesztivál, kiemelt 
esemény a települések életében, de nem ık, hanem a fesztivál menedzsmentje a legfıbb 
döntéshozó, programdonor és finanszírozó, így a települések egyenként keresik meg, illetve 
várják a Zempléni Fesztivál tervezési/megvalósítási idıszakát.   
 

                                                 
82 2007. évi CLXIX. törvény. 
83 Mók Ildikó: A tatabányai kistérség közmővelıdési koncepciója In.: SZÍN-Közösségi Mővelıdés a Magyar 
Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti Lektorátus folyóirata 12/5-2007 november; pp. 1-29. 
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Ahogy az idézett tanulmányban fogalmaztak, itt is érvényes, hogy a szomszédos 
települések lakossága keveset tud egymásról, nem is beszélve a 10 km-nyi távolságban 
lévıktıl. A történelmi közös gyökerek a jelenben nem alkotnak egymáshoz szervesen 
kapcsolódó kultúrát, nem jellemzı az átjárás, a közös élmény és a tapasztalat. 

„A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közmővelıdési 
feladatainak támogatása 2007. évi CLXIX. törvény szerint: „A többcélú kistérségi társulás 
támogatást igényelhet a mozgókönyvtári és közmővelıdési feladatainak ellátásához. …..A 
támogatás a mozgókönyvtári feladat szervezése és ellátása, valamint közösségi programok 
szervezése során felmerülı mőködési és felhalmozási kiadásokhoz használható fel. …..A 
támogatás felhasználható olyan átalakításhoz vagy bıvítéshez is, amely lehetıvé teszi, hogy a 
könyvtári szolgáltató hely egyben közösségi színtérként is mőködhessen. A támogatás 
kizárólag a szakmai célokkal összefüggı kiadásokra fordítható.”84 

A rendszeres, kulturális együttmőködések és a közösségi kapcsolatok közös fejlesztése 
kiutat jelenthet a térség lakossága és szolgáltatói számára. Az érintettek saját belátásán, 
felismerésén és aktív, önálló cselekvésén alapuló partneri kapcsolatok hordozzák a közös 
siker lehetıségét. 

A forrás kergetésében a hosszú távú gondolkodás ütközik a települési és egyéni 
érdekekkel. Intézmények elvesztése esetén csorbul a polgármester megítélése a lakosság 
szemében, így szavazóbázist veszít. Ha megszőnik egy-egy intézmény – sok esetben iskolák- a 
hivatal elveszíti funkcióját. A probléma így sokkal nagyobb: megszőnik a település, helyette 
csupán kiszolgáltatott, hátrányos helyzettel küzdı, leszakadó embercsoportok lesznek. 

Egységes megoldást minden problémára viszont a települések különbözısége miatt 
(lélekszám, társadalmi rétegzıdés, elhelyezkedés stb.) nem lehet találni. Így az egyeztetés és 
érdekütköztetés folyamatos, sokszor nem elıre tekintı. A haladási folyamatot az általános 
bizonytalanság és az országos szintő gyenge érdekérvényesítı képesség nehezíti. 

A szubszidiaritás elvét kellene alkalmazni, de jelen esetben a helyben való döntés 
lehetıségét felülírja a törvény. (Így segélybıl kellemesebben meg lehet élni, mint alacsony 
kvalifikáltan munkából) 

Az idézett tanulmányok, beszélgetések, személyes tapasztalatok alapján az alábbi 
problémakörök csoportosíthatók: 
 

Országos szintő közigazgatási és segélyezési reform szükségessége. A segélyezés és a 
foglalkoztatásra való ösztönzés összekapcsolása. A gazdaságföldrajzi, kulturális és 
adminisztratív szempontok koordinálása.  

A térségi, kistérségi és települési képzetlen, tenni nem akaró, sötét helyi társadalom és 
a dinamikus illetve erre hajlandó rétegek közötti társadalmi szakadék. A város és a 
kistelepülések közötti bizalmatlanság és különösen gyanakvás a kívülrıl jövıkkel szemben. 

Az igénytelenség, a szemetelés megszüntetése, hiszen sok esetben a saját portát sem 
tartják rendben.  

Az összefogás hiánya, a potenciális, az egyéni érdekek elıtérbe helyezése. 
A hosszútávú gondolkodás hiánya (lásd: egybıl ellopnak, lenyúlnak 

mindent/mindenkit, elveszítve ezzel a további együttmőködés lehetıségét). 
Ha megvalósul az az elképzelés, hogy az óvoda és az alsó tagozatok a településeken 

maradnak, továbbá a felsı osztályok a városba kerülnek, akkor Sárospatak oktatási 
intézményeinek kell befogadnia a hátrányos helyzető, zömmel cigány diákságot. 

Mindezek után megállapítható, hogy a kistérség igen gazdag természeti, történelmi és 
kulturális tekintetben. A városban és térségében rejlı, számtalan a potenciális lehetıség, ám 
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addig, amíg a helyi társadalom nem ér el az általános mőveltségi, produktív szintet, nincs 
mire építkeznie sem a tudásnak, sem az új szemléletnek, a gazdasági, vállalkozó/szolgáltató 
létesítményeknek. „Szép a táj, érintetlen, de szegény”, mondta Hunyadi Tibor kenézlıi 
polgármester. Bizony szegény, leginkább tenni akarásban és tudásban. 
 

2.4. Sárospatak: társadalmi, gazdasági helyzetkép 

2.4.1. Népesség, demográfia 
 

 

A lakosságszám változása, 1990-2006
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28. diagram (Forrás: KSH) 

 
 
A város lakossága, hasonlóan 
az ország lakosságához, 
csökken. 

 
Sárospatak lakossága 13794 fı (2006). A népesség csökken, 1990-hez képest (15306 fı) 1512 
fıvel élnek kevesebben a városban. Tekintve a város kisváros jellegét, ez a csökkenés 
jelentısnek mondható, közel 10 %. Ehhez hozzájárul egyrészt a kisebb születésszám, másrészt 
az elvándorlás. A város népességének 4,7%-a lakik külterületen (718 fı), vagyis több 
külterületi településrész, egykori falu kapcsolódik hozzá: Végardó, Bodroghalász. Ez még ma 
is jelentıs külterületi népességet jelent, eléri az alföldi tanyás városok és falvak külterületi 
népességi arányát. 

 

Fontosabb demográfiai adatok, 1990-2006
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29. diagram (Forrás: KSH) 

 
 
A vándorlási egyenleg 
romlott, azaz arányában 
többen vándorolnak el a 
városból. Jelentısen csökkent 
a születésszám és a 
házasságkötések száma, 
szemben a válások számával. 
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A születések száma 1990-rıl 2006-ra lényegében a felére csökkent (201-rıl 108-ra), a 
vándorlási egyenleg pedig -3-ról -188-ra. Vagyis miközben – az országos trendnek 
megfelelıen – kevés gyerek születik, megkezdıdött a lakosság elvándorlása is. Tekintve a 
halálozások számának csökkenését (239-rıl 184-re), a népesség csökkenésben az 
elvándorlásnak van nagyobb szerepe. A társadalom szétesését mutatja (az országos trenddel 
szintén megegyezıen), hogy 2006-ban fele annyi házasság (50) kötetett, mint 1990-ben 
(101), a válások száma azonban jelentısen nıtt (18-ról 28-ra).  
 

A korszerkezet változása, 1990-2006
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30. diagram (Forrás: KSH) 

 
 
Lassú elöregedés jellemzı: az 
idısebbek száma és aránya 
nı, míg a fiataloké, és az 
aktív korosztályé csökken.  

 
Jellemzı demográfiai trend a fokozatos elöregedés, ami a csökkenı (alacsony) 
születésszámból és az elvándorlásból (jellemzıen a fiatalabb, aktív korú népesség hagyja el a 
várost) következik. A 60 éves és afölötti korosztály aránya 19,6%, ami 1 %-os növekedés 
1990-hez képest (18,2%), míg a 14 évnél fiatalabbak aránya 18,6%-ról 13,9%-ra csökkent. 
 

2.4.2. Gazdaság, vállalkozások 

2.4.2.1. Sárospatak vállalkozási szerkezete 

A vállalkozások m őködési forma szerint, 1992-2006
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A vállalkozások száma 1992-
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visszaesett. 
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31. diagram (Forrás: KSH. 2005 mőködı, 2005//2006: regisztrált vállalkozások.) 

 
        A vállalkozások száma 2006-ra 1992-höz képest jelentısen nıtt. 2006-ban 1246 db 
regisztrált vállalkozás volt a városban (212 db jogi személyiségő, 1034 db jogi személyiség 
nélküli vállalkozás, köztük 801 db egyéni vállalkozás). A ténylegesen mőködı vállalkozások 
száma azonban ennél lényegesen kevesebb, hiszen 2005-ben a mintegy 888 mőködı 
vállalkozáshoz képest mintegy 1308 regisztrált vállalkozás tevékenykedett, vagyis a regisztrált 
vállalkozások valamivel több, mint kétharmada (68%) mőködik csak ténylegesen.  
       A vállalkozások számának elmúlt évtized eleji növekedése a korábbi vállalatok 
szétdarabolódásának, a privatizáció és a magánvállalkozások megindulásának következménye. 
Az utóbbi évben, években azonban megtorpant, sıt visszaesett a növekedési ütem, sok 
vállalkozás megszőnt, minek következtében 2005-2006 viszonylatában csökkent a vállalkozások 
száma. A megszőnés, a mőködés egyre nehezebb fenntartása mikro- és kisvállalkozásokat 
veszélyezteti elsısorban. Sárospatakon – ahogyan az országban is – a mikro- és kisvállalkozói 
szektor dominál, ami érzékenységénél, sérülékenységénél, gyengébb piaci esélyeinél fogva 
jobban ki van téve a megszőnés veszélyeinek.  
      1992-ben 51 jogi személyiségő és 58 jogi személyiség nélküli gazdasági szervezet 
mőköd9tt, valamint 538 egyéni vállalkozás. Vagyis az egyéni vállalkozások (feltételezhetıen a 
10 fı alatti mikrovállalkozások körébe tartozva) adták a vállalkozások mintegy 80%-át. A 
vállalkozások számának erıteljes növekedése mellett 2006-ban mintegy 801 egyéni vállalkozás 
és 445 társas vállalkozás volt regisztrálva Sárospatakon. A vállalkozási szerkezet némileg tehát 
kiegyensúlyozottabb lett, az egyéni vállalkozások a vállalkozások 64%-át adják. Mindemellett 
azonban továbbra is a mikro- és kisvállalkozói forma dominál, ez határozza meg a város 
gazdaságát. 

A vállalkozások számának változása, 1992-2006
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32. diagram (Forrás: KSH. 2005//2006: regisztrált vállalkozások.).  

 
 
A vállalkozások többsége 
egyéni és jogi személyiség 
nélküli vállalkozás. 

 
A városban a gazdasági aktivitás a regisztrált vállalkozások száma alapján 90 db/1000 fı, ami az 
országos átlagnál (116 vállalkozás/1000 lakos) kevesebb (az adatokon torzít, hogy a regisztrált 
vállalkozásokra vonatkozik). Kistérségi viszonylatban ugyanez az érték 66 db/1000 lakos, ami 
egyértelmően mutatja, hogy térségi szinten a térség gazdasága nem erıs, és a vállalkozások 
Sárospatak városához kötıdnek. A regisztrált vállalkozások 70 %-a Sárospatakra van 
bejegyezve.  
  

A vállalkozások döntı 
többsége 10 fı alatti 
mikrovállalkozás. 
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A mőködı vállalkozások létszám szerint (db, %), 2005
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33. diagram (Forrás: KSH) 
 
A mőködı vállalkozások adatai szerint 2005-ben a sárospataki vállalkozások 93%-a (821 
vállalkozás) mikrovállalkozás, vagyis 1-9 fıt foglalkoztat. Feltételezhetıen az egyéni 
vállalkozások többsége ebbe a létszámkategóriába tartozik. Emellett 45 db kisvállalkozás (10-50 
fıt foglalkoztatva) és 11 középvállalkozás (50-250 fıs létszámmal) adja a város gazdaságát. 250 
fınél (pláne 500 fınél) többet foglalkoztató nagyvállalat a városban, 2005-ben nem mőködött. 
1992-höz képest ez negatív változás, mert akkor még 5 db jogi személyiségő, 300 fınél többet 
foglalkoztató vállalat mőködött a városban, igaz, a kisebb vállalkozások száma is alacsonyabb 
volt. 
 

2.4.2.2. Sárospatak gazdasági szerkezete 
 

A vállalkozások ágazati megoszlása, 1992-2006
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34. diagram (Forrás: KSH. 2005: mőködı, 2006: regisztrált vállalkozások.) 

 
A vállalkozások száma 
növekedett, de lényeges 
hangsúlyeltolódás nem 
figyelhetı meg a 
gazdaságban. 

 
A város gazdasági szerkezetét 1992-tıl számítva vállalkozások számának növekedése határozza 
meg (mely napjainkra lelassult, sıt, csökkenés figyelhetı meg). Az országosan érzékelhetı 
hangsúlyeltolódás a gazdasági szolgáltatások irányába Sárospatakon kevésbé érvényesül. Ez 
egyik nézetbıl azt jelenti, hogy Sárospatak gazdasági szerkezete nem korszerősödik, másik 
nézetbıl azt, hogy a város megtartotta termelı gazdaságát. Utóbbi a mezıgazdasági 
vállalkozások megjelenésének köszönhetı, mert az iparban visszaesés figyelhetı meg.  
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A mőködı vállalkozások ágazati megoszlása (db, %), 2005
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35. diagram (Forrás: KSH) 

 

A mőködı vállalkozások 
számát tekintve visszaesett az 
ipar, a kereskedelem és a 
turisztika, vendéglátás, míg 
nıtt a mezıgazdaság és a 
szolgáltató szektor. 

 
A vállalkozások száma alapján 1992-ben a legmeghatározóbb ágazat a kereskedelem volt (180 
vállalkozás, 31%), amely a gazdasági szektor egyharmadát felölelte. Ezt követte az ipar és az 
energiaellátás (112 db, 19%), amely az építıiparral (47 db, 8%) együtt szintén majdnem 
egyharmadot képviselte (27%-ot). Jelentıs volt a gazdasági szolgáltatások, ingatlanügyletek 
ágazat (122 db, 21%), a szállítás, posta, távközlés szektorral (59 db, 10%) együtt, mint 
gazdasági jellegő szolgáltatások ugyancsak egyharmadot tettek ki. A turisztikai területen 
(szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás) 55 vállalkozás mőködött (9%), a mezıgazdaságban, 
pedig mindössze 13 (2%).  
 
Ehhez képest 2005-re a mőködı vállalkozások adatait tekintve visszaesik az ipar, energiaellátás 
terület (10%), mely építıiparral együtt is csak a vállalkozások 18%-át képviseli, csökken a 
kereskedelmi vállalkozások aránya (23%-ra), megnı a mezıgazdasági vállalkozások súlya (67 
vállalkozás, 8%). A gazdasági szolgáltatások súlya csökkent (9%-ra), de ennek az is oka, hogy 
külön kategóriaként jelent meg a pénzügyi közvetítés, továbbá a közösségi jellegő 
szolgáltatások, így az oktatás, egészségügy. Utóbbiak együttesen 27%-át fedik le a vállalkozási 
szerkezetnek. Feltőnı, és kedvezıtlen a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, tehát a turisztikai 
szektor visszaesése (33 vállalkozás, 4%). 
 

A regisztrált vállalkozások ágazati megoszlása (db, %), 2006
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36. diagram (Forrás: KSH) 

 
 
A regisztrált vállalkozások 
tekintetében érzékelhetı a 
gazdasági szerkezetváltás: 
kisebb a termelı gazdaság, 
több a szolgáltatás. 
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A regisztrált vállalkozásokat tekintve annyiban más a kép, hogy kisebb a mezıgazdaság súlya, 
még kisebb az ipar súlya, melynek következtében a termelı gazdaság mindössze a vállalkozások 
egyötödét (21%) adja. A turisztikai ágazat és a gazdasági szolgáltatások súlya nagyobb, és a 
kereskedelem kifejezetten alacsony részesedése (19%) miatt egyértelmő a szolgáltató szektor 
térnyerése. A regisztrált vállalkozások számában tehát megfigyelhetı a szolgáltató jellegő 
gazdasági szerkezetváltás, a kereskedelem nélkül a szolgáltatások a vállalkozások 60%-át 
jelentik, a kereskedelemmel együtt 79%-ot.  
 

2.4.2.3. Turizmus 
 

 

Szálláshelyek száma Sárospatakon, db, %, 2006
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37. diagram (Forrás: KSH) 

 
A legtöbb szálláshely a 
magánszállásadásban és 
vendéglátásban van. 

 
Sárospatakon 71 db szálláshely mőködik (2006). A legtöbb a magánszállásadás (29 db) és a 
magán fizetıvendéglátás (27 db) keretében, melyek mellett 1 db szálloda, 5 db panzió, 4 db 
nyaralóház és 2 db kemping van. A városi státuszból adódóan a falusi vendégfogadás 
Sárospatakon nem jelentıs.  
 
 

Szállásfér ıhelyek száma Sárospatakon, db, %, 2006
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38. diagram (Forrás: KSH) 

 
A szállásférıhelyek 13 %-a 
szálloda és panzió, ezzel 
szemben magas a kemping, a 
nyaralóház és az ifjúsági 
szállás aránya. 

 
         A szállásférıhelyek száma árnyalja a fenti képet. A 2 db kempingben található a 
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szállásférıhelyek egyharmada (600 db), ez a sátorhelyekbıl adódik. A szállodák és a panziók 
együttesen 13%-ot képviselnek, együttesen 254 férıhellyel. Nagyon magas az ifjúsági szállások 
(18%, 339 db) a nyaralóházak aránya (17%, 328 db), és magas a magánszállásadás részesedése, 
a fizetıvendéglátással együtt 21 % (398 db). A városban összesen 1933 db szállásférıhely van 
(2006). 
 
 

Vendégek száma Sárospatakon, f ı, %, 2006

Kempingek; 
4298; 19%

Falusi 
szállásadás 

vendéglátói; 34; 
0%

Nyaralóházak; 
6330; 28%

Turistaszállások; 
0; 0%

Szállodák; 4286; 
19%

Gyógyszállodák; 
0; 0%

Panziók; 3836; 
17%

Magánszállásad
ás vendéglátói; 

1252; 6%
Magán 

fizetıvendéglátá
s vendéglátói; 

1218; 5%
Ifjúsági szállók; 

1418; 6%  
39. diagram (Forrás: KSH) 

 
A városba érkezık többsége 
nyaralóházakban, 
szállodában, panziókban és 
kempingekben száll meg. 

 
Sárospatakra 2006-ban 22672 turista (vendég) érkezett. Az érkezı vendégek mintegy harmada 
szállodában és panzióban szállt meg (együttesen 36%), illetve nyaralóházban (28%), egyötöde 
pedig kempingben (19%). A magán szálláshelyek részesedése ebben a tekintetben lényegesen 
kisebb, együttesen 11%. 
 

Vendégéjszakák száma Sárospatakon, db, %, 2006

Ifjúsági szállók; 
5092; 10%

Magán 
fizetıvendéglátá

s vendéglátói; 
3427; 7%

Magánszállásad
ás vendéglátói; 

3487; 7%

Panziók; 6325; 
12%

Gyógyszállodák; 
0; 0%

Szállodák; 
7773; 15%

Turistaszállások; 
0; 0%

Nyaralóházak; 
16639; 32%

Falusi 
szállásadás 

vendéglátói; 60; 
0%

Kempingek; 
8930; 17%

 
40. diagram (Forrás: KSH, területi statisztika.) 

 
A vendégéjszakákat tekintve 
kimagaslik a nyaralóházak 
szerepe, továbbá a kemping, 
a szálloda és a panzió. 

 
A vendégek a városban 51733 vendégéjszakát töltöttek 2006-ban. Ennek megoszlása az egyes 
szálláshelytípusok között a vendégek megoszlását követi: a nyaralóházak 32%-kot, a szállodák 
és panziók együttesen 27%-ot, a kempingek 17%-ot tesznek ki, míg a magán szálláshelyek 
részesedése alacsonyabb.  
 Egy vendég átlagosan 2,28 vendégéjszakát tölt Sárospatakon, ami az országos átlagnál (3 
vendégéjszaka/vendég) valamivel alacsonyabb, és a kistérségi értéktıl (2,34) is hajszállal 
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elmarad. Mindez egyértelmően jelzi a turizmus szerepét a városban, vagyis Sárospatak (és 
térsége) turisztikai célpont Magyarországon, de nem kiemelkedı turisztikai célpont. 
 

Külföldi vendégek száma Sárospatakon, f ı, %, 2006

Ifjúsági szállók; 241; 
4%

Magán 
fizetıvendéglátás 
vendéglátói; 147; 

2%

Magánszállásadás 
vendéglátói; 174; 

3%

Panziók; 256; 4%

Gyógyszállodák; 0; 
0%

Szállodák; 745; 
11%

Turistaszállások; 0; 
0%

Nyaralóházak; 
1302; 19%

Falusi szállásadás 
vendéglátói; 27; 0%

Kempingek; 3964; 
57%

 
41. diagram (Forrás: KSH) 

 
 
 
 
 
A külföldi vendégek 
többsége a kempingekben 
száll meg. 

 
         A városba érkezık egyharmada külföldi. A 6856 külföldi vendég többsége (57%) a 
kempingeket választja szálláshelyül, és magas a nyaralóházakban megszállók száma is (19%), 
ezzel szemben a magán szállásadás nem jelentıs e tekintetben (5%). A szállodát 2006-ban 745 
külföldi turista választotta, a panziókat ennek harmada. A külföldiek által eltöltött 
vendégéjszakák megoszlása is a fenti arányokat követi.  
 

Külföldi vendégek által eltöltött vendégéjszakák sz áma 
Sárospatakon, db, %, 2006

Kempingek; 8300; 
51%

Falusi szállásadás 
vendéglátói; 39; 0%

Nyaralóházak 
száma; 3328; 21%

Turistaszállások; 0; 
0%

Szállodák; 1591; 
10% Gyógyszállodák; 0; 

0%
Panziók; 456; 3%

Magánszállásadás 
vendéglátói; 372; 

2%
Magán 

fizetıvendéglátás 
vendéglátói; 333; 

2%

Ifjúsági szállók; 
1743; 11%

 
42. diagram (Forrás: KSH) 

 
A külföldi vendégek a 
legtöbb vendégéjszakát a 
kempingekben töltik. 

 
        A külföldi vendégek átlagos tartózkodási ideje 2,35 vendégéjszaka/vendég, valamivel több, 
mint az átlagos pataki érték, és egy százalékkal magasabb, mint az országos átlag (1,47 
vendégéjszaka/külföldi vendég). Vagyis Sárospatak idegenforgalmában a külföldiek nagyobb 
arányban vannak jelen, mint általában Magyarországon, és a magyar vendégekhez képest több 
idıt töltenek a városban. 
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2.4.2.4. Agrárgazdaság, borászat-szılészet 
 

 

Területhasználat Sárospatakon (ha, %), 2000

Gyümölcsös terület; 
147,45; 1%

Erdı; 2693,1; 26%

Gyep rét; 302,64; 
3% Gyep legelı; 

939,59; 9%

Szılıterület; 
409,02; 4%

Halastó; 0,2; 0%

Nádas; 1,17; 0%

Konyhakert; 40,84; 
0%

Üvegház és fólia 
területe; 0,58; 0% Mővelés alól kivett 

terület; 151,24; 1%

Szántó- és 
szántóként használt 
kert; 5636,17; 56%

 
43. diagram (Forrás: KSH) (ÁMÖ 2000) 

 
Sárospatak 
területhasználatban is a 
szántó dominál. 

 
Sárospatak jellemzı területhasználata a szántóföldi hasznosítás (2000). Összesen 5636 ha, a 
földterület 56%-a szántó. Jelentıs az erdık aránya, területi részesedésük 26%. A gyepterületek 
együttesen 12%-ot tesznek ki, szılı pedig 409 ha-t (4%) borít. A termıterületet tekintve is közel 
ugyanezek az arányok: a termıterület 3,8%-a szılı, 1,4%-a pedig gyümölcsös. A kistérség 1316 
ha szılıterületének egyharmada, az erdıterületnek egyötöde esik a város területére, ezzel 
szemben a szántók közel fele (48%). 
A városban 1362 gazdaság mőködött 2000-ben. Ezek túlnyomó többsége (99%, 1343 db) egyéni 
gazdaság (az országos arányok is ugyanezek; országos szinten ez birtokelaprózódást, 
pontosabban kétpólusú birtokszerkezetet is jelent kevés óriás birtokkal és törpebirtokok 
sokaságával). A háztartások közül a földterület alapján 1082 db, az állatállomány alapján 667 
db, valamilyen mezıgazdasági szolgáltatás alapján 15, az intenzív gazdálkodás alapján 2 
minısült gazdaságnak. Utóbbi a kisgazdaságok eszköz- és technológia hiányát is mutatja. 
Az egyéni gazdaságok 99%-a nem végez könyvelést (1330 gazdaság), tehát mindössze 13 
gazdaságban volt könyvelés 2000-ben, ezek többsége is (8 db) gazdaságon kívül könyvel. Ez a 
gazdaságok kis méretét, talán felkészületlenségét is mutatja. 
Minısített biogazdálkodást mindössze 3 egyéni gazdaság folytatott 2000-ben, kistérségi szinten 
is csak négy. Ezek a gazdaságok mind növénytermesztı gazdaságok. Egészében nagyon 
alacsony szám és arány. 
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Gazdaságon kívüli jövedelemszerz ı tevékenység, egyéni 
gazdaságok, 2000

Gazdaságon kívüli
jövedelemszerzı tevékenység
fıfoglalkozásban

Gazdaságon kívüli
jövedelemszerzı tevékenység
nem fıfoglalkozásban

Gazdaságon kívüli
jövedelemszerzı tevékenység
nincs

Gazdaságon kívüli
jövedelemszerzı tevékenység
vegyes

 
44. diagram (Forrás: KSH) (ÁMÖ 2000) 

Az egyéni gazdaságok 
mintegy fele rendelkezik más 
jövedelemforrással is. 

 
Az aktív egyéni gazdaságok fele, 1578 gazdaság rendelkezik jövedelemtermelı tevékenységgel 
a gazdaságon kívül (2000). Valamivel kevesebb, 1511 gazdaságban nincs külsı 
jövedelemforrás. A más jövedelemtermelı tevékenységet is folytató gazdaságok 94%-ában 
(1483 gazdaság) a gazdálkodó fıfoglalkozásként folytat más jövedelemszerzı tevékenységet, 
míg 95 egyéni gazdaságban ez csak kiegészítı a mezıgazdaság mellett. Ez egyfelıl többlábon 
állást jelent, másfelıl azt mutatja, hogy a mezıgazdaságból jelenleg mennyire nem lehet 
megélni (nemcsak Sárospatakon). 
 
 

Az egyéni gazdaságok aktivitás szerint, %, 2000

Gazdasági 
aktivitás (fı) mg. 

Munkanélküli
7%

Gazdasági 
aktivitás (fı) mg 

nyugdíjas
51%

Gazdasági 
aktivitás (fı) mg 

aktív
42%

 
45. diagram (Forrás: KSH) (ÁMÖ 2000) 

 
Az egyéni gazdaságok több 
mint felében gazdaságilag 
inaktív ember gazdálkodik. 
 

 
Az egyéni gazdaságokban a gazdasági aktivitást tekintve a gazdaságok közel felében nyugdíjas 
gazdálkodik (51%, 276 gazdaság), 37 gazdaságban pedig munkanélküli (2000). Ezek az arányok 
a gazdálkodás kiegészítı jellegét mutatják, egyben a mezıgazdaságban végbemenı elöregedést 
is jelzik (országosan is hasonló az arány).  
 Jellemzı, hogy a gazdaságokban nemcsak a tulajdonos gazdálkodó, hanem segítı családtagok 
is dolgoznak. Sárospatakon összesen 13348 munkanapot teljesítettek rokonok (2000). Nem 
jellemzı ugyanakkor a foglalkoztatás. Sárospatakon mindössze 7 férfi alkalmazott volt egyéni 
gazdaságnál 2000-ben, de kistérségi szinten is csak 13 fı, nıi alkalmazott pedig egy sem. 
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Sárospatakon 2000-ben 1010 ıstermelı volt, a kistérség ıstermelıinek negyede (26%) tehát 
pataki. 
 

Állatállomány Sárospatakon (tyúkfélék nélkül), db, 2000
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46. diagram (Forrás: KSH) (ÁMÖ 2000) 

 
 
A város mezıgazdaságában 
máig jelen van az 
állattenyésztés. 

Sárospatakon 2000-ben 3782 számosállat volt, a kistérségi számosállat érték fele (53%). Az 
állatállomány többsége természetesen baromfi: a 173903 tyúkféle mellett 1324 egyéb baromfi, 
2879 szarvasmarha, köztük 1190 tehén, 6055 sertés, 227 juh és 83 ló volt Sárospatakon. Az 
országos arányok közel hasonlóak (1990-hez képest drasztikus állomány csökkenéssel). 
 

 

 
2. kép: Piac Sárospatakon 
(Forrás: www.sarospatak.hu) 

2.4.2.5.  Kiskereskedelem 
 

Néhány fontosabb kiskereskedelmi üzlet száma, db, 2 006
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47. diagram (Forrás: KSH)  

 
A kiskereskedelmi üzletek 
közül legtöbb a ruházati és az 
élelmiszerüzlet. 

Sárospatakon 248 kiskereskedelmi üzlet mőködik (2006). Közöttük 32 élelmiszerüzletet, 5 
húsáru üzletet, egy pékséget, három zöldségest, valamint 37 ruházati üzletet, és számos speciális 
szaküzletet találunk. Mellettük 51 étterem és cukrászda, 17 bár/borozó mőködik. 
  



Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) 
 

Stratégiakutató Intézet Kht. 131 

Vendéglátó egységek száma, db, 2006
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48. diagram (Forrás: KSH) 

 
3. kép: A régi piac Sárospatakon 
(Forrás: www.sarospatak.hu) 

 
        „Sárospatak a Zempléni régió, mint idegenforgalmi tájegység fontos területe. Az 
infrastrukturális és gazdasági fejlettség terén ıszintén szembesülnünk kell a tényekkel, 
amelyek azt mutatják, hogy szőkebb hazánk méltatlanul leszakadt az ország más részeitıl. 
Egyik legkritikusabb helyzet Sárospatak, illetve térsége településeinek megközelíthetısége, 
amely a közlekedési infrastruktúra hiányosságaira vezethetı vissza (gyorsforgalmú úthálózat 
kiépítetlensége). Az idegenforgalmi fejlesztéssel kapcsolatos igények mára már meghaladták a 
jelenlegi infrastruktúra nyújtotta lehetıségeket.”85 

Részletes elemzés a 2.7 pontban. 

2.4.3. Munkanélküliség, foglalkoztatás 

2.4.3.1. Munkanélküliség 
 

 

Regisztrált munkanélküliek, f ı, 1993-2007
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49. diagram (Forrás: KSH) 

 
 
A munkanélküliség az 
országos átlag fölötti. 

 
        A munkanélküliség a városban 1993-hoz képest (1446 fı) lényegesen visszaesett, 
azonban továbbra is magas. 2006-ban 822 fı regisztrált munkanélkülit tartottak nyilván 
Sárospatakon, 2007. 1. negyedévében már 928-at, a 3. negyedév végén 884-et. A 15-59 éves, 
aktív korú lakosságra vetítve 2006-ban Sárospatakon 8,8% volt a munkanélküliség, ami 
magas.  

                                                 
85 Sárospatak és térsége Agrárstruktúra- és Vidékfejlesztési Stratégiai Program Helyzetelemzés, Sárospatak és 
Térsége Fejlesztési Társulás. 2004. 
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        A tartós munkanélküliek aránya 1993-hoz képest csökkent, míg akkor a munkanélküliek 
75%-ának nem volt 180 napon túl munkája, addig 2007. 3. negyedévre „csak” 32%-nak (283 
fı). 2006-hoz képest is csökkent a szám: akkor 395 fı tartós munkanélküli volt a városban. A 
tartós munkanélküliek között közel fele-fele arányban találunk nıket és férfiakat, kis 
többségben a nık vannak (208 fı).   
        A ténylegesen álláskeresési segélyben részesülık száma 2007. 3. negyedévben 74 fı volt, 
járadékra, pedig 126 fı volt jogosult, rendszeres szociális segélyben 355 fı részesült. 
        A munkanélküliek döntı többsége a fizikai foglalkozásúak körébıl kerül ki (662 fı, 
80%). Minden tizedik munkanélküli pályakezdı (96 fı, 12%). Többségük férfi (57 fı). 
 

Regisztrált munkanélküliek végzettség szerint, f ı, 1993, 2007
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50. diagram (Forrás: KSH, munkaerıpiaci felmérés, 1993, 2007) 

 
A munkanélküliek elsısorban 
a szakmunkásképzı és 
általános iskolai 
végzettségőek közül kerülnek 
ki. 

 
        A munkanélküliek iskolai végzettségében jelentıs elmozdulás figyelhetı meg 1993 és 
2007 viszonylatában. 1993-ban viszonylag kevés volt az általános iskolai végzettségő 
munkanélküli (27 fı), addig 2007. 3. negyedévben igen jelentıs (244 fı). Ugyanez a viszony a 
szakmunkásképzıt végzettek esetében (1993: 17 fı, 2007: 263 fı). Fordított az arány az 
egyetemi végzettségőek esetében, míg 1993-ban számuk igen magas volt (407 fı), addig 
2007-re lecsökkent (10 fı). Hasonlóan megfordult a szakiskolát végzettek (127-rıl 17-re 
csökkent), valamint a 8 általános iskolai osztályt sem végzettek száma (656-ról 49-re 
csökkent).  
 

Regisztrált munkanélküliek kor szerint, f ı, 2007. 3. negyedév

50-54 év közötti ; 
111; 13%

55-59 év közötti; 53; 
6%

59 év feletti; 5; 1%

45-49 év közötti; 92; 
10%

40-44 év közötti; 
102; 12%

35-39 év közötti; 97; 
11%

25-29 év közötti; 
114; 13%

30-34 év közötti; 
119; 13%

20-24 év közötti; 
159; 17%

20 év alatti; 32; 4%

 
51. diagram (Forrás: KSH, munkaerıpiaci felmérés, 2007) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valamennyi generációt sújtja 
a munkanélküliség 
problémája.  
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        A munkanélküliek korszerkezetét tekintve a legtöbb a fiatal, 20-24 év közötti ember 
(17%, 159 fı). Komoly foglalkoztatási problémát jelez, hogy gyakorlatilag minden generáció 
érintett a munkanélküliségben.  
 

2.4.3.1. Foglalkoztatottak  

 

Foglalkoztatottak száma, f ı, 2001

egyéb közösségi, 
személyi 

szolgáltatás; 229; 
5%

kereskedelem, 
javítás; 595; 12%

egészségügyi, 
szociális ellátás; 

285; 6%

szállítás, 
raktározás, posta, 
távközlésben; 268; 

5%

szálláshely-
szolgáltatás, 

vendéglátás; 210; 
4%

pénzügyi 
tevékenység; 71; 

1%

mezıgazdaság, 
vadgazdálkodás, 
erdıgazdálkodás, 
halászat; 287; 6%

közigazgatás, 
védelem, kötelezı 

társadalombiztosítá
s; 302; 6%

építıipar; 335; 7%

ingatlanügyek, 
gazdasági 

szolgáltatás; 146; 
3%

ipar (bányászat, 
feldolgozóipar, 

villamosenergia-, 
gáz-, gız-, 

vízellátás); 1346; 
28%

oktatás; 818; 17%

 
52. diagram (Forrás: KSH) 

 
2001-ben a legtöbb embert az 
ipar és az oktatás 
foglalkoztatta. 

 
        A 2001-es népszámlálás adatai szerint Sárospatakon 4891 foglalkoztatott volt. Legtöbben 
az iparban (1346 fı), továbbá az oktatásban (818 fı) és a kereskedelemben (595 fı) dolgoztak. 
Ezzel szemben a mezıgazdaságban csak 287-en.  
        1990-hez képest jelentıs átrendezıdés a foglalkoztatási szerkezetben, hogy a 
mezıgazdaság foglalkoztatása töredékére, egynegyedére (!) esett vissza (1161 fırıl 287 fıre), 
míg a gazdasági szolgáltatások ötszörösére nıttek (32-rıl 146 fıre). Mindeközben egészében 
csökkent a foglalkoztatottak száma (1211 fıvel). 
 
 

Foglalkoztatottak ágazat szerint, f ı, 1990, 2001
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53. diagram (Forrás: KSH) 
 

 
 
A mezıgazdasági 
foglalkoztatás drasztikusan 
lecsökkent. 

Sárospatakon egyaránt megfigyelhetı a munkába be- és eljárás. Többségben, a helyben lakók 
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és dolgozók vannak, de 924-en más településre jártak dolgozni. 2001-ben. Többségük (675 fı) 
a megye valamelyik településére, de megyén kívüli településekre is jellemzı az ingázás. A 
környezı településekrıl 955-en jártak be dolgozni Sárospatakra. 
A vezetı, értelmiségi foglalkoztatottak száma 2001-ben 1202 volt, ami magas arány. A 
foglalkoztatottak túlnyomó többsége alkalmazott (4207 fı). Sokan, mint egyéni vállalkozó 
önfoglalkoztatóként dolgoznak (325 fı), ugyanakkor az egyéni vállalkozók közül csak kevés, 
130 alkalmaz munkaerıt. 
Nagyon sok az olyan háztartás, ahol nincs foglalkoztatott (1965 db), illetve ahol csak inaktív 
keresı van (1711 db). A foglalkoztatás tehát már 2001-ben is problémás volt, a 
munkanélküliség nagy. Különösen a cigány lakosság körében megoldatlan a foglalkoztatás és 
az önálló jövedelem. 
        

A kedvezıtlen aktivitási mutatók különösen magasak a hátrányos helyzető csoportok, 
elsısorban a roma lakosság körében. A sárospataki kistérségben a roma lakosok részaránya 
vélhetıen 10-15 % körül mozog, s igen nagy gondot jelent a roma kisebbség társadalmi 
integrációja, ugyanis a kistérségben a romák 83,3 %-a él szegregáltan. Fokozott figyelmet kell 
fordítani a külterületen élı lakosság és a romák szociális szolgáltatásokhoz történı 
hozzájutására, a közöttük uralkodó erıszak és ehhez kapcsolódóan a bőnmegelözési 
programokra is.  
        E kérdés tárgyalásakor indokolt a szociális támogatás és a piaci követelményekre 
felkészítı programok elválasztása. A roma foglalkoztatási programok általános tapasztalata, 
hogy a roma munkaképes korú emberek munkára való alkalmassága jelentısen eltér 
egymástól. A munkaképesség egy olyan skálán oszlik el, amelynek egyik szélsı értékét az 
idısebb, hosszútávon munkanélküli, rossz egészségi állapotú, már a fekete foglalkoztatásból 
is kiszorult, mélyen deprivált, halmozottan hátrányos helyzető emberek alkotják, míg a skála 
ellentétes végén azok a fiatal, tanulásra képes, rendszeresen fekete munkát végzı emberek 
helyezkednek el, akik könnyebben integrálhatók a munkaerıpiacra. 

Részletes elemzés a 2.7 pontban. 

2.4.4. Közmőellátás, lakások 
 

 

A lakások közm őellátottsága, 2001
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54. diagram (Forrás: KSH) 
 

 
A közmőellátás tekintetében 
a csatornahálózatba és 
gázhálózatba bekapcsolt 
lakások száma nıtt 2001-
2006 között. 

 
        Sárospatakon 5126 db lakás volt 2001-ben. A lakások 89%-a volt bekötve a vízhálózatba 
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(4548 db), 71%-a csatornahálózatba (3632 db), 46%-a volt, pedig a gázhálózatba (2357 db). 
Központi főtéssel a lakások 58%-a rendelkezett. 2006-ban 3032 db lakást főtöttek gázzal, 
3724 lakás volt bekötve a csatornahálózatba, tehát ennek száma emelkedett, 4469 lakás volt 
bekapcsolva a közüzemi ivóvízhálózatba, 782 lakás a melegvízhálózatba, 905 lakás a 
távfőtésbe. 4239 lakás volt része a hulladékgyőjtı rendszernek.  
 

A közm őellátás fontosabb adatai (lakás, db), 2006
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55. diagram (Forrás: KSH) 
 

A lakások komfortfokozata, %, 2001

Összkomfortos 
lakások száma

58%

Komfortos 
lakások száma

26%

Komfort nélküli 
lakások száma

13%

Félkomfortos 
lakások száma

3%

 
56. diagram (Forrás: KSH) 

 
 
 
 
 
 
 
 
A város lakásállományának 
többsége összkomfortos. 

 
        A sárospataki lakások kétharmada összkomfortos (2868 db lakás), negyede komfortos 
(1305 lakás), de relatíve sok a komfort nélküli lakás (13%, 660 db). A lakások 15%-ának (a 
167 félkomfortos lakást is számítva) közmőellátottsága tehát hiányos. 
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A lakások kora, %, 2001

Az 1944-ben és 
korábban épített 
lakások száma

26%

Az 1945-1969 
között épített 

lakások száma
23%

Az 1970-1979 
között épített 

lakások száma
22%

Az 1980-1989 
között épített 

lakások száma
22%

Az 1990-2001 
között épített 

lakások száma
7%

 
57. diagram (Forrás: KSH) 

 
A lakások egyharmada 
harminc évnél fiatalabb, 
egynegyede több mint hatvan 
éves. 

A sárospataki lakások egynegyede (a legtöbb lakás) 1944-ben vagy azelıtt épült, tehát már 
több mint hatvan éves (1368 lakás). Az 1945-69, 1970-79 és az 1980-89 között épült lakások 
aránya közel azonos, 22-23%, számuk 1156, 1109 és 1130. Az új építéső, 1990-2001 között 
épült lakások aránya 7% (363 db lakás).  
 
 

A lakások mérete, %, 2001

100 négyzetméter 
és ennél nagyobb 

alapterülető 
lakások száma 

2001 (db)
32%

80-99 
négyzetméter 
alapterülető 

lakások száma 
2001 (db)

20%

30 
négyzetméternél 

kisebb 
alapterülető 

lakások száma 
2001 (db)

0%

30-39 
négyzetméter 
alapterülető 

lakások száma 
2001 (db)

5%

40-49 
négyzetméter 
alapterülető 

lakások száma 
2001 (db)

7%

50-59 
négyzetméter 
alapterülető 

lakások száma 
2001 (db)

18%

60-79 
négyzetméter 
alapterülető 

lakások száma 
2001 (db)

18%  
58. diagram (Forrás: KSH) 

 
 
 
 
 
 
 
 
A lakásállomány felét a nagy 
alapterülető lakások adják. 
 

 A városban, arányában a legtöbb lakás, a lakásállomány egyharmada (1665 db) igen nagy, 
100 m2 fölötti alapterülető lakás, de 20% a 80-99 m2 alapterülető lakások száma is (1000 db). 
Együttesen a nagy mérető lakások a lakásállomány felét teszik ki. A középkategóriát jelentı 
50-59 m2 és 40-49 m2 együttesen 25% (914 és 367 db lakás).30 kisebb lakás mindössze 24 volt 
2001-ben. 
A városban összesen 3847 lakóház és 5126 lakás volt 2001-ben. A lakóházak többsége 
földszintes (3712 lakóház). Emeletes lakóház 135 van a városban. A lakóházak többsége 
(3595 db, 93%) egylakásos, tehát családi ház. Egy lakásra átlagosan 2,6 fı lakos jut. 
2006-ban Sárospatakon 11 lakás épült, ezek mindegyike családi ház. Valamennyit természetes 
személy építette, saját használatra, önkormányzati lakásépítés nem történt. A kistérségben 24 
lakás épült, ugyanezekkel a jellemzıkkel. Sárospatakot leszámítva a környezı településeken 
13 ház épült. Lakópark sem a városban, sem más településen a térségben nem épült.  
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 Környezetvédelem 
 

A 2004-ben felülvizsgált kistérségi agrárstruktúra- és vidékfejlesztési program 
összefoglalásában, Sárospatak vonatkozásában így néz ki a helyzet:86: 

„A vízellátás teljes körben megoldott, kivétel a közigazgatásilag Sárospatakhoz tartozó 
Páterhomok- tanya, és néhány elszórt tanya.  

Sárospatak közigazgatási területén 70-75%-os a csatornázottság, a külterületek e 
tekintetben igen elmaradottak. A külterületek csatornahálózatának kiépítésével a fajlagos 
költségek növekednek.  

A kistérségben egyedül Sárospatakon mőködik szennyvíztisztító telep. Névleges 
kapacitása 3200 m3/d, biológiai fokozatú, a tisztított szennyvíz mennyisége 1400 m3/d. A 
szennyvíztelep rendelkezik szippantott szennyvizek fogadására alkalmas mőtárggyal, a 
keletkezett szennyvíziszapot komposztálással ártalmatlanítják. A sárospataki szennyvíztisztító 
telep kapacitása 2003-ban 1000 m3/nap-pal növekedett. 

Hercegkút község kezdeményezésére 10 településsel szennyvízelvezetési társulás 
alakult, amelynek keretében a településekrıl a szennyvizek a Sárospataki szennyvíztisztító 
telepre kerülnének annak megfelelı bıvítése után. Ennek során a Sárospatak csatornázatlan 
városrészeinek szennyvízelvezetése is megoldódna. Összesen kb. 9.000 fıt érint, a következı 
településeken: Bodrogolaszi, Erdıhorváti, Hercegkút, Makkoshotyka, Olaszliszka, 
Sárazsadány, Sárospatak, Tolcsva, Vámosújfalu, Károlyfalva (Sátoraljaújhelyi kistérség). 

A sárospataki önkormányzat kezdeményezésére, 7 környékbeli önkormányzat 
társulásával elkezdıdött egy új, EU normáknak megfelelı regionális hulladék- lerakóhely 
tervezése, amely Páterhomok és Várhomok között létesülne, kapacitása 1.569.000 m3, 
várhatóan mintegy 30 évre oldaná meg a térség hulladék-elhelyezési problémáit. Az 
Önkormányzat az összes engedélyt megszerezte, de nem kapott támogatást. 

Sárospatakon 2002-ben megszervezték a folyékony hulladék kötelezı 
közszolgáltatását. A 100 m3/nap kapacitású városi szennyvíztisztító telep e célra szolgáló 
mőtárgyában helyezik el.  

Sárospatak 2003. június 1-tıl közszolgáltatói szerzıdést kötött a Zempléni 
Hulladékkezelési Közszolgáltató KFT-vel a szilárd hulladék győjtésére, szállítására, 
ártalmatlanítására. Az ártalmatlanítás a bodrogkeresztúri, környezetvédelmi engedéllyel 
rendelkezı, mőszaki védelemmel ellátott hulladéklerakóban történik. 

Sárospatak kezdeményezésével szeretnénk létrehozni a zempléni 
hulladékgazdálkodási rendszert, melyhez 5 város és vonzáskörzetük csatlakozik: Szerencs, 
Tokaj, Gönc, Encs, Sárospatak, Sátoraljaújhely. A hulladékgazdálkodási rendszer kidolgozása 
után a megvalósításhoz a pénzügyi fedezetet pályázati úton kívánjuk megvalósítani. 
Sárospatakon a cinegei mőszaki védelem nélküli hulladéklerakó megtelt, 2002 végén 
bezárták. Az Önkormányzat a felhagyott lerakó környezetvédelmi felülvizsgálatát elvégezte 
és elkészült a rehabilitációs terv. A megvalósításhoz pályázati fedezet kell.”  

A környezetvédelmi tényezıkrıl további elemzés a 2.9. pontban. 
 

2.4.5. Közlekedési infrastruktúra 
 

Sárospatak gyorsforgalmi út kapcsolattal nem rendelkezik. Ennek megfelelıen 
megközelíthetısége nehézkes, tekintve a Budapesttıl való távolságát. Vasúton ugyancsak 
elérhetı. Részletesen a kistérségi elemzés 2.3.5. pontjában. 

                                                 
86 Sárospatak és térsége Agrárstruktúra- és Vidékfejlesztési Stratégiai Program Helyzetelemzés, Sárospatak és 
Térsége Fejlesztési Társulás. 2004. 
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Sárospatak belterületi útjainak hossza 2005/2006-ban 67,6 km, ebbıl 54,3 km van 
(80%) burkolattal ellátva (Forrás: TÁKISZ adatok).  
 

2.4.6. Oktatás, iskolai végzettség 

2.4.6.1. Intézmények, tanulók 
 

 

Tanulók száma az oktatási intézményekben, f ı, 2006
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59. diagram (Forrás: KSH) 

 
 
 

 
Sárospatakon 15 oktatási intézmény mőködik. Óvodai feladatellátás 3 helyen valósul meg, 
gimnáziumi feladatellátás 2 helyen, szakközépiskolai és szakiskolai 1-1 helyen, kollégiumi 3 
helyen (2006). 2006-ban 435 gyerek járt óvodába, általános iskolába, pedig 1309. Nappali 
tagozatos gimnáziumba 1339 tanuló járt, míg 1498 nappali tagozatos középiskolai tanuló volt, 
szakközépskolába 159, szakiskolába 410 fı járt. Ugyanebben az évben 335 diák tett érettségi 
vizsgát. A városban középiskolai vagy szakiskolai felnıttoktatás nincs. Nemzetiségi iskola 
nem mőködik. 
 

Hallgatók száma a fels ıoktatási intézményekben, f ı, 2006
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60. diagram (Forrás: KSH) 

 
A városban a Teológián és a 
tanítóképzı fıiskolán folyik 
felsıoktatás. 

A városban, felsıoktatásban (teológia, tanítóképzı) 1125 hallgató tanul kihelyezett tagozaton, 
az intézmény székhelye szerint 189 fı. A nappali tagozatos hallgatók száma 623 fı, illetve a 
székhely szerint 132 fı.  
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Kollégista és bejáró tanulók Sárospatakon, f ı, 2006
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61. diagram (Forrás: KSH) 

 
 
 
 
 
 
Sok diák lakik, kollégiumban 
vagy jár be napi jelleggel 
Sárospatakra. 

 
        Sárospatak iskolarendszere a térséget is kiszolgálja. Ennek nyomán sok kollégista diák 
van a városban. 2006-ban 64 általános iskolás, 711 középiskolás, 8 szakiskolás, továbbá 
összesen 469 felsıoktatási hallgató lakott kollégiumban. Emellett sokan naponta bejárnak az 
iskolákba: így 249 általános iskolás és 389 középiskolás tanuló.  
 
 

Az oktatási intézmények felszereltsége, db, 2006
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62. diagram (Forrás: KSH) 

 
Az iskolák többségében van 
Internet kapcsolat. 

 
        A városi oktatási intézmények közül 8 rendelkezik tornateremmel, 11-ben van könyvtár, 
12 helyen van Internet, 4 általános iskolában és 2 gimnáziumban van számítógép. Összesen 11 
közoktatási intézmény van számítógéppel ellátva, illetve 435 számítógép van a pataki 
közoktatási intézményekben (2006).  
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2.4.6.2. Iskolai végzettség 
 

 

A lakosság iskolai végzettsége, 7 évnél id ısebb népesség, f ı, 
2001
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63. diagram (Forrás: KSH) 

 
A lakosság 13%-a 
rendelkezik felsıfokú 
végzettséggel, de sokan még 
az általános iskolát sem 
végzik el. 

 
        Sárospatakon a lakosság valamivel több mint egytizede rendelkezik felsıfokú 
végzettséggel, összesen (oklevéllel vagy anélkül) 1848 fı (a 7 évnél idısebb lakosságot 
tekintve). Középiskolai végzettségig összesen 5816 fı jutott, többségük érettségi nélkül, 
szakmai oklevéllel, szakmunkás végzettséggel (2533 fı). Középiskolai végzettséggel, 
általános oklevéllel 1117 fı, szakmai oklevéllel 1364 fı, ezek nélkül 802 fı rendelkezik. 
Nagyon sokan azonban eddig sem jutnak el. 3405 fı, az érintett lakosság egynegyede csak az 
általános iskola 8 osztályát végezte el. 1318 fı csak a felsı tagozatot, 1136 fı csak az alsó 
tagozatot végezte el. 271 fı semmilyen osztályt nem végzett.  
 
Részletes elemzés a 2.5. és a 2.6. pontban. 

 

2.4.7. Egészségügy, szociális ellátás 
 
 

Szociális, egészségügyi intézmények száma, db, 2006
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64. diagram (Forrás: KSH) 

 
 
A városban az alapvetı 
egészségügyi és szociális 
intézmények megtalálhatók.  
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        Sárospatakon 7 háziorvosi szolgálat és 3 házi gyermekorvosi szolgálat mőködik (2006). 
A háziorvosi ellátásban 89521 felnıtt lakos, a házi gyermekorvosi ellátásban 24074 gyermek 
jelent meg 2006-ban. Kórház nincs a városban.  
        A szociális intézmények közül Sárospatakon 1 bölcsıde, 2 idıskorúak otthona, 1 nappali 
ellátást nyújtó idısek klubja, 2 önkormányzati fenntartású szociális otthon mőködik. A 
bölcsödébe 2006-ban 15 gyerek járt, az idıskorúak otthonaiban 100 fıt, az idısek klubjában 
20 fıt, a szociális otthonokban 184 fıt láttak el. Emellett szociális alapellátás keretében 
étkezésben és házi segítségnyújtásban részesült 61 fı. 
 
 

Szociális jelleg ő segélyek (részesültek száma, f ı), 2006
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65. diagram (Forrás: KSH) 

 
 
Sárospatakon is magas a 
szociális segélyre szorulók 
száma. 

 
        Szociális segélyben több mint 2000 fı részesült a városban 2006-ban. Ez a közel 14 ezer 
lakost tekintve nem kevés szám. A legtöbben az önkormányzat által nyújtott átmeneti segélyt 
vették igénybe (1225 fı). Rendszeres szociális segélyt 392 fı, gyermekvédelmi támogatást 
481 ember kapott. Lakásfenntartási támogatást 291 fı, lakáscélú helyi támogatást 15 fı vett 
igénybe. Idıskorúak járadékát átlagosan évente 19-en kaptak. Közcélú foglalkoztatásban 61 fı 
vett részt. Utóbbi a 822 regisztrált munkanélkülit vagy a szociális segélyben részesültek 
számát tekintve nagyon kevés.  
 
 

Szociális segélyek összege, ezer Ft, 2006
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66. diagram (Forrás: KSH) 

 
 
A város sokat költ szociális 
segélyre. 
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             A szociális segélyek kifizetése az önkormányzat számára komoly költségvetési teher. 
2006-ban rendszeres szociális segélyre 42,5 millió Ft-ot fordított a város, közcélú 
foglalkoztatásra, pedig 22,9 millió Ft-ot. Szociális segélyre tehát lényegében kétszer annyit 
fordít az önkormányzat, mint közcélú foglalkoztatásra. Különösen a cigány lakosságnál okoz 
problémát, hogy az életük jóformán a szociális segélyre épül. Ez egészségtelen társadalmi 
szociális helyzetet tükröz. 

Sárospatakon az emberek szociális és egészségügyi helyzetére, környezetére kihat a 
magas munkanélküliség, a szegénység, a cigány lakosság hátrányos helyzete.  A 
társadalombiztosítási szint alacsony. A szociális szolgáltatások az egészségügy és az ez irányú 
oktatás vonatkozásában relatíve fejletlenek. 

Globálisan elfogadott tény, hogy a szegénység nıiesített jelenség. Aránytalanul 
nagyobb mértékben érinti a szegénység a nıket A szegények, gyakran több mint 70%-a nı, a 
családban a gyermekek a nıkkel együtt élnek sokszor csonka családban felnıve. Ez nemcsak 
vidéki települési viszonylatban, hanem a nagyvárosokban is érvényes, faji megkülönböztetés 
nélkül. 

A város 1968. augusztus 20-án kapta vissza ismét városi jogállását, ettıl kezdve az 
idıskorúakról történı szociális gondoskodás is fejlıdésnek indult. 1970-ben átadták a 
szociális otthon új épületrészét, 90 fı idıskorú részére biztosítva az intézményi ellátást. 1971-
ben 2 házi gondozónı kezdte meg mőködését, akik saját környeztükben ápolták az idıs 
rászorulókat. 1975- tıl az Egyesített Szociális Intézmény keretében egy szervezeti egységbe 
került a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, valamint az Idısek Napközi Otthona. Új 
ellátási formák megjelenésével és szervezeti átszervezésekkel 1998-tól Családsegítı és 
Gyermekjóléti Szolgálat, 2000-tıl pedig – az Idısek- és Fogyatékosok Otthona megyei 
fenntartásba történı átadás miatt – önálló Gondozási Központ kezdte meg mőködését.  

Talán a sport az a szelet, ahol a kreativitás megmutatkozik a városban. Ha nem 
számítjuk a felnıtt labdarúgást), és úgy vizsgáljuk meg a sárospataki sportéletet, láthatjuk, 
hogy számos egyesületet, klubot vagy öntevékeny kört mozgat meg a sport. A következı 
sportágakat találjuk Sárospatakon 2007-ben: kézilabda (felnıtt, ifi, serdülı), labdarúgás 
(felnıtt, ifi, serdülı), sakk (NB I-es csapat), torna, úszás, ökölvívás, ulti (!), modellezés, 
lövészet, darts (!), víziabda (utánpótlás).  

Részletes elemzés a 2.8. pontban. 
 

2.4.8. Kultúra, közmővelıdés 
 

             Sárospatakon 2 közmővelıdési intézmény mőködik. Országos jelentıségő a Rákóczi 
Múzeum (a Magyar Nemzeti Múzeum filiáléjaként). Másik intézmény a Mővelıdés Háza. A 
városban egy könyvtár található, 3418 beiratkozott olvasóval (2006). A 49 múzeumi kiállítást 
208393 látogató tekintette meg. 2006-ban 856 kulturális rendezvényt rendeztek Sárospatakon, 
melyeken 48867 ember vett részt. 749 rendszeres mővelıdési foglalkozást tartottak a 
városban, rendszeres mővelıdési formákban összesen 472 fı vesz részt. 2006-ban 791 
mozielıadást tartottak, 17205 látogatónak. Sárospatakon színház nem mőködik. 
 

Részletes elemzés a 2.5. és a 2.6. pontban. 
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2.4.9. Kulturális örökség, épített örökség 
 

A 2004-ben felülvizsgálat kistérségi agrárstruktúra- és vidékfejlesztési program 
összefoglalásában87: 

„A város legfontosabb kulturális örökségei a Rákóczi-vár, mely az ország egyik 
leginkább épen maradt állapotú várkastélya, a Római Katolikus Vártemplom, a Református 
Kollégium, melynek fıépülete és a Nagykönyvtár Pollack Mihály tervei alapján készültek; 
valamint az udvaron található Bern városának adományából 1771-72-ben épített Berna-sor. 
Említésre méltóak még ezen kívül a Rákóczi út és a Kossuth út mőemlék és mőemlék-jellegő 
lakóházai. 

Sárospatak fokozottan védett értékei a következık: 
Az iskolakert 
A kollégium fıépülete és vasútállomás között fekvı terület. Eredetileg református 

temetı volt, 1784-ben temetkeztek ide utoljára. 1805-ben még elhagyott terület, 1830-as 
években Bretzenheim herceg a területet a Kollégiumnak adományozta. A diákság a saját 
munkájával alakította ki a ligetet. Bıvítése folyamatos volt, az iskola vásárlásokkal növelte az 
iskolakert nagyságát. 1878-ban megépítették az ország egyik tornacsarnokát, amely jelenleg 
még mindig üzemel. A város egy üde zöld színfoltja ma is. Az 1980-as években 
természetvédelmi területté nyilvánították. 

A várkert 
A belsı vártól a régi országútig terjedı terület, melyen a Bretzenheim család a XIX. 

század elsı felében angolkertet létesített. A hagyományok szerint található itt három olyan fa, 
amelyeket még II. Rákóczi Ferenc ültetett. 

Botkı 
Nevének elıfordulása 1587-tıl kimutatható. Részben szántó, részben szılımővelés alá 

fogott terület volt. Nevét a Bot családról és az itt található érdekes alakú kövekrıl kapta. A 
hagyomány szerint itt volt a kivégzı, fenyítı hely. Ma kedvelt kirándulóhely. 

Tengerszem 
A Megyer-hegyen lévı "Tengerszem" valójában egy bányató, az ott megszőnt 

malomkıbányában összegyőlt csapadékvíz. Ez a bánya fontos ipartörténeti mőemlék, melyet 
idegenforgalmi szempontból hirdetni és hasznosítani lehetne, kellene. A bánya középkori 
eredető. A kovasavval átitatott riolit-tufából kifaragott malomkı a keménységénél és 
kopásállóságánál fogva évszázadokon át messze földön híres volt, külföldre is szállították. A 
malomkı bányászása 1909-1911 között szőnt meg. A bányát és környékét az 1970-es 
években védetté, a 90-es években országos jelentıségő természetvédelmi területté 
nyilvánították.” 

 

2.4.10. Városszerkezet, városkép 
 

Kutatások szerint Sárospatak városszerkezete a középkor végi „átlag” 
mezıvárosokéval megegyezı képet mutat. A lakóházak a hosszanti telek tengelye mentén, 
oromzatukkal az utca felé épültek, mellettük kocsibejáróval. Szélesebb telken két ház fogta 
közre a kocsiutat, melyet beboltoztak, s az eggyé olvadt házakat emeleti résszel kettızték 
meg. A késı középkori házak típusa a budai példát követte: borospincék fölött boltozott 

                                                 
87 Sárospatak és térsége Agrárstruktúra- és Vidékfejlesztési Stratégiai Program Helyzetelemzés, Sárospatak és 
Térsége Fejlesztési Társulás. 2004. 
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földszint, középen kapualj, sík mennyezetes emeletén lakóhelyiségekkel. A gazdasági 
építmények a telek hátsó részén helyezkedtek el.88 

Sárospatak történeti városnak is mondható. Városképének és városszerkezetének két 
olyan eleme van, amely pl. Eger kapcsán is megfogalmazható: a Vár városszerkezeti és 
építészeti jelentısége és a tájjal való kapcsolat, mely Patak esetében elsısorban a Bodrog 
folyóval való kapcsolatot jelenti.  
 

 
12. ábra: Sárospatak térképe (Forrás: www.sarospatak.hu) 

 
Sárospatak városképét egyrészt a történelmi épületek, másrészt a modern, de a 

hagyomány megmutatására törekvı épületek (Makovecz Imre által tervezett épületek, 
kiemelten a kultúrház) határozzák meg, és természetesen a magyar kisvárosokra általánosan 
jellemzı épületek, továbbá a kertes házak övezete, melyekkel Sárospatak belesimul a tájba. 
 

                                                 
88 Forrás: Sárospatak középkori kutatástörténete. www.spatak.hu/spatak (régészeti online folyóirat). 
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4 kép: A vár, az egykori kolostor és a Bodrog (Forrás: www.civertan.hu) 

 

 

 
5. kép: A fıiskola és a mővelıdési központ (Forrás: www.civertan.hu) 
 

 

 
6. kép: Hagyományos településszerkezet (Forrás: 
www.civertan.hu) 

 
7. kép: Modern lakóházak (Forrás: www.civertan.hu) 

 
A városközpont és a rendezett utcák mellett lepusztult részek is akadnak. Szociális 

célú városrehabilitációt kell alkalmazni a leromlott lakóépületeknél a roma lakosok körében. 
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 A város társadalmilag, ezáltal általában fizikailag is leromlott, területileg szegregált 
vagy szegregációval fenyegetett részeinek megújítására irányuló integrált rehabilitációs 
beavatkozás, mely komplex eszközrendszer alkalmazásával a helyben élı lakosság 
életkörülményeinek és életesélyeinek javítását tőzi ki célul. 
 

 
 

 
8-9. kép Romatelep Sárospatakon 
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2.5. A Sárospataki Református Kollégium 
 

Az Önkormányzatnak nincs módja beleszólni a nem önkormányzati intézmények és 
vállalkozások munkájába, ám van lehetısége a koordinációra és az átfogó célokhoz való 
hozzájárulás ösztönzésére. Az általános és középiskolák, a felsıoktatási intézmények együtt a 
város és a térség legnagyobb foglalkoztatói és a diákságot is figyelembe véve a legnagyobb 
fogyasztók. Tehát nem csupán a szellemi-kulturális szerepük és lehetıségük nagy, de a 
gazdasági is meghatározó.  

Azt kell szem elıtt tartani, hogy az önkormányzati ráfordítások (pénz és szervezés) 
tovagyőrőzı, multiplikatív hatásúak lehetnek. Éppen ezen intézmények esetében van jó esélye 
a magyar négyesnek, amely módszert a 3.2.1. pontban ismertetünk. A kiemelt témakörök, így 
a Sárospataki Református Kollégium (SRK) esetében is az Önkormányzat orientációs 
lehetıségeit akarjuk megalapozni.  

Az itt vázolt helyzetkép alapján, a késıbbiekben, a 3.3.3. pontban bemutatjuk majd az 
általunk javasolt teendık szerkezetét és vázlatát. Mindezt azért, hogy az Önkormányzat 
számára világos legyen: mely témakörökben lehet koordinálni és/vagy kölcsönösen segíteni. 
Az itt közölt összefoglaló egy nagyobb kutatási anyag rövidített, az önkormányzati 
koordináció igényéhez igazított változata.89 Az SRK és a Város életében kiemelkedı 
események voltak: 2005: A Sárospataki Református Kollégium tizenöt éve indult újra, 
egyházi keretek között. 2006: Hazatértek a fogoly könyvek; 475 éves a Kollégium; ötven éve 
állították vissza a Tiszáninneni Református Egyházkerületet.  

Az ünnepségek szép rendje nem fedte el az idınkénti helyi rosszkedvet és az SRK-ért 
érzett felelısséget szorongva hordozók lappangó aggodalmait. Az örökölt gondok és az új 
kihívások szorításában erıfeszítéseket tevı egyházkerületi elnökség, az áldozatos munkát 
vállaló kollégiumi közösség és a külsı segítı szándék találkoztak.  

A szüntelen reformáljatok felszólítást most Dr. Szathmáry Béla mondta ki.. 
Kezdeményezésére Sárospatakon, Dr. Koncz Sándor (1913-1983) hajdani teológiai tanár 
szobájában, 2007 februárjában elkezdıdött a megújulást kívülrıl és belülrıl szorgalmazók 
testvéri, célirányos beszélgetése.  

A cél: A Sárospataki Református Kollégium szellemi, anyagi és szervezeti 
erıforrásainak bıvítése és a hatékonyság növelése; annak érdekében, hogy a tudás alapú 
társadalomban ne csak színvonalasan megállja helyét, de az Egyházkerület és a térség egyik 
meghatározó szellemi központjává váljon.  

Hírnév és rosszkedv, ünnepségek és aggodalmak jellemzik a Sárospataki Református 
Kollégium mai (2007-2008) életét. A radikális társadalmi változások idıszakában és az 
egyházfinanszírozás mai krónikus válsága idején szükségessé vált a felelıs elemzés. Hiszen a 
szóbeszédek is fokozták az SRK iránt felelısséget érzık aggodalmait: a gondok bajjá 
sőrősödhetnek, a változások válságba torkollhatnak, a tehetetlenkedés hiba lenne. Mindezek 
elkerülése érdekében a kutatás, elemzés céljai:  

                                                 
89 Az eredeti tanulmány: Dr. Koncz Gábor Ph.D. (szerk., kutatásvezetı), Asztalosné Zupcsán Erika, Bába 
Szilvia, Beke Pál, Kálnai Katalin, Koncz Balázs, Püski Edit, Dr. Seres Zsuzsanna, Seress László, Varga Judit, 
Varga Csaba, V. Csorba Éva: A Sárospataki Református Kollégium (SRK) mőködésének elemzése, jövıképe és 
stratégiája. 2007. szept. 18.  
A jelen stratégiai anyagba nem vettük bele az eredeti írásnak azt a részét, amely (a beszélgetések alapján) a 
helyzetkép konkrétumait tekinti át. Itt tehát csak a személyekre és szervezeti egységekre nem vonatkoztatható, a 
város szempontjából is mérlegelendı következtetéseket fogalmazzuk meg. Kijelentjük, hogy a jelen áttekintés a 
kutatók véleményét tükrözi és az részben vagy egészben nem feltétlenül azonos az SRK, az SRKA, az 
innovációs járulékot erre fordítók vagy az MKA véleményével.  
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- olyan javaslatok vázolása, amelyeknek a széleskörő vitája nyomán intézkedések 
hozhatóak a szellemi, anyagi és szervezeti erıforrások bıvítése és a hatékonyság növelése 
érdekében; 

- azért, hogy az SRK színvonalasan megállja helyét és szolgálja küldetését;  
- továbbá a tudás-alapú társadalomban, a globális és lokális kihívások és 

lehetıségek metszéspontján, az Egyházkerület és a térség egyik meghatározó szellemi, 
egyház- és társadalom-szervezı központjává váljon.  

Ebbıl fakadóan a kutatási feladatok:  
- áttekinteni az SRK tényleges helyzetét; 
- szisztematikusan bemutatni a belsı és külsı erısségeket és gyengeségeket; 
- számba venni a belsı és külsı lehetıségeket; 
- meghatározni a hosszú távú (2020-ig), a középtávú (2013-ig) és a rövidtávú (2010-

ig) stratégiai célokat és feladatokat tervezési periódusokat elindító, azonnali (2007-2008-as) 
teendıket. 

Noha a kutatócsoportból Varga Csaba és Koncz Gábor foglalkoznak az alábbi 
kérdéskörökkel, e dolgozatban nem érintjük ezeket a témákat:  

- A modernizáció, a szekularizáció, a globalizáció, az új típusú egyháziasodás.  
- A magyar református egyházak, a Magyarországi Református Egyház és a 

Tiszáninneni Református Egyházkerület helyzete..  
- A város, a kistérség, a régió (ide értve a határon túli területeket), az euro-régió és 

az SRK. 
- Az új teológiai irányzatok, a metaelmélet és a mai oktatás.  
- Az eredeti anyagban felhasználtuk A Vatikáni Megállapodás eredményeit és 

tapasztalatait értékelı bizottság jelentését (2006), amely munkában Koncz Gábor részt vett, 
mivel az átfogóan foglalkozik a magyarországi egyházak és a társadalom, az állam és az 
egyházak viszonyával illetve az állami egyház-finanszírozás gondjaival és lehetıségeivel 

A kutatás módszerei:  
- Szakirodalom, történelmi tanulmányok és dokumentumok elemzése. 
- Az SRK-ban dolgozókkal, öregdiákokkal, felelısen érdeklıdıkkel való 

beszélgetések. 
- Látogatói szempontú megfigyelések. 
- A kutatás valamennyi munkatársa elkötelezett Sárospatak és a vázolt célok iránt; 

jelentıs kutatási, elemzési, tanácsadói háttérrel bír; különbözı módokon kapcsolódik a 
társadalmi, egyházi megújulási folyamatokhoz – ám többségük nem volt pataki diák illetve 
lakos. A különbözı végzettségi, diszciplináris és szakmai pályafutások szervesen egészítették 
ki egymást.  

A benyomások, a dokumentum áttekintések és a beszélgetési jelentések elsı 
áttekintése alapján úgy véltük, hogy a helyzet nehéz, de nem reménytelen.  Ám a feltártak 
vitája és a lehetıségek áttekintése után felderültünk: igenis van „remény a reményre” (Jókai 
Anna). A feladatok határozott kijelölése és a menetrend is erıt adó lehetıség.  

Itt most nem mutatjuk be az eredeti anyagban részletesen ismertetett kutatási 
módszertant, csupán megemlítjük, hogy elsısorban Kozma Tamás figyelmeztetése volt a 
mérvadó: bele kell szagolni az iskola levegıjébe.  
⇒Az elemzés elsı lépése  
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Tudjuk, hogy a racionalizálás, a spórolásra törekvés kibontakozó korszelleme 

korlidércként is megjelenik. Akit vizsgálunk, rendszerint az elbocsátástól, összevonástól, 
csökkentéstıl, megszüntetéstıl fél. Ezért hangsúlyoztuk és hangsúlyozzuk, hogy a munkánk 
nem volt: átvilágítás; szociológiai felvétel; nevelés-szociológiai kutatás. Történelmi, 
szakirodalmi háttérre támaszkodva, a beszélgetések hozadékára és a dokumentumok 
elemzésére építve, intézményi és tudás-menedzsment szempontú elemzést végeztünk. 
Következtetéseket valamint követelményeket és javasolt teendıket fogalmaztunk meg. Ez 
utóbbiakat lehetıleg a ki, mit, miért, mikor, hogyan és mibıl tegye dimenziókban. A kutatás és 
az elemzés egyrészt pozitív – leíró, másrészt normatív jellegő. Ez utóbbi dimenziójában nem 
válság, hanem változás-menedzsment szempontokat vetettünk fel: a költségek csökkentése, a 
bevételek növelése, a racionalizálás és a humanizálás érdekében teszünk javaslatokat. 

Nem végeztünk sem szociológiai, sem gazdasági kvalitatív kutatást. Alapvetı 
módszerünk a dokumentumok, a benyomások és a fókuszált, strukturált mélyinterjúk 
elemzése volt. A megkérdezettek mintája nem reprezentatív. Az egyik csoport intézmény 
illetve munkaközösség vezetı, tanár; a másik adminisztratív illetve gazdasági, technikai 
munkatárs. És végül beszélgettünk régebbi és pár éve végzett öregdiákokkal.  

Tehát nem kérdezésre, hanem beszélgetésre törekedtünk. Volt ugyan vázlatunk, voltak 
szempontjaink, fókuszaink és kérdéseink; ám fı célunk a megnyitás, kibeszélés, meghallgatás, 
megbeszélés volt. Tudatosan vállaltuk a fejlesztıi magatartást. Ennek rendeltük alá a 
megtudást. Határozottan készültünk arra, hogy a kutatók megjelenésével, az invitálással, a 
beszélgetéssel, a visszajelzéssel generáló tényezıként lépjünk be a Kollégium életébe. 
Szándékunk az volt, hogy segítsük a meggondolások rendezését, a kibeszélést, az ötletek 
győjtését, a koordinatív kommunikációt.  

A kínálkozó módszertani mottók sokaságából (a kötetre való felhívás érdekében is) 
egy Korten idézetet választottunk, amely a kellemetlen igazságok megbeszélésére bíztat, és 
amelyet Sárospatak Város és a Kistérség gondjainak és fejlesztési lehetıségeinek 
megvitatásához is kiemelten ajánlunk.  
⇒A megbeszélt igazság cselekvésre késztet  

Az elemzés elsı lépése… 
 
„Minden iskolai szervezetelemzés elsı lépése természetesen az, hogy el kell mennünk az 
iskolába. Bele kell szagolnunk a levegıjébe; találkoznunk az ott dolgozókkal vagy az oda 
járókkal. Gyakorlott iskolalátogatónak – legyenek bár tanárok vagy szülık – aligha kell 
ennél hosszabban magyarázni, hogy milyen fontosak az elsı benyomások. A gyakorlat 
úgyis meghozza ıket; és semmiféle „tudományos” eszközzel nem pótolhatók. Legalább 
annyira fontosak, mint az, hogy akirıl véleményt formálunk, azt lehetıség szerint 
személyesen is ismerjük, vagy egyszer találkozzunk vele. S legalább ugyanennyire 
szubjektív is. A tudományos társadalomismeret eszközei voltaképpen abban segítenek 
bennünket, hogy szubjektivitásunkat egy-egy adott iskolával szemben kiküszöböljük, illetve 
a minimumra csökkenthessük (vagy legalább egy kezelhetı szinten tartsuk). Egy 
„madártávlatú” kép kialakítása az iskoláról ehhez mindenképpen fontos segítség. S hogy 
ne maradjon, mint jeleztük, puszta benyomások halmaza, ajánlatos végiggondolni, sıt akár 
írásba is foglalni – mint az óralátogatások elıtt – azokat a szempontokat, amelyek alapján 
információkat fogunk győjteni a meglátogatott iskoláról. Ne gondoljunk persze itt semmi 
„magas tudományra”. Mindössze arról van szó, hogy eleve végiggondoljuk, mit akarunk 
megkérdezni, amikor meglátogatjuk az iskolát…” 
 
Kozma Tamás [2001]: Bevezetés a nevelésszociológiába. Bp. Nemzeti Tankönyvkiadó, 396-397. old.  
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Úgy véljük, hogy a kutatás elhatározása, bejelentése, folyamata és a javaslatok vitája 
a fejlesztési folyamat része. A Korten idézet utolsó mondatára utalva, az önkormányzati 
feladatokra is igaz az, hogy a jószándékú, baráti, külsı kérdezéssel a belsı erık mozgósítását, 
az ötletek, javaslatok felszínre hozását segítetjük elı. Célunk tehát a szinergia, az 1+1>2, az 
ötlet-ötletet szül folyamat elıkészítése; Ilyés Gyula tárgyilagosságára törekedve:  

„Hátrálnom kellett közelükbıl: mindet 
Nem fogta össze csak messzibb tekintet. 
Fölhúzódtam a kert felé, a fákig 
s lelkemben is hős tárgyilagosságig. 

(Illyés Gyula: A Reformáció genfi emlékmőve elıtt) 
 

 
Képeket is készítettünk annak illusztrálására, hogy mit is jelent az épületek belsı 

leromlottsága a szépen felújított külsıhöz képest. Micsoda ellentmondás van a modern 
információs technológia eszközrendszere, és egy átlagos iskolai tanterem belsı berendezése 
között! A 19. és a 21. század egymás mellett!  

Mi jeleket fogtunk. Ezeket a jeleket a magunk elemzési dimenziói mentén értelmeztük; 
a javítás és a segítés szándékával, a megértés attitődjével. Szeretnénk, ha a Sárospataki 
Református Kollégium szellemi, lelki, spirituális, tudás és kulturális központi jelentıségérıl 
vallott meggyızıdésünk ebbıl a vizsgálatból is kitőnne. Az volt a célunk, hogy minden javító 
ötlet és szándék felhasználásával hozzá járuljunk ennek továbbfejlesztéséhez. 

A rosszkedv különbözı vonatkozásaival sokféle megközelítésben találkoztunk. Ezek 
egy része az ország, a kultúra általános helyzetébıl, a nehezedı gazdasági feltételekbıl, az 
általános pedagógusi elbizonytalanodásból, az állami finanszírozás bizonytalanságaiból eredt. 
 Ebben nem volt semmi különös. A hangulattal kapcsolatos két vonatkozásban azonban 
igen nehéznek és elgondolkodtatónak látjuk a helyzetet: 

A megbeszélt igazság cselekvésre késztet 
 
 „Gyakran a politika berkeitıl messze lévı, normális életet élı emberek azok, akik a 
legvilágosabban látják, hogy mi is történik valójában. Ugyanakkor vonakodnak nyíltan 
beszélni arról, amirıl magukban tudják, hogy igaz. Túlságosan ijesztı és gyökeresen eltér 
ez attól, amit a hitelesebbnek látszók mondanak és a médiumok közvetítenek. Ösztönös 
megérzéseik és meglátásaik elfojtása az elszigeteltség és gyámoltalanság érzését keltik 
bennük. Gyötrı kérdéseik: valóban olyan rosszul állnak a dolgok, ahogy én látom? Miért 
nem látják mások is? Ostoba lennék? Szándékosan félrevezetnének? Van valami, amit 
megtehetnék? Tehet valamit bárki is? Magam is évekig küszködtem ezekkel a kérdésekkel, 
elıször az elszigeteltség hasonló érzésével, majd egyre inkább ráébredve , hogy milliók 
gondolkodnak hasonlóképpen ezekrıl a kérdésekrıl. Még ma is, ha új hallgatóságnak 
szóló elıadásra  készülök, az a nyugtalanító érzésem van, hogy amit mondanom kell, azt 
egybıl visszautasítják egy olyan világban, amely a növekedés, a nagy üzlet és a deficit 
finanszírozásának gondolatköréhez kötıdik. Ugyanakkor azonban rendszeresen az 
emberek lelkes helyeslésével találkozom, akik megkönnyebbüléssel és örömmel fogadják, 
hogy saját tapasztalataik nyilvános fórumon is megerısítést nyernek. A súlyos és 
kellemetlen igazságok nyílt megbeszélése az elsı lépés a cselekvéshez. Míg az ismeretlentıl 
való félelem megbénít bennünket, az igazság cselekvésre késztet.”  
Korten, David C. [1996]: Tıkés társadalmak világuralma. Bp., Kapu, 2. old. 
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- Az egyik: a tanárok (s ez alól a Teológia tanárai sem kivételek) egy részének 
egzisztenciális félelmébıl adódó elkeseredettség, s az ennek leküzdésére választott egyéni 
stratégiák konfliktus-megoldási módjai.  

- A másik oldalon úgy fogalmazódik meg ez az elkeseredettség, hogy hiányoznak a 
hiteles, a bizalmat ébresztı, a diákokat megértı tanárok. A tantestületen belül világosan 
elhatárolhatóak az eltérı megbecsültségő, presztízső csoportok.  

A tanárok körében is tapasztalható a hármas tagozódás. Vannak fásultak, 
reménytelenek. Vannak a közeljövıt reménytelennek, ám a távoli jövıt esetleg szépnek látók. 
És csak kevesen bizakodók. Sok a javaslat, az ötlet – ám kevés a tettet felmutató, tényleges 
kezdeményezés.  

Nincsenek igazi közösségi alkalmak: közös kirándulások, vacsorák, amelyek az egész 
tantestületet megmozgatnák. Még a hétkezdı áhítatokra sem megy el minden tanár. Különös 
azonban, hogy ennek hiányát csoport hovatartozástól függetlenül, elég sokan 
megfogalmazták. A közösség mindenkinek hiányzik, de tenni érte nem sokat tesznek. Ebbıl 
eredhet a SRK-n belüli jó együttmőködés hiányának az egyik oka: erısebb a befelé fordulás, 
mint az egymás felé fordulás.  

Szükségesek a meghitt alkalmak, a diákok érzelmi és értelmi színvonalához, 
életkorához alkalmazkodó beszélgetések, a tanórán kívüli együttlétek. Szükséges lenne 
bevonni a diákokat már gimnáziumi szinten a missziós munkába. Pl.: kallódó gyerekek 
megmentése, romagyerekek felkarolása, idısek gondozása (az utcagyerekek gondozásában is 
az elsı éppen Patak volt; a pipacs mozgalom!).   

Itt most nem mutatjuk be a beszélgetések hozadékának részletes elemzését, csupán 
néhány olyan gondot említünk, amelyek megoldásában a városi, vállalkozói koordináció 
segíthet.  

Égetıen megoldatlan a tornaterem ügye: nem lehet egészséges életmódra nevelni a 
diákságot megfelelı tornaterem nélkül. Az Iskolakertben lévı „Tornacsarnok” olyan 
lerobbant mőszaki állapotban van, hogy csoda, ha nem történik baleset!  

A Nagykönyvtárnak, Múzeumnak nincs megfelelı „kiszolgáló” egysége: WC, 
várakozó helyiség.  

A kis csoportos fakultációs oktatáshoz hiányoznak az eszközök, a megfelelı terem. 
A közösségi alkalmakhoz nincs megfelelı helyiség. 
Az információs eszközökkel való ellátást jelentısen bıvíteni kellene, de nemcsak az 

iskola épületében, hanem az internátusokban is. 
Szükséges lenne az internátusok teljes felújítása: a mai állapotok riasztóak. Ez a 

felújítási igény nemcsak az épületekre vonatkozik, hanem a berendezésre is. 
 A dokumentumok elemzésébıl, a bejárások tapasztalataiból és a beszélgetésekbıl 
egyaránt az derül ki, hogy az erıforrások teljes rendszerét), a föld, munka, tıke, vállalkozási 
készség elemeit az SRK erıterében is célszerő értelmezni. Az SRK helyzete és lehetıségei az 
alábbi dimenziókban elemezhetı.  

A Magyarországi Református Egyház, mint szervezet, mint lelki közösség, mint 
hierarchia, mint emberi és szervezeti erıviszonyok rendszere.  

A Tiszáninneni Református Egyházkerüle, mint az SRK szervezetének közvetlen 
fenntartója és irányítója. 

A környezı református gyülekezetek;, a városban, és környékén, ahonnan a diákok is 
jönnek. 

Sárospatak, mint települési önkormányzat, amely számos módon támogathatná az 
SRK-t. 

A beiskolázási vonzáskörzet kistérségei, amelyek érdekeltek vagy közömbösek 
lehetnek.  
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Az oktatási kormányzat; az Oktatási és Kulturális Minisztérium, amely 
szabályzataival, normatíva-rendszerével, törvénykezésével, befolyással bír a szervezetre. 

A külföldi református/protestáns egyházak. 
Az országban más helyen mőködı református oktatási intézmények és győjtemények, 

különösen a hasonlóan kollégiumi szervezeti felépítéső debreceni, pápai iskolák. 
Nem szervezeti formában létezı „felhasználók”: a szülık, a diákok, a tanárok, a 

gyülekezeti turisták, a turisták általában, könyvtár és  múzeum-látogatók. 
A „támogatók, a volt pataki diákok különbözı csoportjai valamint a helyi és más 

kötıdı vállalkozók, akikre lehet számítani. 
A megismertetett, átélt „pataki szellem” lehetne a belsı-külsı kapcsolatok egyik 

magja. Nem egy általában vett református intézményrıl van szó, hanem egy 475 éves múlttal 
rendelkezı, az adott térségben, s az ország történelmében és kultúrájában meghatározó 
intézményrıl.   „A pataki iskoláról”,  Patak emlegetésekor az embereknek általában a nagy 
történelmi személyiségek, az egykori diákok,  a református hitvallásáért kiálló tanárok és 
diákok jutnak eszébe. Többé-kevésbé ez a szervezı elve a kapcsolatoknak is. Még létezı 
szellemiség, amely bizonyos védelmet is jelent.  

A város és a SRK kapcsolatrendszerében érzékelhetıen változási szándékot és 
gesztusokat látnak, remélnek a beszélgetıpartnereink. Hiszen Sárospatak, a város, nem létezik 
a Kollégium nélkül. A múltját, hagyományait, történelmi örökségét, s az ebbıl eredı 
kulturális, turisztikai értékeket és hasznot a város is „learatja”, s ezért nem lehet közömbös 
számára egyik patinás intézményének sorsa.  

Az egyik kritikus pontja ennek a kapcsolatnak az önkormányzati fenntartású Árpád 
Vezér Gimnázium, amely konkurenciát jelent a SRK Gimnáziumának, hiszen a tanárok egy 
része annak létrejöttekor „átigazolt”. (Mint említettük, létrehozása a visszavételi folyamat 
politikai dimenziójának része volt. Az állam a református, egyházi neveléstıl félık 
leszerelésére és megnyugtatására indította el. A nem egyházi és nem református törekvések és 
eredık áttekintése izgalmas kutatási feladat; még vannak tényeket tudó, mérvadó tanúk.) A 
szülık, a diákok a jobb technikai körülmények és hangulat miatt szívesen választják azt a 
gimnáziumot. Ez a versenyhelyzet azonban ösztönözze mindkét gimnáziumot arra, hogy 
markánsan fogalmazzák meg azt a többletet, sajátosságot, amely megkülönbözteti ıket a 
másik, illetve a nagytérség többi oktatási intézményétıl.  

Az önkormányzat (értelemszerően) a saját fenntartású gimnáziumát kiemelten kezeli. 
Sokkal jobbak az „ÀVG“ körülményei: technikai és tanári színvonal tekintetében. Elszívja a 
jobb tanulókat. Versenyhelyzet alakult ki abban a pillanatban, amikor megépült az új 
gimnázium. Az ÁVG-vel való kapcsolatot sokan említették, mint „elszívó” hatású konkurens 
intézményt, pedig ha a SRK gimnáziuma megtalálja azt a sajátosságot, amit csak ott lehet 
„megkapni” (pl. olyan képzést, amely a református missziós munkához, szociális 
munkásképzéshez, diakónusképzéshez, kántorképzéshez kapcsolódik,) akkor a „diákpiac” 
értelemszerően szétválik. 

Pillanatnyilag a sok jó törekvés ellenére, a tapasztaltak szerint úgy tőnik, hogy 
kidolgozatlan a közös cselekvés lehetısége a várossal, de a város jelenlegi vezetése pozitívan 
várakozik. 

A turisztikai területen lehetne mélyebb és pályázatokkal is alátámasztott 
együttmőködést kialakítani. (Múzeumok, győjtemények együttmőködése, internátusok 
felújításának közös kivitelezése – lehetıség nyári hasznosításra.)  

Az SRK és a térség kapcsolata számos beszélgetésben felmerült. Az észak-
magyarországi térség sok problémával küzd, s ez rányomja a bélyegét a SRK-n belüli oktatási 
intézmények mőködésére is.  

Ez a „merítési bázis“ kérdéseként fogalmazódott meg – milyen gyerekek, mekkora 
tudással jönnek, s milyen elvárásaik vannak. Felmerül a kérdés: a térség kihívásaira milyen 
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választ tud adni az SRK. Az elszegényedı környékrıl egyre kevesebb gyerek fog beiratkozni 
ide, s csak akkor, ha valami biztos megélhetési pályát tudnak kínálni! Ugyanakkor a SRK az 
adott térség egyik hagyományos központja, sok esetben a pataki szellem a gyökeret jelenti, 
presztízse van, tudásközpont, szakrális központ, tehát az észak-magyarországi reformátusság 
központja. Még akkor is igaz ez, ha szervezetileg ez a központ éppen Miskolcon van. 
Miskolcnak ebben az értelemben nincs ilyen értékő jelentısége. 

A diákok elvárásainak való megfelelés is sokszor megfogalmazódott: negatív 
felhanggal is, mely szerint sokszor azt várják el az iskolától, hogy szolgáltató intézmény 
legyen. A szülık csak „beadják” a gyerekeket, s majd az iskola úgy átalakítja ıket, hogy 
képesek legyenek tovább tanulni, korszerő ismeretekre szert tenni.  

Egy felmérés alapján, mely természetesen nem tekinthetı reprezentatívnak, 
mindenesetre érdekes megállapítások derültek ki: a sárospataki Gimnázium még ma is a jó 
hírneve, a továbbtanulási lehetıségek és a jó iskolaszellem miatt tetszik a végzıs diákoknak. 
Ez a vélemény nagyon fontos és megfontolandó minden további fejlesztésnél. Ezt tekinthetjük 
ugyanis a minimális feltételnek, amelynek továbbra is meg kell felelnie a SRK-nak. Ma is 
fontos az odatartozás érzése.   

Az aktuális dokumentumok elemzése és a beszélgetések hozadéka egyaránt azt 
mutatja, hogy Patakon is érzıdik: az egyházi iskolák gazdasági helyzete labilis, 
fennmaradásuk kérdıjeles. Fontos ugyan a múlt és a közlemúlt elemzése, ám csak a pataki 
szellembıl nem lehet megélni és a visszavételt követı években elmulasztott lehetıségeket 
már nem lehet feléleszteni. Igazán éppen a gazdasági szemlélető elemzések során derült ki az, 
hogy Sárospatakon nem csupán az iskola nincs szervesen beágyazódva a város életébe, 
hanem maga a református egyház sincs bekapcsolódva. Az istentiszteletek és rendezvények 
eseményként jelennek meg; az Egyházkerület és az SRK jelenleg nem tényezıje a szerves, 
társadalmi-intézményi újratermelési folyamatnak. 

A Sárospataki Református Kollégium SWOT és V analízisének elsı változatát Varga 
Csaba készítette el. A szakirodalomból ismert, klasszikus SWOT analízist kibıvítette a belsı 
és külsı dimenziókkal. Ezt a változatot egészítette ki Dr. Seres Zsuzsanna, az interjúk 
összesítése alapján.  
 

14. táblázat A Sárospataki Református Kollégium SWOT és V-analízise, 2007. 
(A táblázatban a Kollégium, a Gimnázium, a Teológia, stb. kis betővel szerepel, a könnyebb olvashatóság 

érdekében; illetve mert mint fogalomról és csak ezt követıen mint intézményrıl, szervezeti egységrıl 
beszélünk.) 

 

ERİSSÉGEK GYENGESÉGEK 

Belsı erısségek: 

• a magyar reformátusság tradicionális és egyik 
szimbolikus központja 

• történelmi gyökerei vannak, történelmi 
intézmény, amely mindig törekedett a 
megújulásra 

• tudásközpont és vallási-teológiai központ 
egyszerre 

• majdnem mindig határozottan képviselt 
alapértékeket  

• a kollégium kitőnı intézmények részben 
integrált együttese 

Belsı gyengeségek: 

• a tradíció folytonos megújulása félbe maradt 
az elmúlt évtizedekben 

• a tradíció számos elemét, intézményét, 
módszerét nem alkalmazták, nem 
adaptálták még a mába 

• a puha diktatúrában kényszerbıl kialakult 
„szocialista nagyüzem” mőködési módot 
nem sikerült felszámolni  

• kevés az elhivatott szakember, sok a szakmai 
hiányosság 

• többeknél észlelhetı hivatásbeli csököttség, 
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• a kollégium minden korszakban, széles körben 
kifejtett társadalom- és közösségformáló 
erıt 

• gazdag a szellemi örökség, s példaértékő a 
pataki szellem nyitottsága és a közösségi 
szellem még visszahozható 

• a szocializmus évtizedeiben is sikerült 
megtartani és átmenteni a kollégiumot, a 
kollégiumnak még mindig 29 épülete van 

• a teológiai akadémiát sikerült újraindítani a 
rendszerváltás idején 

• a gimnázium szellemi-erkölcsi átvétele lassan, 
de végbement, elindult a tartalmi 
paradigmaváltás, az új szellem 
kibontakozása, közben az új tagozatok 
száma növekedett 

• a Nagykönyvtár és a többi győjtemény 
fennmaradt és egyelıre még rangos 
intézmények   

• megırzıdött a felelısség, amellyel az egész 
egyháznak felel szolgálatáért 

• az Imatermet sikerült felújítani és átalakítani 
kisebb konferencia teremmé 

• az Egyházkerület gyülekezetei fontosnak 
tartják a kollégiumot 

 

olykor erkölcsi fogyatékosság 
• hivatás és munkavégzés sokszor különválik 
• hitvallási gyengeségek, a református 

elkötelezettség többeknél hiányzik 
• a kollégiumon belül az intézmények között 

gyenge az információcsere és az 
együttmőködés 

• nem használják ki az együttélésbıl eredı jó 
lehetıségeket 

• olyan társasházban élnek, ahol nem (vagy 
ritkán) járnak át egymáshoz a szomszédok 

• a gimnázium oktatási-nevelési teljesítménye 
még csak átlagos, s a tanári kar egy része 
nehezen követi a változásokat, többen 
sehogy vagy nehezen azonosulnak az új 
programmal 

• nincs világosan elgondolt (hosszabb és 
rövidebb távú) pedagógiai koncepció, 
válasz az új kihívásokra. 

• a kollégium nem lép ki eléggé a falai közül, a 
diákoknak nincsenek hétvégi közös 
programjaik, nem hatnak a városra és a 
régióra 

• nincs egyértelmően elhatárolt döntési 
felelısségi rendszer, túlzottan hierarchizált 
a szervezeti felépítés 

• nincs meg a döntések megfelelı szintő 
delegálása 

• a kollégium vezetıje (a közigazgató) kevés 
kompetenciával rendelkezik, csak néhány 
munkatárs hajlandó segíteni ıt a kötelezı 
nyolc órán túl 

• évtizedek óta hiányzik a menedzser szemlélető 
menedzsment 

• nincs elkülönítve, hogy a szervezeten belül mi 
a kormányzás, mi az irányítás és mi a 
közvetlen vezetés feladata: governance-
leadership és menedzsment problémák 

• alkotó munka helyett gyakran robotra, rutin-
munkára kényszerülnek a szakemberek 

• a szakképzett munkatársak finanszírozás egyre 
nehezebb 

• az épületek jelentıs része belsı felújításra 
szorul 

• az Iskolakert funkciója nincs kidolgozva, 
felújításra szorul, a közbiztonsága egyre 
romlik, 

• a tornacsarnok állapota alkalmatlan a 
testnevelési órákra 

• a munkatársak közösségi élet ének alkalmai 
hiányoznak 

• nincs megfelelı módon kihasználva a 
Mudrány terem 
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• a Győjteménynek a Múzeumnak nincsenek 
kiszolgáló helyiségei 

• nincsenek megfelelı külföldi cserekapcsolatok 
• az épületek felújítására nincs pénz, az 

internátusok nagyon rossz állapotban 
vannak 

• nincs aula, nincs nagyobb közösségi tér, 
nincsenek kulturált és kiadható szobák, 
tantermek, stb. 

• az infrastrukturális fejlıdés lassú, különösen a 
valóban szélessávú infokommunikációs 
közmő hiányzik 

• a kollégium csak minimálisan felel meg a 
tudástársadalom követelményeinek 

• gyenge a kommunikációs tevékenység 
• a Teológia képzési struktúráját bıvíteni 

kellene, hiányzik a szélesebb gyakorlati 
oktatás 

• nincs megfelelı átjárás a Teológia és a 
Gimnázium között 

Külsı erısségek: 

• a kollégiumnak változatlanul rangja van a 
régióban és a szomszédos országok 
magyarsága körében 

• csábító a természeti környezet 
• a Magyarországi Református Egyház és az 

Egyházkerület megbecsüli, és 
megırzendınek tartja  

• Sárospatak kultúraközpontú város maradt és a 
fejlıdésnek is vannak jelei 

• Az Észak-Magyarország Régió és Sárospatak 
városa rendelkezik nemzeti kincsekkel 

• jelentıs regionális társadalmi és szellemi 
értékeket birtokol és képvisel a térség 

• a hazai és nemzetközi ismertség megmaradt, a 
jó hírnév még megtartható 

• erıs a kollégium erkölcsi hitelessége, a pataki 
öregdiákok többsége is ırzi a hagyományt  

• történelmi emlékhelyek vannak 
• a városban és a régióban fellendíthetı az 

idegenforgalom 
• a kisvárosnak elınyei vannak a már nem 

élhetı, eltömegesedett nagyvárosokkal 
szemben 

• megırzıdött a felelısség, amellyel az egész 
nemzetnek felel szolgálatáért 

 

Külsı gyengeségek: 

• a kollégium rangja fakul, mert országos és 
regionális szellemi és hitbéli teljesítménye 
csökken és/vagy nem erısödik 

• a Református Zsinat nem tárgyalja a 
kollégium helyzetét, nem érzıdik az 
országos támogatottság 

• a Teológiai Akadémia nem része egy integrált 
református egyetemnek, más egyetemek 
nem hoztak ide kihelyezett tagozatokat 

• a könyvtárakba, a múzeumokba, a 
gimnáziumba kevés új tudás, új könyv, új 
folyóirat, új CD (stb.) jut el 

• a globális tudáspiac szereplıi még nem 
fedezték fel a kollégiumot 

• nem kapcsolódott be intenzíven a tudásalapú 
turizmusba  

• Sárospatak város önkormányzata nem, vagy 
alig áll a kollégium mögött, nem becsüli 
eléggé, nem támogatja megfelelıen 

• A Teológiai Akadémiára egyre kevesebb a 
jelentkezı, a gimnázium csökkenı 
létszámú jelentkezı közül válogathat 

• az Iskolakertet a város nem védi eléggé, nem 
támogatja a fenntartást 

• az intézményeknél terjed a színvonaltalanság 
• radikálisan csökkenı az állami támogatás;  

kevés a pályázati forrás  
• a városban és a térségben sok a munkanélküli, 

ám elégtelen a Kollégium számára a szóba 
jöhetı kínálat 
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• a leszakadó határsávban erısödik a 
kirekesztıdés veszélye az országos 
szellemi, kulturális életbıl 

Lehetıségek Veszélyek 
Belsı lehetıségek: 

• kollégium újra az lehetne, ami volt, sıt az új 
viszonyok között nagyobb hatást 
gyakorolhat 

• a pataki szellem újra sugározhat, 
megvalósulhat a Bodrog parti Athén vízió 

• a kollégium paradigma- és profilváltása, 
teljes megújulása megtörténik 

• hatalmas erıfeszítések révén, több országos 
és városi támogatással, több piaci, 
vállalkozói (bevételt hozó) tevékenységgel, 
erıs térségi-társadalmi önkéntes 
összefogással a finanszírozás és a fejlesztés 
lehetséges 

• a teológia fejlıdhetne, része lehetne egy 
nagyobb egyetemnek, lehetnének itt más 
egyetemek kihelyezett képzései 

• a kollégium hazai és nemzetközi távoktatási 
központ lesz 

• a lelkészképzés reformja elindul 
• a gimnázium újra magas színvonalú 

középiskola lesz, az új tudásokat is oktatja, 
továbbadja a tradicionális értékeket, az 
általános iskola csökkenti a diákhiányt 

• a tudományos győjtemények, és az adattár 
átfogó fejlesztéshez jut 

• a kollégiumban végzett munka változatlanul 
a „hit, haza, emberiség” értékek jegyében 
folyhat 

• a munkatárak, tanárok több évtizedes 
kontraszelekciója véget érhet, részben az 
intenzív, sokrétő továbbképzés segítségével 

• az intézmények közötti teljes átjárhatóság 
létrejön a kollégiumi hallgatók számára 

• a messzire sugárzó szellemi mőhelyek 
teremtıdnek meg a kollégiumban 

• az autonómia megırzésével az eredeti, alkotó 
munka lehetısége garantált lesz 

• a közép- és felsıfokú tehetséggondozás 
sikeres lesz 

• speciális vezetı és elitképzés indul a 
kollégium minden intézményében 

• a diákok önkéntes feladatokat vállalnak, 
minden második héten a kollégiumban 
maradnak, példát mutatnak a városnak 

• turisztikai pályázatok révén komplex városi-
intézményi turisztikai programok 

Belsı veszélyek: 

• a kollégium kellı belsı erı, elhivatottság és 
kreatív magatartás hiányában a romló 
feltételek miatt válságba kerül 

• a kollégium nem képes, nem tud, nem akar 
lépést tartani a társadalom új igényeivel, 
új reményeivel, új életvitelével 

• nem rendeltetésszerő mőködtetéssel elveszti 
tekintélyét 

• az intézményi érdekek egyéni, vagy 
csoportérdeknek történı alárendelése 

• a teológiai akadémia nem nyújt jelentıs 
teológiai teljesítményt, a tanszékek nem 
érik el az egyetemi színvonalat 

• a nagykönyvtár és a teológiai könyvtár nem 
lesz globális-lokális tudásközpont 

• a levéltár nem tudja behozni lemaradását a 
dokumentumok feldolgozásában és 
digitalizálásában  

• protekcionizmus és érzelmi elfogultság a 
személyzeti stratégiában 

• a református hitvallásnak és a keresztyén 
etikának ellentmondó, hétköznapi 
gyakorlat 

• a kutatási-képzési, mőködési színvonal 
feláldozása a helyi munkaerıpiacnak 

• egyéni és/vagy csoportos elképzelések 
felülírják a kollégiumi régi-új 
küldetésnyilatkozatokat 

• a kollégium gazdálkodását nem 
modernizálják, nem mőködik a gazdasági 
választmány 
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szervezése 
• a képzésben a tájegység adottságainak 

figyelembe vétele 
• több irányú gyakorlati oktatás beindítása 

Külsı lehetıségek: 

• Közép-Európa és Magyarország egyik 
legrangosabb tudásintézménye és vallási-
teológia központja lehet 

• Európának és a nagyvilágnak szüksége van 
egy közép-európai tudás- és teológiai 
központra 

• Magyarország húsz-harminc éven belül 
tartósan megerısödik, gazdasága 
stabilizálódik, létrejön a tudásalapú 
társadalom  

• a globális-univerzális térben felgyorsul és 
javul az öt világvallás s a különbözı 
keresztény-keresztyén egyházak mőködése 

• az európai és hazai idegenforgalom 
dinamikus fejlesztésre ösztönzi a 
kollégiumot 

• egyházi turizmus fejlesztése 
• a következı évtizedekben a jó, elkötelezett, a 

vallásokat-egyházakat támogató 
kormányzati politika a kollégium 
nehézségeit részben megoldja 

• a határon túli magyarság, sıt a szomszédos 
népek szakembereinek bevonása a 
képzésbe és a szellemi munkába 

• a teológiai akadémia keretében felnıttképzés 
és népfıiskola szervezıdik a város és 
kistérség szolgálatában és megrendelésére 

• a rangos vendégtanárok, tudósok meghívása 
és elıadásai a képzés minden szintjén, 
további rendszeresen nemzetközi 
konferenciák, s internetes-dialógusok 
rendezése 

• hazai és nemzetközi ökomenikus imahetek 
rendezése 

• nemzetismereti szociográfiai központ lesz, 
szociológiai kutatás indul 

• az egyházkerület szakmai munkájának és 
szellemi életének szervezése 

• szoros együttmőködés a város oktatási és 
kulturális intézményeivel 

• két évtizeden belül nemzetközi egyetemi 
központ épül ki 

• református oktatási intézmények 
kapcsolatrendszerének bıvítése, találkozók 
szervezése révén 

• református kulturális rendezvények 
szervezése 

Külsı veszélyek: 

• a globalizációs folyamatok feltétel nélküli 
kiszolgálása és/vagy a provinciális 
lokalizmusba süllyedés 

• az európaivá és univerzálissá táguló világban a 
kollégium (belsı gyengesége miatt) 
jelentéktelenné válik 

• külsı krízis helyzetben elıfordulhat, hogy a 
kollégium a keresztyén-, egyház- és 
magyarság ellenes politika célkeresztjébe 
kerül 

• a kollégium a globális infrastruktúra 
fejlıdésbıl kimarad, elszigetelıdik 

• az ország gazdasági romlása, pénzügyi válsága 
eléri a nemzeti értékeket ırzı és mővelı 
kollégiumot 

• globális és/vagy interregionális ökológiai 
válságok miatt a város és a kollégium 
mőködése veszélybe kerül 

• egyes külsı, nem elhivatott érdekcsoportok az 
intézményeket „privatizálják”  

• a világi hatalom finanszírozás fejében a 
hitvallása gyengítésére, torzítására, 
hamisítására kényszeríti (vagy inspirálja) a 
kollégiumot és fenntartóját 

• a rendezetlen egyházi és társadalmi múlt 
mocsarára alapozott bizonytalan jövı 
cselekvés-képtelenséget okoz 

• az ellenérdekelt református teológiák 
burkoltan támogatják a pataki akadémia 
elsorvadását, nem törekednek a négy 
központú lelkészképzés erısítésére 

• Sárospatak város és lakosságának többsége 
tartósan közömbös lesz a kollégium iránt 

• a kollégiumba tanulni érkezı (alap- közép és 
felsıfokra felvett) diákok mőveltsége és 
felkészültsége romlik 

• nem sikerül a kollégium köré támogató civil 
szervezeteket, gazdasági társaságokat 
szervezni 
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• külföldi magyar protestáns gyülekezetekkel 
való kapcsolatépítés 

• ösztöndíjprogramok, diákcserék 
• részvétel a Comenius Projectben: The 

Practice of Christian Education in Europe 

 
A SWOT és V-analízis részletes kiértékelésére, vitájára számos jól szervezett mőhely 

beszélgetés során kerülhet sor.  
 

2.6. Oktatási és kulturális intézmények, valamint a Zempléni 
Fesztivál 

2.6.1. Oktatási helyzetkép 
 

Sárospatak ezeréves történetét, páratlanul gazdag kultúrhistóriáját, benne a Református 
Kollégium ötödfélszázados fennállását ismerve a töredezettséget kell a mai iskolarendszer 
legjellemzıbb, legszembetőnıbb tulajdonságának tekintenünk. Ma - sajnálatos módon - a 
szervetlen egymás mellé rendeltség, a széttagoltság, a hajdani egységes organizmus 
szétesettsége az iskolarendszer szemmel látható differencia specifikája. Mintha az istennyila 
sújtott volna le Lorántffy Zsuzsánna fejedelemasszony dédelgetett, akolmeleget és nagy 
tudást rejtegetı iskolaházára, az ısi Scholára, amely, egy pogány Isten haragjától, száz 
darabra hullott. De talán így is történt. Hiszen a Kollégium nemcsak Trianont követıen, a két 
világégés között és a második világháború poklában ırizte meg szuverenitását és integritását, 
hanem jóformán a negyvenes évek végéig. A (sokadik) háborús veszteséget (is) ki lehetett 
volna heverni. Ám az ötvenes évektıl kiteljesedı ateista, kozmopolita önkényuralom 
kegyetlenül leszámolt a protestáns, népi, nemzeti hagyományokkal. A tanárok javát számőzte, 
mint a vallásháborúk indulatában dühöngı jezsuita korszakban. A hódoltság korszakaiban is 
megtartó nemzeti tudatot, de még a paraszti kultúra ápolását is ellehetetlenítette. Jó példa erre 
a népfıiskola – egyetlen tollvonással való – megszőntetése. A harmincas évek közepén – a 
nagy európai tradíciók nyomán - indult mővelıdési, felnıttnevelési mozgalom ekkorra már 
intézményesült korszakába lépett. Rácz István vezetésével a Rákóczi Várban rendezkedett be, 
s a Kollégium önálló karaként gyarapodott, terjeszkedett, egy kifejezetten plebejus-népi, 
demokratikus és baloldali szellemben. Mégis letörölték a föld színérıl, a NÉKOSZ-szal a 
falusi olvasókörökkel és a munkás segélyegyletekkel együtt. Ennél leleplezıbb gesztus nem 
kell. A pataki iskola aztán – a szellemi szesztilalom sivatagos évtizedeiben – beleszürkült a 
létezı szocializmus átlagmezınyébe. Az egyházat a megmaradt győjtemények rezervátumába 
számőzték, a várost felsıfokú stúdiumaitól megfosztották, megmaradt gimnáziumát és 
alapfokú iskoláit az államosítás gyámsága alá helyezték.  

De nincs szándékukban e helyt történeti elemzést adni, csupán a mai állapotok értı 
elemzéséhez kell rámutatnunk a közelmúlt változásainak fı tendenciáira. Ugyanis ezekben az 
évtizedekben veszítette el Patak azt a koherens iskolarendszert, amelyet rövidebb-hosszabb 
katasztrófaperiódusok ismétlıdésével közel fél évezrede folyamatosan épített. A magos Déva 
várához hasonlatos (iskola)építmény lényege ugyanis éppen abban van, hogy a helyi kultúra 
szolgálatát messze meghaladó távlatosságot és univerzalitást célzott meg. Mert mi mást – mi 
kevesebbet – vállalhatott volna a Mohács után alapított Kollégium, mint a három részre 
szakadt ország szellemi újraegyesítését? Természetesen a „haza a magasban” illyési 
terminológiájában. S szolgálta ugyanezt, de legalább a puszta megmaradást a Habsburg 
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gyámság évszázadaiban, a (bibliai) magyar nyelv ápolásával (miközben féltucat élı és holt 
nyelven folyt a tanítás falai között). Az univerzalitás pedig azt jelentette, amit a középkori 
egyetemek gyakorlata teremtett: a tudás teljességét adni a kor színvonalának megfelelıen. 
Hiszen békés, szélárnyékos korszakokban azonnal nyújtózkodott az Iskola a bölcseleti és 
természettudományok mellett a teológia, a jog, a lelkész- és tanárképzés felé, a felnıttképzésig 
bezárólag. S tette mindezt protestáns, nemzeti szellemben, mivel történetesen ezt a mezsgyét 
taposta ki számára az európai, a honi és a helyi történelem szentháromsága. Vagyis egy 
európai távlatosságú helyi kultúra virágzott a város falai között. Nos, mindössze ennyit 
kerestünk a kétezer-nyolcadik esztendıben tett látó-utunk alkalmával.  

Ezután felsoroljuk azt a tizenöt intézményt, fıbb paramétereivel együtt, amely 
oktatással, képzéssel, neveléssel foglalkozik a mai iskolavárosban, tehát funkciója szerint a 
régi Kollégium kebelébe tartozna:  
 

2.6.1.1. Óvodai intézmények 
 

A Mese Óvoda és Bölcsıde nevő városi fenntartású összevont intézmény három 
telephelyen mőködik, közös igazgatással. A teljes gyermeklétszám 407 fı, melybıl 190 leány. 
A tanulócsoportok és a foglalkoztató helyiségek száma 14 db. Gyógypedagógiai nevelésben, 
oktatásban 2 gyerek vesz részt. Fı munkaviszony keretében, pedagógusként 36 fıt, kisegítı 
munkakörben 20 fıt foglalkoztatnak. Az egyes óvodai épületek jó állapotban vannak, 
felszereltségük átlagosnak mondható, napi 10 órai nyitva tartással üzemelnek. Férıhely 
minden jelentkezı számára biztosított, a gyermeklétszám enyhe, de folyamatos fogyása miatt. 
A tagintézményekbe való jelentkezés nem teljesen egyenletes, mert a roma népesség a 
lakóhelyhez való közelsége miatt, fıként egy telephelyen összpontosul. Más családok 
ugyanezen okból igyekeznek elkerülni e helyt. A fenntartó mindenesetre igyekszik elkerülni 
az etnikai csoportok szerinti elkülönülést. Korábban mőködött „Waldorf-jellegő” óvoda, ma 
nincs specializálódás, de a fıiskolás folyó óvóképzés gyakorló intézményeként is vállalnak 
többlet szakmai feladatokat. 
 

2.6.1.2. Alapfokú oktatási intézmények 
 

A két városi fenntartású általános iskola (Esze Tamás és Petıfi Sándor) 2001-ben 
egyesült Rákóczi néven. Az alábbi adatok erre az intézményre vonatkoznak. Összes 
tanulólétszám ma 631 fı, melybıl 286 leány. A tanulócsoportok száma 19, ám 
évfolyamonkénti megoszlásuk nem egyenletes. Az alsó tagozatban már csak 3-3 
tanulócsoport mőködik, míg a felsı tagozat felerészben még 4-4 csoporttal mőködik. Az elsı 
osztályosok száma 59, a hetedikeseké 102 fı. A fogyás nem kizárólag demográfiai okokkal 
magyarázható. A három éve megnyílt református iskola elszívó hatása máris jól érzékelhetı. 
Feltőnı, hogy a teljes népesség közel felét a más településekrıl bejáró gyerekek adják (631-
bıl 286-an vannak). Ennek oka fıként a kistérség iskoláinak bezárásával, ellehetetlenülésével 
magyarázható. De szerepet játszik a szülıi döntések meghozatalában a városi iskola 
kedvezıbb feltételrendszere, valamint a környezı falvak etnikai arányainak változása is. Így 
is drámaian magas a hátrányos helyzető tanulók száma. A 631 fıbıl 264-en tartoznak e 
kategóriába, amelyen belül a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek száma 96 fı. 
Ugyancsak magasnak mondható az integráltan oktatott, sajátos nevelési igényő, valamint 
tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézségekkel küzdı tanulók száma: 38, illetve37 fı. 
Annál is inkább, mert a városi önkormányzat külön intézményt mőködtet a különbözı 
fogyatékkal élı gyermekek számára. Az Erdélyi Jánosról elnevezett alapfokú, kisegítı 
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iskolában 150 gyerek nevelésével foglalkoznak. Az általános iskolában foglalkoztatott 
pedagógusok száma 50 fı. 

A Tiszáninneni Református Egyházkerület a közelmúltban saját fenntartású, nyolc 
évfolyamos általános iskola kiépítését kezdte meg. A szép és korszerő iskolaépületben 
jelenleg három évfolyamon, mintegy 100 gyerek nevelése-oktatása folyik. Az új iskola 
presztizse máris nagyon magas. A város igényesebb és tehetısebb polgárai elıszeretettel 
íratják gyermekeiket ebbe az intézménybe, tekintet nélkül a felekezeti hovatartozásra. A 
hirtelen magasra szökött igényeket nem is tudják kielégíteni, így ebbıl aztán származik némi 
szóbeszéd és rosszallás az elutasítottak részérıl. 

A Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolája ugyancsak részt vesz a 
város (és környéke) oktatási alapfeladatainak ellátásában, miközben gyakorlati terepként, 
képzési mőhelyként szolgálja az általános iskolai tanítók képzését. Korábban a középfokú, 
felsıfokú majd fıiskolai képzés jó másfél évszázada önállósult, helyi intézményéhez tartozott 
szakmailag és szervezetileg, ma a Miskolci Egyetem önálló egysége. Korábban a város 
közoktatási elitintézményének számított, ma a presztízshierarchiában megelızi a református 
iskola, de még mindig vonzó célpont a beiratkozó gyerekek családjai számára. Felszereltsége 
és szakos ellátottsága sokkal kedvezıbb az országos és a helyi átlagnál, ami hosszú idı óta 
stabil vezetésének és a gyakorlóiskolai funkcióból következı magasabb támogatási 
összegeknek tulajdonítható. Fenntartási költségeit gyakorlatilag dupla fejkvótából fedezi. .Az 
intézmény kihasználtsága lehetıvé tenné, kb. 100 gyerek átvételét a városi iskolából, ám a 
fennmaradásért folytatott harc még a tárgyalásig sem engedte el a feleket, noha kölcsönös 
elınyöket hozhatna egy okos kompromisszum jelenlegi tanulói összlétszáma:420 fı, melybıl 
217 leány. A pedagógusok száma 39 (amelybıl 33nı!), a kisegítı alkalmazottak száma 17 fı. 
26 osztályterem és szaktanterem áll a 19 tanulócsoport rendelkezésére. Ebbıl is látható 
milyen kapacitással rendelkeznek. A mőszaki-technikai ellátottság színvonalát jellemzi, hogy 
41 korszerő számítógéppel, 33 jogtiszta szoftverrel, 8 db. lézernyomtatóval rendelkeznek. 
Könyvtári állományuk közel 10 ezer kötetnyi könyvbıl áll, miközben 200 méteren belül 
elérhetı mind a fıiskola, mind a város saját könyvtára. 
 

2.6.1.3. Alapfokú oktatást segítı és kiegészítı intézmények 
 

A városban három mővészeti iskola mőködik. Legnagyobb hagyományokkal az ének-
zenei mőveltséget megalapozó és elmélyítı intézmény, a Farkas Ferenc Mővészeti Iskola 
rendelkezik. Tanulólétszáma 729 fı, amelybıl 470 leány. A gyerekek természetesen 
valamelyik általános iskola rendes növendékei, zenei tanulmányaikat fakultatív alapon, 
iskolai elfoglaltságuk után folytatják. 16 fıállású pedagógust és 4 kisegítı alkalmazottat 
foglalkoztat az intézmény. A vizuális kultúrát és a képzımővészeti technikákat oktatja a 
magánalapítványként mőködı Art-Ért Mővészeti Iskola, és a paraszti néphagyományokra 
alapozó néptánc-kultúrát ápolja és tanítja a Táncmővészeti Iskola. Az innen kikerülı 
növendékek alkotják a sokszoros arany minısítéssel rendelkezı Bodrog Néptáncegyüttes 
törzsállományát, és egymást, váltó nemzedékeit. 

A Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat fıképpen logopédiai szolgáltatást és 
nevelési tanácsadást végez. Az elıbbi 382 gyereket érint, az utóbbi feladatkör 498 gyerek 
családjára vonatkozik. Az önkormányzati fenntartású intézmény 9 fıállású szakalkalmazottat 
és 2 fı kisegítı munkaerıt foglalkoztat. 
 

2.6.1.4. Középfokú oktatási intézmények 
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A Vay Miklós Szakképzı Iskola egy szakiskolát és egy szakközépiskolát foglal 
magában. A szakiskola tanulólétszáma 424 fı, amelybıl 84 lány. A tanulócsoportok száma 
16. Pedagógus munkakörben 20 fı (ebbıl 5 nı), kisegítı alkalmazottként 6 fı dolgozik itt. Itt 
vannak tehát a fiúk – a katedra mindkét oldalán – csakúgy, mint a szakközépiskolában, 
amelynek 167-es tanulólétszámából mindössze 6 fı tartozik a gyengébbik nemhez, s a 15 
tanárból is 8 nı. Az intézmény a Hustác városrészben van a görögkatolikus templom az 
Árpád Vezér Gimnázium és a lezárt, de gondozott zsidótemetı szomszédságában. Szép, 
rendezett környék lett a város-rehabilitáció eredményeként. Az iskola ellátottsága, 
felszereltsége átlagosnak mondható.  

Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium a legújabb egysége a sárospataki 
iskolahálózatnak. A Rákóczi Gimnázium egyházi kézbe való visszavétele után épült 
Makovecz Imre terve alapján. Lelkes hívei és kritikusai egyaránt vannak azóta is, mind az 
épületegyüttes funkcionális sajátosságainak, mind az intézménytípus szükségességének. 
Kétségtelen, hogy megalakulását követıen sokan „átigazoltak” ide a Kollégium tanárai közül. 
Népszerősége a diákok között is magasabb, elsısorban a gazdagabb és esztétikusabb 
környezet miatt. Ennek kialakításában nagy szerepe volt az új intézmény elsı igazgatójának 
Velkey Józsefnek, akinek vezetıi megbízását azonban nem hosszabbította meg az 
önkormányzat annak ellenére, hogy egyedüli pályázó volt. Sovány vigasz, hogy azóta új 
polgármester és új önkormányzat alakult. Az iskolának ma 641 tanulója van, amelybıl 386 
leány. Összesen 21 tanulócsoportban tanulnak. Három fı gyógypedagógiai nevelésben vesz 
részt. A gimnázium 48 tanárából 36 nı. 19 fıs kisegítı személyzet segíti szakmai 
munkájukat. A gimnáziumhoz tartozó kollégiumban 328 tanuló lakik, közülük 207 leány. 
Felügyeletüket 14 nevelıtanár látja el, köztük hét nı. Továbbá18 fıs kisegítı személyzet 
tartozik hozzájuk. 

A Református Gimnázium és Általános Iskola a Tiszáninneni Református 
Egyházkerület fenntartásában mőködı Kollégium egyik intézménye. Helyzetükkel és 
jövıjükkel egy közelmúltban készült kutatás (A Sárospataki Református Kollégium – SRK – 
szervezetszociológiai, gazdasági elemzése – 2007. Szerk.: Dr. Koncz Gábor) foglalkozik 
részletekbe menıen. E helyt csak néhány elemét erısítjük meg, amely egybecseng saját 
tapasztalatainkkal is. Míg az általános iskolába növekvı túljelentkezés tapasztalható, addig a 
gimnázium lassan beiskolázási gondokkal küzd. Számban és minıségben is elmarad a városi 
gimnázium beiskolázási állományától. Az okok messzire vezetnek, ezért itt csak két tényezıt 
emelünk ki. Egyik az infrastrukturális ellátottság szerénysége, kopottsága, hogy finoman 
fogalmazzunk. Súlyosabb a másik: a református gimnázium nem akarja, vagy nem tudja 
világosan megfogalmazni, hogy miben különbözzön, miben legyen különb a világi iskoláknál. 
Megoldandó probléma továbbá, hogy a mai kollégiumi helyzet nem is hasonlít az egykorihoz. 
Sem ahhoz a több-százéves gyakorlathoz, amelyben a diákok „hadai” éltek egy fedél alatt, 
szigorúan hierarchikus keretekben, a tógás diákok felügyelete alatt, olykor egy-egy professzor 
házában, sem ahhoz az internátusi rendszerhez, amelyben intenzív, tanórán kívüli képzésben 
részesülhettek. A mostani ellátás leginkább diákszállóra emlékeztet, amely a hét négy napján 
ad kosztot-kvártélyt az alkalmi múzsafiaknak. 
 

2.6.1.5. Felsıfokú oktatási intézmények 
 

A Teológia ugyancsak a nagy büszkeséggel emlegetett visszavételi folyamat része, - a 
korabeli szándékok szerint - annak megkoronázása. Ám az aggályok korán (már a 90-es évek 
elején) megfogalmazódtak. Szentimrey Mihály a Győjtemények igazgatójaként látta úgy, 
hogy az egyház nincs olyan szellemi kondícióban, ami a két háború közötti szinten való 
mőködést lehetıvé tenné. Az aggodalom sajnos be is igazolódott. A sárospataki teológia csak 
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halvány mása a debreceninek. A diákok hiányolják a korszerő szemléletmódot, a modern 
irányzatok ismertetését, a mesterképzés lehetıségeit, a kiegészítı tanárszakok 
megszerezhetıségét, a bensıséges hitéleti gyakorlatokat és a társadalmi kapcsolatokat. Ám 
nem volnánk igazságosak, ha nem vennénk figyelembe az adott nehézségeket. Az anyagi 
források szőkösségét, a debreceniek tartózkodását, a depresszív mentalitást stb. A lehetıség 
benne van az intézményben. 

A tanítóképzésnek Sárospatakon lassan másfél évszázados hagyománya van. Az 
államosítást követıen elıbb középfokú, majd felsıfokú, azután fıiskolai szinten folyt a 
képzés Comenius Tanítóképzı Fıiskolaként. Jelenleg a Miskolci Egyetem Sárospataki 
Fıiskolai Kara a hivatalos neve és státusza. Hallgatóinak száma 680 fı, amelybıl nappali 
tagozatos 399 fı, levelezı hallgató 281 fı. Tanító és óvodapedagógus szakokon folyik a 
képzés. Az intézmény oktatói kara 46 fı, ami 2 tanár, 22 docens, 10 adjunktus és 11 
tanársegéd munkáját jelenti. A felvételi keretszámokat az egyetem szabja meg, így 
mőködésének kereteit egyértelmően megszabja. Külön kell szólni a Felnıttképzési 
Központról, amely a fıiskolai kar közvetlen közelében van, így megközelíthetısége, 
funkcionális kialakítása révén alkalmas a tervezett továbbképzési- és távoktatási feladatok 
ellátására, egyben hozzájárul a hallgatók teremgondjainak enyhítéséhez. Az épületben 4 
elıadó terem, két számítógépes oktatóterem, egy 100 fıt befogadó nagy elıadó, valamint egy 
magas színvonalú multimédiás központ található. Az épület összesen 250 fıt képes befogadni 
egy idıben. A tetıtérben kialakított konferenciaterem elıadások, koncertek, egyéb 
rendezvények számára is alkalmas. A hallgatók választhatnak az akkreditált pedagógus 
továbbképzések körébıl, új ismereteket szerezhetnek az informatikai eszközök hatékony 
felhasználásáról, ECDL jogosítványt szerezhetnek. Angol, francia, német, olasz, orosz, 
szlovák, eszperantó nyelvtanfolyamokon vehetnek részt, kezdı-haladó szinten. Mindezekbıl 
helyben nyelvvizsgát is tehetnek. Az ELTE ITK ORIGO államilag elismert vizsgahelye és 
TELC nemzetközi nyelvvizsga alap-, közép-, és felsıfokon való megszerzésének lehetısége 
is adott. 
 

2.6.1.6. A Sárospataki Népfıiskola  
 

A Kollégium keretei között jött létre 1935-36 telén Újszászy Kálmán és Szabó Zoltán 
professzorok vezetésével. Az elsı bentlakásos téli tanfolyamokra azokat a „csizmás 
diákokat”- képzetlen, de tehetséges parasztfiatalokat - hívták meg, akiket a környezı falvak 
lelkészei, tanítói, gyülekezetei jó szívvel ajánlottak. Közülük sokan faluvezetıkké váltak, 
illetve futottak be nagyívő pályát a politika, tudomány, vagy mővészet területén. Ezekbıl a 
téli tanfolyamokból alakult ki fokozatosan az a szisztematikus felnıttképzési rendszer, amely 
a háború végére eljutott az intézményi önállósodás küszöbéhez. A negyvenes évek második 
felében a Rákóczi Vár adott otthont az immár folyamatosan mőködı népfıiskolának. 
Vezetıje, Rácz István, az intézmény felszámolása után Finnországba emigrált, ahol 
tudományos munkásságával a Finn Akadémia tagságáig vitte. (A Vikár utáni Kalevala 
fordítás az ı nevéhez főzıdik). A hatvanas, hetvenes években a volt népfıiskolások Újszászy 
Kálmán kertjében megtartott alkalmi összejövetelei tartották ébren a népfıiskolai gondolatot, 
igaz, úgyszólván illegalitásban. Mindenesetre a rendszerváltás elıkészítıinek szinte minden 
figurája és személyisége megfordult ezeken a seregszemléken, a késıbbi párthovatartozásra 
való tekintet nélkül (pl. Pozsgay, Csurka, Fekete, Vitányi, Juhász stb.) A népfıiskola 
feltámasztására 1986-ban érkezett el az alkalom. A kezdeti próbálkozásokhoz a fıiskola adott 
menedéket, majd egy városi értelmiségiekbıl álló civil szervezet: a Sárospataki Népfıiskolai 
Egyesület vállalta fel a mőködtetést. Ezután egy másfél évtizedes eredményes mőködés 
következett (lásd: Balázsi Károly, Bolváry-Takács Gábor: A Sárospataki Népfıiskola másfél 
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évtizede -1986-2001 c. kötetet.), amelynek során a hazai népfıiskolák elsı vonalába került az 
immár önálló épületben (Domján Ház) mőködı intézmény, majd az alapítók eltávozásával 
napjainkra sajnos eljelentéktelenedett a Magyar Népfıiskolai Társaság defenzívába 
vonulásával egyidejőleg. Lehetıségei azonban beláthatatlanok, ha ismét jó kezekbe kerül e 
nemes tradíció.   
 

2.6.1.7. Összegzés 
 

1. Töredezettség, széttagoltság, sokszektorúság - Érdemes áttekinteni a fenntartó 
intézmények sokaságát és heterogenitását.: a./ Sárospatak Város Önkormányzata: 
óvoda, általános iskola, kisegítı iskola, szakközépiskola, gimnázium, mővészeti 
iskola, szakszolgálat b./ Tiszáninneni Református Egyházkerület: általános iskola, 
gimnázium és teológiai akadémia, mint a Kollégium részei c./ Miskolci Egyetem: 
tanítóképzı, mint fıiskolai kar és gyakorlóiskola, mint önállóan gazdálkodó intézet 
d./magánalapítványok, mint nonprofit szervezetek: képzı- és táncmővészeti iskolák e./ 
egyesület, mint civil közösség: népfıiskola – Valamikor mindez (és ami már nincs is) 
egyetlen szervezeti egységben létezett. Manapság ennyiféle egymástól független 
fenntartó nem hogy nem ül le egymással egyeztetni, jóformán nem is tudnak egymás 
mőködésérıl, ha igen, csak mint konkurens szervezetrıl, amelytıl elválasztják 
érdekei. 

2. Elszigeteltség, kapcsolatok hiánya – Részint a fenti okok miatti elszigeteltség jellemzi 
a teljes iskolarendszert vertikális és horizontális irányban egyaránt. Azaz nem épülnek 
egymásra az egyes képzési szintek az alapfoktól a középiskolán át a felsıfokig, de a 
felsıfok sem ad „megrendeléseket” az alsóbb fokozatoknak, tekintve, hogy önmaguk 
sem rendelkeznek karakterisztikusan megfogalmazott hitvallással, vagy/és 
koncepcióval Az egyházi iskolák teljes vertikumának kiépítése ad némi reményt a 
jövıre vonatkozólag, de ott is sok még a kívánni való. Hiányoznak másrészt az eleven 
kapcsolatok a helyi társadalommal, a munka világával, a hazai és külföldi 
partnerintézményekkel, a szőkebb-tágabb tájhazával. Vonatkozik ez mind a 
szakképzésre, mind a pedagógus- és lelkészképzésre. A legtöbb „oktatási egység” 
(mert ez itt a pontos meghatározás) olyan zárványként él, hogy még a város 
közmővelıdési intézményeivel is csak áttételes kapcsolatokat tart fenn. 

3. Peremhelyzet – Míg a hajdani Kollégium Isten színe elıtt, valamint az úri, polgári és 
paraszti mecenatúra párfogásában és figyelmében a világ közepén látta és láttatta 
magát, addig a mai, magára hagyatott iskola a periférián irigykedik szerencsésebb 
helyzető sorstársaira. Ez sajnos, különösen érvényes a két felsıfokú intézményre. 

4. Hiánygazdálkodás, maradék elv – Az apadóban lévı fenntartói források, a csökkenı 
gyermeklétszám és annak hosszú távú következményei, az oktatók egzisztenciális 
gondjainak növekedése, az etnikai arányok megváltozásából következı szlamosodás 
veszélye, mind elısegíti az izolációs törekvéseket, a külsı környezet iránti 
gyanakvást, a depresszív magatartásformákat. 

5. Kollektív eszmék, vezérlı gondolatok hiánya Mind közül talán ez a legsúlyosabb 
probléma. A szekularizáció, az elvilágiasodás már az egyházi iskolákat is elérte, 
nemhogy az állami intézményeket, alapítványokat, civil szervezeteket. A patriotizmus 
is korszerőtlenné válik a mediatizált közvélemény szemében. A tömegkultúra (és 
olykor a magas kultúra is) az individuum elsıbbségét sugallja, a közösséggel 
szemben. A helyi kultúra szegényedik, a tradíciók kiüresednek, mőanyag bóvlik, 
intelligens vacakok, import filozófiák, pótvallások, globális ünnepek nyomulnak 
helyükre.   
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2.6.2. Mővelıdés, kultúra 
 

A közmővelıdés és a közgyőjtemények intézményeinek jelenlegi sárospataki állapotát 
jónak ítéljük különösen, ha a fejlesztés szempontjából vesszük szemügyre a kialakult 
helyzeteket, az intézményi tevékenységeket és az azt szolgáló infrastruktúrát. Van egy, a 
hagyományos mővelıdési otthoni ajánlatot (vagyis a ’80-as években kialakult intézményi 
tevékenységszerkezetet) kitőnıen megvalósító mővelıdési otthon; van egy kiválóan 
menedzselt mőemlék-együttes (témánknál maradva sem most, sem a késıbbiekben nem 
érintjük az SRK struktúráját). Van egy, a hazai kisvárosi átlag mennyiségét és 
teljesítıképességét elérı, jobbára a kultúra/mővelıdés/közélet területén mőködı civil 
egyesületi háló. Mindezek együttese megfelelı alapot jelent a továbblépéshez. 

A jónak mondott állapotok ellenére persze az intézményi ajánlatok és a civil 
szervezıdések csak az elszántan mővelıdni/együttlenni/cselekedni akarókat érik el, illetve 
fogják össze. A kialakult gyakorlat változatlan fenntartása egyáltalán nem, vagy csak nagyon 
lassan, csekély hatékonysággal képes arra, hogy a kulturálisan inaktív, a nem érdeklıdı, a 
helyi társadalomért jelenleg nem cselekvı helybélieket aktivizálja, tehát a kultúrával és/vagy a 
közélettel foglalkozók körét jelentısen bıvítse. Erre a jelenleg alkalmazottakhoz képest új 
szakmai eljárásokra, jobbára a közösségfejlesztés néven közismertté váló professzió 
módszeres és folyamatos felhasználására, a jelenlegihez képest átgondolt és átalakított 
támogatási rendszerre lenne szükség; a fejlesztési szövegrészben erre majd kitérünk. A 
sárospataki illetékesek mentségére itt csak annyit jegyzünk meg, hogy a közösségfejlesztési 
technikák alkalmazásának lebecsülése (és ezzel egyidejőleg hiánya) országos jelenség. 
Leginkább elszigetelten szokás alkalmazni ezeket, csak ott, ahol tudatosan felvállalják, ahol 
tehát merik eljárásait felhasználni, nem félve egy önkormányzó/önmőködı helyi társadalom 
öntudatából következı konfliktusoktól. Az ebbéli hiátust eszünk ágában sincs a jelenlegi 
pataki tényezık szemére hányni. Az persze tagadhatatlan, hogy a szó általános értelmében 
vett helyi polgári társadalom, innovatív városlakosság, a szó legtágabb értelmében 
értelmezhetı városközösség csak ezen eljárások alkalmazását követıen alakulhat ki; de hát 
éppen azért fogalmazódik meg fejlesztési koncepciónk, hogy új eljárások eredményeképp 
helyben új helyzet teremtıdjön.90 

 

2.6.2.1.  A Mővelıdés Háza 
 

A város és környéke meghatározó és megkerülhetetlen közmővelıdési intézménye. 
Épületükben és azon kívül szervezett mővelıdési/szórakozási/szabadidıs alkalmaik a 
sárospatakiak és a kistérségben élık közül azon (nem lebecsülendı számú) érdeklıdı 
számára, akik ajánlatára figyelmesek/érzékenyek, igényes és nívós szakmai szolgáltatást 
biztosít. Színházi bérletsorozatai, pódiumsorozata, gyermekszínházi elıadásai, zenei és 
ismeretterjesztı programjai, kiállításai, hagyományırzı tevékenysége, mozija és a filmkultúra 
érdekében tett egyéb erıfeszítései, képzései és tanfolyamai, amatır mővészeti csoportjai, 

                                                 
90 A mővelıdést/kultúrát tágan értelmezve nem hallgathatom el egyik informátorom (a mőv.házi munkatárs 
Stupf Gábor) javaslatát, aki szerint a városban nyitott, a szabadidı eltöltésére, vendéglátásra, kulturális 
rendezvényekre (is) alkalmas terek rendszerét kellene mielıbb kialakítani részben a mőv. ház – tanítóképzı 
között (amit még amúgy is említek), részben a Szent Erzsébet téren az elıbbinél szakrálisabb célokra, részben az 
SRK és az iskolakert között, egy feltételezett sétálóutcába szervesítetten, részben a Vízikapunál; mindezt a 
városszerkezettel foglalkozók figyelmébe ajánlom. 
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klubjai és szakkörei, szakmai és amatır versenyeik, a Pataki Nyár rendezvényei, a regionális 
Zempléni Fesztiválban való részvételük, az Alkotóház, az Újhutai tábor tevékenysége, a civil 
szervezetekkel való együttmőködésük egyenletes minıségő; teljesítményük a mai kisvárosi 
átlagot meghaladó szakmai feladatmegoldást jelent91. 

Felesleges helyi olvasóink számára tevékenységük részleteit összeírnunk, hiszen ık 
valamennyien folyamatos fogyasztói/használói az intézmény ajánlatainak. A Mővelıdés Háza 
szakembergárdájának szakmai rugalmasságára és fejlesztıképességének bizonyítására 
azonban mégis utalunk kell a saját kezelésbe vett mozi példáján. Ezzel nemcsak 
megmentették ezt az épületrészt a (köz)mővelıdés terének, hanem a filmmővészet folyamatos 
városi jelenlétét is biztosítják/garantálják nemcsak folyamatos vetítéseikkel és a mővész-
mozival, az a köré szervezett beszélgetésekkel, hanem a filmtechnika ismertetésével is. Nem 
kis szakmai erıfeszítést jelenthetett a filmszínházi üzemvitel felvállalása, és nyilván 
folyamatos gondot és gondozást kíván fenntartása/mőködtetése, de példamutató, hogy nem 
elutasították vagy megkerülték, hanem felvállalták és megfeleltek a jelentkezı kihívásnak. 
Ilyen külsı kényszer lehetett a Szent Erzsébet évfordulón való szerepvállalásuk is, amit 
ugyancsak mintaszerően oldottak meg úgy, hogy a spontán (a részben általuk generált) 
igények mellé állva, szakértelmükkel (és infrastruktúrájukkal) sikerre vitték azt. Éppen ezért 
gondoljuk úgy, hogy más kihívásokra is hasonló megbízható színvonalon válaszolnának; ezért 
is fogalmaztunk a korábbiakban úgy, hogy jelenlegi tevékenységük megbízható minısége a 
fejlesztés jó alapját jelenti/jelentheti. 
 Ilyen további kihívást (’külsı kényszert’) jelenthetne például, ha a város (mint ahogy 
errıl 25 évvel ezelıtt már szó esett), a forgalom elterelésével összenyitná az intézmény és a 
tanítóképzı elıkertjét, új ’agórát’, a közösségi mővelıdés új színterét teremtve ezzel. Bár a 
fejlesztésekrıl szólván még visszatérünk erre, most (a fentiekhez kapcsolódva) csak annyit 
jegyzünk meg, hogy ez a fizikai változtatás bizonyára hatással lenne az intézmény 
tevékenységszerkezetére, hiszen nemcsak új ’produkciós’ helyszínnel bıvülnének, hanem az 
új, nyitott színtéren megjelenı más magatartásformákat is új módon kellene kezelniük. Az 
elıbb sorolt példák alapján biztosak lehetünk abban, hogy a Mővelıdés Háza 
szakembergárdája jól megfelelne a mindebbıl következı feladatoknak is. 
 

2.6.2.2. MNM Rákóczi Múzeuma 
 

Bár a múzeum (országos jelentısége miatt) a Nemzeti Múzeum struktúrájának szerves 
része, ízig-vérig sárospataki/térségi illetıségő és érdekeltségő intézmény, még akkor is, ha 
„vezérlete”, pénzügyi támogatása, alapvetı fejlesztése Budapestrıl, az országos múzeum 
sorsával és helyzetével összekötve történik. „A XVI. században épült, majd a XVII. 
században bıvített váregyüttes a hazai késı reneszánsz építészet gyöngyszeme. A látványos 
vár és a történelmi család együttes vonzereje megmutatkozik abban, hogy Zemplén messze 
kiemelkedıen leglátogatottabb intézménye a Rákóczi Múzeum” – írja Tamás Edit történész92. 
A múzeum-együttes folyamatosan bıvülı, jelenleg már ízléssel bekerített, igényes tájékoztató 
táblákkal jól ellátott területe magában foglalja a korábban ezen kívül esı volt Borostyán 
éttermet/panziót; az egykori trinitárius kolostor ma kiállítóterük szerves része. Jelen szöveg 
helyi felhasználói napi szinten tájékozottak kiállításairól, rendezvényeirıl, az épület 
folyamatos megújulásáról, a szakmai meglepetésekrıl, és az így elıkerült, korábban 
ismeretlen terek hasznosításáról, így ezeket nem részletezzük. Bizonyosan ismert látogatóinak 
                                                 
91 A Mővelıdés Háza beszámolói; Nébliné Babik Katalin – Sajó Attila Jelentés Sárospatak Önkormányzata 
közmővelıdési feladatellátásának általános, részletes szakfelügyeletérıl, (2004.) 
92 Tamás Edit Múzeumlátogatók Zemplénben (2000-2004), Szerencs, Tokaj-Hegyalja Kapuja, szerk. dr. Frisnyák 
Sándor és dr. Gál András, Szerencs, 2005, 353. old. 
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magas száma is, de azt azért érdemes idézni, hogy 2000 – 2005 között csaknem megduplázták 
regisztrált látogatóik számát (2000: 74.384 fı, 2005: 140.897 fı)93, míg 2007-ben ezt is 
jelentısen meghaladták; látogatóik száma tavaly 195.399 fı volt; ebbıl rendezvényeiken 
7.000, a „múzeumok éjszakája” alkalmán 757 fı vendéget fogadtak. (Látogatóik számát 
különösen az SRK vendégszámával lenne érdemes összevetni, mert ebbıl még inkább 
kiderülne  A Vármúzeum szakszerően menedzselt helyzete, avagy az SRK ügyefogyottságai. 
Hiszen miért tételeznénk fel, hogy a Patakra látogatók a Rákóczi-várat igen, de a református 
győjteményt (különösen a ’hazatért könyvek’ manapság közismert eseménysorozatát 
követıen) nem látogatnák meg? Ha, mint ezt, lehetne. 
 Ami ebbıl a mőemléképület-és győjtemény-együttesbıl kihozható, azt az itt dolgozók 
megtették. Külön öröm volt számunkra, hogy (a kínálkozó pályázati lehetıségekkel élve) a 
Rákóczi-család ürügyén, és különösen a nagyságos fejedelemre emlékezve Rákóczi-emlékutat 
dolgoztak ki Patak, a szülıház és Munkács között, bár ez a szándék még rejt magában 
tartalékokat. Ami a turizmus fejlesztésének lehetıségeit illeti, bizonyos, hogy az egyik pataki 
adottság a várépület és a győjtemények, az idıszaki kiállítások; a fejlesztési koncepció 
idıtávlatában a jelenlegi teljesítményre építve (az egyéb fejlesztéseket, különösen a Bodrog-
part hasznosítását feltételezve) velük a városban csodák tehetık.94 

 

2.6.2.3. Képtár 
 

A közismert magánalapításokból felépített képzımővészeti győjtemény a megyei 
múzeumi struktúra részeként a város látnivalóit gyarapítja, idıszaki kiállításai is jobbára ezt 
(és kevésbé a patakiak vizuális kultúrájának fejlesztését) szolgálja. Az épület (a „kaptár”) a 
rendszerváltó években szellemi központ lett; ezt a szerepét aztán a konszolidációt követıen 
elveszítette, de a jeles idık jól jelzik, hogy az infrastruktúra a kiállításokon túl még mi 
minden más összejövetelre (lenne) alkalmas; javaslatainkat a fejlesztési lehetıségekrıl 
szólván tesszük meg. 
 

2.6.3. A Zempléni Fesztivál 
 

A Zempléni Fesztivál helyzetének, látogatói szempontú, látvány kommunikációs 
elemzésének, monitoring tapasztalatainak bemutatása egyrészt azért fontos, mert e rendezvény 
hordozza az integrációs húzó erı, a multiplikatív hatások lehetıségét. Másrészt azért emeljük 
ki, mert a térség rendezvényeinek összes ellentmondása, a koordináció hiánya, a gazdasági-
kulturális szinergizmus teljes hiánya is jellemzı.  

Az alábbi alapkérdésekre keressük a választ:  
- Mennyiben tudja szolgálni a térség kulturális fejlıdését, a helyi értékek bemutatását? 

Kitörési pont- e a térség életében a Fesztivál évenkénti programszervezése? 
- Milyen partnerekkel mőködik együtt a fesztivál? Megjelenik-e a helyi identitástudat 

és miben testesül meg? 
- Kik azok, mely az a célcsoport, akikhez a Fesztivál szólni kíván? 
- Mennyiben szolgálja a helyi partnerek, helyi lakosság és a térségbe látogatók 

megelégedettségét a fesztivál? Milyen kiegészítı szolgáltatásokat kínál a programsorozat a 
látogatói számára? 

                                                 
93 Tamás Edit id. mő 358. old. 
94 Lásd errıl még Tamás Edit idézett mővén túl pl. uı Adalékok Sárospatak turizmusához, Az egri Dobó István 
Vármúzeum Évkönyve, 2007, 735-745. old. 
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- Milyen látványkommunikációs elemek jellemzik a fesztivált? 
- A kulturális értékek felmutatásán kívül milyen gazdasági eredményeket produkál a 

fesztivál a térségben és a térségben kívül? 
- Milyen típusú és színvonalú kulturális aspektusú marketingtevékenységet végez? 

Hogyan igazodik ez a térség szellemi és épített örökségéhez? 
 

2.6.3.1. Az elmúlt évtized eredményeinek összefoglalása 
 

A történeti áttekintés oka az, hogy az elmúlt idıszak kulturális funkcióit, a térségre 
gyakorolt fejlesztı hatását, valamint a jelenlegi tevékenység bemutatását fontosnak tartom a 
jövı tudatosabb tervezéséhez, alakításához. 

Egy bı évtizeddel ezelıtt néhány lelkes mővész és egy támogató: egy teljes fesztivál 
létrehozására szövetkeztek, és elindították a Zempléni Mővészeti Napok akkor még néhány 
napos nyári rendezvénysorozatát. Merész lépés volt ez, hiszen Magyarország e gazdaságilag 
fejletlenebb, méltatlanul háttérbe szorult régiójának meghódítására vállalkoztak. Az elszánt 
kis csapat - helyi polgármesterek, Rolla János, a Liszt Ferenc Kamrazenekar vezetıje, a titkári 
teendıket ellátó Merényi Judit, valamint a fesztivál sikerében a kezdetektıl bízó és azt 
támogató Antenna Hungária Rt. - azonban hitt abban, hogy a mővészettel „felébreszthetik” a 
tájat, élettel tölthetik meg a múlt dokumentumait. 

Az alapítók és a támogató nem titkolt célja volt, hogy ráirányítsák a figyelmet a 
megmentendı építészeti értékekre. Málladozó mőemlékek, pusztuló kövek éledtek újjá, 
váltottak új színekre a Zempléni Mővészeti Napok bı évtizedes élete alatt. Nemcsak a 
füzérradványi Károlyi-kastély újult meg, nemcsak a füzéri vár restaurációját kezdték meg, 
hanem frissen tatarozták a koncertek helyszínéül szolgáló mőemlék-épületek legtöbbjét 
(Sárospatak Rákóczi vár; sárospataki református templom, mádi zsinagóga, stb.). A 
települések felismerték a fesztiválban rejlı lehetıségeket, a helyi városszépítı igény és 
szándék ennek hatására is erısödött.  

A városokban, nagy jelentıségő események, több férıhelyes helyszínein helyi 
vállalkozók étel és ital kínálatával találkozhattunk, míg kisebb helyeken, falvakban a 
koncertek után a helyiek pogácsával, borral, kínálták a társaságot. 
Zempléni Mővészeti Napok a potenciális közönség legkülönbözıbb fizetıerejő rétegeit is 
megcélozta, amikor a fıvárosi koncertbelépık áraihoz képest igen mérsékelt összegekért is 
fogadta látogatóit, ugyanakkor igencsak borsos belépık fejében reneszánsz, barokk 
vacsorákon és vadászlakomákon asztali zenével kísért, fejedelmi fogásokban részesítette a 
közönséget. 

A rendezvény találmánya a kirándulókoncert, melyeken a táj szépsége, a történelmi 
hangulat, a pompás falatok, a kiváló borok, és a zene együtt adja meg azt az élményt, amely 
Magyarországon páratlan esemény.  

A zempléni táj nemcsak felszíni formáit tekintve, hanem etnikailag is igen változatos; 
a magyarság ısi kuruc fészkei mellett szlovákok, ruszinok, svábok, lakta kis falvak húzódnak 
meg a hegyekben; a városok zsinagógái pedig a zsidóság egykori nagy számát hirdetik. Ezért 
az évenkénti mősortervezés során mindig ügyeltek arra, hogy az elıadás szinkronban legyen a 
helyszínnel és annak szellemiségével.  

A nyári fesztivál megvalósította az alapító-szervezık, Rolla János, Merényi Judit és a 
rendezvényt támogató Antenna Hungária Rt. álmát: a mővészetek segítségével az ország 
megismerte ezt a mőemlékekben és természeti értékekben gazdag tájat. 

Rolla János és Merényi Judit, az alapító-szervezık távozása után sokan féltették a 
Zempléni Mővészeti Napok jövıjét. Mára azonban – többek között a fıszponzornak és az új 
szervezıknek köszönhetıen - nemcsak a 2004-es folytatás vált biztossá, de kialakult a 
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programsorozat fı vonulata is. Az új szervezık - Hollerung Gábor karnagy és az általa 
vezetett Interkultur Hungaria Kht. - hangsúlyozottan nem kívántak gyökeres változtatásokat 
bevezetni, de - a fıtámogató Antenna Hungária Rt.-vel egyetértésben - úgy vélték, a váltás jó 
alkalmat kínál arra, hogy a Mővészeti Napok megújuljon.  

A változás lényegét jól tükrözte a 2004. évi Zempléni Fesztivál mottója: „Tradíció és 
megújulás”. A tradíció elsısorban azt jelenti, hogy a fesztiválnak meg kell ıriznie a magas 
mővészi színvonalat, s ennek egyik fontos eleme, hogy a Liszt Ferenc Kamarazenekar - 
koncertjeivel és szellemiségével - része maradjon ennek a fesztiválnak. De a mővészeti napok 
hagyományaihoz tartozik az is, hogy a figyelmet a régió kulturális és turisztikai értékeire 
irányítsa.  

A változások pedig elsısorban az új, fiatalabb generációk középpontba állítását, a jövı 
nagy sztárjainak a bemutatását jelentik. 2004-ben két olyan zenekar képezte a fesztivál 
bázisát, amelyek az elmúlt években a legnagyobb ívő pályát futották be a magyar zenei 
életben: a Danubia Ifjúsági Szimfonikus Zenekar és a Budafoki Dohnányi Ernı Szimfonikus 
Zenekar. Az említettek köré sok fiatal tehetséges mővészt szerveztek, akik révén új repertoár 
és egy kicsit új szemlélet kerülhetett be a Zempléni Mővészeti Napokba.  

Természetesen az irodalom és a képzımővészet mellett a zenés-verses lakomák és a 
kirándulókoncertek sem maradtak el a megújulás során.  

A régióban való gondolkodás jegyében ebben az évben is több határon túli település 
adott otthont a koncerteknek. 

Hollerung Gábor és az Interkultur Hungaria Kht. a fesztivál létrehozásában a helyi 
szervezıkre, a lakosságra is építettek, a térségben lévı mővelıdési intézményeknek is 
nagyobb szerepet szántak.  

A Zempléni Fesztivál (korábban Zempléni Mővészeti Napok) mára már az Észak 
Magyarországi régió egyik meghatározó kulturális eseményévé vált. 

2.6.3.2.  Attrakció - a fesztiválszervezés és a térséghez való kötıdés sajátosságai 
 

A Zempléni Fesztivál, mint attrakció körülhatárolása: 
Az attrakció, vagy vonzerı kifejezés olyan eseményekre és helyszínekre utal, amely 

iránt a látogató érdeklıdik. A szakértık és a kutatók eddig pontos és általános definíciót nem 
tudtak megfogalmazni, de az attrakciókról megállapítható, hogy rendelkeznek az alábbi 
tulajdonságokkal: 

„-Adottságaikkal és menedzsmentjük segítségével látogatókat vonzanak mind a helyi 
lakosság, mind pedig a turisták körébıl. 
-Kikapcsolódási és szórakozási lehetıségeket kínálnak a szabadidejük élvezetes 
eltöltésére. 
-Adottságaik kihasználása érdekében fejlesztették ki ıket. 
-Attrakcióként menedzselik ıket a látogatók igényeinek kielégítése érdekében. 
-A látogatók elvárásainak, szükségleteinek kielégítésére megfelelı szintő és színvonalú 
szolgáltatáscsomagot kínálnak. 
-Ingyenesek, avagy belépıdíj ellenében megtekinthetık.”95 
Az attrakciókat legáltalánosabban a következıképp lehet definiálni: „attrakciónak 

tekinthetünk mindent (tárgyat, személyt, eseményt, stb.), amely embereket felkeresésükre, 
megtekintésükre, kipróbálásukra ösztönöz.” 96 
 

Az attrakciók csoportosítása 

                                                 
95 Walsh-Heron-Stevens megfogalmazása, idézi [Puczkó – Rátz, 2000. 32-33. old ] 
96 Puczkó-Rátz, 2000. 35. old. 
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A szakirodalom számtalan kategorizáló ismérvet alkalmaz az attrakciók 
csoportosítására. A csoportosítás segítségével egyes látogatói szegmentumok könnyebben 
feltérképezhetıek, csoportonként különbözı menedzsment technikák alkalmazása válhat 
indokolttá. Egyes elemzési és kutatási technikák eredményessége és hatásfoka is csak azonos 
körülmények közötti alkalmazás esetén vethetı össze, az alkalmazható marketingeszközök 
használata is jobban körvonalazódik. 

1973-ban Hans G. Helms német zeneesztéta a szociális és gazdasági feltételek, 
funkciók és perspektívák alapján a fesztiválok három alaptípusát írta le: kommunális, zenei és 
nemzeti fesztivál. A bécsi zenei publicista Manfred Wagner már 1983-ban azt prognosztizálta, 
hogy a ’90-es években a fesztiválok jellege megváltozik; ı a fesztiválok négy típusát tételezte: 

- reprezentációs fesztivál - egy terület pillanatnyi mővészeti állapotát hivatott 
bemutatni, programjai több mővészeti ágra terjednek ki és nemzetközi érdeklıdésre tart 
számot; 

- hazai fesztivál - emlékünnepségek a helyszín nagy szülötte, ill. alkotója tiszteletére 
rendezett események; 

- téma szerinti fesztivál - az egy témát minél szélesebb területen kibontani szándékozó 
rendezvénysorozat; 

- célcsoportra irányuló fesztivál – ennek magyar példája a Budapesti İszi Fesztivál. 
A Fesztivál a „tulajdonságai” alapján97 
A Zempléni Fesztivál tulajdonságait elemezve megállapíthatók az alábbiak: 
- Kialakulását tekintve ember alkotta (mesterséges) esemény, de a természeti 

tényezık, a környezet, a táj is érvényre jut a szolgáltatás igénybevételekor. 
- A vonzerık jellege alapján események illetve helyek alkotják. Az esemény évente 

kerül megrendezésre, idıtartama idıben korlátozott.  
- Tágabban vett térbeli elhelyezkedése szerint több település és két ország képezi a 

fesztivál helyszíneit a Zemplénben.  
- A térbeli elhelyezkedés szőkebb értelmezése szerint egyaránt megtalálható a beltéri 

és a kültéri program is. 
- Díjfizetés tekintetében a részvételi díjas koncerteken kívül ingyenesen látogatható 

események gazdagítják a Zempléni Fesztivál kínálatát. 
A látogatók élménye szerint 
A látogatók élménye szerint is van lehetıség arra, hogy csoportosítsuk az attrakciókat. 

A fesztivál közvetlenül és közvetve több csoportot is érint. A helyszínek, a programok és az 
ezekhez igazított kiállítások kulturális és történelmi vonzerıkként jelentenek élményt a 
látogatóknak. A helyszínek megközelítésekor a természeti környezet szépsége fokozza az 
élményt. Az adott programon való részvétel a kultúrálódás, szórakozás és kikapcsolódás iránti 
vágyat elégíti ki.  
 

Vonzáskör 
Az attrakciókat aszerint is érdemes vizsgálni, hogy mekkora területen képesek 

vonzerejüket kifejteni, azaz mekkora távolságról hajlandók látogatóik felkeresni ıket. A 
vonzerı mértékének megállapításakor találkozhatunk: helyi, térségi, regionális, országos, 
nemzetközi, univerzális attrakciókkal.98 

A Zempléni Fesztivál helyszínei a régióban élı lakosság érdeklıdésére számíthatna 
leginkább. (Ennek ellenére kisebb településeken, szokatlan újszerő helyszíneken a helyi 

                                                 
97 A Fesztivál attrakcióként való értelmezése szerinti  csoportosítás elmélete megtalálható: Puczkó László - Rátz 
Tamara [2000]: Az attrakciótól az élményig. A látogatómenedzsment módszerei. Budapest, Geomédia 
Szakkönyvek. pp. 38-41. 
98 Puczkó- Rátz, 2000 
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közönség száma mégsem magas. Ennek oka az lehet, hogy a helyiek számára kevésbé érdekes 
a program és/vagy a helyi szintő kommunikáció, tájékoztatás nem kielégítı!)  

Az augusztusi idıpont lehetıvé teszi a szabadságukat töltı potenciális közönségnek a 
programokon való részvételt, míg a délutáni, esti koncertkezdések a munkaidı letöltése utáni 
érdeklıdıket is várja. 

A fesztivál több zempléni településen kínál programokat, ezért interregionális 
vonzerıvel bír (Nem csak a történelmi Zemplén vármegye területérıl vonz látogatókat, de a 
régió szlovákiai területén még nem olyan magas a látogatottság.), amellett, hogy az ország 
minden részérıl érkeznek nagy számmal a látogatók az eseményekre. A nemzetközi 
attrakciók, több ország lakosai számára is elég vonzóak ahhoz, hogy felkeressék azokat.  

A szlovákiai helyszínek színesítik a fesztivált, de lényegesen hatékonyabb 
kommunikációra van szükség ahhoz, hogy igazi, országhatáron átnyúló, kohéziót erısítı, 
régiók közötti, euroregionális fesztivállá váljon. A szlovák és magyar kulturális értékek 
kölcsönös bemutatása az Antenna Hungária Rt támogatásával nemzetközi szinten is jelentıs 
hazai kezdeményezéső programsorozatot jelentene. 
 
Szinergiahatás 

A különbözı attrakciók vonzereje hat egymásra és felerısíti azok értékét. A Zempléni 
Fesztivál és a Zemplén, mint kulturális és földrajzi egység vonzereje kölcsönös elınyöket 
biztosít egymásnak. A fesztivállátogatók a programok elıtt és után megismerhetik a térség 
természeti, kulturális, történelmi vonzerejét. Az éppen itt tartózkodó turisták, akik nem a 
rendezvény miatt keresték fel a térséget, bekapcsolódhatnak az eseménysorozat életébe. 
Feltételezések szerint a vonzerık nem adhatók össze, az összesített vonzerık nem egyenlık az 
attrakciók matematikai összegével. Ha egy területen több (pl. 3-4) attrakció van, akkor a 
vonzerı ennek többszöröse (pl. 5-6). 

A szinergiahatáshoz kapcsolódóan „elsıdleges és másodlagos attrakcióról” 
beszélhetünk. „Elsıdleges attrakció az, ami önmagában is képes látogatásra bírni az 
érdeklıdıket”, mint például a fesztivál egy komolyzenei koncertje. „Másodlagos vonzerı a 
büfé, vagy borkóstolás, ami önmagában csak ritkán lenne képes területére vonzani a 
látogatókat, de jelenlétük és elérhetıségük növeli a leendı közönség elégedettségének 
valószínőségét.”99 
 

2.6.3.3. A mővészetek és az örökség kapcsolata 
 
Az örökség definiálása 

A Zempléni Fesztivál rendezvénysorozat minden évben komplex kínálattal fogadja 
látogatóit. A komolyzenei elıadások és a történelmi jelentıségő helyszínek a kulturális és a 
természeti örökségek részét képezik, melyek az állandóságot képviselik egy folyamatosan 
változó világban, ezért napjainkban komoly vonzóerıvel rendelkeznek.  

Az örökség szó fogalma az elmúlt idıkbıl származó értékekre utal, melyet egy 
generáció megırzésre érdemesnek tart és továbbad a következınek. Személyes érték esetén 
családi örökségrıl, míg közösségi vagy nemzeti érték esetén „közös örökségünkrıl” 
beszélhetünk.100 Nuryanti (1996) szerint tágabb értelemben az örökség a társadalom 
kulturális hagyományainak részét képezi, és része egy közösség identitásának.101  

                                                 
99 Puczkó- Rátz, 2000. 65. old.] 
100 Részletesebben lásd: Hall-McArthur In.: [Puczkó - Rátz 2000. 68. old.] 
101 Részletesebben lásd: Uo. 68. old. 
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A Zempléni Fesztivál kínálata szorosan kapcsolódik különbözı örökségekhez, melyek 
Tunbridge és Ashworth (1996) [In: Puczkó-Rátz, 2000. 68. old.] szerinti örökségfogalom öt 
aspektusához a következıképpen viszonyul: 

- „a múlt bármilyen maradványainak szinonimája”: a programok mőemlék jellegő 
épületekben vagy környezetükben zajlanak,  

- „egyéni és kollektív emlékek, a múlt nem fizikai összetevıi”: szellemi örökség 
átadása elıadóestek keretei közt,  

- „a kulturális és mővészeti alkotómunka eredményeinek összessége”: a programok 
kínálata, komolyzene elıadása és kiállítások,  

- „a természeti környezet”: közvetve érvényesül a helyszínek látogatásakor, 
- „egy jelentıs gazdasági tevékenység, az örökségszektor vagy másképp örökségipar”. 

 
Az örökség(ek) és a mővészetek összekapcsolása 

A mővészetek és az örökség összekapcsolása következtében a már meglévı kulturális-
turisztikai attrakciók (pl. a Rákóczi vár és kínálata vagy a füzérradványi Károlyi kastély) új 
dimenziót kapnak, és új termékek jönnek létre (koncertek, elıadások, bálok ezeken a 
helyszíneken). A látogatómenedzsment és a fesztivál számára nagy kihívás, hogy az 
örökségekre, melyek nyilvánvalóan nem turisztikai céllal jöttek létre, ráirányítsák a figyelmet, 
ugyanakkor ügyeljenek arra, hogy a különbözı örökségek szellemiségéhez és látványához 
megtalálják a hozzá leginkább illı zenei elıadásokat, mővészeti eseményeket. 

A Zempléni Fesztivál komplexitása az, hogy a különbözı örökségattrakciókat 
összhangba hozza, és egyiket a másik szolgálatába állítja. A programok egyaránt lehetnek 
„elsıdleges motivációk” (komolyzenei koncertek) a fesztivál felkeresése során, vagy 
„másodlagos” (fizikai jellegő kulturális örökségek) attrakciók vonzerejét felerısítı tényezık. 
(Általában az örökségek hazai turisták számára jelentenek többet, hiszen ık azonosulhatnak 
és fogadhatják be a programok alapját, képezı kultúrát.)102  
 

2.6.3.4. A Fesztivál szervezésének sajátosságai 
 

A Zempléni Fesztivál esetében fontosnak tartom a programszervezés menetét és a 
zenei fesztiválszervezés sajátosságait röviden felvázolni. A szervezés részfeladatai: 

- Tervezés és diszponálás 
A fesztivál szervezıje döntést hoz a koncertek idıpontjairól, helyszíneirıl, a kínált 

produkciókról, közremőködıirıl és célközönségérıl. Döntése születhet bármely elıbb 
felsorolt elem domináns hatására. Pl. abban az esetben, ha lehetısége nyílik egy különleges 
mő bemutatására, vagy egy sztár meghívására. Képezheti különleges helyszín az elhatározás 
alapját (pl. a Zempléni Fesztivál egyik különleges helyszíne a Disznókı Szılıbirtok 
Pincészete, a tarcali aréna vagy a mádi zsinagóga), vagy pusztán egy bérleti sorozat 
tervezésének részeként kerül sor a fenti összetevık részarányos elegyítésére. A döntésnél 
figyelembe veszi a piac várható reakcióját, a produkció várható fogadtatását, a várható 
kiadásokat és bevételeket. A szervezı szóbeli és írásbeli elıkészítéssel egyezteti a fenti 
említett feltételeket, diszponálja a produkció legfıbb résztvevıit.  
 

- Szervezési feladatok 
A már egyeztetett fıbb elemek birtokában elkezdıdik a fesztivál összes elemének 

rendszerezése és biztosítása. Az elıadói apparátus, a szükséges kották, hangszerek, technikai-

                                                 
102 Puczkó-Rátz, 2000. 73-76. old. 
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mőszaki feltételek, a helyszín minden részletre kiterjedı biztosítása, szükség szerint szállítás, 
utazás, szállás elıkészítése. 

- Adminisztráció és szerzıdéskötés 
Az elıadásokhoz szükséges tárgyak (hangszerek, elektroakusztikai, fénytechnikai 

eszközök, kották, utazás, szállítás, szállás stb.) írásos megrendelése, szerzıdéskötés a 
közremőködıkkel, illetve képviselıikkel, a helyszín bérbeadójával, a marketing és PR külsı 
résztvevıivel, a rendezésben esetleg közremőködı természetes vagy jogi személlyel-
személyekkel, szükség esetén a jogszabályok és hatóságok által megkívánt bejelentések 
megtétele, engedélyek megszerzése. (Pl.: 2006. év sátoraljaújhelyi jazz estekre a hangosítási 
engedélyeket idıben be kellett szerezni, ennek ellenére többször a pódium teremben kellett 
megtartani az estet a környéken lakók kérésére.) 

- Forgatókönyv 
Amennyiben a mindennapi rutin, vagy a fesztivál mérete valamely oknál fogva nem 

garantálja a hangversenyek, programok gördülékeny lebonyolítását, forgatókönyvre van 
szükség. Ilyen eset lehet egy mega-produkció, különleges vagy protokolláris elemekkel 
gazdagított hangverseny stb. A forgatókönyv a rendezvény minden fontos szervezési elemét 
kronologikus rendben rögzítı dokumentum, amely tartalmazza a végrehajtandó feladatokat az 
idıpont(ok), helyszín(ek) és felelıs(ök) meghatározásával. 

- Marketing és PR munka 
A célközönség meghatározására már a tervezés periódusában sor került. A 

produkcióval kapcsolatos információk célközönséghez való eljuttatását, a célközönség 
motiválását a marketing és a PR eszközeivel érjük el. Alapvetı módszer a mailing list, a 
plakát, a sajtóhirdetés, a szórólap használata. Gyakran használatos kedvezmények biztosítása 
bizonyos célközegnek. (A 2006. évi fesztivál már kínált nyugdíjas kedvezményeket az elızı 
évek gyakorlatához képest.) Rendkívüli esetekben, különleges és nagy közönségszervezési 
elıkészületeket igénylı produkciók esetén speciális akciók, közönségtalálkozók, az 
elektromos médiában történı megjelenés megszervezése is szükségessé válhat. 

- Kalkuláció és költségellenırzés 
A tervezés elsı pillanataiban lehetıség szerint már tisztában kell lennünk a várható 

költségek és várható bevételek arányaival. A kiadások legfıbb, standard elemei a 
tiszteletdíjak, egyéb személyi költségek, beszerzési költségek, bérleti díjak, egyéb költségek 
(utazás, szállás, stb.), valamint a PR-költségek, a szerzıi és elıadói jogdíjak. Bizonyos 
költségek kalkulációja esetén hasznos pályázatot kiírni egy-egy szolgáltatás (pl. fény- és 
hangtechnika, szállítás, utaztatás stb.) legkedvezıbb minıségi és árszínvonalának elérése 
érdekében.  

A várható bevételek tervezésénél a jegybevétel – beleértve a bérletárusítás részarányos 
bevételeit -, a szponzori együttmőködésbıl származó bevételek, a mecenatúra-támogatások és 
pályázati források vehetık számításba. A költségek és bevételek alakulásának a tervezetthez 
viszonyított alakulását az elıkészítés idıszakában folyamatosan kell ellenırizni az esetlegesen 
szükségessé váló korrekciók megtétele érdekében. A produkció lezajlása után a költségek 
ellentételezésére és a bevételek behajtására kerül sor, hogy ezt követıen elkészülhessen a 
produkció utólagos értékeléséhez szükséges pénzügyi összegzés is. 
     - Értékelés 

A produkció mővészi, szakmai és pénzügyi értékelésével megkíméljünk önmagunkat 
attól, hogy következı produkcióinkban ugyanazokat a hibákat kövessük el, ugyanakkor 
lehetıvé teszzük, hogy eredményeink elemzésével következı sikereinket tudatosabban 
építhessük fel. 

Hasznos, ha a produkció elıkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos minden 
feladat és információ a fenti felsorolásra támaszkodva ún. tervlapon, vagy egy számítógépes 
programon együtt szerepel, amit a Zempléni Fesztivál szervezıi hibátlanul alkalmaznak. Így a 
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feladatok végrehajtása során mindvégig komplex képet kapunk az elıkészítés pillanatnyi 
állapotáról, lehetıséget adva az esetleg szükségessé váló módosításokra. Emellett 
csapatmunka esetén a produkció minden résztvevıje pontosan látja saját helyét és szerepét a 
tervezésben és a sikeres megvalósításban. 

Alapkritériumok a Zempléni Fesztivál esetében 
Egy sikeres fesztivál négy alapvetı kritériuma: az ajánlat kiemelt volta, az ajánlat 

mintaszerősége, az ábrázolás specifikus sajátossága és a sajátos gondolat, illetve aura által 
való legitimáció.  

A mindennapi koncertélettıl a fesztiválnak három szempontból kell különböznie: 
szervezetileg, mővészetileg és társadalmilag.  Szervezetileg a fesztiválok meghatározott, 
visszatérı idıszakban, különleges helyszínekben kerülnek megrendezésre.  Mővészileg a 
fesztiválprodukciókat a hagyományos, biztos struktúrákról (pl. meglevı együttesek, bérletek 
stb.) való lemondás, a különleges mővészi élményre törekvés kell, hogy jellemezze.  

A fesztiválok társadalmi exponáltsága, pedig eredményorientáltságban nyilvánul meg, 
a hagyományos publikumtól eltérı közönséget – gazdasági vállalatok vezetıit, politikusokat, 
médiaképviselıket – is vonzanak, attraktívabbak, mint az egész évi zenei élet eseményei. 

Nem kis nehézséget rejt magában az a feltétel, hogy a Zempléni Fesztivál megfeleljen 
ezeknek a kívánt kritériumoknak. Kiemelt jellege elsısorban abban rejlik, hogy színvonalas, 
egyedi produkciókat visz különleges, szokatlan koncerthelyszínekre. Ezeket az adottságokat 
az ajánlat mintaszerőségével kell legitimálni. Ennek a teljesítése természetesen nagyon  
nehéz: egy fesztiválnak a „legjobb szereposztásokat”, „optimális feltételeket”, 
kompromisszum nélküli igényeket kell megvalósítania és a lehetı legattraktívabbnak kell 
lennie. 

2.6.3.5. A Zempléni Fesztivál Látogatói és szempontú és látvány-
kommunikációs megközelítése 

 
Interpretáció. Az interpretációt egyfajta kommunikációs, információ áramlási 

folyamatként írhatjuk le [Ham, 1992 In.: Puczkó- Rátz, 2000], amely a látogatók számára 
feltárja és bemutatja a természeti és kulturális örökségek tartalmát és jelentıségét –eszközök, 
tárgyak és helyek segítségével. 

Az interpretáció céljának meghatározása –röviden- Knudson, Rennie, Knapp és Volk 
alapján [In.: Puczkó- Rátz, 2000. 123. old]: 

- ismereteket juttasson el a látogatóhoz, 
- szórakoztasson, élményekkel gazdagítson, 
- bemutasson/kiállítson, 
- oldja meg a látogatók irányítását és informálását 
- befolyásolja az emberek természeti és kulturális környezettel szembeni viselkedését, 

attitődjét és így hozzájáruljon megırzéséhez, 
- informálja a közönséget a menedzsment (szervezet) céljairól. 
A megfelelıen alkalmazott interpretáció az attrakciót is sikeressé teszi amellett, hogy a 

látogatók tartalmasabb élményt szereznek. Egy attrakció –jelen esetben a Zempléni Fesztivál- 
felkeresésekor a látogatók élményt vásárolnak. Az interpretáció alapelveinek 
megfogalmazásával a látogatómenedzsment ehhez az élményhez kívánja hozzájuttatni a 
látogatót. 

Az interpretáció alanyai 
A Zempléni Fesztivál iránti keresletet három tényezı határozza meg: a potenciális 

látogató motivációja, a rendelkezésre álló szabadidı és a szabad rendelkezéső jövedelme 
(részvételi díjas programok esetében). A motiváció összetett fogalom, amely az emberi 
szükségleteken alapszik. Abraham Maslow elmélete szerint az emberi szükségletek 
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hierarchikusan épülnek fel, a magasabb szintő szükségletek csak az alacsonyabb szükségletek 
kielégítését követıen lépnek fel. A maslowi szükségletpiramis elemei, véleményem szerint, a 
2. ábrán vázoltak motiválhatnak a fesztivál látogatására. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

12. ábra: Maslow szükségletpiramisa és a motivációs hatása a rendezvényre 
 

Látogatóvá nagyon sokféle motiváció hatására lehet válni. A különbözı motivációjú 
és különbözı pszichográfiai és szociológiai jellemzıkkel rendelkezı turisták, különbözı 
minıségő és összetételő programokat, szolgáltatásokat igényelnek. A turisták, látogatók 
csoportosítására számos kutató vállalkozott. Plog, (1974) a populációk tagjait kategorizálta, 
aszerint hogy mennyire nyitottak új élmények iránt (allocentrikusok), vagy mennyire 
vonzódnak a megszokott élmények iránt (pszichocentrikusok). Cohen (1972) négy 
turistakategóriát határozott meg: a vándor, a felfedezı, az egyéni tömegturista és a szervezett 
tömegturista. Smith (1989) turistatipológiájában a felfedezı, elit, off-beat (nem sablonos), 
nem megszokott, majdnem tömegturista, tömegturista, charterturista meghatározások 
szerepelnek [In: Puczkó- Rátz, 2000. 28-30. old.]. 

A Fesztivál szempontjából, a látogatási magatartás vizsgálata alapján több csoportot 
lehet megkülönböztetni. A látogatás gyakorisága alapján megkülönböztethetık: 

- gyakori (lojális) látogatók, akik évente felkeresik a rendezvényt és több programon 
részt vesznek; 

- alkalmankénti látogatók, nem rendszeresen vesznek részt az attrakciókon; 
- az eseményt egyszer felkeresık és vissza nem térık; 
- az attrakciót eddig fel nem keresık, de azt tervezık; 
- eddig nem keresték fel a rendezvényt és nem is tervezik azt. 
A vezetésnek minden csoportra ki kell térniük, a nem látogatók érdeklıdését hatékony 

kommunikációval fel kell kelteni. 
Az attrakció választás folyamata 
A fesztivál kiválasztását és felkeresését a látogatóvá válás fent tárgyalt feltételein 

kívül számos egyéb tényezı is befolyásolja. Az eseményhez történı eljutást és a vonzerıt az 
egészségi állapot, jövedelem, szabadidı, családi kötelezettség, közlekedési formáktól való 
félelem, érdeklıdés, társak, a hozzáférhetı információ, a múltbeli tapasztalatok, szájreklám, 
mobilitás, költségek, különleges események egyaránt befolyásolják.  

A Zempléni Fesztivál logója 
A Zempléni Mővészeti Napok emblémájának tervezésekor a helyi jelleget és 

szellemiséget egyaránt figyelembe vették. A történelmi múltú fesztiválközpont, Sárospatak 
építészeti emlékei ihlették a tervezıket arra, hogy a sárospataki Rákóczi vár udvarára nézı 

 

 

 

Biztonság 

Fiziológiai szükségletek 

Megbecsülés 

Valahová tartozás 

Önmegvalósítás 

Komolyzenéhez, mővészetekhez való 
viszony mélyítése 
 
Presztizs értékő a jelenlétem 
 
Társas kapcsolatok bıvülése a 
rendezvényen 
 
A rendezvény és társadalmi környezete 
iránti bizalom 
 
Pihenési, kikapcsolódási vágy 
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reneszánsz ívek felhasználásával könnyen azonosítható emblémát alkossanak. Az évente 
módosuló színvilág meghatározásakor a fı támogató Antenna Hungária Rt. által preferált 
színek (kék) játszottak központi szerepet. Az embléma eredetét szemlélteti az alábbi 
képsorozat:  

A Zempléni Fesztivál emblémája tovább egyszerősödött, az egyik ív sematizált rajza 
került megjelenítésre, a támogató által preferált színek felhasználásával. Egy jó piktogramnak 
azonban meg kell felelnie még néhány kritériumnak, melyet a Zempléni Mővészeti Napok és 
a Zempléni Fesztivál logójának összehasonlításával, táblázaton keresztül mutatunk be. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ÁBRA : A Zempléni Mővészeti Napok emblémája és annak eredete. 
(A fényképet Arnóth Ádám készítette.) 
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A Zempléni Mővészeti Napok és a Zempléni Fesztivál logóinak összehasonlítása 
 

KRITÉRIUMOK 

ZEMPLÉNI 
MŐVÉSZETI 

NAPOK LOGÓJA 

ZEMPLÉNI FESZTIVÁL 
LOGÓJA 

Felismerhetı: az üzenet 
könnyen azonosítható, a 
látogatónak tudnia kell, hogy 
milyen informá-cióhoz kösse a 
programot. 

Több, mint egy évtizedes múlt után 
a fesztivállal azonosítható jel, 
amellett, hogy egyértelmően a 
sárospataki vár Lorrántffy 
loggiájára utal. 

Csak a fesztivál elnevezésével együtt 
mond valamit a látogatónak, de 
jellegérıl és kínálatáról nem árul el sok 
információt. 

Olvasható a grafikai eszközök 
elsısorban a felismerhetıséget 
tőzzék ki célul. 

Felismerhetı reneszánsz loggia, 
Sárospatakhoz köthetı. 

Az elızı logóból kiemelt részlet 
stilizálva és modernizálva. A térséghez 
nem egyértelmően köthetı. 

Feltőnı és észlelhetı: melyet a 
formai megoldások, az alkal-
mazott színek, a fényviszonyok 
és az elhelyezés befolyásolhat-
nak. 

Felismerhetı formák, olvasási 
irány szerint emelkedı, tiszta 
megoldás. A színek tekintetében a 
fıszponzor befolyása érezhetı, a 
város színei (piros és kék) nem 
jelennek meg. 

Stilizált forma egyszerő színhasználat, 
az adott rendezvény filozófiáját 
könnyedsége és kecsessége köti a 
zenéhez. Egyértelmően nem utal a 
rendezvény programjaira. 

Megkülönböztethetı: még ha 
összetett jelrendszer részét 
képezi is a piktogramnak el kell 
különülnie más jelektıl. 

Egyedi megjelenés, más ren-
dezvényektıl megkülönböztethetı 
jelrendszer jellemzi. 

Más jelektıl elkülönül, de túl semleges 
ahhoz, hogy egyértelmően azonosítani 
lehessen a rendezvénnyel. 

Alkalmazható: a piktogram 
beépül kör-nyezetébe és 
harmonizál vele. 

Tekintettel van a helyi 
adottságokra és kulturális 
emlékekre. 

Figyelembe veszi környezetének 
jellegzetességeit. 

Kivitelezhetı: a piktogramnak 
minden alkalmazott méretben 
ugyanazokat a funkciókat kell 
hordozniuk. 

A mérettıl függetlenül hordozza a 
betölteni kívánt funkciókat. 

A mérettıl függetlenül hordozza a 
betölteni kívánt funkciókat. 

Rendszerbe illeszthetı: egy 
rendezvényen belül többféle 
piktogramot tervezhetnek, 
melyeknek elérı tartalmuktól 
függetlenül ugyanabba a képi 
rendszerbe kell illeszkedniük. 

A megalkotott megkülönböztetı 
jelet alkalmazták a legtöbb 
esetben, ezt építették be egyéb 
információs eszközbe, változtatás 
nélkül. 

Változtatás nélkül alkalmazták a 
formát, színvilágában azonban nem 
egységesen került be a köztudatba.  
(lásd: mellékletek) 

Memorizálható: a látogatók 
képesek legyenek arra, hogy a 
piktogramot késıbb ismételten 
látva, jelentését felidézzék. 

Egyszerő könnyen megjegyezhetı 
forma, élményhez és épülethez 
könnyen köthetı. 

A forma egyszerőségébıl és 
ízlésességébıl fakadóan könnyen 
memorizálható, leginkább a megélt 
élményhez köthetı. 

 
Az embléma képének kialakulása a sárospataki Rákóczi vár épületrészébıl 

„levezethetı”, így köthetı a fesztivál központjához. A rendezvény által kínált programok 
milyenségére, miféleségére azonban nem utal és ez az elnevezéssel történı együttes 
alkalmazás esetén sem derül ki.  

A Zempléni Fesztivál zászlója 
A szabad térben elhelyezett ideiglenes, a fesztivál ideje alatt látható zászlók 

tájékoztatják és felhívják a látogatók figyelmét az eseményekre. A zászló szép és hatékony 
reklámeszköz; dinamikus, figyelemvonzó mozgását a szél adja.  A Zempléni Fesztiválon 
alkalmazott zászlók olyan települések fıbb utcáit díszítették –sajnos egy-két kivételtıl 
eltekintve-, melyek részt vettek az egyhetes programsorozatban. Ennek ellenére nem került 
minden helyszín közelébe zászló a településen belül, ami megnehezítette annak 
megtalálhatóságát és nem emelte tovább a koncertbejáratok vizuális megjelenésének fokát. 

A fehér zászlón korábban tárgyalt Zempléni Fesztivál elnevezés és az embléma 
látható, a fı támogató nevének megjelenítésével együtt. A zászló megjelenése egyszerő, 
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fölösleges információval nem traktálja a befogadót. Színvilágában a már megszokott kék szín 
kerül a fehér alapra. Nyilvánvalóan a fı támogató által preferált színek alkalmazása vált 
lehetıvé ennek megalkotásakor, ellenben a programfüzet és a plakátok színvilága ettıl eltér, 
és a városra, illetve a Zemplénre jellemzı színvilág sem tükrözıdik.  

A zászló érvényesülése környezetétıl is függ. A világos zászló az égbolton nehezen 
tőnik ki, a sötét (és ronda) villanyoszlop kontraszthatást kelt ugyan, de disszonanciát is. A 
képen látható zászló felfüggesztése és a széljárás következtében az embléma kevésbé látható, 
ami rontja a befogadást és az asszociációt, viszont a villanyoszlopon található virág kiemeli a 
lobogót. Célszerő lenne olyan színeket alkalmazni, melyek elválnak környezetüktıl, ezáltal 
figyelemfelhívó erejük nagyobb lenne. Elhelyezésüknél a tartóeszköz megjelenésére és a 
felfüggesztésre is érdemes ügyelni. A településekkel együttmőködve esztétikus látványt 
lehetne kialakítani egy kis festékkel, virággal vagy akár faragással, kovácsolással egy egészen 
más funkciót betöltı oszlopból. A hagyományos antenna, mint a fıtámogató reklámozási 
lehetısége szolgálhatna a zászló felfüggesztésére. 

Internet 
A vizuális kommunikációnak viszonylag fiatal, de már óriási elterjedettségő eszköze. 

Munkához, tájékozódáshoz, vásárláshoz, kapcsolatteremtéshez, informáláshoz, hirdetéshez és 
még számtalan dologhoz kitőnı eszköz, de a tájékoztatás kényszere gyakran túllépi az erkölcs 
és a jó ízlés határait. Miután a világhálón ellenırzés nélkül megjelenhet bármi, itt is az 
alapvetı kívánalom az ízlés, az önkorlátozás, a vizuális kulturáltság és az igényesség. Az 
internet vizuális kommunikációs eszköz, tehát a formai, esztétikai igényessége – tömeges 
hozzáférhetısége miatt- még fokozottabban kötelezı lenne. 

A honlap készítése széles körő tervezıgrafikai feladat. Fontossági sorrend nélkül: 
tipográfiai és betőismeret, kompozíciós készség és tapasztalat, logotipia tervezése, tördelıi, 
szerkesztıi tapasztalat, plakáttervezıi készség és mindenekelıtt rajzi készség, színérzék, 
fotóismeret, esetenként animációs tudás, arányérzék. Ezeknek reklámpszichológiai 
ismereteken kell alapulniuk, mert egyébként hatástalan az üzenet, vagyis a honlap [Töreky, 
2002.]. A Zempléni Fesztivál kínálata a következı honlapon tekinthetı meg: 
www.zemplenfestival.hu.  

2.6.3.6. A Fesztivál mikro- és makrokörnyezetének elemzése 
 
Makrokörnyezet, STEP analízis 
 
A társadalmi környezet (social) 

- A Zempléni Fesztivál Mővészeti Napok ismertsége megalapozta a Zempléni 
Fesztivál jó hírnevét és beemelte térséget a hazai kulturális köztudatba 
- A nézıközönség és a pártolók évtizedes érzelmi kötıdéssel bírnak a rendezvény 
iránt. 
- A komolyzene része az ember öntudatának és értékrendjének, melyet a Zempléni 
Fesztivál jól példáz. 
- A kínálat folyamatosan bıvül, így például, jazz zenei koncertek is bekerülnek a 
repertoárba. 

A technikai környezet (technical) 
- Kitőnı adottságú reprezentatív helyszínek, történelmi, épített és szellemi örökségek, 
változatos adottságú települések 
-  Megfelelı mőszaki feltételek, a legtöbb technika – magas költséggel ugyan - 
telepíthetı 
- Újabb látványelemek bevonásával a mővészi produkciók hatásosabban valósulnak 
meg. 
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A gazdasági-turisztikai környezet (economical) 
- Az idegenforgalom növekedése elsısorban nem a Fesztivál bevételeiben mérhetı, 
hanem a települések vállalkozóinak „gazdagodásában” jelenik meg. 
- Ennek az aktívabb és minıségibb részvételben és hozzájárulásban meg kellene 
jelennie. 
- A látogatók számát vagyoni és jövedelmi helyzetük kis mértékben befolyásolja, 
hiszen a részvételi díjas események mellett ingyenesen látogatható programok is 
vannak. Így azok is részt vehetnek rajtuk, akik igényelnék ugyan a kulturális 
programokat, de anyagi lehetıségeik korlátozottak. 

A természeti környezet  
- A fesztivál nyáron kerül megrendezésre, szabadtéri és kültéri helyszíneken. 
- A szabadtéri helyszínek erısítik a kikapcsolódás élményét a közönségben, 
közösségekben. 
- A helyszínek klímája ideális, augusztusban magas a napsütéses órák száma, kevés a 
csapadék. 
- A szabadtéri programok ennek ellenére az idıjárásnak nagyon ki vannak 
szolgáltatva. Az esıhelyszínek biztosítása külön szervezést igényel. 
- Esztétikailag gyönyörő kulturális, illetve történelmi környezet veszi körül a 
helyszíneket. 

A társadalom-politikai környezet (political) 
A jelenleg is ható, egyik legjelentısebb politikai tényezı az Európai Uniós tagság. Ez 
számos lehetıséget rejt magában: 
- A turizmus és a látogatók számának növelése. 
- Külföldi/ határon túli szlovákiai magyar elıadók szerepeltetése Magyarországon és 
magyarországi elıadások szlovákiai vendégszerepeltetése. 
- Növekvı állami támogatások bevonása a felzárkóztatás érdekében. 
- Helyi és regionális társadalom participációjának és felelısségének növelése 
- Az ennek megfelelı jogi szabályozáselemzésre szükségszerő. 
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15. táblázat A fesztivál mikrokörnyezetének SWOT-COMP analízise 
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2.7. A város gazdálkodása és a foglalkoztatás 
 

Maller Sándor egykori gondolatai városáról megfontolandók a mai globális és lokális 
gazdasági helyzetben is: 

„Patak, nem egyszer, merészen újító vállalkozás volt, s legyen az továbbra is. Nem 
várta, hanem elébe ment a tavasznak, s tegye ezt a jövıben is, jó érzékkel, jó hallással. 
Megfelelı kézben Patak mindig anyag – jó anyag – volt, ahogy Széchenyi  is ennek érezte, 
amikor itt járt. Patak mindig kicsi volt, de nagy nemzeti múlttal. A Patak felett átvonuló felhık 
mindig a magyarság felhıi voltak – írta róla Móricz Zsigmond. Ne is legyen túl nagy település 
a jövıben sem! Viszont századokon át város volt, s ma ez egyre jobban szembetőnik.”  
Az ezredfordulóra mi tőnik a mi szemünkbe? Milyen a város és a kistérség mai gazdasági 
képe? 

2.7.1. Általános gazdasági helyzet 
 
Ma a sárospataki kistérséghez a várossal együtt közigazgatásilag 16 település tartozik. 

A kistérség lélekszáma közel 30 ezer fı. A népesség fele az egyetlen városban, Sárospatakon 
él. A gazdaságilag aktív népesség 2007. év becsült létszáma 9418 fı volt. Ezt a vidéket az 
értelmiség (pedagógusok, hallgatók, diákok, kutatók) magas koncentrációja jellemzi, ami a 
gazdaság szerkezetén nagyon is - illetve nem igen látszik meg. Olyan iskolaváros benyomását 
kelti, amibıl a diákévek multával véglegesen kikerül minden végzıs növendék. Ritka az 
innovációra épülı start-up vállalkozás, nincs diákmunkás szervezet sem, nincsenek az 
újgazdasághoz, internetes vagy nanotechnológiához kapcsolódó cégek. A 2001-es 
népszámláláskor sokan vezetı értelmiséginek vallották magukat, de a felsıfokú végzettségőek 
száma nem egyezik ezzel, tehát valószínő, hogy a mikrovállalkozások, egyéni vállalkozók 
tekinteték magukat annak, függetlenül az iskolai képzettségtıl.  

A kistérségben egyedülállóak az etnikai és multikulturális viszonyok, de az ebbéli 
elıny kihasználásának sincsen nyoma a gazdaságban. Földrajzilag jószerivel négy ország 
határán fekszik, az együttmőködés a Felvidékkel, Kárpátaljával, Erdéllyel természetes lenne 
ezen a területen is. 1998-tól a kormány kijelölte a Zempléni Vállalkozási övezetet, és 
Sátoraljaújhelyen létrehívtak egy ipari parkot is. Sárospatakon ugyanebben az évben 
Vállalkozói Park szervezıdött a város déli részén a Csepel Mővek volt telephelyén. 2004.-ben 
itt 17 kisebb cég volt még, akik jobbára a megszőnt gyár ipari munkásainak szakértelmét 
hasznosították. A parknak kb. egyharmada azóta is kiadó, valószínőleg azért, mert külsı 
betelepedı cégekre várnak, és az ilyeneknek másutt jobb lehetıségeik adódnak. A kistérség 
aprófalvaira pedig szintén nem gyakorol gazdasági szívóerıt az adózásbeli és más 
könnyítésekkel sem. 
 Az elızı évekkel összehasonlítva a 2007. évben a kistérség gazdasági helyzete lényegesen 
nem változott, azaz a feldolgozóipari termelés pozíciói romlottak az utóbbi idıben, fıként a 
textiliparban, ahol a külföldi bérmunkák aránya évrıl évre csökkenı. A tendencia aligha 
fordítható vissza, hiszen minden európai székhelyő vállalkozás igyekszik olcsó munkaerıt 
bevonva dolgoztatni, és olyan övezetbe menni, ahol támogatást kaphat a beruházásához, vagy 
a foglalkoztatáshoz. Sárospatak és vonzáskörzete jelentıs iparral nem rendelkezett és jelenleg 
sem rendelkezik, viszont hagyományos mezıgazdasági tevékenység megmaradtak, amiknek 
részaránya közel 10 %-nyi. A szılı-bor ágazatban több komoly tıkével rendelkezı gazdasági 
társaság mőködik, amelyek a rendszerváltás óta jelentıs beruházásokat eszközöltek, fıként az 
ültetvénytelepítésben és borászati technológiákban. Ugyanakkor a hagyományos 
növénytermesztésben és állattenyésztésben tevékenykedık komoly jövedelmezıségi 
problémákkal küszködnek, csakúgy, mint a korábban prosperáló textilipari vállalkozások. A 



Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) 
 

Stratégiakutató Intézet Kht. 181 

2007-es évben az egyéni és társas vállalkozások száma 1855 volt, a vállalkozások 65 % 
Sárospataki székhelyő. A kistérség többi településén (11 hegyaljai és 7 bodrogközi 
településen) mőködik az ilyen egyéni, mikro és kisvállalkozásoknak 35 %-a. A vállalkozások 
sőrősége és aktivitása évek óta nem éri el sem a megyei, sem az országos átlagot. Az 
aprófalvas térségben a városon kívül jellemzıen csak mikrovállalkozások mőködnek. 

A kereskedelem területén a városban megvalósuló fejlesztések nyomán a 
foglalkoztatás várhatóan kismértékben növekszik a jövı évtıl. Több üzletlánc jelezte 
befektetési szándékát (CBA; Lidl; Penny), a megvalósuló beruházásokhoz 
munkahelyteremtés is kapcsolódik. Ipari fejlesztés is várható, egy svájci tulajdonú cég 
(FRAISA SZKC Kft. ) jelezte sárospataki fejlesztési szándékát. Az építıipari cégek az ország 
távoli helyein is vállalnak munkákat, és utaztatják a dolgozóikat. A kistérségben csak 
Sárospatakon és Tolcsván mőködnek külföldi tulajdonú, vagy részesedéső vállalkozások. A 
külföldi tıkerészesedés elsısorban az ipart érinti. 

Összességében azonban a gazdasági stagnálást, a prosperitás hiányát jelzi 2007-ben a 
közel 1 %-os népességfogyás is. Ennek nagyobb része az elvándorlásból adódik, ami, mint az 
ország többi hasonló területén is fıképp a fiatalok végleges vagy idıszakos eltávozását 
jelenti. A Sárospatakon és a kistérségben mára kialakult szolgáltatások nem új igények 
keltésére alapulnak, hanem fıként az igényeket követıek.  
 

2.7.2. Munkaerıpiac, foglalkoztatás 
 

Foglalkoztatási szempontból nézve a kistérségben a Bodrogköz helyzete rosszabb, 
mint a Hegyközé. A munkaügyi kirendeltséghez tartozó körzetben 1855 regisztrált 
vállalkozás mőködik, a mőködı vállalkozások zöme 50 fı alatti (1350), az 50 és 250 fıt 
foglalkoztató cégek száma is alacsony (488), 250 fıt foglalkoztató cég nem is található. 

A kistérségben régóta magas a munkanélküliek és az inaktívak száma, és emellett még 
a fizetések is alacsonyabbak az országos átlagnál. Az inaktív nık számaránya a férfiakénak a 
kétszerese. A munkanélkülieknek a 2005-ös adatok szerint nagyjából az egyharmada tartósan 
munkanélküli. Ezért egy nagyon is egyirányú tendencia érezhetı egy leszakadt rétegnél a 
munkaerıpiactól való távolmaradásra, hiszen a segélyek összege gyakorta magasabb havi 
jövedelmet tesz ki, mintha a munkaképes korúak valamilyen munkahelyen dolgoznának. A 
rokkant nyugdíjasok száma is évek óta emelkedı mértékő. A kistérség gazdasági szerkezete 
miatt idénymunkák adódnak ugyan, de ez sem biztosít elegendı forrást a megélhetéshez. 
Külön gondja a kistérség gazdaságának a romák munkaerı piaci helyzete. E kérdés 
tárgyalásakor indokolt a szociális támogatás és a piaci követelményekre, a munkába állásra 
felkészítı programok elválasztása. 

Köztudott és országosan is jellemzı sajnálatos tény, hogy a többségi társadalom felıl 
erıteljes negatív diszkrimináció, elıítéletesség van a romák irányában. Igaz ez 
Magyarországon mindenhol és minden szinten, s nagyon súlyos következményei vannak 
például a munkaerı-piaci lehetıségek tekintetében is. 

Van ugyan 2003 óta diszkriminációellenes törvény is, szakértık folyamatosan 
gondolkodnak azon, hogy a kézzelfogható elıítéletesség ellen a pozitív diszkrimináció 
eszközével is tenni kellene. Az uniós programok alapelve az esélyegyenlıség a 
munkaerıpiacon (is), s az újonnan csatlakozott országok problémáinak ismeretében az uniós 
szabályozási folyamatok a nı – férfi egyenlıtlenségek elleni fellépés mellet a kisebbség / 
többség közötti elıítéletek csökkentésének elıtérbe kerülése felé mutatnak. (Az Európai 
Bizottság országjelentéseiben az utóbbi években az egyik legélesebb kritika Magyarországot a 
roma kisebbség helyzetének megoldatlansága, a diszkrimináció miatt éri.) A diszkrimináció 
alapját Sárospatakon is a negatív beidegzıdések és sztereotípiák adják, illetve a tudatlanság. 
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Ma még mindig sokan nem ismerik a romák valós helyzetét, az információs csatornákon még 
mindig kizárólag a negatív kép dominál, hiányzik a pozitív és a megismerést segítı 
kommunikáció, mely oldani képes az elıítéletek egy részét. Az általános hiányoknak 
természetesen szerves részét képezik a foglalkoztatási programokra vonatkozó pozitív 
kommunikáció hiánya. 

A roma foglalkoztatási programok általános tapasztalata, hogy a roma munkaképes 
korú emberek munkára való alkalmassága jelentısen eltér egymástól. A munkaképesség egy 
olyan skálán oszlik el, amelynek egyik szélsı értékét az idısebb, hosszútávon munkanélküli, 
rossz egészségi állapotú, már a fekete foglalkoztatásból is kiszorult, mélyen deprivált, 
halmozottan hátrányos helyzető emberek alkotják, míg a skála ellentétes végén azok a fiatal, 
tanulásra képes, rendszeresen fekete munkát végzı emberek helyezkednek el, akik 
könnyebben integrálhatók a munkaerıpiacra.  A roma munkaképes korúak másik nagy 
csoportját azok az emberek alkotják, akik csak hosszú idı alatt, vagy egyáltalán nem képesek 
az elsıdleges munkaerıpiacra kilépni. 

A 2007. évben az alábbi szakmákra mutatkozott munkáltatói kereslet: 
� vas- és fémipari jellegő munkakörökben (lakatos, hegesztı, forgácsoló 
fémmegmunkáló, CNC gépkezelı, öntı, felületkezelı),  
� az építıipar területén (kımőves, festı és mázoló, villanyszerelı, vezeték- és 
csıhálózat szerelı),  
� a kereskedelem és vendéglátás területén (bolti eladó, pék, szakács, felszolgáló),  
� a mezıgazdaságban (mezıgazdasági traktoros, kubikos, állattenyésztı, 
szılımunkás),  
� továbbá tehergépkocsi-vezetı,  
� targoncavezetı,  
� nehézgépkezelı,  
� borászati pincemunkás és  
� segédmunkás munkakörökben. 
Esetenként elıfordult, hogy a munkáltatók felvételi szándékot jeleztek adminisztratív 

és egyéb ügyintézıi munkakörökben (szállodai portás, adminisztrátor, mőszaki ügyintézı, 
elıkészítı mérnök, építésvezetı). 

A jelenlegi szabályozás szerint azok a munkáltatók, akik vállalják pályakezdı fiatalok 
vagy a munkaerıpiacon valamilyen szempontból hátrányos helyzetőek (pl.: tartósan 
munkanélküliek) foglalkoztatását, foglalkoztatási támogatást vehetnek igénybe. A munkaügyi 
központtól egy év idıtartamra kérhetik a bérek és járulékaik 50 %-os megtérítését. A 
kistérségben 2007 során 49 munkáltató élt a lehetıséggel 90 munkavállalót foglalkoztatva.  
 

2.7.3. A gazdasági szektorok bemutatása 
 

A tevékenységi köröket tekintve a szolgáltató (tercier) ágazat aránya a legjelentısebb. 
Napjainkra a szolgáltatásban és a kereskedelemben a magánszféra vált meghatározóvá. 
Legtöbb közülük önfoglalkoztató magán vállalkozó, vagy családtaggal, alkalmazottal együtt 
ık a legjelentısebb munkaadói réteg. Az európai uniós csatlakozásig viszonylag kedvezıtlen 
közlekedési feltételek és más infrastrukturális hátrány, hiányosságok miatt a befektetıknek 
nem jelentett kiemelt célterületet a kistérség. Klasszikus értelemben vett ipari park 
kialakítására nincs meg a jogszabályban meghatározott terület, de nem is lenne célszerő egy 
ilyen beruházás. Sajnos az ide települt, itt induló vállalkozások irányultsága sem túl 
változatos. A vállalkozások jellemzıen a kereskedelem, fémfeldolgozás, építıipar, 
mezıgazdaság, élelmiszeripar, textiláru gyártása és a lakossági szolgáltatások valamelyik 
területén mőködnek.  
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Mára már nyoma sincs például annak a 19. századi merészségnek, ami a kerámiagyár 
egykori alapítóit jellemezte. A gyárat ugyanis a városi értelmiség tagjai, tanárok, ügyvédek 
alapították, hogy a közeli hegyekben található, a pécsi Zsolnay gyár által is használt kaolint a 
város is hasznosítsa. A Pataki üzem 80 éve Magyarország észak-keleti részén folyamatosan 
mőködik, a szlovák határ mellett, 250 km-re Budapesttıl. 1926-ban kezdte meg mőködését a 
kor akkori színvonalához mérten korszerőnek mondható berendezésekkel, a Herenden 
szakmai tapasztalatot szerzett szakember, Ullrich Károly vezetésével. A gyár akkori 
vezetésének kereskedelmi tehetségét mutatja, hogy a 20-as évek végén már nem csak a 
magyar piacra termeltek, hanam Hamburgba, Bécsbe, Londonba is exportáltak.  
1945-tıl 1974-ig fıleg kályhacsempe készült a gyárban, majd a helyi múzeumban található 
régi fazekas termékek mintájára engobos technikájú használati- és díszmőáru gyártására tértek 
át. Az 1980-as évek közepén a gyár bıvítette választékát technológiai fejlesztésekkel: öntés és 
préselés bevezetésével, máz feletti festésre is visszatérve. Most magánkézben van. 
Legsikeresebb termékét, a pataki sütıtálat a nagy áruházláncokban is megtalálni. De a 
városban nem könnyő termékeinek nyomára akadni. A szép ( már az internetrıl is 
megtalálható) mintaboltot csak  az elszántabb látogatók keresik így fel. A városban még 
kirakatot, utaló táblát sem találni ami a nagy hagyományú vállalkozás piacát bıvítené. Jól 
bánik akkor a város a hagyományos iparával? 

Az alábbi adatok a „TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás 
helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról” címő 2007-es Munkaügyi kirendeltségi 
elıterjesztésbıl származnak. A kistérségrıl ismereteink szerint nem készült friss adatsor. 
 

A városban mőködı jelentısebb vállalkozások és foglalkoztatottak ágazatonként: 

Mezıgazdaság: 

- Geo-Milk Kft.  90-120 fı 
- BIOFARM Kft.    20-40 fı 
- Kerchner és Társa Kft. 5-10 fı 
A kistérségben a mezıgazdaságnak komoly hagyományai vannak, bár a rendszerváltás 

óta folyamatosan csökkenı a jelentısége. A birtokszerkezet elaprózódott jellege miatt a 
támogatásokhoz való hozzáférés, a fejlesztés gondot okoz. Megyei átlagot meghaladó a szılı, 
más gyümölcs (pl:bodza) és az erdı részesedése, míg a szántóterület kevesebb.  A 
Bodrogközre jellemzı halászat, nádtermelés, gyékényfonás, a vízközeli gazdálkodás már csak 
nyomokban lelhetı fel. A hegyközben a szılészet-borászat még jobban mőködik. Számos 
pincészet mőködik, és 2003-ban elkészült a Tokaji Borvidék kezelési terve is. Tolcsva a 
Hegyalja egyik leghíresebb pincesorával, létesítmény együttesével bír, bár Sárospatakon van a 
vidék legnagyobb és legszebb pincéje. 

• Ipar: 
• Feldolgozóipar: 

- Pataki Ruhaipari Zrt.          100-120 fı 
- Grega Kft.    40-80 fı 
- SPSG Bt.            130-150 fı 
- Rubikon-Text Kft.    20-30 fı 
- Technometall Bt.    15-20 fı 
- Hutkai és Májer Kft.     20-25 fı 
- Fraisa SZKC Kft.    25-30 fı 
- SÁRGÉPSZER Kft.    25-30 fı 
- FERRO-TOOL Zrt.    35-50 fı 

• Egyéb ipar: 
- Kék és Társa Kft.      40-60 fı 
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- Sárospataki Kerámia Kft.   25-30 fı 
• Építıipar: 
- ÉPSZER Zrt.  120-140 fı 
- DOPEX Kft.   30-40 fı 
- Weinberg 93. Kft.   40-60 fı 
A listában nem szerepel, de továbbra is jelentıs a térségben az erdıgazdálkodás. Az 

erdészetbıl, fakitermelésbıl, csemetenevelésbıl igaz hogy már egyéni vállalkozóként, de 
jelentıs számú család megélhetése biztosított. A 2.7.4 pontban errıl részletesebben is 
szólunk, mint olyan gazdasági tevékenységrıl, ami a korszak kihívásainak megfelelı. 

A fenti adatok is jól mutatják, hogy a kistérség gazdasági szerkezete korántsem 
illeszkedik a korszak kihívásaihoz. A táblázatban nem is minden cég szerepel. Sütı István 
vállalkozó Sárospatakon mőködtet egy egyedi gépgyártó vállalkozást, ahol saját fejlesztéső 
gépeken kívül öntıgépek felújítását is végzik. Érdekelt továbbá Hegyi Tibor úrral közösen a 
helyi Csokoládégyárban, amit valójában ı alakított ki és vezetett éveken át, amiben mára csak 
5 % részesedése van. Ezen kívül Novajon Choll Péter úrral közösen nemrégiben egy 
kézmőves csokoládégyárat is létrehívtak, de nem pataki székhellyel. 

2.7.4. Sárospatak ipari szektora szereplıinek bemutatása 
 

Fémmegmunkálással kapcsolatos kisebb-nagyobb üzemekbıl legalább 15-20 van a 
városban. Jelentıs részük a kispataki iparterületen (Dorkói út) koncentrálódik. Belépve oda 
nem alakul ki a látogatóban jó benyomás, ettıl függetlenül itt ma is értékes, esetenként a 
világpiacon is eladható termékek készülnek a precíziós fémmegmunkálás területén. Kis és 
közepes szériájú gyártás folyik, nagy hozzáértést kívánó mőveletekkel. Ez az oka, hogy még a 
gyártás nem húzódott keletebbre, az itt folyó tevékenységek nem költöztethetık Kínába, 
Indiába. Két-három dolog is „bebetonozza „maradásukat:  

• nem tömeggyártás folyik 
• jelentıs szakértelem kell hozzá 
• Itt, a környezetben (a volt KGST piac és a német piac) van igény az itt elıálított 
alkatrészek iránt. 
A volt KGST piacra egykor elszállított gépekhez igénylik az alkatrész-utánpótlást. A 

Csepel (konfekcióipari gépek gyára) valamikori németországi versenytársai megbízásaiból is 
élnek ma. Ez is bizonyítja, hogy van helyük a szakmában. 

Látható, érezhetı és ki is számolható, hogy egy precíziós szerszámélezés, vagy 
szerszámgyártás (5-15 dkg acél / db), amit Sárospatakra küldenek postán, Sárospatakon újra 
éleznek, majd visszaküldenek postán, az mennyi környezetszennyezéssel és mennyi 
értékteremtéssel jár. A Fraisa SZKC például megrendelésre gyárt és újraélez precíziós 
szerszámokat: Meglévı vevıkörébe sok száz cég tartozik Európából. A náluk mőködı kb. 10 
CNC gépen 10 fı 5 napon át 3 mőszakban, dolgozik. Gyaníthatóan sokkal jobb a költség / 
haszon aránya a vállalkozásnak, mint például egy szállóvendég ideutazása és fogyasztása 
során egy szálláshelynek. Több a városnak fizetett adó is. Sárospatak barokk kisváros, igazi 
kulturális és turisztikai gyöngyszem maradhatna akkor is, ha bıvülnének ipari üzemei. 

Sárospatak indokolatlan féltését tapasztaltuk nem egy beszélgetés során az ipari 
üzemekkel kapcsolatban. Az igaz, hogy itt semmi helye nem lenne egy soron következı 
(„ügyeletes”) gumiabroncsgyárnak, de másnak, a fenntartható fejlıdés szempontját 
figyelembe vevı, a keretekhez szervesen illeszkedı további ipari vállalkozásnak miért ne 
lehetne helye? Hiszen a magyar kisebb városok közül Szentendre, vagy Esztergom is, jelentıs 
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ipari üzemekkel rendelkezik, és ez nem megy a vendégforgalom rovására. Egymás mellett tud 
élni vendéglátás és ipar.  

2.7.5. Szolgáltatás, kereskedelem 
 

A szolgáltatásban és a kereskedelemben a magánszféra vált meghatározóvá. Itt 
található a legtöbb magánvállalkozó és jelentıs a foglalkoztatottak száma is. Jelentısebb 
vállalkozások: 

- For-You 2. Kft.   61 fı 
- Kispatak 2000. Kft.  56 fı 
- Baba 92. Bt.   78 fı 
- Sárospataki Autójavító Kft. 31 fı 
- Bömbi 1948. Kft.   25 fı 
- Mester Plusz Kft.   22 fı 
Minden város kereskedelmének hımérıje a piac. A zöldség és ruhapiac az 

önkormányzat tulajdonában van, és mőködtetését vállalkozásba adták. A környék vállalkozói 
járnak erre a piacra (fıként kistermelık, akik autóikból árulnak a piac két oldalán, lévı utcán), 
mára már nem jellemzı a határmentiek (szlovákok, ukránok) megjelenése. A hét két napján 
van csak nyitva, és állandó bolt vagy pavilon nem mőködik rajta. Nagyon leromlott 
építészetileg, és 2008-tól kerül sor a rekonstrukciójára. Az új piac a tervek szerint sokféle 
közösségi alkalom, sokadalom megtartására is alkalmassá fog válni, túl az eredeti funkcióján. 
Korábban a jelenlegi bérlı bérelt egy másik szabad területet is a piachoz nagyon közel, a 
város vasútvonala mellett, ezt sokáig használták ruhapiacnak, de az érdeklıdés csökkenésével 
ezt már nem volt érdemes fenntartani. 

Mára újra elterjedt a városban a szállásadás, a város idegenforgalmi nevezetességei 
okán. A vendéglátó tevékenység is jelentısnek mondható. A végardói fürdıfejlesztés is 
várhatóan az idegenforgalom további fellendülését, ennek a szektornak a megerısödését 
hozza.  

Kitőnı a város szolgáltatási és turisztikai arculatát is formáló kezdeményezések is 
vannak  F. Tóth Balázs vállalkozóként (aki a Rákóczi Múzeum néprajzosa fıállásban) a 
Maminti Teaház és Kávézót üzemelteti. A Vár negyedben éppen a vár bejáratánál bérli és 
mőködteti az újonnan nyílt teázóját, ami egy udvarban van a híres Rákóczi Pincével. Az 
épület tulajdonosa a Bodrog Hotel tulajdonosa. A városba érkezı turisták számára, az ott 
tanuló diákok és természetesen a lakosság számára is végzi a szolgáltatást. A széleskörő 
teaválasztékon kívül itt vízi-pipázásra és süteményezésre is van módja a betérıknek. A 
vállalkozás egy alkalmazott bevonásával mőködik, igyekeznek rendezvények megtartásával is 
vonzani a közönséget, így a teaesteken túl sor kerül könyvbemutatókra, kamara elıadásokra, 
gitárestre. Az intézményben a teázáshoz szükséges kellékeket is árulják az ajándékboltban. A 
vállalkozásnak van honlapja, e-mail címe és így törzsközönségét körlevelek útján informálni 
is tudja a rendezvényeirıl, szolgáltatásairól. 
 

2.7.6. Vállalkozók és a város kapcsolata 
 

Nagyrészt pénzbe nem kerülı „apróságokon” múlhat, hogy egy-egy vállalkozó itt 
marad-e, következı fejlesztését is Patakon végzi-e el, biztatást kap-e, jól érzi-e magát? 

A beszélgetések tanúsága szerint mulasztásai vannak a városnak, a polgármesteri 
hivatalnak-ciklusoktól függetlenül régtıl fogva- e téren. A megkérdezett vállalkozók nem 
érzik, hogy különösebben megbecsült polgárok volnának. Igénye lenne a pataki 
munkaadónak, hogy övezze megbecsülés, amiért munkahelyeket hozott létre. Vagy legalább 
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tudják róla, hogy munkahelyeket hozott létre.  „Csak a mély, kıkemény elvárások vannak a 
vállalkozók felé.” 

Egy példa az ilyen mély, kıkemény elvárásokra: Anno betelepítették a cigányokat a 
városközpontba. İk lelakták az épületeket. Most az önkormányzatnál terveket szövögetnek, 
hogy hogyan lehetne kitudni ıket onnan. Ebben számítanak a vállalkozói szférára, hogy majd 
ık kivásárolják onnan a bérlakásokat, magántıkébıl, vagy saját pályázattal rekonstruálják és 
fejlesztik a lelakott ingatlanokat. Ugyanakkor errıl semmilyen formában nem kérdezik meg 
ıket. A vélekedések szerint a helyi vállalkozót nem segítik, sokkal inkább becsülik a 
messzirıl jöttet. (vagy azt sem.) Jelenleg nincs olyan fórum, ahol összetalálkoznának a város 
nagy munkaadói és az önkormányzat képviselıi, ahol eszmét cserélnének a városfejlesztésrıl, 
vagy megkérdeznék ıket egyes közérdeklıdésre számot tartó kérdésben. A vállalkozók 
vágynak arra, hogy megmutathassák eredményeiket a közösségnek. A Weinberg 93 Kft. is jó 
példája ennek. Helyben maradásuk csak az erıs gyökereknek, a tulajdonos 
lokálpatriotizmusának köszönhetı, egyébként gazdasági szempontból teljesen irracionális, 
hisz a közeli Szlovákia területére települve sokkal kedvezıbb környezetbe kerülhetne. Itthon a 
különadó sújtja ıt - a külföldiek ez alól nagyrészt ki tudnak bújni. Helyi adó sújtja - ami 
máshol (pl. Szlovákia) nincs. Személygépkocsi bérletre, üzemanyagra máshol vissza lehet 
igényelni az ÁFÁ-t, itthon nem. Ezek a körülmények eleve 12-15 % hátrányt jelentenek nekik 
a 20-30 km-rel arrébb dolgozó vállalkozásokhoz képest. Ezt a hátrányt egyelıre próbálják 
technológiával, fejlesztéssel ledolgozni, kérdéses, hogy meddig lehet. Fejlesztést terveznek, 
profilmegmunkáló gépet vesznek, telepítenek 2008-ban. Ez nem jár számottevı munkaerı-
bıvüléssel. Fıleg azért nem, mert helyben nem tud szakképzett munkaerıt felvenni. Jelenleg 
a szakember utánpótlás: 0  

• Menedzserképzés az van a városban. De tapasztalatuk szerint az semmire nem jó. 
„Aki mindent tud, az semmit se tud.” 
• Technikusképzés nincsen, 
• Szakmunkás képzés némileg javult. 2 évrıl 3 évre növekedett a képzési idı. 
Acélszerkezeti lakatos, és hegesztı szakmákban kellene szakképzett munkaerı. A 

képzés során évente 15-bıl 8 végez, abból 1-2 marad a szakmában, a többit más foglalatosság 
vonzza el. Ténylegesen nekik kell hosszú idı alatt kiképezniük a felvett szakmunkásokat a 
technológiára. Már a mőszaki egyetemi képzés is lezüllött, 2-3 év kell az ott végzettek 
„felhozatalához”. A hallgatóknak ugyanis ısrégi dolgokat a 60-as, 70-es évek szintjén 
tanítanak. Jó lenne a vállalkozásnak, ha lenne több kisebb, hasonló profilú cég, aki 
bedolgozhatna nekik. Most Nyíregyháza környékén vannak ilyen beszállító partnereik. 
Közelebb nem találtak. Anyagaik nagy része: olasz, osztrák (acél), spanyol (festék) 
forrásokból jön. (A magyar acélipar nagyrészt Kínának dolgozik.) Valahogy az ı iparágára is 
az igaz, mint a mezıgazdaságra, hogy sok év kellhet még ahhoz, hogy az 1989-es szintet 
elérjék. 

A Hans Kütter, Kütter Katalin által vezetett Fraisa SZKC (Szerszám Köszörő 
Centrum) igazi tip-top mintaüzem. Ide kellene minden érdeklıdı pályaválasztás elıtt álló 
általános és középiskolást elhozni, hogy tudja, lássa, mi és hogyan folyik egy jól felépített 
cégben.  A városba települt üzemre a magyarországi Philips-et, GE-t, elérı, vagy meghaladó 
magas színvonalú munkakörnyezet a jellemzı. Egy Baden-Würtenbergbıl való német polgár 
és egy magyar származású, az egykori Jugoszláviából Németországba települt hölgy 
menedzseli a vállalkozást. Patakiakhoz méltóan, vagy azon is túltevı módon lokálpatrióták. 
Hajlott korukra tekintettel már nem ık egyedül fogtak neki legújabb fejlesztésüknek, hanem 
egy svájci szakmai befektetıt kerestek, és találtak is néhány éve, onnan a „FRAISA” név. İk 
már csak menedzselik, és FRAISA a biztosíték arra, hogy nélkülük is továbbmegy majd a 
vállalkozás. (13 éve vannak Magyarországon, Hans Kütter úr itt akart maradni, és maradt is 
nyugdíjazása után. Korábban évekig a BOSS helyi elsı embere volt. Az Audi bíztatta ıket, 
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hogy mozduljanak Gyırbe. Nem tették. Azzal érveltek, hogy kiváló a Magyar Posta 
szolgáltatása, és amit Gyırben meg tudnának élezni az Audinak, azt Patakon is tudják. Hans 
Kütter szerint 3-4 hasonló, középmérető cég, mint ık bıven elférne még Patakon. Saját 
cégükkel kapcsolatban úgy érzik szakmájukat és vevıkörüket tekintve, hogy Európa közepén 
vannak, nem mondták ki, de utaltak a tılünk keletebbre is növekvı igényekre. Évente néhány 
géppel bıvülnek. ( Ezek 4-6 M Ft-os gépek.) A csarnok készen várja az évi gépnövekményt. 
Várhatóan 3-4 év alatt telik meg teljesen. A munkaerı bıvítés gond. 6-10 fıt tudnának évente 
felvenni a következı 3-4 évben.   

Nemrégiben kezdıdött el náluk is a szakképzés. 16 fıvel indult 13 hónapos CNC 
kezelıi tanfolyam. Nem tudják most éppen hol tart. „Miskolc szervezi” a képzést. Ahonnan 
eredetileg 1 napra (!) akartak jönni a képzésben résztvevı diákokkal. A szakképzı embereit 
Kütter Katalin odahívta, és egyezkedés után megállapodtak, hogy 6 hónapos gyakorlati 
képzés lesz FRAISA SZKC-nál. 1 gépet vettek volna csak az oktatás részére, hogy a 
programozott gyártástól teljesen függetlenül folyhasson a gyakorlati oktatás. Szakképzı 
központ gépbérleti díjat fizetett volna. Ez végül is nem, vagy nem így jött létre. A CNC 
gépkezelıvé válást célul kitőzı átképzési programoknak nem látták hasznát. 

Összegezve: A város gazdasági helyzetének stabilitásához még komoly turisztikai 
fellendülés esetén is nagy szerepe lenne- a helyi iparnak. Az egykor megvolt és ma is 
meglévı lehetıségek, adottságok jobb kihasználásával. Sárospatak és környékének még 
mindig van olyan szakképzett, vagy szakképzetlen munkaereje, akik jelentıs turisztikai 
fellendülés esetén sem a szolgáltatásokban, a vendéglátásban fogják megtalálni a munkájukat, 
hanem kiváló lakatosok, hegesztık, szerszámgépkezelık, vagy raktárosok lesznek, mert ehhez 
van képzettségük, affinitásuk, ezt a hagyományt folytatják. 

2.7.7. A pataki kerámia, mint emblematikus termék 
 

Sárospatakon a fazekasság volt a legrégibb és legismertebb ipar a szılımővelés, a 
halászat és a malomkıbányászat mellett, s hosszú idın át meghatározta a város gazdasági 
életét. A városban, 1572-ben alakult meg a fazekasok céhe, ez az idıpont a törökös kerámia 
korszakának kezdete is. Ebben az évben nyerte el Patak a városi privilégiumokat, köztük a 
céhállítás jogát, amellyel elıször a fazekasok éltek.  A Bodrog-parton húzódó Fazekas soron a 
19. században fazekas dinasztiák munkálkodtak, ma azonban az utca már csak nevében ırzi 
emléküket. A fazekasság itteni kialakulása nem véletlen, hiszen a mesterség mőveléséhez 
szükséges agyag a város határában mindenkor, így ma is könnyen beszerezhetı és szinte 
korlátlan mennyiségő, és a régi Bodrog szeszélyes kanyarulatainak köszönhette keletkezését. 
A település alatti holt ágak árkaiban, közel a városhoz mindenütt jó agyag található, aminek 
eltızegesedését az erıs sodrú tavaszi áradások megakadályozták. Könnyő, ritka, jól 
megmunkálható agyag, s mert mészben szegény, égetése után élénk téglavörös színő lesz. 
Emellett szemcséssége teszi egyedivé. Helyben található a fazekasok által használt két 
jellegzetes földfesték alapú színezı anyag is. A várostól északra levı Megyer-hegyen a fehér 
festékhez szükséges soványabb kaolin, a másik alapszínt jelentı vereshez a Király-hegy és a 
Megyer közötti hágószerő lejtın, a Kútpadkán levı vasoxidos föld az alapanyag. A pataki 
edények másik két jellegzetes színe a fekete és a zöld. A törökös feketét mesterséges úton, 
tiszta agyag és vasoxid, a zöldet, pedig kaolin és rézoxid összekeverésével nyerték. 

A tiszta törökös korszak 1645-ig, a habánok betelepítéséig tartott. A habánokat I. 
Rákóczi György telepítette le Patakon, ettıl kezdve egy ideig kétféle, egymástól teljesen 
eltérı fazekasság élt egymás mellett a városban.  A pataki fazekasok csak 1735-ben jelentek 
meg a habánok telepe alatt, a mai Fazekas sor város felıli végén. A 18. században 5-10 önálló 
fazekasa volt a várnak, s az 1840-es években 36 fazekas mester dolgozott a városban. A négy 
pataki szín mellett ekkor jelent meg a habánok citromsárgája, kobaltkékje, viola színe s ekkor 
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kezdıdött – a régi földfestékek keverésével – a fakó és szürke szín használata. A fejlıdés 
folyamata 1850-ben fordult meg, hogy aztán száz év elmúltával egyetlen mesterre, özv. 
Szkircsák Bertalanné mőhelyére zsugorodjék. 

A nagy pataki piacon a pataki, ardói és petrahói fazekasoknak volt kizárólagos árulási 
joga, az uradalom és város elıtt egyforma elbírálás alá estek, feltehetıen közösen alkották a 
céhet is. (Végardó szintén önálló település, uradalmi birtok volt, 1965-tıl Sárospatak része.) 

A pataki kerámia nagy korszaka a 19. század derekén kezdıdött és száz évig tartott, ez 
a parasztkerámia idıszaka . A tálak, tányérok, szilkék, korsók, ételhordók, kulacsok, 
bokályok gazdag sora nagy formagazdagságot mutatott. Ezek a termékek Hegyalja, Hegyköz 
és Bodrogköz falvaiban terjedtek. 

A mázas edény igazi színét is csak a második égetés hívta életre. A sárospataki 
cserépkályhagyár Szkircsák Bertalanné mustráival díszítette a 70-es, 80-as évek 
exportkerámiáit. Gyermekei, Ferenc, Endre és Ilona élesztették újra az édesanyjuk halála után 
évtizedekig tetszhalott agyagmővességet. Tanítványok sorával ismertették meg a pataki 
hagyományokat. Munkájuk során a korongról újra csodálatosan formázott bokályok, szilkék, 
gazdagon mintázott tálak, vázák kerültek le, gyermekei munkásságukért mindhárman 
elnyerték a Népi Iparmővész kitüntetı címet. Szkircsák Ilonka néni a dinasztia utolsó élı 
tagja, de a népes családból sajnos senki sem folytatja a hagyományokat. A tanítványok között 
viszont ott van Jakab Gábor, Kovács Gábor és a többiek, akik Ferenctıl és Ilonka nénitıl 
tanulták a mesterséget, s ha ık is átörökítik tudásukat, Szkircsák Bertalanné életmőve 
továbbra is élni fog. 
 
A népi fazekasság gazdasági szerepe 
 

Sárospatak a határában, nagy mennyiségben fellelhetı kerámiaipari nyersanyagoknak 
köszönhetıen több évszázad óta az egyik legjelentısebb fazekasközpont. Az 1500-as években 
levéltári adatok szerint több mint 100 fazekas céh mőködött a városban. Ezek a mesterek a 
más magyar fazekasközpontokra is jellemzı un. engobos technikát használták, ami azt jelenti, 
hogy a termékeket nyersen bevonták, "leöntötték" egy színes (fehér, vörös, fekete) 
agyagréteggel, amelyre földfestékekkel díszítettek. Ezt égették, majd fényes átlátszó mázzal 
vonták be. Ettıl teljesen eltérı technológiát jelentett a fehér ónmáz használata és annak 
mázfeletti díszítése, melyet az 1645-ben a városba telepített habánok hoztak magukkal 
Morvaországból. A jelenlegi gyárterületen a termékek kézmőves módszerekkel készülnek, a 
kézifestéssel készülı dekorok az akvarellfestészetet idézik. A gyártási eljárás és a felhasznált 
anyagok lehetıvé teszik felhasználásukat az étkezési kultúra valamennyi területén. 
Alkalmazhatók mikrohullámú, illetve bármilyen típusú hagyományos sütıben, az ételeket 
bennük tálalva a terített asztal díszeivé válnak és mosogatógépben tisztíthatók. Az elkészített 
kerámiák döntı többsége exportra kerül, fıleg az Amerikai Egyesült Államokba, de a világ 
számos más pontjára is, sok európai országon kívül egészen Ausztráliáig. 
 

2.7.8. Az erdıgazdálkodás szerepe Sárospatak és a kistérség gazdaságában 
- Nemzeti Erdıprogram és a fejlesztési tendenciák  

 
Az utóbbi évtizedekben az erdık és az erdészet ügye valamennyi kontinensen, egyre 

növekvı mértékben került a közvélemény és a politikaformálók érdeklıdési körébe, a 
felmerült ökológiai, gazdasági és társadalmi problémák következtében. Ennek a kihívásnak 
kívánt megfelelni az ENSZ is, a fenntartható fejlıdés alapelveit megfogalmazó 1992. évi Riói 
Környezet és Fejlıdés Konferencián. A Riói Föld-csúcson több nemzetközi egyezményt írtak 
alá (pl. a biodiverzitás /CBD/, a klímaváltozás /UNFCCC/ és az elsivatagosodás /CCD/ 
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tárgyában), amelyeknek csaknem mindegyike tartalmaz az erdık ügyére vonatkozó elemet. A 
konferencián elfogadtak egy, az erdészeti alapelvekrıl szóló ajánlást, a "Feladatok a XXI. 
századra" címő megállapodás részét képezi az a cél, hogy megakadályozzák az erdık 
világmérető fogyatkozását. Hazánk is megteszi ebben a kérdésben a szükséges lépéseket.  

2006 a magyar Nemzeti Vidékfejlesztési Terv utolsó támogatási éve volt, az 
erdıtelepítési program azonban 2007-tıl az Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv 
keretében megváltozott feltételekkel, ám kibıvült lehetıségekkel folytatódni fog. A 2004-
2006 közötti ciklusra új erdık telepítésére összességében mintegy 80 millió euró állt 
rendelkezésre. Az egy-egy pályázónak nyújtható támogatás mértéke függött a telepítendı 
fafaj mellett a terület adottságaitól és a nyertes gazdálkodói státuszától is. Egy konkrét 
telepítés, ami jól reprezentálja az átlagot: egy gazdálkodó a 11,81 hektár szántóterületre 
telepített kocsányos tölgyes ültetésének elvégzéséért 25.367 Euró támogatást kaphatott, az 
elsı öt évben végzett ápolásokért 21.135 Eurót két részletben, és jövedelempótló 
támogatásként évi 832 Eurót 20 éven keresztül. Ez, a teljes támogatási idıszakban (20 év) 
összesen 63.147 Euró kifizetését jelenti. 

Az Északerdı Zrt. az ország északkeleti részén, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 
gazdálkodik. A kezelésében lévı erdıterület 103 ezer hektár, amely az ország erdıterületének 
6 %-át teszi ki. Erdeinek túlnyomó részét az Északi Középhegység erdıgazdasági tájcsoport 
keleti felének tájai ölelik fel, de 7700 hektár lenyúlik a Nagyalföldre is. 

15 -20 fı státusban és idıszakosan 80-100 fı. Az egész Északerdı Zrt. 4500 fıs, ma 
500 fı az egész Zrt., fıként Borsod-Abaúj-Zemplén megye 106 ezer, ha termék felvásárlás 
nincs és nem is terveznek semmilyen üzemet. Az erdı nagy jövıje: a turisztikai szerep 
felértékelıdése. 

Az erdészet Sárospatakon felhagyott üzemében a parkettagyártással, arra hivatkozva, 
hogy a fából készült parkettát kiszorította a piacról a laminált. A Pálházán lévı üzemet is 
bezárta, gyakorlatilag az utóbbi években minden erdıben folyó tevékenységet kiszervezett, 
így a csemetenevelést, a fakitermelést is. A Longi Erdı, ami egy 100 éves tölgyerdı, és 
védelem alatt áll, most került az Aggteleki Nemzeti Park felügyelete alá, így kikerült a 
kezelésbıl. A sárospataki erdészetnél tehát már így megint egy fıvel kevesebben maradnak 
fıállású erdészek, és úgy ítélik meg, hogy a környék fellendülı hordógyártása miatt kivágásra 
és letermelésre kerültek azok az erdırészek, amelyek gazdaságilag hasznosíthatók voltak. 
Újabb nagyarányú fakitermeléshez 20-50-80 évet kell újra várni. Az erdık, fıleg a Longi 
Erdık turisztikai hasznosítása elképzelhetı, mivel itt kitőnı ártéri evezıs túrák megtartására a 
terület. 
 

2.8. Szociális és egészségügyi helyzet, sport 
 

Magyarországon a szociálpolitika több mint egy évszázados múltra tekinthet vissza. 
Fejlıdésére a XIX. század végétıl a kontinentális modell hatott, majd 1945-tıl az 199o.-es 
rendszerváltozásig a „szocialista jóléti modell valósult meg”. Az emberek megszokták, hogy a 
szociális érzékenységük ki legyen szolgálva az állami strukturáltság által. Az elmúlt 
évtizedben, hazánkban is átalakult a jóléti rendszer. A változások a létezı struktúra 
átformálását jelentették, mint radikális átalakítást. A rendszerváltozás hatásai 
Magyarországon a szociális rendszert a kontinentális modelltıl az angolszász modell irányába 
mozdították el. A jóléti rendszert értékelı mátrixok alapján, hazánkban a skandináv rendszer 
érvényesül. A több kiadás nem vezet automatikusan az adott szociálpolitikai rendszer 
hatékonyságának javulásához. Az erre fordított kiadások alakulása függ a város lakossága, 
kora összetételétıl, az egészségi állapotától és a munkanélküliség szintjétıl is. A szociális 
ellátás színvonalának helyzeti értékelésekor a magánforrásokat, és a lokalitás szintjén a 



Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) 
 

Stratégiakutató Intézet Kht. 190 

Sárospatak társadalmában az élı informális együttmőködı, a szolidaritás hiányát nélkülözı, 
viszont az éledezı lokálpatrióta szemléletet is figyelembe kell vennünk.  

Jelenleg az önkormányzatnak nincs szociális térképe, elmondás szerint most készül. Az 
önkormányzatra nagy nyomás nehezedik és a felkészületlenség tapasztalható erre a nagy 
terhet jelentı feladatra. A bizonytalansági tényezık miatt szükséges, hogy a végrehajtásban 
közremőködı szereplık együttmőködjenek, csoportjuk kiegészüljön más, nem egészségügyi 
szereplıkkel, akik mintegy társadalmasítanák helyi szinten a tervezés jövıbeni egyre 
fontosabb feladatát. Ez azt is maga után vonja, hogy meg kell tervezni a helyi szociális és 
egészségfejlesztési tervezeten belül a végrehajtás szervezeti rendjét, személyekre, feladatokra, 
hatáskörökre lebontva.103 

2.8.1. Szociális helyzet, ellátás 
 

Szociálisan a társadalmi problémák: fokozottabb megjelenése, elterjedése, fokozódása 
nemcsak a városban jelent problémát, hanem a környezı településeken és  társadalmi szinten 
is jelentkezik, így megoldásukra sürgısen  komplex programok szükségesek. A fıbb 
tendenciák:  

Alkoholizmus-drog: Az alkoholizmus, a rendszeres alkohol drogfogyasztás 
nagyságáról pontos információink nincsenek. A városban az alkalomhoz kötıdı alkohol- drog 
fogyasztás a fiatalok körében gyakori. Ez a szokás nemcsak a középiskolás korú fiúkat, 
hanem a lányokat is érinti. A roma lakosság körében az alkoholfogyasztás nem gyakoribb, 
mint a város többi lakosa esetén.  

Dohányzás: A középiskolások és szakmunkások körében növekvı tendenciát mutat. A 
roma lakosok körében a dohányzás olyan életelem, amely nem értelmezhetı egyéni rossz 
szokásként, hanem a társas együttlét velejárója. 

A jelentkezı fontosabb társadalmi problémák kezelésében csak a komplex megoldási 
módok vezethetnek eredményre. Ennek érdekében a már meglévı szolgáltató rendszerek 
hatékony együttmőködése szükséges, és minden olyan kezdeményezés átvétele, amely ezekre 
megoldást kínál. 
 
Pénzbeli és természetbeni segélyezés helyzete és gyakorlata: 
 

A többször módosított 1993. évi III. törvény és az 1997. évi XXXI törvény 
megállapítja a szociális rászorultságtól függı természetbeni és pénzbeli ellátásokat. 
Sárospatak Város Önkormányzata a természetben és pénzbeli ellátásokról, valamint a 
gyermekvédelem helyi szabályozásáról alkotott rendeleteiben mindazon ellátási formákat 
nevesíti, melyeket a két törvény, kötelezıen elıír az önkormányzatok számára. Törekednek 
arra, hogy a kötelezı jelentések költségvetés-centrikus szemlélete mellett más szempontokat 
is figyelembe vegyenek, az ellátási formák személyi, családi szintő halmozódásáról. 

Több esetben elıfordul, hogy egy család, illetve személy több ellátásban részesül, és 
emellett még tetemes tartozást is felhalmoz. Ezen esetek kezelésében fı szerepet a 
családsegítı szolgálat programjai adnak megoldást.  

Az átmeneti segélyezettek száma jellemzıen magasabb a téli hónapokban, különösen 
január február hónapokban a tüzelı beszerzése miatt. Az aktív korúak rendszeres szociális 
segélyében részesülık száma a tavasztól ıszig terjedı idıben alacsonyabb, mint télen, mivel a 

                                                 
103 A szociális szolgáltatások helyzetének elemzéséhez az önkormányzat saját adatbázisa mellett a Központi Statisztikai Hivatal, a B-A-Z 
megyei Munkaügyi Központ Sárospataki Kirendeltsége, a városban mőködı egészségügyi ellátórendszer, a Gondozási Központ, a 
Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a Mozgáskorlátozottak Sárospatak és Zemplén Térségi Egyesület adatait használtuk fel. 
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Kommunális Szervezet ez idıszak alatt tudja alkalmazni ıket a közcélú foglalkoztatás 
keretében a város szépítésében és gondozásában. 
 
 

Az ellátás 
formája 

Ellátást 
végzı neve 

Az ellátó int. jogi 
formája 

Ellátotti 
kör 

Ellátotti 
létszám 

Dolgozói 
létszám 

Szociális alapellátás 
Étkeztetés Gondozási 

Központ 
Önkormányzati 
költségvetési szerv 

Idısek, 
egészségügyi 
okból 
ellátandók 

310 - 

Házi 
segítségnyújtás 

Gondozási 
Központ 

Önkormányzati 
költségvetési szerv 

Idısek, 
egészségügyi 
okból 
ellátandók 

60 9 

Családsegítés Családsegítı és 
Pedagógiai 
Szakszolgálat 

Önkormányzati 
költségvetési szerv 

Krízis 
helyzetben 
lévı, vagy 
veszélyeztetett 
családok 

582 3 

 
Szakosított ellátások 
Nappali ellátás 
Idısek Klubja Gondozási 

Központ 
Önkormányzati 
költségvetési szerv 

Idısek, 
egészségügyi 
okból rászorulók 

20 2 

Átmeneti ellátás 
Ápolást, 
gondozást 
nyújtó 
gondozóház 

Gondozási 
Központ 

Önkormányzati 
költségvetési szerv 

Idısek, 
egészségügyi 
okból rászorulók 

6 4 

 

16. táblázat: Az ellátások jelenlegi helyzete, az ellátást biztosító szolgáltatások kapacitásai 

 
Olyan karitatív vagy civil szervezet, amely önállóan mőködtetne szociális intézményt, 

nincs a városban. A hajléktalanok ellátásában, a téli idıszakban az egyházak is segítséget 
nyújtanak a Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálatnak, illetve esetenként adományokat 
osztanak.  

Az idıskorúak száma nı, sok közöttük az egyedül élı, gondozásuk megoldása, 
életfeltételeik javítása kiemelt feladat. A külterületen élı 65 éven felüli idıskorúak száma is 
emelkedést mutat.  

A külterületi (tanyán és elszórtan élık) lakosság szociális szolgáltatásokhoz történı 
hozzájutása – ellátása megoldatlan.  

A rászorulók gondozására a házi segítségnyújtásban rejlı lehetıségeket fejleszteni 
kell, minıségét javítani – jelzırendszeres házi segítségnyújtás: idısek, fogyatékkal élık 
számára. A fogyatékosok jelenleg ellátatlanok a város szociális rendszerében, ellátásuk 
formáinak megszervezése feladat: házi segítségnyújtás, nappali ellátás. egy megyei szociális 
otthon van, amely krónikus elfekvıként is szolgál. 

Gondot jelent az aluliskolázott szocio-kulturális hátrányokkal küzdık, a romák 
foglalkoztatása, a munka világából való kirekesztıdésük megállítása.  

Magas a pszichiátriai betegségekkel küzdık – depresszió, érzelmi zavarok – száma; a 
szenvedélybetegségben szenvedık száma. Kezelésükre komplex problémakezelési 
programokat szükséges készíteni – a nappali ellátásba fokozatosan be kell vonni ıket 
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A házi segítségnyújtásban részesülık, valamint az igénylık száma folyamatos 
növekedést mutat, a jelenlegi szakdolgozói létszámmal a feladatot el tudják látni, de a 
felmerülı igények kielégítéséhez létszámbıvítésre van szükség. 

A nappali ellátást nyújtó Idısek Klubja bıvítést igényel, 20 fırıl 30 fıs intézményre 
lenne igény. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény bıvítésére igény van, mivel a tartós 
bentlakásos intézményekben a várakozási idı nagyon hosszú.  

A sárospataki tartós bentlakásos intézménybe várakozó helyi lakosok száma 15 fı.  
A lakosság demográfiai, családszerkezeti, foglalkoztatási, jövedelemteremtı- 

képességi problémái a városban is csakúgy, mint szerte az országban, a helyi szociális 
védelmi rendszertıl várják a hatékony segítséget. Ugyanakkor e tekintetben jelentıs 
felkészületlenség érezhetı.  
 

2.8.2. Szociális intézményrendszer felépítése és ellátási mutatói 
 

Intézményközpontja a Gondozási Központ. 2006 februárjában költözött jelenlegi 
helyére a Comenius u. 33. sz. alá (volt Gelka épülete) innen történik az étkeztetés és a házi 
segítségnyújtás biztosítása, ezen kívül két telephelyen biztosítanak ellátást: Idısek klubja 
(Sárospatak, Harsányi Zs. köz 1.) és Idıskorúak Gondozóháza (Sárospatak, Borsi u. 73.). A 
Gondozási Központból történik az egységek munkájának irányítása, ellenırzése, segítése. A 
Gondozási Központ dolgozóinak létszáma 22 fı, ebbıl a központban dolgozók száma 15 fı, 
melynek megoszlása: intézményvezetı, vezetı gondozónı, szociális gondozónı 10 fı, 
adminisztrátor, könyvelı, gépkocsivezetı. Mőködési engedélyt 2007. december 31.-ig kapott 
a Megyei Szociális és Gyámhivataltól, mivel személyi feltételei nem felelnek meg az 1/2000 
SzCsM rendeletben leírtaknak. A rendeletet figyelembe véve (800 fı lakos/gondozónı) 
hiányzik: 7 fı szociális gondozó – ápoló, 1 fı szociális segítı, 1 fı mentálhigiénés munkatárs 
(napi 4 órában). A városban a gondozás iránti igények ugyan nınek, de a jelenlegi 10 fıs 
gondozónıi létszámmal el tudjuk látni feladataikat. Étkeztetésre és házi segítségnyújtásra 
várakozók nincsenek. Alapellátási feladatok: étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátást 
nyújtó Idısek Klubja. 
 
Szakosított ellátás 
 

Idıskorúak Gondozóháza 
Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan illetve egészségügyi állapota miatt 

rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkeztetésérıl történı gondoskodás, akik azt önmaguk 
és családtagjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Az 
étkeztetéshez való hozzáférés lehetısége minden rászoruló részére biztosított az 
intézményben.  

Étkeztetésben részesülık száma: 302 fı. Ellátásukat 3 konyháról biztosítják: Hetes 
étterem: 126 fı, Kincskeresı Óvoda: 122 fı, V. András Étterem: 54 fı.  

A fogyasztási és igénybevételi szokásokat figyelembe véve látható, hogy az 
Önkormányzati intézmények konyháit veszik igénybe túlnyomórészt. Az V. András Étterem 
létszáma 110 fırıl 54 fıre csökkent az elmúlt évek során, viszont errıl a konyháról tudják 
biztosítani a hétvégi és ünnepi alkalmakkor az ebédet, mivel az Önkormányzati tulajdonban 
lévı konyhák, csak hétfıtıl péntekig fıznek, valamint az iskolai- óvodai  szünetekben sincs 
módjukban rendelkezésünkre állni. Az V. András étteremnél az ellátottak helyzetét, valamint 
a gondozónıink munkáját nehezíti, hogy a konyha az emeleten van elhelyezve, így az 
ételeseket le – föl kell cipelni. Ezt még nehezíti az a tény , hogy szők a lépcsı, melyen a 
közlekedés nem könnyő, ezáltal fokozottan balesetveszélyes. Az ebédek házhozszállítását 142 
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fı részére 2 gépkocsival (1 a kommunális szervezet tulajdona), a gondozónık kerékpárral, és 
tiszteletdíjas gondozókkal oldják meg. A tiszteletdíjas gondozókat túlnyomórészt hétvégeken 
veszik igénybe. Az ellátást valamilyen okból visszamondó idıskorúak indokait minden 
esetben kivizsgálták, próbálták orvosolni lehetıségeikhez mérten.  

Házi segítségnyújtás 
Az idıskorúak demográfiai jellemzıit figyelembe véve a házi segítségnyújtás sok 

szempontból kiemelkedı jelentıségő ellátás. Olyan rendszeres ellátás, mely az idıskorúaknak 
mentális támogatást, segítségnyújtást biztosít, támogatást nyújt a napi tevékenységek, 
gondozási feladatok során. Segítségükkel az idıs ember hosszú ideig, akár élete végéig is, 
saját lakásában, lakóhelyén maradhat. Sok esetben elkerülhetıvé válik az az intézményi 
procedúra, hogy évekig tartó sorban állás kezdıdjön a bentlakásos intézménybe való 
bejutáshoz. A gondozónık a gondozási munkák során figyelemmel kísérik az idıs ember 
állapotváltozásait, így a szolgálat jelzırendszer funkciója sem elhanyagolható. Az idısek 
ellátása, a szükségleteikhez, gondozási igényeikhez mérten van megállapítva, és a gondozási 
órák arányában finanszírozza az ellátást az idıskorú. 

A szolgáltatás az idıskorú és a szakember bizalmi kapcsolatán alapszik hiszen a 
gondozónı kezelheti a pénzét, bevásárol, elvégzi a személyi higiénével kapcsolatos 
feladatokat, hivatalos ügyeket intéz stb. Házi segítségnyújtásban 72 fı részesül. A lakáson 
történı segítségnyújtás tartalma sokrétő, mivel az idısek szükségletei eltérıek. A 
gondozónıik a fizikai munkától kezdve a kulturális, a szervezı, valamint érdekképviseleti 
tevékenységig mindent ellátnak egyénre szabva, ötletesen, lelkiismeretesen. Munkájukat a 
jogszabályi feltételek betartásával, jó szakmai felkészültséggel végzik. A színvonalas 
gondozás, ellátás érdekében továbbképzéseken, iskolai rendszerő oktatásban vesznek részt. 
Jelenleg 2 dolgozó végzi tanulmányait szociális gondozó – ápoló szakon, egy dolgozónk 
szociális gondozó- szervezı szakon tanul, 1 dolgozó az egri Hittudományi Fıiskola hitoktatói 
szakán folytat tanulmányokat, egy dolgozók a nyíregyházi tanárképzı fıiskola 
szociálpedagógus szakán tanul.  

Nappali Ellátást Nyújtó Idısek Klubja 
Végardó városrészben mőködik, meglehetısen mostoha körülmények között. 

Telephelyének változtatása és mőködési engedélyének megkérése most van folyamatban, a 
Kossuth u. 5. sz. (volt bölcsıde épülete) alá. A felújítási munkálatok a befejezéséhez 
közelednek, melynek köszönhetıen a létszám 20 fırıl 30 fıre bıvül, és méltó körülmények 
között tartalmas programokkal tölthetik el napjaikat az idısek.  

Sajnos sok idıs embernek telnek úgy el a napjai, hogy a gondozónın kívül senki sem 
látogatja vagy csak ritkán, a külvilággal való kapcsolata a gondozónıjére korlátozódik. Az új 
idısek klubjában szeretnék egy kicsit „felrázni” az idıseket, hogy aktívan mőködjenek közre 
a klub életében (kirándulások szervezése, ismeretterjesztı elıadások tartása, orvosi 
felvilágosító elıadások, egészséges életmóddal kapcsolatos elıadások, különbözı 
rendezvények megtartása formájában), valamint színvonalas baráti találkozók 
megszervezésében kívánnak segítséget nyújtani. Egy jól mőködı idısek klubjában az ember 
mindig jól érzi magát, látva az idısek közötti szeretetet szolidaritást, a „van miért felkelni” 
stratégiát. Évek óta küzdenek az új idısek klubjának a létrehozásáért, a klubtagok és a 
városban lakó idısek már várják, hogy a birtokukba vegyék a megfelelı tárgyi, és személyi 
feltételekkel rendelkezı épületet. Ellátásukat biztosítja: 1 fı klubvezetı, 2 fı gondozónı. 

Idıskorúak Gondozóháza 
Végardó városrészben, a volt óvoda épületében valamint az ahhoz tartozó szolgálati 

lakásból lett kialakítva. Férıhelyek száma: 10 fı: 2 db 4 ágyas, 1 db 2 ágyas szoba, tágas 
társalgó, tálalókonyha, vizesblokk, nıvérszoba, betegszoba, nagy udvarral és kerttel 4 fıs 
szakképzett személyzettel áll az idısek rendelkezésére a hét minden napján, a nap 24 
órájában. Hangulata családias, berendezése otthonos.  
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Az ellátottak részére maximum 2 évre biztosíthatna ellátást, de ezt a funkcióját sajnos 
részben elvesztette, mivel a szociális otthonra várakozók nem kerülnek be az otthonba; saját 
lakókörnyezetébe egészségi állapota miatt nem térhet vissza, az utcára, pedig nem tehetjük az 
ellátottat. Az ellátás tehát „kis idısek otthona” funkciót tölt be. A Gondozóház nagy területen 
helyezkedik el, lehetıség és igény is lenne a bıvítésre (minimum 25 férıhelyre). 

A szociális törvény elıírja az önkormányzatok számára, hogy fejlesszék az ellátásokat. 
Ennek megfelelıen 2007. január 1.–tıl beindították a Támogató Szolgáltatást városunkban. A 
szolgáltatás a fogyatékkal élı személyek ellátását, kirekesztıdésük csökkentését, 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésüket segíti elı. Személyi segítésbıl, és szállítási 
szolgáltatásból fog állni. A normatív támogatás 8.722.000 Ft, emellett saját bevétele biztosítja 
a mőködését. A szállításhoz 1 db gépkocsi megvásárlása a 2006. évi költségvetést terheli, a 
költségvetési hiány miatt jó állapotban lévı, használt autót vásároltak.  

Megoldásra váró feladat még a jelzırendszeres házi segítségnyújtás, mely a máltai 
szeretetszolgálat modellprogramjából indult, pályázati programok támogatásával fejlıdött és 
immár a kistérségi szolgáltatási modell egyik tipikus intézményének tekinthetı. Mivel a város 
is tagja kistérségi társulásnak, így társulás keretében is meg lehetne oldani a megszervezését.  

Az ellátást az otthonában élı egészségügyi, vagy szociális okból segítségre szoruló 
ügyfélnek biztosít rendszeres lehetıséget segélyhívásra állapotának hirtelen romlása – 
változása esetén. A diszpécserközpont felállítását a folyamatosan mőködı gondozóház el 
tudná látni. Megoldható a hálózat kiépítése a társulás nélkül is részletes árajánlatot kértem 40 
db segélyhívó készülék telepítéséhez. A telepítés költsége 5 millió forint , normatív támogatás 
2.5 millió forint / év . A telepítést végzı cég több fizetési konstrukciót is javasolt: 
részletfizetés 3- 5 év idıtartamra, bérleti jogviszony, kihelyezett diszpécserközpont 
alkalmazásával. A legkedvezıbb a részletfizetés lenne, mivel normatívájából ki lehetne fizetni 
az éves díjat.  

A város szolgáltatástervezési koncepciójában 2006-tól ütemezték a Tanyagondnoki 
szolgáltatás bevezetését, mely kifejezetten a külterületi ellátási hiányosságok pótlására 
szervezıdne. Az alapszolgáltatások nyújtásán túl a szolgálatnak nagy jelentısége van a tanyai 
lakosság egészségügyi és szociális ellátásokhoz való hozzájutásának segítésében, így 
csökkentve a külterületeken élık hátrányát. A szolgáltatás 2006 évi normatívája 2 millió 100 
ezer forint volt, a munkaügyi központ által bértámogatásban felvett dolgozó alkalmazása 
esetén a normatívából az éves mőködés finanszírozható lenne az egyszeri befektetés 
kivételével (gépkocsi) az elsı évben.  

Közösségi ellátások 
2006 évi normatív támogatása a szolgálat száma alapján 6.200.000 Ft volt, 2007 évi 

normatívák sajnos még ismeretlenek. 10.000–nél nagyobb lakosságszámú önkormányzatnak 
kötelezı feladata lenne , a pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátása. Kistérségi 
társulás keretében lenne ésszerő a megoldást keresni.  

Az idıskorúak ellátásával kapcsolatos problémák jól láthatók a szakma elıtt. A 
kistérségi szolgáltatások preferálásával lehetıvé válna , hogy az ellátatlan területek 
szolgáltatásokba való bevonásával ezáltal együttgondolkodásra serkentve a települések 
vezetıit.  

Az intézményekben ésszerő és takarékos gazdálkodást folytatunk a számviteli 
törvények betartása mellett. 75.399.000 Ft költségvetésbıl gazdálkodnak, mely az év végéig 
nem biztosítja az intézmény finanszírozását. Az intézmény által nyújtott szolgáltatások 
térítéskötelesek, bár a térítési díjak megállapításánál a Képviselıtestület egy méltányos 
jövedelemtıl függı térítési díjat hagyott jóvá, mégis sok idıs embernek okoz nehézséget a 
megfizetése.  
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Szorosan együttmőködnek a Háziorvosi szolgálattal, a Polgármesteri Hivatal Szociális 
irodájával, az Egyházakkal, a Családsegítı szolgálattal, a társintézményekkel, civil 
szervezetekkel.  
 

2.8.3. Egészségügy: a lakosság egészségi állapota 
 

A városban az egészségügyi alapellátást 7 felnıtt és 3 gyermek háziorvosi szolgálat 
biztosítja, akik az önkormányzattal szerzıdéses jogviszonyban állnak. A védınıi körzetek 
száma 6. A járó betegek ellátását 16 szakrendelés segíti. A jellemzı betegségtípusok, melyek 
halálokként szerepelnek, nem különböznek az országos tendenciától: 90 %-ban a szív-és 
érrendszeri betegségek vezetnek, különösen hangsúlyosak a magas vérnyomás okozta 
elváltozások. Ezt követik a mozgásszervi, reumatikus betegségek, jelentıs az idegrendszeri 
elváltozások száma is. 
 

 19-24 év 25-34 év 35-44 év 45-55 év 56-64 év 65-74 év 75 év 
felett 

Együtt 

Idült reumás szívbetegség 0 
 

1 2 0 3 1 1 8 

Magasvérnyomás 
betegség 

33 87 173 443 479 423 208 2359 

Ischaemiás szívbetegség 0 3 36 131 134 116 114 534 

Szívbetegségek egyéb 
formái 

6 3 20 40 36 84 43 232 

17. táblázat: Kimutatás a sárospataki háziorvosi szolgálatokhoz bejelentkezettek betegségeirıl  

(2001. évi állapot) 

 
Magas vérnyomás 2359 

Mozgásszervi megbetegedés 793 

Diabetes  633 

Légzıszervi megbetegedés 386 

Daganatos megbetegedés 160 

Összesen: 4331 

18. táblázat: Gondozottak diagnózisok szerinti megoszlása sárospataki háziorvosok adatai alapján 
 

A pszichiátriai szakrendelésen vizsgált betegek 35,5%-a szorongásos zavarokban, 35% 
hangulatzavarban szenved. A vizsgált személyek diagnózis szerinti besorolása: 7,4% mentális 
retardáció, 7% skizofrén jellegő betegségek, 5,5% organikus eredető megbetegedések, 4,3% 
személyiségzavar, 4,2% az alkohol-és droghasználat okozta  megbetegedések. Súlyos 
fogyatékosként rokkantsági járadékban részesül: Mozgáskorlátozott: 75 fı, vak és 
gyengénlátó: 105 fı, siket és nagyothalló: 15 fı, értelmi fogyatékos: 45 fı. 

2.8.4. Egészségügyi intézmények, ellátás 
 

Alapellátás 
� háziorvosi szolgálat: 7 felnıtt körzet – ebbıl háromnak a Rendelıintézet ad helyet, 3 

gyermekkörzet 
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� fogászati rendelések – mind a négynek a Rendelıintézet ad helyet 
� háziorvosi ügyeleti szolgálat – központi orvosi ügyelet 
� iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás 
� védınıi szolgálat – 6 szolgálat 
Háziorvosi ellátás 

Sárospatakon 7, a területünkhöz tartozó településeken 9 háziorvosi szolgálat végzi a 
felnıtt lakosság ellátását, területi ellátási kötelezettséggel, az Önkormányzattal kötött 
vállalkozási szerzıdés alapján, váltott munkarendben, reggel 8-12-ig illetve 14-18 óráig. 
2001. júliusa óta folyamatosan végzik a hozzájuk bejelentkezett lakosság hipertónia szőrését 
kérdıívek segítségével. A kiszőrt betegeket kivizsgáltatják, majd gondozásba veszik. 

Gyermekorvosi szolgálat 
Három gyermek-háziorvosi szolgálat biztosítja Sárospatak gyermeklakosságának 

ellátását, területi ellátási kötelezettséggel, az Önkormányzattal kötött vállalkozási szerzıdés 
alapján, váltott munkarendben, emellett a védınıi szolgálattal közösen gyermek tanácsadást 
végeznek heti egy-egy alkalommal. 2001. júliusa óta folyamatosan végzik a hozzájuk 
bejelentkezett 0-16 éves gyermekek obesitás szőrését kérdıívek segítségével. A kiszőrt 
betegeket kivizsgáltatják, majd gondozásba veszik. 

Ügyeleti szolgálat 
A háziorvosi rendelési idıvel le nem fedett idıben: készenlét hétköznapokon 12-14 

óráig, hétközi ügyelet 18 órától reggel 8 óráig, hétvégi ügyelet pihenınapokon és 
munkaszüneti napokon 24 órában. A területi ellátási elv alapján az ügyelet orvosi részét a 
vállalkozó háziorvosok biztosítják.  A nıvéri munkakört 3 fıállású ügyeletes ápolónı adja.  
Az ügyelet személyi részéhez még 3 fıállású gépkocsivezetı tartozik. 

Fogorvosi szolgálat 
Sárospatak lakosságának, illetve 10 vidéki község fogászati ellátását 4 fogorvosi 

szolgálat végzi területi ellátási kötelezettséggel.  
Védınıi szolgálat 
A lakosság részére preventív gondozófeladatokat is ellátó tevékenységét 6 védınıi 

szolgálat biztosítja, fıként a 0-16 éves gyermek, illetve 1 fı ifjúsági védını az iskoláskorú 
lakosság részére.  Emellett terhes tanácsadást, gondozást végeznek. Valamennyi védını 
rendelkezik, az elıirt fıiskolai végzettséggel.  A 6 szervezett állás közül 1 betöltetlen.  A 
szakmai felügyeletet részben az ÁNTSZ-hez szervezett vezetı védını, részben a megfelelı 
szakorvosok biztosítják. 

Iskolai egészségügy 
Az iskolások ellátását 6-18 éves korig a 3 fı gyermekorvos 3 fı asszisztens és 6 fı 

védını 1 fı ifjúsági védını végzi. Életkornak megfelelıen preventív gondozói, 
egészségnevelı feladatokat látnak el. 

Szakellátás és gondozási tevékenység: 
Sárospatak Város Önkormányzat Rendelıintézete kórházi háttér nélkül mőködı, a 

város és vonzáskörzete egészségügyi ellátását biztosító, többfunkciós egészségügyi intézet. A 
betegellátást jelenleg 3 telephelyen 5 épületben végzi.  A telephelyek 800-1000 m távolságra 
helyezkednek el központi telephelytıl. 2010. január 1-tıl kapacitásnövekedés kérését tervezik 
pályázatban 5 évig.  

A Sárospatak Városi Rendelıintézet 30 690 lakos járóbeteg szakellátásáért felelıs 
intézmény, amely 18 járóbeteg szakrendelést, 3 járóbeteg gondozást mőködtet heti 408 
szakorvosi és 120 nem szakorvosi órában.  Az intézet helyet ad 4 fogászati szolgálatnak, a 
városközponti orvosi ügyeletének. Az ellátó struktúra szerves része 19 háziorvosi szolgálat, 
iskola egészségügyi szolgálat és 6 védınıi körzet. Az intézményünkben minden szervezett 
létszám betöltött, szakmai ellátottsága jó.  
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• Szakellátás: Belgyógyászat, Sebészet, Szülészet-nıgyógyászat, Csecsemı- és 
gyermekgyógyászat, Ideggyógyászat, Fül-orr-gégészet, Audiológia, Reumatológia, 
Fizioterápia, Szemészet, Tüdıgyógyászat, Gyermekpulmonológia, Képalkotó 
eljárások, Ultrahang vizsgálat, Laboratórium, Pszichiátria, Patológia - citológia 

• Gondozási tevékenység: Tüdıgyógyászat, alkohológiai-gondozás, pszichiátriai 
gondozás 

Szakorvosi ellátás 
A megyei ÁNTSZ szakmai bizottsága által is befogadott ellátásokra kötött 

finanszírozási szerzıdést az OEP.  Ez alapján mőködnek a klinikai szakmák, a diagnosztikus-
terápiás és a gondozási feladatokat ellátó szakrendelések.  A Megyei ÁNTSZ által kiadott 
ellátandó terület Sárospatak város és vonzáskörzet községeinek, valamint Tiszakarád, 
Tiszacsermely, összesen 30 690 fı járóbeteg szakellátását biztosítják. Tüdıgyógyászati 
szakellátás ellátási területéhez még Cigánd is hozzátartozik, így az ellátandó terület 34 348 fı. 
 

Szakma Ellátott lakos-
ságszám (fı) 

Kapacitás 
lekötés 2006 

Belgyógyászat 30 690 35 

Sebészet 30 690 15 

Szülészet-nıgyógyászat 30 690 35 

Ideggyógyászat 30 690 30 

Fül-orr-gégészet, audiológia 30 690 40 

Reumatológia 
Osteoporózis  

30 690 
(Sárospatak és 
Sátoraljaújhely + 
vonzáskörzet) 

30 

Szemészet 30 690 45 

Csecsemı és gyermekgyógyászat  16 

Gyermekpulmológia  6 

Patológia (Citológia) 30 690 4 

Tüdıgyógyászat 34 348 10 

Képalkotó eljárások, ultrahang 30 690 40 

Laboratórium 30 690 30 

Pszichiátria 30 690 30 

Összes szakorvosi óraszám  366 
Gondozóintézeti tevékenység   

 Tüdıgyógyászat és szőrés 34 348 20 

 Alkohológiai gondozás 30 690 10 

 Pszichiátriai gondozás 30 690 10 

Orvosi órák összesen  408 
Fizioterápia 30 690 5 

Masszázs 30 690 5 

Gyógytorna 30 690 50 

Tüdıgyógyászat 30 690 30 

Pszichiátria 30 690 30 

Összes heti rendelési óra  528 

19. táblázat: 2006. évre lekötött szakorvosi óraszámok 

 
A hiányosságok az építészeti feltételek esetében mutatkoznak: nem az elıírásnak 

megfelelı nagyságúak a rendelıhelyiségek, az adminisztratív helyiségek és néhol hiányoznak 
a betegöltözı helyiségek; a szakrendelıben hiányzik az orvosi szoba és az asszisztensi 
helyiség; a épületek több mint fele teljes mértékben felújításra szorul. Az Önkormányzat, mint 
tulajdonos és fenntartó feladata lenne az építészeti feltételek biztosítása, sajnos az 
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Önkormányzatok anyagi lehetıségei szőkösek. Így ezeket a feltételeket megteremtésére 
pályázati úton próbálnak közös erıvel anyagi forrást biztosítani. 

� Szakellátás: Belgyógyászat, Sebészet, Szülészet-nıgyógyászat, Csecsemı- és 
gyermekgyógyászat, Ideggyógyászat, Fül-orr-gégészet, Audiológia, Reumatológia, 
Fizioterápia, Szemészet, Tüdıgyógyászat, Gyermekpulmonológia, Képalkotó 
eljárások, Ultrahang vizsgálat, Laboratórium, Pszichiátria, Patológia - citológia 
� Gondozási tevékenység: Tüdıgyógyászat, alkohológiai-gondozás, pszichiátriai 
gondozás  
Személyi feltételei és mőszerezettsége megfelel a 113/1996. (VII.23.) Korm. Rend. és 

a 21/1998. (VI.3.) NM rendeletek által elıírt, egészségügyi szolgáltatást nyújtó 
(szakelrendelık) intézmények szakmai minimumfeltételeinek. 

Az elemzést az ÁNTSZ Sárospatak Városi Intézeténél rendelkezésre álló 
dokumentumok, adatok, pl. orvosok éves jelentése, vezetı védını, vezetı ápolónı ellenırzési 
tapasztalatain alapuló dokumentumok; KSH adatok (demográfiai, mortalitási, morbiditási…); 
OTH tájékoztatója; Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei ÁNTSZ tájékoztatója alapján készítettük. 

Az idevonatkozó KSH adatok szerint Magyarország lélekszáma, ezen belül az 1980-as 
évek óta Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakossága, s szőkebb terület, Sárospatak területén is a 
természetes fogyás tapasztalható, ami kapcsolatos az élveszületések csökkenı, illetve a 
halálozások igen magas számával. Ugyanakkor országos jelenség az egyre fokozódó 
elöregedés. Ez területünket, Sárospatak és vonzáskörzete lakosságát is jellemzi. A születéskor 
várható átlagos élettartam elmarad a fejlett országokéhoz képest, KSH adatai szerint 
férfiaknál 66,32, nıknél 75,13 év. 

18 év alatti kor, az ember életének legegészségesebb kora. A statisztikai elemzések 
szerint (KSH Borsod-Abaúj-Zemplén megyére vonatkozó adatai szerint) jellemzı betegségeik 
a 0-2, ill. 3-5 éves korcsoporton belül vérképzırendszer betegségei (mely túlnyomórészt 
vérszegénység, ill. ide tartoznak a gyermekkori daganatos betegségek is, és az ebbe a 
csoportba tartozó gyermekkori leukémia) az endokrin anyagcsere betegségek adják a 
következı legmagasabb számú betegségcsoportok, a gyermekkori aszthma a harmadik 
legnagyobb betegségcsoportként jelentkezik, melyet a 6. éves kortól a deformáló hátgerinc 
elváltozások követnek. A szemizmok betegsége, kancsalság az iskoláskorúaknál található 
gyakori elváltozás. A háziorvosi szolgálathoz beérkezett kimutatások alapján (kimutatás a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezettek betegségeirıl 0-18 éves) a 
korábbi évek adataihoz hasonlóan jellemzı probléma még az atópiás dermatitis (12 hónapos 
kortól 4 éves korig, ill. 5-14 éves korosztályon belül). Probléma még az alacsony születés 
szám, és a csecsemıhalálozás alakulása. 

A háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett, 18 év feletti lakosok jellemzı betegségei 
férfiaknál, de inkább a nıknél a magasvérnyomás betegség, az ischémiás szívbetegségek, 
spondylopathiák, cukorbetegség. Megemlítendı még a csontsőrőség, a csontszerkezeti 
betegségek, az aszthma, reumás megbetegedések és a vashiányos anaemia elıfordulása nık 
körében.  Férfiaknál kiemelésre méltó az idült alsólégúti betegségek (dohányzás káros hatása), 
a máj betegségei, epilepszia, köszvény, ill. gümıkor.  

Sárospatak illetékességi területéhez tartozó lakosság 1999-ben csaknem egyharmada, 
2000. évben kissé több mint egyharmada áll gondozás alatt a felnıtt háziorvosi rendszerben, 
elıfordulási nagyság szerinti sorrendben az alábbiak szerint: 

� a gondozottak egyharmadát a hypertonia (kardiovasculáris megbetegedés, 
ischemiás szívbetegség) (37,56%), 
� egyhatoda mozgásszervi megbetegedés miatt (12,94%), 
� ezt követi a légzıszervi (12,3%), 
� diabetes (9,54%), 
� majd a daganatos megbetegedések (1,52%). 
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A terület megbetegedési struktúrája is a fentiekhez igazodó. Vezetı halálok a 

keringési rendszer betegségei, daganatos betegségek, jelentıs a légzırendszer betegségei és az 
emésztırendszer betegségei.  E struktúrában lényeges változás évek óta nem tapasztalható.104 

A magyar lakosság, így szőkebb környezetünk lakosságának életmódjában is számos 
olyan elem van, amely nem alkalmas az egészség megırzésére, a hosszú élettartam 
biztosítására.  Ezek: helytelen táplálkozás, mozgáshiány, dohányzás, túlzó alkoholfogyasztás.  
Népélelmezési szempontból rendkívül rossz hatású az alapvetı élelmiszerek árának 
naponkénti változása, az alap fehérje forrásának tartott tej és tejtermékek sok család, alacsony 
jövedelmő idıs ember számára elérhetetlenné váltak, ezen belül kiemelkedı: a gyermek 
fejlıdéséhez szükséges táplálékok hiányának káros hatásai. Ismert tény: területünk 
jódszegény volta, ezért a jódozott konyhasó használata javasolt. A korszerő táplálkozási 
irányelveket a nehéz gazdasági viszonyok miatt rendkívül nehéz érvényesíteni. A prevenciós 
tevékenység jelenleg is fontos része munkájuknak. A kötelezı feladatokon túl a fiatalkorú 
lakosság egészséges fejlıdése és a megbetegedések megelızésére több programot szerveztek. 
A Sárospataki Rendelıintézetben nem mőködı szakmák tekintetében a betegellátást a 
sátoraljaújhelyi szakrendelıben vették igénybe a terület betegei.  A kardiológia 
szakrendelésen 1-2 hónapos elıjegyzéssel.  A települések egy része tömegközlekedési eszköz 
igénybevételével, csak Sárospatakon történı átszállással tudja elérni a Sátoraljaújhelyi 
szakrendelıt.  

Járóbeteg szakrendelés 
A jelenlegi járóbeteg szakellátási kapacitásainkat - megfelelıen a jelenlegi 

óraszámkereten belül - átrendezıdik, hogy azok jobban megfeleljenek a helyi lakosság 
változó szükségletinek, illetve a megváltozott fekvıbeteg ellátási szolgáltatás struktúrának. A 
tervezett átcsoportosításokat az alábbi tábla mutatja be: 
 

Település Lakosság 
szám (fı) 

Elérési idı 
átlagosan (perc) 

gépkocsi 

Sárospatak 
Elérési idı átlagosan 

(perc) 
tömegközlekedés 

Sátoraljaújhely 
Elérési idı 

átlagosan (perc) 
tömegközlekedés 

 Bodrogolaszi 1 001 12 22 39 

 Sárazsadány 268 15 28 45 

 Vajdácska 1 375 10 15 32  

 Hercegkút 718 10 12 29 

 Makkoshotyka 962 15 20 37 

 Györgytarló 620 30 35 52 

 Kenézlı 1 436 27 32 57 

 Zalkod 298 38 43 60 

 Viss 690 30 39 56 

 Olaszliszka 1 769 20 10 25 

 Vámosújfalu 878 15 10 25 

 Tolcsva 2 057 17 28 45 

                                                 
104 Az igazságtalanságok legfıbb oka az egészségügyi kapacitások torz területi eloszlása. Az országnak vannak 
olyan részei, ahol az egy orvosra jutó betegek aránya jobb, mint az európai átlag, de van olyan terület is, ahol 
lényegesen rosszabb. Az egészségügy teljesítıképessége például azokban a régiókban a legalacsonyabb,ahol a 
legrosszabb az egészségügyi állapot (Baranya, Hajdú-Bihar, Nógrád, Szabolcs), és ott a legmagasabb (Budapest 
és környéke), ahol a legjobb. Így lehetséges az, hogy egy észak-magyarországi falusi kisnyugdíjasnak jóval 
kisebb az esélye is arra, hogy jó orvosi ellátáshoz jusson, mint egy budapesti polgárnak. 
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 Erdıhorváti  672 25 42 59 

 Háromhuta  161 40 80 97 

 Komlóska 337 30 50 67 

 Tiszakarád  2 803 30 35 52 

 Tiszacsermely 700 40 57 74 

 Sárospatak 13 927   17 

 Cigánd 3658 34 47 49 

Lakosságszám 
összesen 

34 348    

20. táblázat: Tervezett átcsoportosítások a járóbeteg szakrendelésben 

2.8.5. Sport helyzetkép 
 

Van, ahol kiépített és jelenleg is használt futballpályák találhatók, kiépített sportöltözı 
nem minden községben áll rendelkezésre. Azokon a helyeken pedig, ahol van ilyen épület az 
esetek többségében felújításra, szorul. További sportolási lehetıséget jelentenek a több 
kistelepülésen is megtalálható salakos sportpályák, melyek közül némelyik felújításra vár. 
 

 
10. kép: Sportpálya Sárospatakon (Forrás: www.civertan.hu) 

 

2.9. Környezetvédelem, ökológiai helyzetkép 

2.9.1. Sárospatak Környezetvédelmi programja 
 

A Sárospatak városa rendelkezik Környezetvédelmi programmal, mely 2002-ben 
készült. A program a térség ökológiai jellemzıinek részletes leírását, a jogi környezetet, a 
város környezetvédelemmel kapcsolatos problémáit, megoldási lehetıségeket, a prioritásokat 
és tételes feladatlistát is tartalmaz. A feladatlista rendszeres áttekintését és az egyes feladatok 
elvégzését Sárospatak önkormányzatánál dolgozó környezetvédelmi munkatárs segíti. A 
2002-es feladatlista mai (2008. februári) áttekintését az ott megfogalmazott feladatok 
teljesülését, teljesülésének mértékét, vagy nem teljesülését, a mellékelt táblázat tartalmazza.  
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21. táblázat: a vállalt környezetvédelmi feladatok és teljesítésük   
Hivatkozás – 
Feladatkód a 
program szerint 

A 2002-es környezetvédelmi programban vázolt feladatok Megjegyzés 1 Megjegyzés 2 

3.1.1. A levegıtisztaság védelem feladatai   
LEV1 A város levegıtisztaság-védelmi rendeletének elkészítése, figyelembe véve a Rendezési Terv V. 

fejezet 15-ban foglaltakat. 
 még hátra van 

LEV2 A BAZ Megyei Állami Közútkezelı Kht megbízásából a TÓNUS Tervezı és Vállalkozási 
Szövetkezet (Budapest) által készített 1630 tervszámú a várost elkerülı út Tanulmány tervében 
foglaltakat figyelembe véve, a Kiviteli Terv elkészítésével kapcsolatos szakmai egyeztetések. A 
levegıtisztaság-védelmi munkarész elkészítésének megrendelése. 

módosításokkal 
megvalósult 

csak az engedélyezési terv 
készült el, az elkerülı út 
megépítése a 2013-ig 
elfogadott fejlesztési 
tervben nem szerepel 

LEV3 A kerékpáros közlekedés népszerősítése, kerékpárutak kivitelezésével. megvalósult  
LEV4 A három távfőtımő légszennyezıanyag kibocsátás mőszeres mérésének megrendelése.  még hátravan 
LEV5 A város különbözı pontjain immissziómérések végzésének kérése/megrendelése az ÉMI KÖFE-tıl.  még hátravan 
LEV6 A levegıben lévı allergén növények (parlagfő, fekete üröm) pollen koncentrációjának minimálisra 

való csökkentése, e növények szervezett irtásával. 
 

megvalósult  

LEV7 A 21/2001. (II. 14.) Korm. rendeletben (R) és a 14/2001. (v. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet 
(Vhr.) elıírásainak megfelelıen a R. 26. § (4) bekezdésének megfelelıen a meglévı légszennyezı 
forrásokra az e jogszabály és végrehajtási rendelet alapján megállapított kibocsátási határérték 2007. 
október 30. után nem léphetı túl, a levegıvédelmi követelményeket a környezetvédelmi hatóság 
határozatában elıírt határidıig, de legkésıbb 2007. december 30-ig teljesíteni kell.  

megvalósult  

LEV8 A levegıtisztaság-védelmi terveknél figyelemmel kell lenni a Vhr. 1. számú melléklet 1.1/A pontban 
felsorolt kiemelt légszennyezı anyagokra megállapított egészségügyi határértékekre és azok 
tőréshatáraira. Meg kell határozni az önkormányzati feladatokat az egészségügyi határérték 
tőréshatáraira megállapított 2005. január 1. (SO2), illetve 2010. január 1. (NO2) határidık figyelembe 
vételével. 

 még hátravan 

3.1.2.1. A felszíni vizek védelmével kapcsolatos feladatok   
VÍZ1 Meg kell szüntetni a Bodrog folyóba történı illegális szennyvízbevezetéseket. 40-50 %-ban megvalósult  
VÍZ2 A városi szennyvízcsatorna hálózat további bıvítésére programot szükséges kidolgozni. A bıvítés úgy 

valósuljon meg, hogy 2010-ig legalább 90 %-os rákötési arányt biztosítson. 
 
módosításokkal 
megvalósult 

 
már csak mintegy 20-22 
belterületi utcában kell 
kiépíteni a 
szennyvízelvezetı 
csatornát 

VÍZ3 A városi csatornahálózat teljes iszaptalanítását 2003. évben el kell végezni. Ezt követıen az elválasztó  még hátravan 
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jellegő csatornahálózat jelenlegi állapotát TV-kamera elvételekkel ellenırizni kell. A tapasztalt 
hiányosságokat állapotrögzítı dokumentációban szerepeltetni kell. A hiányosság felszámolására 
intézkedési tervet kell készíteni. 

VÍZ4 A városban még jelenleg folyamatban lévı szennyvíz csatornázási munkák befejezését követıen, a 
város csatornahálózatára vonatkozóan az összevont vízjogi üzemeltetési engedélyt meg kell kérni az 
ÉVIZIG-tıl. 

megvalósult  

VÍZ5 A szennyvízátemelık távfelügyeletére vonatkozó telemechanikai adatátvitelt (URH vagy GSM 
átvitel), a sátoraljaújhelyi meglévı diszpécser központba meg kell oldani. 

megvalósult  

VÍZ6 2003. évtıl a városi szennyvíztisztító telepet úgy kell üzemeltetni, hogy a telep bírságmentes 
mőködése biztosítva legyen. 

megvalósult  

VÍZ7 Minden természetes vízfolyásban, és tározóban biztosítani kell az öntisztuláshoz és a természetes 
élıvilág fennmaradásához szükséges minimális vízmennyiséget. A Bodrog-holtág É-i végén szivornya 
létesítése a vízcsere elvégezhetısége érdekében. 

megvalósult  

VÍZ8 Minden év május hónapjától a Bodrog parti szabad-strand üzembehelyezéséhez szükséges 
szakhatósági engedélyek megszerzése céljából (ÉMI KÖFE, ÉVIZIG, városi ÁNTSZ) a Bodrog híd 
szelvényénél vízmintavételezést kell végezni. A vizsgálandó kémiai és bakteriológiai komponensek 
tekintetében szakmai egyeztetés szükséges. 

aktualitását vesztette ÁNTSZ Tisztifıorvosi 
határozat alapján (nem 
megfelelı vízminıség) 

3.1.2.2. A felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos feladatok   
VÍZ9 A 33/2000. (II. 17.) Korm. rendelet elıírása szerint a település rendezési tervében fel kell tüntetni a 

szennyezıdés-érzékenységi besorolást. Felülvizsgálandó – a rendelet 2/2 számú melléklet 2. pontja 
értelmében – a „B” érzékenységi besorolástól eltérı besorolás lehetısége, amelyet az ÉMI KÖFE 
Vízminıségvédelmi Osztályával szakmailag egyeztetni kell. 

 még hátravan 

VÍZ10 A felszín alatti vízkitermeléseket (kutak) kapcsolatos – a város közigazgatási határain belül – állapot 
felvétel készítése. Vízjogi engedélyezettségi háttér eredményeitıl függıen az engedély nélküli 
vízkitermelések megszüntetése. 

5 %-ban megvalósult  

VÍZ11 A felszín alatti vizeket veszélyeztetı szennyezıforrások felderítésével, a korábbi évtizedekben 
felhalmozott tartós környezetkárosodások számbavételével és feltárásával egyidejőleg a 
veszélyeztetések megszüntetése a környezetkárosodások felszámolása (pl. használaton kívüli olaj 
tartályok). 

megvalósult a felderítése megtörtént, a 
felszámolása elkezdıdött 

VÍZ12 A közmőpótló berendezések (szennyvíztárolók) városon belüli elhelyezkedését jellemzı mőszaki 
adatait – a Zemplén Vízmő (víz és csatornadíj) adatszolgáltatásának figyelembevételével fel kell 
mérni, majd ezekrıl nyilvántartást kell vezetni. 

70 %-ban megvalósult  

VÍZ13 A közmőpótló berendezések vízzáróságát – annak megállapítására jogosult szakértıi szakvélemények 
bemutatásával – szigorúan meg kell követelni. 

megvalósult  

VÍZ14 A csatornázott területeken lévı közmőpótló berendezések folyamatos és tervszerő felszámolására 
intézkedési tervet kell készíteni. 

aktualitását vesztette  

VÍZ15 A csatornahálózatra vonatkozó közmőnyilvántartást élıvé kell tenni és a változásokat folyamatosan át 
kell vezetni. 

70 %-ban megvalósult  
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3.1.3. (129. oldal) Földvédelmi feladatok   
FÖLD1 Különös figyelmet kell fordítani a Rendezési Terv V. fejezetének 13 §-ban foglaltakra. megvalósult  
FÖLD2 Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása. megvalósult Újraképzıdésük elıfordul 
FÖLD3 Állattartó telepek híg trágya elhelyezésével kapcsolatos állapot felmérés elkészítése, ezt követıen 

szakmai egyeztetés az ÉMI KÖFE-vel. 
megvalósult  

FÖLD4 A földtulajdonosok, földhasználók szakmai képzése mellett ösztönözni kell a környezetkímélı 
szemlélet kialakítását.  

50 %-ban megvalósult  

FÖLD5 A vizek mezıgazdasági eredető nitrát szennyezéssel szembeni védelmérıl szóló 49/2001. (IV. 3.) 
Korm. rendeletben elıírásokat kötelezı betartani, mivel Sárospatak a nitrátérzékeny kategóriába 
tartozik. Egy év alatt a területre szervestrágyával kijuttatható összes nitrogén mennyiséges nem 
haladhatja meg a 170 kg/ha nitrogén hatóanyagot. 

megvalósult  

FÖLD6 Következetesen be kell tartani a termıföldrıl szóló 1994 évi LV tv. „A földhasználó kötelességei” 61 
§ -70 §-ig. 

megvalósult  

FÖLD7 A veszélyes allergiát okozó gyomok irtása. megvalósult  
FÖLD8 Növényvédıszer-maradékok, és göngyölegek szakszerő szelektív győjtésének megszervezése.   még hátravan 
FÖLD9 Az árterületeken történı intenzív szántóföldi gazdálkodás korlátozása különös tekintettel a 

vegyszerhasználatra és mőtrágyázásra. (Az 1996 évi. LIII. Tv. 18 § (4) érvényesítése.) 
megvalósult  

3.2.1.1. A települési környezet tisztaságának védelme   
TISZTV1 A köztisztasági szabályok hatékonyabb betartása, különös tekintettel a települési szilárd hulladékokra 

és az ebtartásra vonatkozó elıírásokra. 
60 %-ban megvalósult  

TISZTV2 A közterületeken a hulladékgyőjtı edényzet mennyiségének növelése. megvalósult  
3.2.1.2. Kommunális hulladékkezelés   
KOMHULL1 A szelektív hulladékgyőjtés bevezetése az újrahasznosítható hulladékokra és a következı veszélyes 

hulladékokra: elemek; akkumulátorok; fáradt olaj; olajos rongy, kesztyő; növényvédıszer és 
göngyöleg; lejárt szavatosságú gyógyszer. 

megvalósult Kivéve: növényvédıszer 
és göngyölege 

KOMHULL2 Intenzív felvilágosító- és tudatformáló tevékenység a szelektív hulladékgyőjtés (KOMHULL 1.) 
érdekében. 

megvalósult  

KOMHULL3 A Cinegei kommunális szilárd hulladéklerakó telep környezetvédelmi felülvizsgálatát és/vagy 
rekultivációs tervét el kell készíttetni. 

megvalósult  

KOMHULL4 Sárospatak város közigazgatási területen belül kommunális szennyvizek szikkasztása nem 
engedélyezhetı. A meglévı szikkasztók megszüntetésére intézkedési terv készítendı. 

megvalósult  

KOMHULL5 A Hulladékgazdálkodási törvény vonatkozó elıírásainak figyelembevételével a város közigazgatási 
területére hulladékgazdálkodási rendeletet kell készíteni. 

megvalósult  

3.2.1.3. Kommunális szennyvízkezelés, győjtés, elvezetés, tisztítás feladatai   
KOMVÍZ1 A települési folyékony kommunális hulladékokra vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 2/2002 (II. 

26.) számú rendeletben foglaltak szigorú ellenırzése. 
90 %-ban megvalósult  

KOMVÍZ2 A csatornahálózat további bıvítése során a nehezen csatornázható helyeket elızetesen fel kell mérni, 
amelyeknél a megfelelı közmőpótló megoldásokat kell preferálni. 

megvalósult  
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3.2.1.4. Csapadékvíz elvezetés feladatai   
CSAPELV1 A csapadékvíz csatornákba illegálisan bekötött szennyvízcsatornákat – a megfelelı szankciók 

alkalmazásával – haladéktalanul meg kell szüntetni. 
70 %-ban megvalósult  

CSAPELV2 A város nyitott és zárt csapadékvíz elvezetı hálózatának víznyelı és vízelvezetı képességét 
folyamatos karbantartással biztosítani kell. A zárt csatornahálózat ipari TV kamerás felülvizsgálatát 
(feliszaposodása, meghibásodások, kontra-esések) preferálni kell. 

40 %-ban megvalósult  

CSAPELV3 A város közigazgatási területein belüli csapadékvíz csatornák karbantartásával, üzemeltetésével 
tapasztalható anomáliákat meg kell szüntetni. Egyértelmő üzemeltetési és fenntartási szabályokat kell 
készíteni. 

megvalósult  

3.2.1.6. A lakossági és közszolgáltatási eredető (vendéglátás, településüzemeltetés, kiskereskedelem) zaj, 
rezgés elleni védelem feladatai 

  

LAKÉGZAJ1 A légszennyezés és zajforrások nyilvántartásának elkészítése. megvalósult  
LAKÉGZAJ2 Önkormányzati levegıtisztaság-védelmi és zajrendelet elkészítése, ezek betartása, ha szükséges 

szankcionálással. 
 még hátravan 

LAKÉGZAJ3 A lakossági és közszolgáltatási eredető zaj csökkentése hatósági és/vagy mőszaki eszközökkel. megvalósult  
LAKÉGZAJ4 A településrendezési tervben jóváhagyott zajvédelmi és levegıtisztasági követelményeket szakmailag 

harmonikusan illeszteni, és szükség szerint bıvíteni kell a LAKLÉGZAJ 2.-ben. 
 még hátravan 

3.2.1.7. A zöldterület gazdálkodás feladatai   
ZÖLDGAZD1 Az állandó és idıszakos vízfolyások zöldfelületeinek megnyitása. Rendezni kell a Suta-patak, Dobó 

árok és a Hercegkúti-patak völgyét. 
40 %-ban megvalósult  

ZÖLDGAZD2 A zöldfelületi rendszer alakításakor – törekedve a tartalékok feltárására és a természeti, táji értékek 
védelmére – kiemelten érvényesíteni kell az ökológiai szemléletet. Ennek megfelelıen összefüggı 
ökológiai rendszerré kell fejleszteni a természetes környezetet a város természetközeli, és 
zöldterületeket. Kiemelkedı szerepkörőek a Bodrog folyó partján meglévı és tervezett zöldfelületek. 

megvalósult  

ZÖLDGAZD3 A virágos területek további növelése, ahol lehet a lakosság bevonásával. megvalósult  
3.2.1.8. A helyi közlekedésszervezés feladatai   
KÖZL1 Minden lehetséges szakmai fórumon a várost elkerülı út kivitelezésének szükségességét szorgalmazni 

kell. 
megvalósult  

KÖZL2 A tömegközlekedés feltételeinek javítása, fejlesztése, korszerősítése, a szolgáltatások színvonalának 
emelése. 

megvalósult  

KÖZL3 Belvárosi egybefüggı sétálóutcák létrehozása.  még hátravan 
KÖZL4 A kerékpáros és gyalogos közlekedés népszerősítése. megvalósult  
KÖZL5 Parkolási lehetıségek növelése, de nem a zöldterületek rovására. megvalósult  
3.2.1.9. Az energiagazdálkodás feladatai   
ENERGIA1 Távfőtés terén energetikailag kedvezıbb hıtermelés kialakítása. Folyamatban van.  
ENERGIA2 Az energiahatékonysággal kapcsolatos ismeretek népszerősítése, terjesztése, demonstrálása.  még hátravan 
ENERGIA3 A városban történı beruházásoknál az energia hatékony és energiafelhasználást csökkentı 

technológiák megvalósításának támogatása. 
megvalósult  
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3.2.1.10. Rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításának és a környezetkárosodás csökkentésének 
településre vonatkozó feladatai 

  

KÖRNYBIZT1 A környezetbiztonság egységes városi információs rendszerének kidolgozása, a potenciális 
veszélyforrások feltárása. 

megvalósult  

KÖRNYBIZT2 A városi védelmi tervek, valamint az üzemi haváriatervek elkészítésnek ösztönzése, elısegítése. megvalósult  
3.2.1.11. Lakossági környezeti tudat és szemléletformálás feladatai   
TUDAT1 Középiskolákban és a fıiskolán a környezettudatos magatartásforma magas szintő kialakítása. megvalósult  
TUDAT2 A lakosság hiteles tájékoztatása a környezet állapotáról. Környezettudatos magatartásforma kialakítása 

a lakosság körében is. 
megvalósult  

TUDAT3 A lakosság tevékeny részvételének elısegítése a város környezetvédelmi programjaiban, akcióiban. megvalósult  
TUDAT4 Környezetvédelmi nevelési központ (erdei iskola) kialakítása, mőködtetése. megvalósult  
TUDAT5 Környezetvédelmi Alap létrehozása. megvalósult  
3.2.1.12 Telepengedélyekkel kapcsolatos feladatok   
TELEP1 Helyszíni szemlék során a Rendezési tervben elıírt követelmények teljesítését meg kell követelni. megvalósult  
TELEP2 Hatékonyabb együttmőködés kialakítása szükséges az EVIZIG, ÉMI KÖFE, és városi ÁNTSZ-el. megvalósult ÉKÖVIZIG, ÁNTSZ 

Városi Szervezete 
megszünt 

3.3.2 (133. oldal) Az emberi egészség védelmének környezeti vonatkozásai   
EMB1 A város környezetvédelmi állapotával összefüggésbe hozható betegségek feltárása, és rendszeres 

nyilvántartása. 
 még hátravan 

EMB2 Az allergén gyomnövények, ezen belül a parlagfő (Ambrosia elatior) jelentıs visszaszorítása, és ennek 
érdekében rendelet alkotása. 

megvalósult A rendelet megalkotása 
még hátra van. 

EMB3 Rendszeres szőrıvizsgálatok szervezése, ezen belül környezet-egészségügyi felvilágosító program. megvalósult  
3.2.3. (134. oldal) Az épített környezet védelmével kapcsolatos feladatok   
ÉPT1 A településkép harmóniájának fokozott védelme, a rendezési tervben foglaltak szigorú betartásával és 

betartatásával az építési és használatbavételi engedélyezési eljárások során. 
megvalósult  

ÉPT2 A népi építészeti emlékek védelme. A város területén még megtalálható (pl. Végardó) – és 
megırzésére érdemes – jellegzetes homlokzatú nyeregtetıs házak megırzése. 

megvalósult  

ÉPT3 Törekedni kell a helyi kezdeményezések felhasználásaival a védett értékek számának növelésére. megvalósult  
ÉPT4 A végardói-termálfürdı gyógyvízzé történı minısítése céljából a szükséges vizsgálatok, és szakmai 

egyeztetéseket követıen engedélyezési tervet kell készíteni. 
Nem történt meg.  

ÉPT5 Az ÉVIZIG Bodrog folyón Sárospatak térségében végzett gázlórendezési munkái valószínőleg a 
szabad strand iszaptalanítását is megoldja. A meder – szabad strand kijelölt részének – állapotát 
búvárokkal ellenıriztetni szükséges. 

50 %-ban megvalósult. Hajózóút kialakítása van 
folyamatban. 

ÉPT6 A város árvízvédelmi biztonsága érdekében – a jogszabályokban egyértelmően rögzített feladat és 
hatáskörök figyelembevételével – az ÉVIZIG-el tartott szakmai kapcsolattartásra kiemelt figyelmet 
kell fordítani. 

megvalósult ÉKÖVIZIG-gel. 

3.3.1. (134. oldal) A természet védelmével kapcsolatos feladatok   
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TERMV1 Ki kell dolgozni a különbözı ökológiai potenciállal rendelkezı területeken történı gazdálkodási 
tevékenységek preferencia rendszerét, kereteit, figyelembe véve az Agrár környezetvédelmi Program 
földhasználati zónarendszer koncepcióját. 

 Nem önkormányzati 
feladat. 

TERMV2 Kerülni kell az álló és folyóvizek, összefüggı vízrendszerek vizes élıhelyeinek átalakítására irányuló 
tevékenységeket. Az elkerülhetetlen beavatkozásokat olyan módon kell végrehajtani, hogy az ott élı 
állat és növényvilágot a legkevésbé károsítsa. 

megvalósult  

TERMV3 Elı kell segíteni a fımedertıl elzárt holtág (pl. Füzes ér) vízellátásának biztosítását, a holtágak 
hasznosítást oly módon kell megoldani, hogy az minél kevésbé veszélyeztesse a természetes élıvilág 
létfeltételeit. 

megvalósult  

TERMV4 Az árterületeken történı szántóföldi gazdálkodás mértékének csökkentése, az extenzív gazdálkodási 
rendszerek elterjedésének támogatása (preferálása). 

megvalósult  

TERMV5 A tervezett erdıtelepítések ıshonos fafajokkal, és a hazai természetes erdıtípusoknak megfelelı 
összetételben történjenek, javítva ezzel a természetközeli erdık arányát. Növelni kell az erdık 
biológiai sokféleségét. 

 még hátravan 

TERMV6 A természeti értékek védelmére, ırzésére kezelési ütemtervet kell készíteni. Az önkormányzat 
költségvetésében a megfelelı összeget kell biztosítani a fenntartásra és üzemeltetésre. 

 még hátravan 

TERMV7 A Tengerszem országos védetté nyilvánítását kezdeményezni kell. megvalósult  
3.3.2. (135. oldal) A tájvédelemmel kapcsolatos feladatok   
TAJV1 Meg kell határozni a tájpotenciál szempontjából degradálódott területeket, különös tekintettel a város 

környezetében levı üzemelı, vagy felhagyott bánya területekre. 
megvalósult  

TAJV2 Programot kell kidolgozni a sérült, degradált tájak rehabilitálására. megvalósult  
3.4.1. (135. oldal) A hulladékgazdálkodás általános feladatai   
HULL1 El kell készíteni a város hulladékgazdálkodási rendeletét. megvalósult  
HULL2 Fel kell számolni az illegális hulladéklerakókat, meg kell akadályozni az új illegális hulladéklerakók 

kialakulását. 
megvalósult  

HULL3 A Páterhomok és Várhomok közötti területre tervezett szilárd kommunális hulladéklerakó hely térségi 
hulladékgyőjtı udvarként való hasznosítását – tanulmányi terv szinten – kezdeményezni kell. 

megvalósult  

3.4.2. (136. oldal) A zaj és rezgés elleni védelem általános feladatai   
ZAJV1 Zajvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilvánítás során (24/1992 Korm . rend. 6 §) szakmai 

egyeztetéseket kell tartani a városi ÁNTSZ, és az ÉMI KÖFE Zajvédelmi Csoportjával a szükséges 
szakhatósági hozzájárulások megszerzése céljából. 

 még hátravan 

ZAJV2 A város zajvédelmi rendeletét – jóváhagyás elıtt – elızetesen egyeztetni szükséges a városi ÁNTSZ és 
az ÉMI KÖFE Zajvédelmi Csoportjával. 

Nincs zajvédelmi 
rendeletünk. 

Nincs városi ÁNTSZ. 
Észak-magyarországi 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelıség 
mőködik. 

ZAJV3 A szolgáltató tevékenységet ellátó üzemi létesítményekrıl naprakész nyilvántartást kell vezetni, ahol megvalósult  
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szükséges a zajkibocsátási határérték határozat számának feltüntetésével. 
3.4.3. (136. oldal) A környezetbiztonság feladatai   
BIZT2 Egységes városi környezetbiztonsági informatikai és ügyeleti rendszer kiépítése és mőködtetése a 

polgári védelem, katasztrófa elhárító szervezetek, szakhatóságok és rendészeti szervek 
közremőködésével. 

 még hátravan 

139. oldal Kapcsolódás az országos jelentıségő programokhoz   
 Van-e kapcsolódása Sárospatak városának a következı országos programokhoz? 

· Nemzeti Környezet- és Természetvédelmi Koncepció; 
· Nemzeti Környezetvédelmi Program; 
· Az ivóvízbázisok védelmére vonatkozó célprogram; 
· Magyarország szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjának irányelvei; 
· Levegıtisztaság-védelmi Ágazati Intézkedési Program; 
· Nemzeti Közegészségügyi Akcióprogram; 
· Országok Környezeti Kármentesítési Program; 
· Nemzeti Természetvédelmi Alapterv; 
· Országos Területfejlesztési Koncepció. 

 
van 
van 
van 
 
van 
van 
van 
van 
van 
van 

 

139. oldal Kis- és nagytérségi – két vagy több települést érintı – együttmőködés   
 · A nagyobb kiterjedéső területet érintı környezetvédelmi kérdések és védelmi feladatok 

összehangolása (ivóvízbázis-, árvízvédelem); 

Vannak-e más példák? 
 

 Szennyvízelvezetés 
Ivóvízellátás 
 
 
Hulladékgazdálkodás 

 · a fejlesztések összehangolt elkészítése (regionális hulladéklerakó); 

Vannak-e más példák? 
 

Megvalósult 
 
 

 
 
Hulladékgazdálkodási 
rendszer kiépítése 

 · a város már kialakult kapcsolatrendszerén (testvérvárosok) keresztül tovább fejleszthetı 
környezetvédelmi feladatok megoldása. 

Vannak-e más példák? 
 

Megvalósult  

139. oldal Városon belüli együttmőködési rendszer   
 A városi környezetvédelmi programban érintett városi szervek szakembereinek bevonásával 

kezdeményezni kell egy munkacsoport létrehozását, melynek munkáját a Mőszaki Csoport 
koordinálja, és amely rendszeresen nyomon követné a környezetvédelmi programban megfogalmazott 
feladatok végrehajtását, és megoldást keresne a felmerülı problémákra. 

 még hátravan 

3.5., (136 oldal) A környezetvédelmi igazgatási tevékenység (intézményrendszer) helyi szinten való megerısítése.   
 Szükséges önálló környezet- és természetvédelmi elıadó alkalmazása. Megvalósult  
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 Erısíteni kell a horizontális kapcsolatok rendszerét, és szorosabb együttmőködésre kell törekedni a 
társhatóságokkal, vállalatokkal, oktatási, egészségügyi ntézményekkel, civil szervezetekkel és a 
lakossággal. 

Megvalósult  

139. oldal Környezetvédelmi feladatainak megoldására Sárospatak Város Önkormányzata létrehozza 
környezetvédelmi alapját, melynek felhasználásáról a képviselıtestület évente, a költségvetési terv és 
zárszámadás elfogadásával egyidejőleg rendelkezik. 

Megvalósult  
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2.9.2. Hulladékgazdálkodási terv 
 

Sárospatak és térsége a Sárospataki kistérség rendelkezik 2005-2010 idıszakra 
vonatkozó helyi hulladékgazdálkodási tervvel. A Sárospataki kistérség csatlakozott egy 
nagyobb, 86 település által alakított hulladékkezelı társuláshoz. Így a Sárospataki kistérség 
tervei integrálódtak egy nagyobb társulat terveibe. 

A társulás most pályázik KEOP pályázaton, mely 100%-ban biztosít forrást a tervezett 
hulladékkezelı rendszerre. Reménység szerint a pályázat sikeres lesz, és az összességében 10 
Mrd Ft-os projekt, 2010-11-ig valósul meg. E projekt része lesz a sárospataki Cinegés 
hulladéklerakó rekultivációja is. 

A következı néhány pont a környezetvédelmi, ökológiai helyzetkép olyan elemeirıl, 
vagy megváltozott pontjairól szól, amely nem kap elég hangsúlyt a létezı 2002-es 
környezetvédelmi tervben. 

2.9.3. Árterek 
 

A Bodrog mentén, jelentıs területeken akadály nélkül mozoghat áradáskor a víz. E 
tekintetben értékes, érdekes és kivételes ez a vidék. A rendszeresen elárasztott területeken 
értékes élı közösségek maradtak fenn, és újulnak meg rendszeresen az áradások 
következtében. Ezek a területek értékesek, vonzóak, öko-turisztikai vonzerıt jelentenek. 

2.9.4. Talaj-erózió 
 
A város környezetében olyan nagy lejtéső helyeken is folyik szántóföldi termelés, ahol 

az nem szerencsés. Nem szerencsés egyrészt a mővelés nehézsége, a nagyobb 
energiaráfordítás miatt. Az ilyen termıterületeken elérhetı hozamok és jövedelmezıség 
szuboptimális. Másrészt e mővelés következtében a talaj eróziója is nagyobb mértékő, mint 
rét-, legelı-, vagy erdıborítású lejtıs területeken. A csapadék és a szél okozta erózió is jelen 
van. Utóbbi az aktív és a felhagyott kıbányászat tájsebei környékén jelentıs. 

2.9.5. Levegıszennyezés és zajterhelés 
 

A megnövekedett közúti közlekedés következtében nıtt a levegı szennyezettsége. A 
levegıszennyezéssel párhuzamosan szintén megnövekedett a közúti közlekedésbıl származó 
zajterhelés is. A közúti forgalom- jelentıs részben átmenı forgalom- városbeli koncentrációja 
alaposan megterheli a város egyes központi részeit. Függetlenül attól, hogy ez a 
levegıszennyezettség és zajterhelés milyen szinteket ér el, illetve elér-e, meghalad-e bizonyos 
kényes határértékeket, a kialakult szintek nem egyeztethetık össze jól azzal, hogy a változatos 
tájakkal, zöld felületekkel, történelmi emlékekkel rendelkezı Sárospatak számít a túrizmus 
élénkülésére, több és a városban több idıt eltöltı turista vonzására.  

2.9.6. A természetes vizek állapota 
 

A Bodrog a kikötı melletti strandon fürdızésre nem alkalmas. Ez negatív irányú 
változás az elmúlt évekhez képest. Az okok részben helyi, részben távolabbról jövı 
szennyezıdések. A Bodrognak, a Bodrog holtágaknak, a horgásztavaknak jelentıs rekreációs 
és turisztikai jelentıségük van. 
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2.10. Civil helyzetkép 

2.10.1. Az ifjúság és a generációs szemlélet 
 

„Ha a tudásalapú kor mindenekelıtt a tudástól függ, akkor egy-egy kistérség vagy/és 
város helyzete és várható fejlıdése szintén elsısorban a tudástól függ”, akkor itt és most,  a 
sárospataki stratégia ifjúsági metszet fontosabb elemei felvázolásakor mindehhez azt kell még  
hozzátennünk, hogy ebben az ”irányított, tervezett változásban” kitüntetett szerepet kell 
kapnia, a város/kistérség ifjúságnak és (a stratégiai célok, s a cselekvési programok 
kijelölésekor egyaránt!) a generációs szemlélet érvényesülésének. 

A generációs szemlélet olvasatunkban azt jelenti:  
ad1, hogy a döntéshozók (mindenek elıtt az önkormányzat) döntéseik meghozatalakor 

az ifjúságot, egyfelıl a társdalom szerves integrált részeként, másfelıl elkülönült, önálló 
entitásként IS kezeljék, illetve értelmezzék egyszerre és egyidıben,  

ad2, hogy mind a társadalmi programok tervezésekor, mind pedig a társadalmi 
analízisek készítésekor, az empirikus adatok elemzése és a feltárt összefüggések 
értelmezésekor is mindvégig szem elıtt kell tartani, milyen hatása van, lesz, lehet a 
szándékolt, avagy a „spontán”, nem tervezett, változásoknak az ifjabb generációk helyzetére, 
de még inkább a jövıjére.   

Miután nem áll rendelkezésünkre generációs metszető helyzetkép sem, sem 
Sárospatakról, sem pedig a kistérségrıl105,  a hiányt azzal „pótoljuk”, hogy egy országos 
helyzetképet vázolunk fel, abbéli meggyızıdésünktıl vezetve, hogy nincs, nem lehet döntıen 
más az ifjabb generációk helyzete ebben a térségben sem, mint „általában” az országban, 
különös tekintettel a generációs újratermelıdés új jelenségeire, amelyeket más irányú 
kutatómunkánk során tártunk fel, az elmúlt tíz évben. Mindez természetesen nem azt jelenti, 
hogy a késıbbiekben sem tartjuk szükségesnek ezt a „hiánypótlást”. 

A generációs helyzetkép felvázolásához, természetesen csak nagyon vázlatosan, 
azokat a trendeket is felvillantjuk, amelyek egyenes vonalúan és igen erıteljesen, s korántsem 
utolsósorban empirikusan is bizonyíthatóan, befolyásolták az ifjúság helyzetét, mi több 
„indukálták” a generációs újratermelıdés új jelenségeit.  
 

Társadalmi háttér, helyzetkép 
 

1. A magyarországi rendszerváltás utóbbi tizenöt-húsz évben végbement társadalmi 
változásai, /politikai-hatalmi, szervezeti-intézményi, anyagi-gazdasági metszetekben/, de 
fıképp a változások makro-, és mikrostruktúrális következményei, s hatásai ma még csak 
viszonylag szők körben ismertek hazánkban, holott a HELYZET, a magyar állapotok 
korántsem problémamentesek, ellenkezıleg.   

• A magyar nép (és így minden város) biológiai reprodukciójának, immáron 
visszavonhatatlannak tőnı defektje, az elöregedett korfa,  

• a társadalmi struktúra töredezettsége és szegmentáltsága, 
• a térségi-, jövedelembéli-, szociális különbségek folyamatos és jelentıs 

növekedése, az anomáliák kiélezıdése, 
• a társadalom generációs metszete mentén feltárt ellentmondások, a három 

generáció; a gyermekek, az apák, és a nagyapák mentalitása, törekvései, beállítódása közötti 
lényeges különbségek,  

                                                 
105 Az elıtanulmányban érintett és tárgyalt néhány résztéma kivételével. 
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• a felnıttek, a civilek, még inkább az ifjú nemzedék döntı többségének tudatos 
távolságtartása a politika, és a politikum világától, a politikai-társadalmi folyamatok és 
történésekbıl való „kilépésük, vagy mellélépésük”, 

 Már egyenként is, de fıleg együttesen olyan súlyú társadalmi anomáliák106, 
amelyeket immáron végkép nem lehet a szınyeg alá söpörni. 

2. A kilencvenes évek végére, az új évezred kezdetére a generációs újratermelıdésben 
is, ma már viszonylag pontosan meghatározható, új jelenségek alakultak ki, e helyütt csak a 
legfontosabbakat említve;  

- a pályakezdık elhelyezkedési nehézségeinek állandósulása,  
- az ifjúkori iskolázottság felértékelıdése, 
- az oktatási rendszerben eltöltött idı meghosszabbodása,  
- a munkavállalási idı, családalapítás és gyermekvállalás késıbbre – idısebb korra - 

tolódása, 
- életmód, életforma-váltás, különös figyelemmel a szabadidıs tevékenységrendszer 

és a tevékenység struktúra alakulására.     
Ezek a trendek107 rövid egy évtized alatt megkerülhetetlen és domináns irányzatokká 

erısödtek, s a generációs reprodukció további menetét is kondicionálják hazánkban.  
A változások negatív hatásai halmozottan érik az ifjabb nemzedékeket, ami 

tapasztalataink szerint kiszolgáltatottságot is jelent, s ez a kiszolgáltatottság mindig nagyobb 
mérvő, mint a felnıtteknél, hiszen a fiatalok - ellentétben az idısebb generációkkal - 
élethelyzetükbıl adódóan nem tudnak jelentıs hatást gyakorolni a társadalmi mozgásokra és 
folyamatokra. Nincsenek adottságaik, készségeik, de fıleg saját erıforrásaik sorsuk hatékony 
irányítására és befolyásolására, s ez különösen olyan idıszakokban veszélyes, amikor mind a 
társadalmi, mind a családi erıforrások és a tartalékok erısen megcsappantak, s emellett a 
fiatalok még szervezetlenek és felkészítetlenek is társadalmi és egyén konfliktusaik 
megvívására108, s  a mai helyzet - mint már jeleztük - éppen ilyen. Ez a tapasztalat azért 
fontos, mert mértékadó társadalomkutatások tapasztalatai szerint, a magyar lakosság döntı 
többsége felkészületlensége, szellemi és anyagi erıforrásai szőkössége okán nem tudta, s 
jelentıs részük ma sem tudja a bekövetkezett változások kedvezıtlen hatásait kivédeni, de 
legalább csökkenteni, ezért az államtól, az önkormányzatoktól stb. – kissé leegyszerősítve 
„másoktól”- vár segítséget gondjai megoldásához.  

A generációs újratermelıdés intézményrendszerének két „zászlóshajójától” - oktatás 
és a család - azonban, ez ideig és ezt követıen sem!!, kaphatnak hathatós segítséget, mert 
egyfelıl a változások ezeket az intézményeket is felkészületlenül érték, másfelıl mert épp 
ezek az intézmények a leginkább erıforrás-hiányosak.  

3. A fiatalok társadalmi felkészítése, s e „munka” hatékonysága jórészt azon múlik, 
hogy mennyire sikerül a sokféle intézmény és szervezet munkáját összehangolni. Ez az 
összhang, a család, az állam, az önkormányzatok, az iskola, az egyházak, a médiák, a 
munkahelyek és az ifjúsági szervezetek között - csak a legfontosabb intézményeket és 
szervezeteket említve - jelenleg hiányzik. Az országban is, és minden bizonnyal ebben a 
térségben is. 
 

                                                 
106 Természetesen nem csak negatív változások történtek az elmúlt húsz évben Magyarországon, de itt és most 
nem az eredményeket, hanem az anomáliákat vesszük számba, nem a „riogatás” szándékával, hanem attól a 
felismeréstıl hajtva, hogy csak azok a gondok, problémák stb., szüntethetık, meg amelyeket ismerünk. 
107 Amelyeket nem szükségképpen kell negatívaknak tekinteni, s nem „nemzeti sorscsapásként”, hanem csak egy 
adott helyzetként kell, lehet megélni, amely - s ez a döntı - megváltoztatandó! 
108 Ezzel, a többszörösen is kiszolgáltatott helyzettel, már csak azért sem észszerő és célszerő visszaélni, mert 
bumeránghatású.  
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Ez a legfıbb jellemzıje, avagy az alapvetı hibája - s ilyetén sürgısen felszámolandó 
ellentmondása! - a mai kormányzati „ifjúságpolitikának”109.  

A kilábolást nehezíti, hogy a társadalomkutatóknak és a politikai gazdasági elitnek is - 
igaz, egészen más és más okból – még mindig hiányosak az ismeretei a magyar társadalom 
szerkezetének mélyebb struktúráiról, finomabb szöveteirıl, valamint a szellemi-tudati szféra 
állapotáról és a bekövetkezett változásairól. Az ifjabb nemzedék – „belsı világáról” - 
életminıségérıl, értékrendjérıl, vélekedései, beállítódásai mibenlétérıl pedig, még ettıl is 
kevesebbet tudunk. Mindezt azért hangsúlyozzuk, mert a makroszerkezet anomáliáinak 
„társadalompolitikai szintő kezelése” hosszabb távon, aligha lehet eredményes, ha nem érinti 
a mélyebb struktúrákat is. Ennek minimális, de természetesen korántsem elégséges feltétele a 
materiális és a szellemi struktúrák legfıbb jellemzıinek az ismerete. 

Határozott álláspontunk szerint - amit természetesen nem mindenki fogad el - 
hazánkban az elmúlt tizenöt évben, az „ifjúsági ágazatot”110 érték a legnagyobb veszteségek. 
A régi - gyakorlatilag teljesen szétmállott - humán és gazdasági infrastruktúra helyett nem 
épült ki új, vagy csak részben. A négyévenként ismétlıdı hatalomváltás után, az új 
kormányok mindig, mindent elıröl kezdtek, s bár valójában egyik hatalomra került 
kormánynak sem volt értékelhetı és továbbvihetı ifjúságpolitikai programja,  sem pedig 
stratégiája,  a nullára redukálás - merthogy valójában minden kormányváltásnál ez történt - 
nem ésszerő még kevésbé korrekt megoldás. Ezért ma a legtöbbet az önkormányzatok tehetik, 
különösen azok, aki tisztán felismerik, hogy saját városuk ifjúságával, vagy tágabban a civil 
szférával kiemelten foglalkozniuk kell. 
 

2.10.2. Civil szervezetek Sárospatakon 
 

Az nyilvánvaló, hogy az oroszok bejövetelét követıen szétesett, több öntevékeny 
egyesületbe szervezett polgári világot egyelıre nem lehet újraépíteni. Lehet, hogy el kellene 
felejtenünk a régi minta szerinti (jobbára a társadalmi/foglalkozási csoportokra épülı) 
egyesületépítést, és tudomásul kellene venni, hogy új (lassan kialakuló) társadalmi struktúrák 
és civil viszonyok között élünk. A jövıre rímelı, azt elısegítı társasági/egyesületi élet 
szorgalmazására fejlesztési javaslatainkban még visszatérünk. 

A jelenlegi civil szervezetek leginkább a várossal kapcsolatos jelenlegi és jövıbeni 
tennivalókra orientáltak. A Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete „a civil kontroll szerep” 
betöltésére is vállalkoznának, és e célból olyan szakmai mőhelyeket 
alakítottak/mőködtetnének, amelyek az önkormányzat munkaterve szerint tekintenék át a 
rövid- vagy hosszú távú tennivalókat. Tamás Erzsébet kezeimhez került feljegyzései is jeles 
közéleti érdeklıdést tükröznek; ı például félévenkénti lakossági fórumokat javasol, amikkel 
ugyancsak a város fejlesztésének irányát befolyásolná. Az ı, illetıleg a Sárospataki 
Lokálpatrióták Egyesületének feljegyzései sorozatosan utalnak „néhány általános, a város 
közhangulatát meghatározó, azonnali intézkedést kívánó” kérdésre, a városfejlesztés területén 
megvalósítandó és azonnal megoldandó feladatra, néhány „égetıen sürgıs intézkedését kiáltó 
tennivalóra”, és középtávú városfejlesztési elképzelésekre. Bizonyára igazuk van a 
felsoroltakban, és bizonyosan igaza van azoknak is, akik más tennivalókra tennék a hangsúlyt. 
A fejlesztési lehetıségek leírásakor éppen ezért utalunk majd a ’közösségi felmérés’ 
szókapcsolattal megnevezett közösségfejlesztési technikára, amivel (bevonásukkal és 
segítségükkel) finomíthatók feljegyzéseikben felvetett kérdések (például, hogy „milyen várost 
akarunk? – iskolavárost? – fürdıvárost? – idegenforgalmilag frekventált várost? – a 

                                                 
109 Valójában semmilyen ifjúságpolitikája nincs, ezért az idézıjel! 
110 Ma még az is vita tárgya „értelmes”, értelmezhetı kategóriai e egyáltalán az államigazgatásban, az ifjúsági ágazat! 
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városlakók érdekeit, szolgáló várost? – egy iparosított várost?”111). Meglehet, hogy rájuk 
kellene bízni azoknak a társadalmi tervezés-jellegő megbeszélés-sorozatok elıkészítését és 
bonyolítását is, amelyekrıl a fejlesztési javaslatok között ugyancsak szólunk. 

A Bodrogközi Kulturális Egyesület, a polgári körbıl nevesített Wass Albert Kör fontos 
szerepet tölt be, egy meghatározott társadalmi/érdeklıdıi kör alkalmi közéletének 
megszervezésében; lehetıségeik fejlesztését szükségesnek látjuk, és arra javaslataink között 
visszatérünk. 
 Különös és egyedi jelenség a Római Katolikus Egyházi Győjtemény (ami önmagában 
is civilnek mondható erıfeszítés eredményeképp jött létre) körül csoportosult értelmiségiek 
önszervezıdése az Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság keretében, hiszen az iránta 
elkötelezettek nemcsak együttlétükkel, hanem az érdeklıdıknek szóló elıadássorozattal, 
kiállításokkal, győjteményszervezéssel, városi megemlékezéssel és nagyrendezvények 
szervezésével, külkapcsolatok felvételével és ápolásával, a késıbbiekben a Szent Erzsébet 
útvonal gondozásával hosszú távú feladatot vállaltak. Ebbéli munkájukat (bátran mondhatjuk: 
áldozatvállalásukat) nemcsak pataki, hanem országos feladatátvállalásként is értelmezhetjük. 
Nélkülük vélhetıen elsikkadt volna e jeles évfordulóból kiaknázható erkölcsnemesítı 
szándék. A jövıvel foglalkozó feladatrészben még kitérünk tevékenységük egyéb tanulságára, 
illetıleg az abból adódó városi/önkormányzati feladatra. 
 A Népfıiskola Egyesület elsık között vállalta fel a hajdan népszerő, de különösen 
Európában kedvelt felnıttképzési forma megújítását. Az 1986-ban még a Fıiskolán szervezett 
elsı kurzusokat követıen az 1989-ban önállósodott szervezet mintegy másfél évtizedig 
mintaszerően tevékenykedett; 10 napos, 2 hetes kurzusaival, párhuzamosan szervezett 3-4-5 
szekciójával jeles felnıttképzési eredményt könyvelhetett el. Sajnálatos, hogy múlt idıben 
kell fogalmazzuk mindezt, mint ahogy sajnálatos, hogy akkor sem a helybélieket, hanem a 
„vidékieket”, tehát alapvetıen a városon kívül élıket értek el; mozgósító erejük a városi 
lakosságra szerény mértékő/léptékő volt. A Domján-ház elveszítése önállóságukat csorbította, 
a szervezet mőködıképessé-tétele és infrastruktúrájuk újbóli felépítése/visszaállítása jövıbeni 
fejlesztési feladat. 
 

2.11. Sárospatak: SWOT és V-elemzés 
 

Erısségek Gyengeségek 

 
Belsı erısségek: 

• Sárospatak kultúra-központú kisváros, 
ami most értékes hagyománnyá válik 

• városnak van történelmi (Rákócziak, a 
Rákoczi-vár, stb.) öröksége 

• híres és rangos intézmény a Sárospataki 
Református Kollégium  

• kulturális alapok (intézmények, kulturális 
élet, híres könyvtár, tradíciók) igen 
kedvezıek 

• a belváros az elmúlt évtizedekben 

 
Belsı gyengeségek: 

• Sárospatak nem tudta eléggé kihasználni 
elınyeit, fejlıdése a lehetségesnél 
lassúbb 

• éltetı a hagyomány, de nem inspirál új 
gondolatokat, új közcselekvéseket 

• fogyó és öregedı a lakosság 
• helyi társadalomban az önkéntes 

aktivitás, a civil kreativitás gyenge 
• avagy a helyi civil társadalom, civil 

polgárság nem erısödött meg, holott a jó 

                                                 
111 Saláta László Gondolatok a Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete városépítéssel, városfejlesztéssel 
kapcsolatos elképzeléseibıl (2006.) 
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részben újjászületett 
• erıs a Zemplén és Patak tudat (kollektív 

tudat) 
• a város magyar reformátusság 

tradicionális és egyik szimbolikus 
központja 

• gazdag a szellemi örökség, s példaértékő 
a pataki szellem nyitottsága és a 
közösségi szellem még visszahozható 

• Sárospataknak van felsıfokú oktatási 
intézménye (a fıiskola) 

• a teológiai akadémiát sikerült újraindítani 
a rendszerváltás idején 

• mind a két gimnázium rangos középfokú 
oktatási intézmény 

• a református gimnázium szellemi-
erkölcsi átvétele lassan, de végbement, 
elindult a tartalmi paradigmaváltás, az új 
szellem kibontakozása, közben az új 
tagozatok száma növekedett 

• a városban – különösen nyáron – egymást 
követik a kulturális-mővészeti 
események, rendezvények 

• a város mővelıdési háza az átlagnál 
sokkal jobb intézmény  

• a  kollégiumban a Nagykönyvtár és a 
többi győjtemény fennmaradt és egyelıre 
még rangos intézmények 

• Bodrog és Bodrog part elınyös 
természeti környezet, egyébként is 
gazdag természeti, táji értékek vannak 

• a kerámiagyár növeli a város presztízsét 
• termálvízre építve a városnak új 

turisztikai lehetısége, fürdıje van 
• a gazdaság megtartotta a kvalifikált 

munkaerıt 
 

gazdasági teljesítményt nyújtó 
vállalkozások ezt részben lehetıvé tennék 

• sok a kitőnı értelmiségi a városban, ám 
szellemi és társadalmi cselekvéseik nem 
hozzák mozgásba a polgárságot 

• szőkek a gazdasági, jövedelmi 
lehetıségek, sok a gazdaságilag inaktív 
ember 

• „eltartott”, szociális rászorultak nagy 
száma, pl. cigányság 

• gyakran szellemi bezárkózás, alacsony 
belsı és külsı együttmőködés jellemzı 

• Patak ugyan iskolaváros, de ifjúságával – 
a fiatalok szabadidejében – nem tud mit 
kezdeni 

• a teológiai fıiskola képzési struktúráját 
bıvíteni kellene, s hiányzik a szélesebb 
gyakorlati oktatás 

• a református kollégium nem lép ki eléggé 
a falai közül, a diákoknak nincsenek 
hétvégi közös programjaik, nem hatnak a 
városra és a régióra 

• a kollégium csak minimálisan felel meg a 
tudástársadalom követelményeinek 

• a városban kevés az újat akaró, újat 
gondoló, cselekvésre kész polgár 

• az önkormányzatnál még nem jött létre az 
e-közigazgatás 

• Sárospataknak nincs saját kábeltelevíziós 
vagy internetes televízió csatornája, 
mősora 

• nincs a városban új civil intézmény, 
amely a részvételi demokrácia törekvéseit 
felkarolná  

• a városból hiányoznak a legalább 
idelátogató mai Comeniusok 

 
 

 
Külsı erısségek: 

• Magyarországon Sárospatak közismert és 
talán teljesítményénél is jobban 
megbecsülik 

• kívülrıl nézve a város turisztikai ímázsa, 
vonzereje erıs 

• a kollégiumnak változatlanul rangja van a 
régióban és a szomszédos országok 
magyarsága körében 

• csábító a természeti környezet, a 

 
Külsı gyengeségek: 

• Sárospatak nehezen tör ki az ötvenes-
hetvenes évekbeli elszigeteltségébıl 

• a város elérhetıség sokáig nagyon 
gyenge volt, most az új M3-as megépült 
Miskolcig, s ez sokat segít, de közel sem 
old meg mindent 

• északkeleti országhatár nem dinamizál, 
ez a táj leszakadó kistérség, régiórész 
lehet, különösen a környezı 
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Zempléni hegyiség, a Bodrog vonzó 
turisztikai attrakció 

• világhírő a borvidék (Világörökség) a 
tágabb térségben, határokon túl is 

• a Magyarországi Református Egyház és 
az Egyházkerület megbecsüli, és 
megırzendınek tartja a kollégiumot 

• Sárospatak nemcsak kultúraközpontú 
város maradt, hanem fejlıdését jeles nem 
pataki támogatók, pártolók is segítik 

• az Észak-Magyarország Régió és 
Sárospatak városa rendelkezik nemzeti 
kincsekkel 

• a bortermelés minısége sokat javult és a 
bor társadalmi megbecsülése visszajön 

• jelentıs regionális társadalmi és szellemi 
értékeket birtokol és képvisel a térség 

• erıs a református kollégium erkölcsi 
hitelessége, a pataki öregdiákok többsége 
is ırzi a hagyományt  

• turisztikai potenciállal bír a kistérség és a 
régió is 

• a kisvárosnak elınyei vannak a már nem 
élhetı, eltömegesedett nagyvárosokkal 
szemben 

• vállalkozói park, vállalkozási övezet jön 
létre, amivel felkeltheti jelentıs külföldi 
vállalkozások érdeklıdését  

elszegényedı települések miatt 
• Sárospatak egyelıre nem tud 

dinamikusan élni határmenti (sıt Európa-
menti) helyzetével 

• a református kollégium rangja fakul, mert 
országos és regionális szellemi és hitbéli 
teljesítménye csökken és/vagy nem 
erısödik 

• a Teológiai Akadémia nem része egy 
integrált református egyetemnek, más 
egyetemek nem hoztak ide kihelyezett 
tagozatokat 

• a városi intézmények egy részénél terjed 
a színvonaltalanság, vagy az intézmények 
csak átlagos teljesítményt nyújtanak 

• radikálisan csökkenı az állami 
támogatás; kevés a pályázati forrás, de az 
is igaz, hogy a város sokkal többet és 
sikeresebben pályázhatna  

• a leszakadó határsávban erısödhet a 
kirekesztıdés veszélye az országos 
szellemi, kulturális életbıl 

• a provincializálódás jellemzıi olykor a 
turisták számára is feltőnıek 

• a városba a világ, vagy Európa új 
szellemi irányzatai, új gondolkodásai 
lassan, késve szivárognak be 

 

Lehetıségek Veszélyek 
 
Belsı lehetıségek: 

• Sárospatak tanulhat az európai új 
városfejlıdési mintákból (i-város, e-
város, u-város programok, stb.) 

• a pataki szellem egy évtizeden belül újra 
sugározhat, megvalósulhat a Bodrog parti 
Athén vízió 

• Sárospatak a tudásközpontú turizmus 
példavárosa lehet 

• A Zempléni Fesztivál nemzetközi 
jelentıségő lesz 

• Patak maradhat, sıt az eddiginél inkább 
iskolavárosa lehet, de ez a lehetıség 
növeli a követelményeket is 

• református kollégium újra az lehetne, ami 
volt, sıt az új viszonyok között nagyobb 
hatást gyakorolhat (paradigma- és 
profilváltás) 

 
Belsı veszélyek: 

• a legfıbb veszélyforrás: nem lesz több és 
jobb minıségő tudás, amit mindenki 
elérhet 

• a szők gazdasági, megélhetési 
lehetıségek nyomán az elvándorlás 
folytatódik, tovább romlik a korösszetétel 

• a munkanélküliséggel tovább nı a 
gazdasági inaktivitás, a szociális teher 

• ha a város társadalma nem válik erıs, 
intelligens civiltársadalommá 

• ha nem lesz egyetértés a részvételi 
demokrácia, az e-demokrácia 
kifejlesztésében 

• cigány és nemcsak cigány lakosság egy 
részének viselkedése szociális 
problémákat és konfliktusokat okoz, mert 
a társadalom és a város nem tudja ıket 
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• egyetemi képzés beindulása, a teológiai 
képzés továbbfejlesztésével 

• a két gimnázium újra magas színvonalú 
középiskola lesz, az új tudásokat is 
oktatja, továbbadja a tradicionális 
értékeket,  

• a tudományos győjtemények, és az 
adattár átfogó fejlesztéshez jut 

• ha a fürdıbıl rangos tematikus turizmus 
központ lesz, a város még több belföldi 
és külföldi turistát vonzhat 

• messzire sugárzó szellemi mőhelyek 
teremtıdnek meg a mővelıdési házban, a 
kollégiumban, a gimnáziumokban, stb. 

• a városban maradnak és a városba 
települnek rangos szellemi emberek 

• turisztika feltételei tovább javulnak, ami 
a vendégeket jobban itt marasztalja 

• élénk(ebb) és fıként rangosabb kulturális 
élet bontakozik ki 

• kistérségi szerepkör, vonzásközpont 
szerep a város fejlıdését eredményezi 

megfelelıen integrálni és segíteni 
• Sárospatakon nem megy végbe a 

városközpont kialakítása, rekonstrukciója 
• a kutatási-képzési, mőködési színvonal 

feláldozása a helyi munkaerıpiacnak 
• a következı ciklusokban az 

önkormányzat nem válik jövı-orientálttá 
és nem talál partnereket programjához 

• ha a helyi gazdaság legalább részben nem 
kapcsolódik be a tudásgazdaságba 

• ha Sárospataknak és intézményeinek nem 
lesz sokkal magasabb színvonalú az 
internet hálózata és szolgáltatása 

• a nagykönyvtár és a teológiai könyvtár 
nem lesz globális-lokális tudásközpont 

• a kollégium nem képes, nem tud, nem 
akar lépést tartani a társadalom új 
igényeivel, új reményeivel, új 
életvitelével 

• a város vezetıinek és a város vezetı 
polgárainak a mentális állapota nem lesz 
folyamatosan erıs 

 
 

 
Külsı lehetıségek: 

• Sárospatak kultúraközpontú kisvárosként 
elınyös helyzetben lesz a tudásalapú 
korban 

• a tágabb térség szerepe növekszik a 
schengeni egyezmény után 

• az európai és hazai idegenforgalom 
fellendülése bıvíti a város turisztikai és 
gazdasági lehetıségeit 

• határmenti, interregionális kapcsolatok 
erısödése várható 

• Európának és a nagyvilágnak szüksége 
van egy közép-európai tudás-városokra 

• az SRK szerepe növekszik, mert a 
kollégium is tudás- és teológiai központ  

• Magyarország húsz-harminc éven belül 
tartósan megerısödik, gazdasága 
stabilizálódik, létrejön a tudásalapú 
társadalom  

• a határon túli magyarság, sıt a 
szomszédos népek szakembereinek 
bevonása a képzésbe és a szellemi 
munkába 

• a teológiai akadémia keretében 

 
Külsı veszélyek: 

• a globalizációs folyamatok feltétel 
nélküli kiszolgálása és/vagy a 
provinciális lokalizmusba süllyedés 

• a globális pénzügyi világválság, a 
recesszió komoly veszteségeket okoz, 

• az ország gazdasági romlása, pénzügyi 
válsága eléri a nemzeti-kulturális 
értékeket ırzı várost 

• globális és/vagy interregionális ökológiai 
válságok miatt a város mőködése 
veszélybe kerül 

• egyes külsı, nem elhivatott 
érdekcsoportok az intézményeket – torz 
szempontok alapján - „privatizálják”  

• a kollégiumba tanulni érkezı (alap- 
közép és felsıfokra felvett) diákok 
mőveltsége és felkészültsége romlik 

• a határon átnyúló kapcsolatok nem 
élénkülnek meg 

• az interregionális és regionális 
versenytársak erısebb 
érdekérvényesítésre lesznek képesek 

• egyes sárospataki iparágak elvesztik 
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felnıttképzés és népfıiskola szervezıdik 
a város és kistérség szolgálatában és 
megrendelésére 

• a rangos vendégtanárok, tudósok 
meghívása és elıadásai a képzés minden 
szintjén, további rendszeresen 
nemzetközi konferenciák, s internetes-
dialógusok rendezése 
 

 

piacaikat vagy ezek leszőkülnek 
• hagyományos kiskereskedelem, kisipar 

visszaszorul, a helyi gazdaság tovább 
szőkül 

• a tágabb térségben a cigány lakosság egy 
részének magatartása és más társadalmi 
probléma miatt a szociális problémák 
erısödnek és konfliktusokat okoznak 

 



Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) 
 

Stratégiakutató Intézet Kht. 218 

2.12. Melléklet – Alátámasztó adatok (statisztika) 
 
Demográfia 1 Állandó 

elvándorlások 
száma 2006 

Állandó 
odavándorlások 

száma, 2006 

Elvándorlások 
száma (állandó 
és ideiglenes 
vándorlások 

száma 
összesen), 2006 

Odavándorlások 
száma (állandó 
és ideiglenes 
vándorlások 

száma 
összesen), 2006 

Élveszületések 
száma, 2006 

Halálozások 
száma, 2006 

Házasságkötés
ek száma, 2006 

Válások száma, 
2006 

Állandó 
népesség 

száma, 2006 
Sárospatak 339 221 813 625 108 184 50 28 13794 
Kistérség 691 509 1587 1293 249 373 85 52 27056 

          
Demográfia 2 

Állandó 
népesség, 

férfiak 
összesen, 2006 

Állandó 
népesség, nık 
összesen, 2006 

Állandó 
népességbıl a 

0-14 éves 
férfiak száma, 

2006 

Állandó 
népességbıl a 
0-14 éves nık 
száma, 2006 

Állandó 
népességbıl a 

60-x éves férfiak 
száma, 2006 

Állandó 
népességbıl a 
60-x évesek 
száma, 2006 

Lakónépesség 
száma az év 
végén, 2006 

Lakónépességb
ıl a férfiak 

száma az év 
végén 2006,  

Lakónépességb
ıl a nık száma 
az év végén, 

2006 
Sárospatak 6623 7171 1004 913 1038 2712 13663 6344 7319 
Kistérség 13078 13978 2281 2090 1950 5430 26385 12483 13902 

          
Gazdaság 1 

Mőködı egyéni 
vállalkozások, 

2005 

Mőködı jogi 
személyiség 

nélküli 
vállalkozások, 

2005 

Mőködı jogi 
személyiségő 
vállalkozások, 

2005 

Mőködı 
nonprofit 

szervezetek, 
2005 

Mőködı társas 
vállalkozások, 

2005 

Regisztrált 
egyéni 

vállalkozások, 
2005 

Regisztrált 
gazdasági 

szervezetek, 
2005 

Regisztrált jogi 
személyiség 

nélküli 
vállalkozások, 

2005 

Regisztrált jogi 
személyiségő 
vállalkozások, 

2005 
Sárospatak 577 728 160 108 311 865 1434 1103 205 
Kistérség 821 1026 234 214 439 1219 2114 1534 312 

          
Gazdaság 2 

Regisztrált 
vállalkozások 
száma, 2006 

Regisztrált 
egyéni 

vállalkozások, 
2006 

Regisztrált 
gazdasági 

szervezetek, 
2006 

Regisztrált jogi 
személyiség 

nélküli 
vállalkozások, 

2006 

Regisztrált jogi 
személyiségő 
vállalkozások, 

2006 

Regisztrált 
vállalkozások: 

Mezıgazdaság , 
vadgazdálkodás

, 
erdıgazdálkodá

s, 
halgazdálkodás, 

2006 

Regisztrált 
vállalkozások: 

Bányászat, 
feldolgozóipar, 

villamosenergia, 
gáz-, gız-, 

vízellátás, 2006 

Regisztrált 
vállalkozások: 

Építıipar, 2006 

Regisztrált 
vállalkozások: 
Szálláshely-
szolgáltatás, 
vendéglátás 

Sárospatak 1246 801 1379 1034 212 65 94 95 88 
Kistérség 1780 1149 2060 1462 318 159 148 148 145 

          
Gazdaság 3 Regisztrált 

vállalkozások: 
Ingatlanügyletek

, gazdasági 
szolgáltatás, 

Regisztrált 
vállalkozás:  
Pénzügyi 

közvetítés, 2006 

Regisztrált 
vállalkozás: 
Szállítás, 

raktározás, 
posta, 

Regisztrált 
vállalkozás: 

Egészségügyi, 
szociális ellátás, 

2006 

Regisztrált 
vállalkozás: 

Egyéb 
közösségi, 
személyi 

Regisztrált 
vállalkozás: 

Oktatás, 2006 

Mőködı 
vállalkozások: 

Mezıgazdaság, 
vad-, 

erdıgazdálkodá

Mőködı 
vállalkozások: 

Bányászat, 
feldolgozóipar, 

villamosenergia, 

Mőködı 
vállalkozások: 

Építıipar, 2005 
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2006 távközlés, 2006 szolgáltatás, 
2006 

s, halászat, 
2005 

gáz-, gız-, 
vízellátás, 2005 

Sárospatak 366 48 44 33 81 86 67 86 71 
Kistérség 462 70 71 41 103 97 75 133 90 

          
Gazdaság 4 

Mőködı 
vállalkozások: 
Kereskedelem, 
javítás, 2005 

Mőködı 
vállalkozások: 
Szálláshely-
szolgáltatás, 
vendéglátás, 

2005 

Mőködı 
vállalkozások: 

Ingatlanügyletek
, gazdasági 
szolgáltatás, 

2005 

Mőködı 
vállalkozások: 

Pénzügyi 
közvetítés, 2005 

Mőködı 
vállalkozások: 

Szállítás, 
raktározás, 

posta, 
távközlés, 2005 

Mőködı 
vállalkozások: 
Egészségügyi, 

szociális ellátás, 
2005 

Mőködı 
vállalkozások: 
Oktatás, 2005 

Mőködı 
vállalkozások: 

Egyéb 
közösségi, 
személyi 

szolgáltatás, 
2005 

Mőködı 
vállalkozások 
száma, 2005 

Sárospatak 217 33 84 42 51 40 166 31 888 
Kistérség 295 43 124 99 82 66 215 38 1260 

          
Turizmus 1 

Mőködı 
vállalkozások: 0 

fı, 2005 

Mőködı 
vállalkozások: 
10-19 fı, 2005 

Mőködı 
vállalkozások: 
1-9 fı, 2005 

Mőködı 
vállalkozások: 
20-49 fı, 2005 

Mőködı 
vállalkozások: 

250-499 fı, 
2005 

Mőködı 
vállalkozások: 
500 és több fı, 

2005 

Mőködı 
vállalkozások: 

50-249 fı, 2005 
Vendéglátóhely
ek száma 2006 

Éttermek, 
cukrászdák 

száma, 2006 
Sárospatak 11 21 821 24 0 0 11 77 51 
Kistérség 22 33 1161 29 0 0 15 135 72 

          
Turizmus 2 

Szállodák 
száma, 2006 

Gyógyszállodák 
száma, 2006 

Panziók száma, 
2006 

Magánszállásad
ás 

vendéglátóinak 
száma, 2006 

Magán 
fizetıvendéglátá

s 
vendéglátóinak 
száma, 2006 

Ifjúsági szállók 
száma, 2006 

Nyaralóházak 
száma, 2006 

Falusi 
szállásadás 

vendéglátóinak 
száma, 2006 

Kempingek 
száma, 2006 

Sárospatak 1 0 5 29 27 1 4 2 2 
Kistérség 1 0 9 60 27 1 5 33 2 

          
Turizmus 3 

Turistaszállások 
száma, 2006 

Szállásférıhelye
k száma: 

Szállodák, 2006 

Szállásférıhelye
k száma: 

Gyógyszállodák, 
2006 

Szállásférıhelye
k száma: 

Panziók, 2006 

Szállásférıhelye
k száma: 

Magánszállásad
ás, 2006 

Szállásférıhelye
k száma: 
Magán 

fizetıvendéglátá
s, 2006 

Szállásférıhelye
k száma: 

Ifjúsági szállók, 
2006 

Szállásférıhelye
k száma: 

Nyaralóházak, 
2006 

Szállásférıhelye
k száma: 

Falusi 
szállásadás, 

2006 
Sárospatak 0 113 0 141 206 192 339 328 14 
Kistérség 0 113 0 277 443 192 339 400 251 

          
Turizmus 4 

Szállásférıhelye
k száma: 

Kempingek, 
2006 

Szállásférıhelye
k száma: 

Turistaszállások
, 2006 

Vendégéjszakák 
száma: 

Szállodák, 2006 

Vendégéjszakák 
száma: 

Gyógyszállodák, 
2006 

Vendégéjszakák 
száma: Panziók, 

2006 

Vendégéjszakák 
száma: 

Magánszállásad
ás vendéglátói, 

2006 

Vendégéjszakák 
száma: Magán 

fizetıvendéglátá
s vendéglátói, 

2006 

Vendégéjszakák 
száma: Ifjúsági 
szállók, 2006 

Vendégéjszakák 
száma: 

Nyaralóházak, 
2006 

Sárospatak 600 0 7773 0 6325 3487 3427 5092 16639 
Kistérség 600 0 7773 0 10730 6451 3427 5092 17927 

          
Turizmus 5 Vendégéjszakák Vendégéjszakák Vendégéjszakák Vendégek Vendégek Vendégek Vendégek Vendégek Vendégek 
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száma: Falusi 
szállásadás 
vendéglátói, 

2006 

száma: 
Kempingek, 

2006 

száma: 
Turistaszállások

, 2006 

száma: 
Szállodák, 2006 

száma: 
Gyógyszállodák, 

2006 

száma: Panziók, 
2006 

száma: 
Magánszállásad
ás vendéglátói, 

2006 

száma: Magán 
fizetıvendéglátá
s vendéglátói, 

2006 

száma: Ifjúsági 
szállók, 2006 

Sárospatak 60 8930 0 4286 0 3836 1252 1218 1418 
Kistérség 3024 8930 0 4286 0 5746 2277 1218 1418 

          
Turizmus 6 

Vendégek 
száma: 

Nyaralóházak, 
2006 

Vendégek 
száma: Falusi 
szállásadás 
vendéglátói, 

2006 

Vendégek 
száma: 

Kempingek, 
2006 

Vendégek 
száma: 

Turistaszállások
, 2006 

Külföldi 
vendégek 
száma: 

Szállodák, 2006 

Külföldi 
vendégek 
száma: 

Gyógyszállodák, 
2006 

Külföldi 
vendégek 

száma: Panziók, 
2006 

Külföldi 
vendégek 
száma: 

Magánszállásad
ás vendéglátói, 

2006 

Külföldi 
vendégek 

száma: Magán 
fizetıvendéglátá
s vendéglátói, 

2006 
Sárospatak 6330 34 4298 0 745 0 256 174 147 
Kistérség 6740 1059 4298 0 745 0 288 226 147 

          
Turizmus 7 

Külföldi 
vendégek 

száma: Ifjúsági 
szállók, 2006 

Külföldi 
vendégek 
száma: 

Nyaralóházak, 
2006 

Külföldi 
vendégek 

száma: Falusi 
szállásadás 
vendéglátói, 

2006 

Külföldi 
vendégek 
száma: 

Kempingek, 
2006 

Külföldi 
vendégek 
száma: 

Turistaszállások
, 2006 

Külföldi 
vendégek által 

eltöltött 
vendégéjszakák

,  
Szállodák, 2006 

Külföldi 
vendégek által 

eltöltött 
vendégéjszakák

,  
Gyógyszállodák, 

2006 

Külföldi 
vendégek által 

eltöltött 
vendégéjszakák

,  
Panziók, 2006 

Külföldi 
vendégek által 

eltöltött 
vendégéjszakák

,  
Magánszállásad
ás vendéglátói, 

2006 
Sárospatak 241 1302 27 3964 0 1591 0 456 372 
Kistérség 241 1302 79 3964 0 1591 0 584 609 

          
Turizmus 8 

Külföldi 
vendégek által 

eltöltött 
vendégéjszakák

, Magán 
fizetıvendéglátá
s vendéglátói, 

2006 

Külföldi 
vendégek által 

eltöltött 
vendégéjszakák
, Ifjúsági szállók, 

2006 

Külföldi 
vendégek által 

eltöltött 
vendégéjszakák

, 
Nyaralóházak, 

2006 

Külföldi 
vendégek által 

eltöltött 
vendégéjszakák

, 
Falusi 

szállásadás 
vendéglátói, 

2006 

Külföldi 
vendégek által 

eltöltött 
vendégéjszakák

, 
Kempingek, 

2006 

Külföldi 
vendégek által 

eltöltött 
vendégéjszakák

, 
Turistaszállások

, 2006 

Kiskereskedelmi 
üzletek 

(gyógyszertárak 
nélkül), 2006 

Élelmiszer 
jellegő  üzletek 
és áruházak, 

2006 

Hús-
,húskészítmény-

szaküzletek, 
2006 

Sárospatak 333 1743 3328 39 8300 0 248 32 5 
Kistérség 333 1743 3328 276 8300 0 392 81 7 

          
Kiskereskedele

m 
Kenyér-, pékáru 

és 
cukrászatitermé
k-szaküzletek, 

2006 

Zöldség-, 
gyümölcsszaküz

letek, 2006 

Iparcikk jellegő 
üzletek és 

áruházak, 2006 

Elektromos 
háztartásicikk-
szaküzletek, 

2006 

Ruházati 
szaküzletek, 

2006 

Vasáru-, festék-, 
üveg 

szaküzletek, 
2006 

Könyv-, újság-, 
papíraru-

szaküzletek, 
2006 

Bárok, borozók, 
2006 

Alkoholtartalmú 
és egyéb italok 

szaküzletei, 
2006 

Sárospatak 1 3 6 8 37 18 11 17 6 
Kistérség 2 8 18 9 41 21 12 52 19 
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Mezıgazdaság 
1 

Szántó- és 
szántóként 

használt kert, 
2000 

Gyep legelı, 
2000 Gyep rét, 2000 

Gyümölcsös 
terület, 2000 

Szılıterület, 
2000 Halastó, 2000 Nádas, 2000 Erdı, 2000 

Konyhakert, 
2000 

Sárospatak 5636,17 939,59 302,64 147,45 409,02 0,2 1,17 2693,1 40,84 
Kistérség 11628,92 3632,67 2053,75 435,81 1316,88 0,2 2,03 13345,1 171,69 

          
Mezıgazdaság 

2 

Üvegház és 
fólia területe, 

2000 

Mővelés alól 
kivett terület, 

2000 
Termıterület, 

2000 

Gyümölcsös 
termıterület, 

2000 

Szılı 
termıterület, 

2000 
Gazdaságok 
száma, 2000 

Összes 
gazdaságból 

egyéni 
gazdaság, 2000 

Egyéni 
gazdaságok: A 

háztartás 
gazdaságnak 

minısül 
állatállomány 
alapján, 2000 

Egyéni 
gazdaságok: A 

háztartás 
gazdaságnak 

minısül 
földterület 

alapján, 2000 
Sárospatak 0,58 151,24 10170,21 142,71 388,85 1362 1343 667 1082 
Kistérség 0,7492 925,99 32587,4 378,3 1264,49 4119 4077 1837 3460 

          
Mezıgazdaság 

3 Egyéni 
gazdaságok: A 

háztartás 
gazdaságnak 

minısül intenzív 
gazdálkodás 
alapján, 2000 

Egyéni 
gazdaságok: A 

háztartás 
gazdaságnak 
minısül mg. 
szolgáltaltás 
alapján, 2000 

Egyéni 
gazdaságok: 

Biogazdálkodás 
állattenyésztésb

en, 2000 

Egyéni 
gazdaságok: 

Biogazdálkodás 
áttérés alatt, 

2000 

Egyéni 
gazdaságok: 

Biogazdálkodás 
folytat-e 

növénytermeszt
ést, 2000 

Egyéni 
gazdaságok: 

Végeznek 
könyvelést a 
gazdaságon 
kívül, 2000 

Egyéni 
gazdaságok: 

Végeznek 
könyvelést a 

gazdaságban, 
2000 

Egyéni 
gazdaságok: 

Nem végeznek 
könyvelést, 

2000 

Egyéni 
gazdaságok: 
Gazdaságon 

kívüli 
jövedelemszerz
ı tevékenység 
fıfoglalkozásba

n, 2000 
Sárospatak 2 15 0 0 3 8 5 1330 1483 
Kistérség 6 60 0 1 4 18 12 4047 3544 

          
Mezıgazdaság 

4 
Egyéni 

gazdaságok: 
Gazdaságon 

kívüli 
jövedelemszerz
ı tevékenység 

nem 
fıfoglalkozásba

n, 2000 

Egyéni 
gazdaságok: 
Gazdaságon 

kívüli 
jövedelemszerz
ı tevékenység 

nincs, 2000 

Egyéni 
gazdaságok: 
Gazdaságon 

kívüli 
jövedelemszerz
ı tevékenység 
vegyes, 2000 

Egyéni 
gazdaságok: 
İstermelıi 
igazolványa 
van, 2000 

Egyéni 
gazdaságok:  
Gazdasági 

aktivitás (fı) mg 
aktív, 2000 

Egyéni 
gazdaságok:  
Gazdasági 

aktivitás (fı) mg. 
Munkanélküli, 

2000 

Egyéni 
gazdaságok:  
Gazdasági 

aktivitás (fı) mg 
nyugdíjas, 2000 

Egyéni 
gazdaságok:  

Férfi alkalmazott 
állandó száma, 

2000 

Egyéni 
gazdaságok:  

Nıi alkalmazott 
állandó száma, 

2000 
Sárospatak 95 1511 108 1010 223 37 276 7 0 
Kistérség 157 5474 190 3872 651 92 996 13 0 

          
Mezıgazdaság 

5 Tyúkféle, db, 
2000 

Egyéb baromfi, 
db, 2000 

Szarvasmarha, 
db, 2000 

Szarvasmarhaál
lományból 

tehén, db, 2000 Sertés, db, 2000 

Ló 
állatállomány, 

2000 

Juh 
állatállomány, 

2000 
Számosállat 

összesen, 2000  
Sárospatak 173903 1323,79 2879 1190 6055 83 227 3782,28  
Kistérség 218207 3410,49 6065 2670 9966 234 908 7140,21  

          
Munkanélkülis Álláskeresési Álláskeresési Álláskeresési Regisztrált Regisztrált Regisztrált Regisztrált 180 napnál Regisztrált 
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ég 1 segélyben 
részesülık 

száma 2007. 1. 
negyedév (db) 

segélyben 
részesülık 

száma 2007. 2. 
negyedév (db) 

segélyben 
részesülık 

száma 2007. 3. 
negyedév (db) 

munkanélküliek 
száma, 2006 

munkanélküliek 
száma 

2007. 1. 
negyedév 

 

munkanélküliek 
száma 2007. 2. 

negyedév 
 

munkanélküliek 
száma 2007. 3. 

negyedév 
 

hosszabb ideje 
regisztrált 

munkanélküliek 
száma 2007. 3. 
negyedév (db) 

munkanélküliek 
száma 2007. 3. 

negyedév:  
Általános iskolát 

végzett  
 

Sárospatak 88 60 74 822 928 820 884 283 244 
Kistérség 279 149 171 2434 2681 2330 2438 949 923 

          
Munkanélkülis

ég 2 
Regisztrált 

munkanélküliek 
száma 2007. 3. 

negyedév:  
Egyetemi 

végzettségő 

Regisztrált 
munkanélküliek 
száma 2007. 3. 

negyedév:  
Fıiskolai 

végzettségő 
 

Regisztrált 
munkanélküliek 
száma 2007. 3. 

negyedév:  
Gimnáziumi 
végzettségő 

 

Regisztrált 
munkanélküliek 
száma 2007. 3. 

negyedév:  
Szakiskolai 
végzettségő  

 

Regisztrált 
munkanélküliek 
száma 2007. 3. 

negyedév:  
Szakközépiskol
ai végzettségő 

Regisztrált 
munkanélküliek 
száma 2007. 3. 

negyedév:  
Szakmunkáskép

zıt végzett 

Regisztrált 
munkanélküliek 
száma 2007. 3. 

negyedév:  
Technikumi 
végzettségő 

Regisztrált 
munkanélküliek 
száma 2007. 3. 

negyedév:  
8 általánosnál 

kisebb 
végzettségő 

Regisztrált 
munkanélküliek 
száma 2007. 3. 

negyedév:  
20 év alatti 

 

Sárospatak 10 77 88 17 108 263 28 49 32 
Kistérség 15 104 147 39 217 775 52 166 82 

          
Munkanélkülis

ég 3 
Regisztrált 

munkanélküliek 
száma 2007. 3. 

negyedév:  
20-24 év közötti 

Regisztrált 
munkanélküliek 
száma 2007. 3. 

negyedév:  
25-29 év közötti 

Regisztrált 
munkanélküliek 
száma 2007. 3. 

negyedév:  
30-34 év közötti 

Regisztrált 
munkanélküliek 
száma 2007. 3. 

negyedév:  
35-39 év közötti 

Regisztrált 
munkanélküliek 
száma 2007. 3. 

negyedév:  
40-44 év közötti 

Regisztrált 
munkanélküliek 
száma 2007. 3. 

negyedév:  
45-49 év közötti 

Regisztrált 
munkanélküliek 
száma 2007. 3. 

negyedév:  
50-54 év közötti  

Regisztrált 
munkanélküliek 
száma 2007. 3. 

negyedév:  
55-59 év közötti 

Regisztrált 
munkanélküliek 
száma 2007. 3. 

negyedév:  
59 év feletti 

Sárospatak 159 114 119 97 102 92 111 53 5 
Kistérség 371 324 330 296 300 274 282 166 13 

          
Munkanélkülis

ég 4 
A   0-16 éves 

regisztrált 
munkanélküliek 

száma 2006 
(db) 

A 17-20 éves 
regisztrált 

munkanélküliek 
száma 2006 

(db) 

A 21-25 éves 
regisztrált 

munkanélküliek 
száma 2006 

(db) 

A 26-30 éves 
regisztrált 

munkanélküliek 
száma 2006 

(db) 

A 36-40 éves 
regisztrált 

munkanélküliek 
száma 2006 

(db) 

A 41-45 éves 
regisztrált 

munkanélküliek 
száma 2006 

(db) 

A 46-50 éves 
regisztrált 

munkanélküliek 
száma 2006 

(db) 

A 51-55 éves 
regisztrált 

munkanélküliek 
száma 2006 

(db) 

A 56-60 éves 
regisztrált 

munkanélküliek 
száma 2006 

(db) 
Sárospatak 8 44 112 111 103 102 89 110 39 
Kistérség 14 123 319 306 324 317 309 269 126 

          
Munkanélkülis

ég 5 
A 61-X éves 
regisztrált 

munkanélküliek 
száma 2006 

(db) 

Regisztrált 
munkanélküli 
pályakezdık 
száma, férfi 
2006 (db) 

Regisztrált 
munkanélküli 
pályakezdık 

száma, nı 2006 
(db) 

Regisztrált 
munkanélküli 
pályakezdık 
száma 2006 

(db) 

Regisztrált 
munkanélküliek 
száma , fizikai 
foglalkozású 

2006 (db) 

Regisztrált 
munkanélküliek 

száma , 
szellemi 

foglakozású 
2006 (db) 

Regisztrált 
munkanélküliek 
száma általános 

iskola 8 
osztályánál 
kevesebb 

végzettséggel 
2006 (db) 

Regisztrált 
munkanélküliek 
száma általános 

iskolai 
végzettséggel 

2006 (db) 
 

Regisztrált 
munkanélküliek 
száma egyetemi 
végzettséggel 

2006 (db) 
 

Sárospatak 1 57 39 96 662 160 47 232 10 
Kistérség 6 146 95 241 2134 300 168 921 14 

          
Munkanélkülis Regisztrált Regisztrált Regisztrált Regisztrált Regisztrált Regisztrált Regisztrált Regisztrált Regisztrált 
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ég 6 munkanélküliek 
száma fıiskolai 
végzettséggel 

2006 (db) 

munkanélküliek 
száma 

szakiskolai 
végzettséggel 

2006 (db) 

munkanélküliek 
száma 

szakközépiskola
i,technikumi,gim

náziumi 
végzettséggel 

2006 (db) 

munkanélküliek 
száma 

szakmunkáskép
zı 

végzettséggel 
2006 (db) 

munkanélküliek 
száma 180 

napon túl, férfi 
2006 (db) 

 

munkanélküliek 
száma 180 

napon túl, nı 
2006 (db) 

 

munkanélküliek 
száma 180 
napon túl 

összesen 2006 
(db) 

 

munkanélküliek 
száma, férfi 
2006 (db) 

 

munkanélküliek 
száma, nı 2006 

(db) 
 

Sárospatak 44 13 186 290 187 208 395 448 374 
Kistérség 65 30 360 876 677 608 1285 1407 1027 

          
Foglalkoztatás 

1 
Regisztrált 

munkanélküliek 
száma 

összesen 2006 
(db) 

Foglalkoztatotta
k száma: 

kereskedelem, 
javítás, 2001 

Foglalkoztatotta
k száma: 

közigazgatás, 
védelem, 
kötelezı 

társadalombizto
sítás, 2001 

Foglalkoztatotta
k száma: 

mezıgazdaság, 
vadgazdálkodás

, 
erdıgazdálkodá

s, halászat, 
2001 

Foglalkoztatotta
k száma: 
pénzügyi 

tevékenység, 
2001 

Foglalkoztatotta
k száma: 

szálláshely-
szolgáltatás, 
vendéglátás, 

2001 

Foglalkoztatotta
k száma: 
szállítás, 

raktározás, 
posta, 

távközlésben, 
2001 

Foglalkoztatotta
k száma: 

egészségügyi, 
szociális ellátás, 

2001 

Foglalkoztatotta
k száma: egyéb 

közösségi, 
személyi 

szolgáltatás, 
2001 

 

Sárospatak 822 595 302 287 71 210 268 285 229 
Kistérség 2434 865 589 705 100 325 514 373 295 

          
Foglalkoztatás 

2 
Foglalkoztatotta

k száma: 
Építıipar, 2001 

Foglalkoztatotta
k száma: 

ingatlanügyek, 
gazdasági 

szolgáltatás, 
2001 

Foglalkoztatotta
k száma: ipar 
(bányászat, 

feldolgozóipar, 
villamosenergia-

, gáz-, gız-, 
vízellátás), 2001 

Foglalkoztatotta
k száma: 

Oktatás, 2001 
 

A más 
településre 

dolgozni járó 
foglalkoztatottak 

száma 2001 
(db) 

 

A megyén belül 
más településre 
naponta eljáró 

foglalkoztatottak 
száma 2001 

(db) 
 

A más megyébe 
naponta eljáró 

foglalkoztatottak 
száma 2001 

(db) 
 

A naponta 
bejáró 

foglalkoztatottak 
száma 2001 

(db) 
 

A vezetı, 
értelmiségi 

foglalkozású 
foglalkoztatottak 

száma 2001 
(db) 

 
Sárospatak 335 146 1346 818 924 675 249 955 1202 
Kistérség 536 230 2148 1088 2262 1782 480 1476 1598 

          
Foglalkoztatás 

3 
Alkalmazásban 

álló 
foglalkoztatottak 

száma 2001 
(db) 

Alkalmazott 
nélkül dolgozó 
önálló, egyéni 

vállalkozó 
foglalkoztatottak 

száma 2001 
(db) 

Alkalmazottal 
dolgozó önálló, 

egyéni 
vállalkozó 

foglalkoztatottak 
száma 2001 

(db) 

Önállló, egyéni 
vállalkozóként 

dolgozó 
foglalkoztatottak 

száma 2001 
(db) 

Társas 
vállalkozás, 
szövetkezet 

tagjaként 
dolgozó 

foglalkoztatottak 
száma 2001 

(db) 

A háztartások 
száma, ahol 
csak inaktív 
keresı van 
(eltartotton 

kívül) 2001 (db) 

A háztartások 
száma, ahol 

nincs 
foglalkoztatott 

2001 (db) 

Az eltartott 
férfiak száma 

2001 (db) 
 

Az eltartott nık 
száma 2001 

(db) 

Sárospatak 4207 325 130 455 230 1711 1965 2224 2598 
Kistérség 6706 491 175 666 396 4110 4931 4168 4558 

          
Foglalkoztatás 

4 
Az inaktív 

keresı férfiak 
száma 2001 

(db) 

Az inaktív 
keresı nık 
száma 2001 

(db) 

Az inaktív 
keresı férfiakból 

a nyugdíjasok 
és járadékosok 

száma 2001 

Az inaktív 
keresı nıkbıl a 
nyugdíjasok és 

járadékosok 
száma 2001 

     



Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) 
 

Stratégiakutató Intézet Kht. 224 

(db) (db) 
Sárospatak 1682 2694 1418 2167      
Kistérség 3744 6011 3008 4637      

          
Lakások, 

infrastruktúra 1 

Gázzal főtött 
lakások száma, 

2006 

Háztartási 
villamosenergia 

fogyasztók 
száma, 2006 

Közcsatornahál
ózatba 

bekapcsolt 
lakások szám, 

2006 

Közüzemi 
ivóvízvezeték-

hálózatba 
bekapcsolt 

lakások száma, 
2006 

Melegvízhálózat
ba bekapcsolt 

lakások száma, 
2006 

Rendszeres 
hulladékgyőjtés

be bevont 
lakások száma, 

2006 

Távfőtésbe 
bekapcsolt 

lakások száma, 
2006 

Épitett lakások 
száma (üdülık 
nélkül), 2006 

Épitett üdülık 
száma, 2006 

Sárospatak 3032 6514 3724 4469 782 4239 905 11 0 
Kistérség 5614 12752 6886 8794 782 8526 905 24 1 

          
Lakások, 

infrastruktúra 2 

Gázzal főtött 
lakások száma, 

2006 

Háztartási 
villamosenergia 

fogyasztók 
száma, 2006 

Közcsatornahál
ózatba 

bekapcsolt 
lakások száma, 

2006 

Közüzemi 
ivóvízvezeték-

hálózatba 
bekapcsolt 

lakások száma, 
2006 

Melegvízhálózat
ba bekapcsolt 

lakások száma, 
2006 

Rendszeres 
hulladékgyőjtés

be bevont 
lakások száma, 

2006 

Távfőtésbe 
bekapcsolt 

lakások száma, 
2006 

  

Sárospatak 3032 6514 3724 4469 782 4239 905   
Kistérség 5614 12752 6886 8794 782 8526 905   

          
Lakások, 

infrastruktúra 3 
Lakások száma 

2001 (db) 
Lakott lakások 
száma 2001 

(db) 

Nem lakott 
lakások száma 

2001 (db) 

Hálózati gázzal 
ellátott lakások 
száma, 2001 

Hálózati 
vízvezetékkel 

ellátott lakások 
száma, 2001 

Közcsatornával 
ellátott lakások 
száma, 2001 

Házi 
csatornával 

ellátott lakások 
száma, 2001 

Házi 
vízvezetékkel 

ellátott lakások 
száma, 2001 

Központi 
főtéses lakások 

száma, 2001 

Sárospatak 5126 4774 405 2357 4548 3632 940 23 2964 
Kistérség 10514 9598 1108 4246 7976 3632 4480 123 4409 

          
Lakások, 

infrastruktúra 4 
Meleg 

folyóvízzel 
ellátott lakások 
száma, 2001 

Vízöblítéses 
WC-vel ellátott 
lakások száma, 

2001 

Jogi személyek 
tulajdonában 
levı lakások 
száma, 2001 

Félkomfortos 
lakások száma, 

2001 
 

Komfort nélküli 
lakások száma, 

2001 

Komfortos 
lakások száma, 

2001 
 

Összkomfortos 
lakások száma, 

2001 
 

Szükség- és 
egyéb lakások 
száma 2001 

(db) 

Természetes 
személyek 

tulajdonában 
levı lakások 
száma 2001 

(db) 
Sárospatak 4430 4345 309 167 660 1305 2868 126 4817 
Kistérség 7829 7449 461 484 2578 2893 4193 366 10053 

          
Lakások, 

infrastruktúra 5 
1 szobás 

lakások száma 
2001 (db) 

1-3 lakásos 
épületben levı 
lakások száma 

2001 (db) 

2 szobás 
lakások száma 

2001 (db) 

3 és több 
szobás lakások 

száma 2001 
(db) 

30 
négyzetméterné

l kisebb 
alapterülető 

lakások, 2001 

30-39 
négyzetméter 
alapterülető 

lakások, 2001 

40-49 
négyzetméter 
alapterülető 

lakások, 2001 

50-59 
négyzetméter 
alapterülető 

lakások, 2001 

60-79 
négyzetméte
r alapterülető 

lakások, 
2001 

 
Sárospatak 460 3778 2015 2651 24 236 367 914 920 
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Kistérség 1100 8982 4279 5135 86 392 752 1457 2271 
          

Lakások, 
infrastruktúra 6 

80-99 
négyzetméter 
alapterülető 

lakások, 2001 

100 
négyzetméter 

és ennél 
nagyobb 

alapterülető 
lakások, 2001 

Az 1944-ben és 
korábban épített 
lakások száma, 

2001 

Az 1945-1969 
között épített 

lakások száma, 
2001 

Az 1970-1979 
között épített 

lakások száma, 
2001 

Az 1980-1989 
között épített 

lakások száma, 
2001 

Az 1990-2001 
között épített 

lakások száma, 
2001 

A lakóházak 
száma 2001 

(db) 
 

A lakások 
száma a 

lakóházakba
n 2001 (db) 

Sárospatak 1000 1665 1368 1156 1109 1130 363 3847 5098 
Kistérség 2368 3188 3187 2849 1827 1823 828 9110 10447 

          
Lakások, 

infrastruktúra 7 
A földszintes 

lakóházak 
száma 2001 

(db) 

A lakásokban 
lakók száma 

2001 (db) 

       

Sárospatak 3712 13415        
Kistérség 8971         

  26639        
          
          

Oktatás 1 

Óvodába beírt 
gyermekek 

száma, 2006 

Általános iskolai 
tanulók száma 

(gyógypedagógi
ai oktatással 
együtt), 2006 

Nappali 
tagozatos 

gimnáziumi 
tanulók száma 

(a hat-, 
nyolcévfolyamo
s gimnáziumok 

megfelelı 
évfolyamaival 
együtt), 2006 

Nappali 
tagozatos 

középiskolai 
tanulók száma 

(a hat-, 
nyolcévfolyamo
s gimnáziumok 

megfelelı 
évfolyamaival 
együtt), 2006 

Nappali 
tagozatos 

szakközépiskola
i tanulók száma 

(szakmai 
képzéssel 

együtt), 2006 

Nappali 
tagozatos , 

szakiskolai és 
speciális 

szakiskolai 
tanulók száma, 

2006 

Érettségi vizsgát 
tett személyek 

száma a nappali 
oktatásban, 

2006 

Szakiskolai és 
speciális 

szakiskolai 
felnıttoktatásba

n tanulók 
száma, 2006 

Középiskolai 
felnıttoktatásba

n tanulók 
száma, 2006 

Sárospatak 435 1309 1339 1498 159 410 315 0 0 
Kistérség 946 2549 1339 1498 159 410 315 0 0 

          
Oktatás 2 Felsıoktatásban  

résztvevı 
hallgatók száma 

minden 
tagozaton 

(nappali, esti, 
levelezı, 

távoktatás) 
(kihelyezett 
tagozatok 

szerint), 2006 

Felsıoktatásban 
résztvevı 

hallgatók száma 
minden 

tagozaton 
(nappali, esti, 

levelezı, 
távoktatás) 
(intézmény 
székhelye 

szerint), 2006 

Felsıoktatásban 
részt vevı 

hallgatók száma 
a nappali 
tagozaton 
(intézmény 
székhelye 

szerint), 2006 

Felsıoktatásban 
részt vevı 

hallgatók száma 
a nappali 
tagozaton 

(kihelyezett 
tagozat szerint), 

2006 

Óvodai 
feladatellátási 
helyek száma 

(gyógypedagógi
ai neveléssel 
együtt) 2006 

Gimnáziumi 
feladatellátási 
helyek száma 

2006 

Kollégiumi 
feladatellátási 
helyek száma 

2006 

Könyvtárral 
ellátott 

közoktatási 
intézmények 
száma, 2006 

Tornateremmel, 
tornaszobával 

ellátott 
közoktatási 

intézmények 
száma, 2006 

Sárospatak 1125 189 132 623 3 2 3 11 8 
Kistérség 1125 189 132 623 15 2 3 23 20 
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Oktatás 3 

Internettel 
ellátott 

feladatellátási 
helyek száma a 

közoktatási 
intézményekben

, 2006 

Számítógéppel 
ellátott általános 

iskolai 
feladatellátási 
helyek száma, 

2006 

Számítógéppel 
ellátott 

gimnáziumi 
feladatellátási 
helyek száma, 

2006 

Számítógéppel 
ellátott 

közoktatási 
intézmények 
száma, 2006 

Számítógépek 
száma a 

közoktatási 
intézményekben 

2006 

Kollégiumban 
lakó általános 
iskolai  tanulók 

száma 
(gyógypedagógi

ai oktatással 
együtt), 2006 

Kollégiumban 
lakó szakiskolai 

és speciális 
szakiskolai 

tanulók száma, 
2006 

Kollégiumban 
lakó 

középiskolai 
tanulók száma, 

2006 

Kollégiumban 
lakó egyetemi, 
fıiskolai szintő 

képzésben 
résztvevı 

hallgatók száma 
(intézmény 
székhelye 

szerint), 2006 
Sárospatak 12 4 2 11 435 64 8 711 71 
Kistérség 23 16 2 24 621 64 8 711 71 

          
Oktatás 4 

Egészségügy 1  
Kollégiumban 
lakó egyetemi, 
fıiskolai szintő 

képzésben 
résztvevı 

hallgatók száma 
(kihelyezett 
tagozatok 

szerint), 2006 

Naponta bejáró 
általános iskolai 
tanulók száma a 

nappali 
oktatásban, 

2006 

Naponta bejáró 
középiskolai 

tanulók száma, 
2006 

A házi 
gyerekorvosok 

által ellátott 
szolgálatok 

száma, 2006 

A házi 
gyermekorvosi 
ellátásban a 

megjelentek és 
a 

meglátogatottak 
száma, 2006 

A háziorvosi 
ellátásban a 

megjelentek és 
a 

meglátogatottak 
száma, 206 

A háziorvosok 
által ellátott 
szolgálatok 

száma, 2006 

Gyógyszertárak 
száma (humán), 

2006 

A kórházakban 
ténylegesen 

teljesített 
ápolási napok 
száma, 2006 

Sárospatak 398 249 389 3 24074 89521 7 2 0 
Kistérség 398 396 389 3 24074 199160 17 4 0 

          
Egészségügy, 

szociális 

Bölcsıdébe 
beírt 

gyermekek, 
2006 

Idıskorúak 
otthonaiban 
gondozottak 
száma, 2006 

Nappali ellátást 
nyújtó idısek 

klubjaiban 
ellátottak 

száma, 2006 

Önkormányzat 
kezelésében 
levı tartós 

bentlakásos és 
átmeneti 

elhelyezést 
nyújtó 

otthonokban 
gondozottak, 

2006 

Tartós 
bentlakásos és 

átmeneti 
elhelyezést 

nyújtó 
otthonokban 
gondozottak, 

2006 

Szociális 
alapellátás 
keretében 

étkezésben és 
házi 

segítségnyújtás
ban részesülık 
száma, 2006 

Pszichiátriai 
betegek nappali 
intézményeiben 

ellátottak 
száma, 2006 

Szenvedélybete
gek nappali 

intézményeiben 
ellátottak 

száma, 2006 

Fogyatékosok 
nappali 

intézményeiben 
ellátottak, 2006 

Sárospatak 15 100 20 184 184 61 0 0 0 
Kistérség 15 100 186 184 184 183 0 0 0 

          
Egészségügy, 

szociális  

Bölcsıdék 
(önkormányzati, 
üzemi, magán 

stb.), 2006 

Fogyatékosok 
nappali 

intézményei, 
2006 

Idıskorúak 
otthonai, 2006 

Nappali ellátást 
nyújtó idısek 
klubjai, 2006 

Önkormányzat 
kezelésében 
levı tartós 

bentlakásos és 
átmeneti 

elhelyezést 
nyújtó otthonok, 

2006 

Pszichiátriai 
betegek nappali 

intézményei, 
2006 

Szenvedélybete
gek nappali 
intézményei, 

2006 

Tartós 
bentlakásos és 

átmeneti 
elhelyezést 

nyújtó otthonok, 
2006 

Az 
önkormányzat 
által nyújtott 

átmeneti 
segélyezésben 

részesültek 
száma 

(pénzbeni és 
természetbeni), 

2006 
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Sárospatak 1 0 2 1 2 0 0 2 1225 
Kistérség 1 0 2 7 2 0 0 2 2831 

          
Egészségügy, 

szociális Az 
önkormányzat 
által nyújtott 

lakásfenntartási 
támogatásban 

részesültek 
száma 

(pénzbeni és 
természetbeni), 

2006 

Az 
önkormányzat 
által nyújtott 
rendkívüli 

gyermekvédelmi 
támogatásban 

részesültek 
száma 

(pénzbeni és 
természetbeni), 

2006 

Az 
önkormányzat 

által rendszeres 
szociális 

segélyben 
részesítettek évi 
átlagos száma, 

2006 

Idıskorúak 
járadékában 

részesítettek évi 
átlagos száma, 

2006 

Közcélú 
foglalkoztatásba

n résztvettek, 
2006 

Lakáscélú helyi 
támogatásban 
részesültek, 

2006 

Az 
önkormányzat 

által rendszeres 
szociális 
segélyre 

felhasznált 
összeg, ezer Ft, 

2006 

Közcélú 
foglalkoztatásra 
fordított összeg, 

ezer Ft 2006 

Rendszeres 
szociális 
segélyre 

felhasznált 
összeg 

2006.07.01-tıl, 
ezer Ft 2006 

Sárospatak 291 481 392 19 61 15 42513 22945 44619 
Kistérség 1917 1244 1188 36 485 48 148557 109939 171431 

          
Kultúra 

A települési 
könyvtárak 

száma 2006 

A települési 
könyvtárak 
beiratkozott 
olvasóinak 

száma 2006 

Kulturális 
rendezvények 
száma 2006 

Kulturális 
rendezvényeken 

részt vevık 
száma 2006 

Mozilátogatások 
száma 2006 

Mozielıadások 
száma 2006 

Közmővelıdési 
intézmények 
száma 2006 

Rendszeres 
mővelıdési 

foglalkozások 
száma 2006 

Rendszeres 
mővelıdési 
formákban 
résztvevık 

száma 2006 
Sárospatak 1 3418 856 48867 17205 791 2 749 472 
Kistérség 13 3611 970 66613 17205 791 12 1555 876 

          
Kultúra Múzeumi 

kiállítások 
száma 2006 

Múzeumi 
látogatók száma 

2006 

       

Sárospatak 49 208393        
Kistérség 50 209843        
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2.13. Felhasznált irodalom 
 
2007. évi CLXIX. törvény  
A magyar lakosság utazási szokásai az Észak-Magyarország turisztikai régióban M.á.s.t Piac- 

és Közvéleménykutató Társaság 2004 61 old. 
A Sárospataki kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja 2004., Prominent 

Kommunikációs Bt. 152 oldal 
A Sárospataki Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája Készítette:Ariadne Alapítvány Miskolc, 

2005  120 old 
A Sárospataki Kistérség Gazdaságfejlesztési Stratégiai Programja 84. old 
A Sárospataki Kistérség Környezetvédelmi Koncepciója MENTO Környezetkultúra Kft. 2005     

52. old 
A Sárospataki Kistérség Turizmusfejlesztési és Turizmusmarketing Programja. Készítette: 

Ariadne Alapítvány Miskolc, 2005.  187 old. 
Arnheim, Rudolf [1979]: A vizuális élmény. Az alkotó látás pszichológiája. Gondolat Kiadó, 

Budapest. 
A tudás társadalma I-II. (2002), Stratégiakutató Intézet 
Aubert Antal, dr. -László Mária, dr. (szerk.) [1995]: Turizmus tervezés. Turizmus marketing. 

Pécs, JPTE TTK.  
Babbie, Earl [2000]: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest, Balassi Kiadó. 

704. old.  
Balogh Jenı [1990]: A vizuális ítélet lélektani, pedagógiai, módszertani megközelítése. 

Akadémia Kiadó, Budapest. 
Bálványos Huba – Sánta László [1998]: Vizuális megismerés, vizuális kommunikáció 

(Vizuális kultúra sorozat I.) Balassi Kiadó, Budapest. 
Bálványos Huba [1998]: Esztétikai-mővészeti ismeretek, esztétikai-mővészeti nevelés. 

Képzımővészet, tárgy- é környezetkultúra. (Vizuális kultúra sorozat II.) Balassi Kiadó, 
Budapest.  

Bánlaky P-Bokor B-Tóth J [1999]: A terület- és településfejlesztés társadalmi 
összefüggésrendszere Pécs, JPTE FEEFI 

Befektetıi környezet adattára - Sárospataki Kistérség  
Beke Pál (szerk) [2005]: Közösségi Mővelıdés Kistérségekben- fejlesztı program 

győjtemény. MMI, Budapest 
Beke Pál: Megoldanivalóink. Az aprófalvak, kistérségek, kistájak közösségi mővelıdése. In: 

Mátyus Alíz (szerk) [2004]: Szín – Közösségi mővelıdés 9/3. MMI, Budapest 
Bioplanta GmbH, Németország, [2007]:Vállalati belsı tájékoztató anyagok 
Bokor Béla [1995]: Helyi-társadalom-közmővelıdés-animáció. In.: Szociokulturális animáció 

JPTE, Pécs 
Bokor Béla: Regionális identitás, kultúra és közösség. In: Bodó László (szerk) [2005]:  

Tudásmenedzsment 2006. április. PTE FEEK, Pécs 
Bokor Béla: Regionalizmus, identitás = Magyar Közigazgatás, 2001. szept. sz. 
Bokor Béla-Koltai Dénes [1995].: Szociokulturális animáció, Pécs, JPTE, 1995. 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Településeinek Atlasza [1999] Felelıs kiadó: Göndöcs Péter. 

Hiszi-Map Kft.,  
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 

Környezetvédelmi és Területfejlesztési KHT [2003]: Környezeti konfliktusok és a 
környezet állapota Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Miskolc 

Carver S.C.- M.F. Scheier [1998]: Személyiségpszichológia. Osiris, Budapest. 
Chikán, A. [1997]: Vállalatgazdaságtan. Aula, Budapest. 
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Crary, J. [1999]: A megfigyelı módszerei. Osiris Kiadó, Budapest. 
Daubner Katalin, Horváth, Sándor, Petró Katalin (szerk.) [2000]: Kultúra-gazdaságtani 

Tanulmányok. AULA Kiadó Kft. 
Déry Zoltán (a Sárospatak Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottság tagja) [2006]: 

Sárospatak Város Önkormányzatának gazdasági programja 2007. január 1-2010. 
december 31-ig. Sárospatak, 25 old 

Dr. Durkó Mátyás-Dr. Sári Mihály [1990]: Bevezetés a közmővelıdéselméleti 
ismeretekbe.Tankönyvkiadó, Budapest.  

Dr. G. Fekete Éva: Kultúra és területfejlesztés. In: Mátyus Alíz (szerk) [2005]:Szín – 
Közösségi mővelıdés 10/3. MMI, Budapest 

Dr. Hörcsik Richárd: A Sárospataki kistérség fıbb stratégiai fejlesztési irányai, melyek a 
projekt javaslatokat megalapozzák Sárospatak, 2007. május 10. 

Dr. Németh Jenı: A kistérségi közigazgatás és köz-szolgáltatás rendszere (részanyag) 13 old. 
Dr. Novák Klára: A közigazgatás területi rendszerének átalakítása. In: Mátyus Alíz (szerk) 

[2005]:Szín – Közösségi mővelıdés 10/3. MMI, Budapest 
Dr. Pavluska Valéria PhD [1999]: A nonprofit szektor. Egyetemi tankönyv. Pécs, Janus 

Pannonius Tudomány-egyetem FEEFI. 
Dr. Pavluska Valéria PhD [2002]: A látogatóbarát múzeum Marketingszemlélet és marketing 

tevékenységek a múzeumi szférában. Társszerzı Kuráth Gabriella. = Marketing és 
menedzsment. 36. 2002. 4. 68-78. p. 

Dr. Pavluska Valéria PhD [2003]: A marketing sajátos természete a nonprofit szervezetekben. 
= Tudásmenedzsment 4. 2003. 2. 18-26. p. 

Dr. Sári Mihály [1994]: A kultúraközvetítés változásai. (Szerk. Mezei István) MTA RKK 
Miskolc 1994 87-114.p.  

Dr. Sári Mihály [1997]: Város és mővelıdés. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 
Dr. Sári Mihály [2004]: A kulturális intézményrendszer történeti-funkcionális változásai. 

PTE, FEEFI, Pécs  
Dr. Sári Mihály [2004]: A társadalmi(kulturális) rendszerek rendszerelméleti szemléleti 

alapjai. Tudásmenedzsment, V. évf. 1.sz. 2004. 104-113.p. 
Dr. Sarudi Csaba (szerk) [2004]: Régió és településmarketing. Agroinform Kiadó, Kaposvár 
Dr. Sarudi Csaba [2003]: Térség és vidékfejlesztés. Agroinform Kiadó, Kaposvár 
Együttmőködési Megállapodás - Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás - Sárospatak Város 

Önkormányzat Rendelıintézete Sárospatak, 2006.  
Együttmőködési Megállapodás - Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás - Sárospatak 

Városi Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat Sárospatak, 2007. év 
Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sárospataki Kistérség Kistérségi 

Helyzetkép 2006. január. Kiadja a Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai 
Közhasznú Társaság (VÁTI) Cím: 1016. Budapest Gellérthegy utca 30-32. Felelıs kiadó: 
Csanádi Ágnes Készült a Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer 
(TeIR) felhasználásával A kiadványban szereplı adatok forrása: KSH, APEH, OMMIK, 
HFH, MÁK, VÁTI. 

Eszenyi Miklós - Utry Attila, dr. (szerk.) [2002]: Kulturális menedzser 2. Segédkönyv a 
kulturális menedzsment tanulmányozásához. Miskolc, TEMI  

Gálik Mihály [2003]: Médiagazdaságtan. AULA Kiadó Kft.  
Gergely, I. [1974]: A kiállítás mővészete. Mővészet és elmélet. Corvina kiadó, Budapest. 
Gombrich, E.H. [1972]: Mővészet és illúzió. A képi ábrázolás pszichológiája. Gondolat 

Kiadó, Budapest. 
Harmóniában a természettel, Interjú Halasi-Kovács Bélával, a Hortobágyi Halgazdaság 

Természetvédelmi igazgatójával, Letöltés helye: http://www.zoldujsag.hu/1_16/b8.htm 
Hauser Arnold [1982]: A mővészet szociológiája. Gondolat Kiadó, Budapest. 
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Horányi Özséb [2002]. Kommunikáció I-II. Válogatott tanulmányok. General Press Kiadó, 
Budapest. 

Horváth Attila [1999]: Turizmus a kultúrában (kultúra a turizmusban). Magyar Mővelıdési 
Intézet. 

Horváth György: Régió és a civilek. In: Mátyus Alíz (szerk) [2005]:Szín – Közösségi 
mővelıdés 10/3. MMI, Budapest 

Itten, Johannes: A színek mővészete. Göncöl Kiadó, Budapest.  
Jósvainé Dr. Dankó Katalin, Bordás István, Rozsi É. Judit (szerk.) [1996]: Sárospataki 

Útikalauz. Micropress Nyomda, Sárospatak.  
Kapitány Ágnes - Kapitány Gábor [2000]: A tömegkommunikáció szimbolikus üzenetei: 

kommunikáció, demokrácia, média. Sajtóház Kiadó. Budapest. 
Karlovitz János: Kommunikációs stratégiák a tankönyvekben In.. 

:http://www.opkm.hu/konyvesneveles/2001/3/cikk13.html  
Kárpáti Andrea (szerk) [1995]: Bevezetés a vizuális kommunikáció tanításához.Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest. 
Kárpáti Andrea [1991]: Látni tanulunk. A mőelemzés tanítása az általános iskolában. 

Közoktatási kutatások. Akadémiai Kiadó, Budapest.  
Kenéz András (szerk.) [2004]: Menedzsment a kultúrában - esettanulmányok. Tatabánya, 

Modern Üzleti Tudományok Fıiskolája.  
Kepes György [1979]: A látás nyelve. Gondolat Kiadó, Budapest.252. old. 
Kereszti Ferenc: Mőhelybeszélgetések a kistérségi közmővelıdésrıl. In: Mátyus Alíz (szerk) 

[2004]:Szín – Közösségi mővelıdés 9/3. MMI, Budapest 
Kistérségek abszorpciós (külsı tıkefelvevı) képességének meghatározása MTA Regionális 

Kutatások Központja Észak-magyarországi Osztály témavezetı: Dr.G. Fekete Éva, 
munkatársak: Baksa Sára, Osgyáni Gábor, Mády Máté, Mecseiné Detki Hajnalka 2003. 
100. old. 

Kistérségi cselekvési terv 2007-2008, Sárospataki kistérség 
Kistérségi sport és szabadidı stratégia (2008), Sport Szakállamtitkárság 
Kistérségi Tervezési módszertan (2006), szerk: dr. Németh Jenı, kiadta: BM, BM Idea, OTH, 

TÖOSZ 
Kisváradi György, dr. (szerk.) [1999]: Kereskedelmi marketing II. Kereskedelmi, 

Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Fıiskola. Budapest. 
Koltai Dénes [2001]: A felnıttképzés elméleti, gazdasági és területi problémái. Pécsi 

Tudományegyetem, Pécs. 
Koncz Balázs [2005]: Zempléni zeneszó, A 2004. évi Zempléni Fesztivál látogatói szemszögő 

és látványkommunikációs elemzése. Kaposvár, Budakeszi, Sárospatak 
Koncz Gábor [1975]: Kirajzás. Kultúra és közösség, 2-3. szám. 20-44. old. 
Koncz Gábor [2002]: Tokaj-Hegyalja kulturális és borturizmusa. In Bolvári-Takács Gábor 

(szerk.): Zempléni Múzsa. Társadalomtudományi és kulturális folyóirat II. évfolyam 4. 
szám 2002. november. 32-36 old. 

Koncz Gábor –Kuti É.-Marschall M. [1979]: A szabadidı rétegek szerinti differenciált 
felhasználásának várható alakulása, a mővelıdési tevékenységek alakulása. 
(Sokszorosítás) Népmővelési Intézet. 

Koncz Péter [ 2007]: A sárospataki Kalajka-sétány és a Suta-ösvény ökológiai terve 
Kotler, P. [1992]: Marketingmenedzsment. Elemzés, tervezés, végrehajtás és ellenırzés. 

Mőszaki Könyvkiadó, Budapest. 
Ködöböcz József [2000]: Lakóhelyünk, Sárospatak és körzete. Sárospatak, Sárospataki 

Népfıiskolai Egyesület. 331. old. 
Lastrego, Christina [1983]: Nézz láss kérdezz. Tömegkommunikáció. Könyv a látható 

világról. Gondolat Kiadó, Budapest. 
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Lengyel M. [1992]: A turizmus általános elmélete. Viva Kft. Budapest. 
MAGYAR Emıke [1997]: Elképzelés a 10 000 lakosúnál nagyobb települések 

környezetvédelmi programjának kidolgozásához. Öko. Ökológia, környezetgazdálkodás, 
társadalom, 8/1–2. 1997.  1–10. 

Magyar Közlekedési Klub [1993]: Város és kerékpározás, ahogy a hollandok csinálják  
Magyarország - Szlovákia - Románia - Ukrajna Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz 

Határon Átnyúló Együttmőködési Program 2007-2013 (HU-SK-RO-UA OP) (ENPI CBC) 
(HU-SK-RO-UA Cross Border Programme) Letöltés helye: www.nfu.hu 

Majoros Pál, dr. [1997]: Kutatásmódszertan. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Budapest. 131 old. 
MAKROTECH Környezetvédelmi Mérnöki és Szolgáltató Kft. Miskolc [2002]: Sárospatak 

város Települési Környezetvédelmi Programja  
Megállapodás a belsı ellenırzési feladatok ellátásáról - Sárospataki Többcélú Kistérségi 

Társulás Sárospatak, 2007. október 19.  6.old 
MENTO Környezetkultúra Kft. [2005]: A Sárospataki Kistérség Középtávú 

Környezetvédelmi Koncepciója 
Monok Bernadett [2004]: Miskolci Egyetem, szakdolgozat - A Bodrogköz magyarországi 

részének mezıgazdasági területhasználata 
Nemeskéri Zsolt [2004]: Az emberi erıforrás fejlesztés hozzájárulása a gazdasági 

növekedéshez - a humán tıke mérési problémái a neoklasszikus gazdasági növekedési 
modellben. In: Koltai Dénes-Vida Szabolcs (szerk): Az emberi erıforrás fejlesztés, mint 
pedagógiai probléma. OTKA tanulmánykötet. Pécs, PTE TTK FEEFI 

Neumer K. (szerk.) [2003]: Kép, beszéd, írás. Gondolat Kiadó Budapest. 
Nováky Béla [2008]: A Tokaj-bodrogzugi Határ-ér vízrendszer ökológiai vízpótlásának 

hidrológiai adottságai, Tájökológiai Lapok, Letöltés helye és ideje: www.agraroldal.hu 
OMFB [1992/93]: A különféle területeken használatos piktogramrendszerek korszerősítése, 

összehangolása és harmonizálása a világpiaci és közös piaci követelményekkel. OMFB 
Ipari Formatervezési és Ergonómiai Tanács Irodája, Budapest. 

Ortutay Réka (szerk): Zempléni Fesztivál Programfüzet 2004. Kiadja: Interkultur Hungaria 
Kht 

Piskóti István (szerk.) [2000]: Észak-Magyarország régió turisztikai fejlesztési koncepciója és 
stratégiai programjai. Magyar turizmus Rt.  

Puczkó László - Rátz Tamara [2000]: Az attrakciótól az élményig. A látogatómenedzsment 
módszerei. Budapest, Geomédia Szakkönyvek. 

Rajnai Gábor: Kultúra a helyi és térségi fejlesztésben. In: Mátyus Alíz (szerk) [2005]:Szín – 
Közösségi mővelıdés 10/3. MMI, Budapest 

Réti Petra [ 2002]: Miskolci Egyetem, szakdolgozat, Konzulens: Dr. Dobos Endre - A Bodrog 
bal parti holtágak egyik lehetséges hasznosítási formája; a fokgazdálkodás 

Rónai Mővelıdési Központ programja. 
Sándor Imre [1979]: A védjegy – mint reklámeszköz – szerepe a fogyasztási és termelési 

eszközök piacán. MRSz. Budapest 
Sárospatak és Térsége, Sárospataki kistérség Helyi Hulladékgazdálkodási Terve 2005-2010 
Sárospatak és Térsége Agrárstruktúra és Vidékfejlesztési Stratégiai Program 2004-2006. 

Helyzetelemzés. Sárospatak és Vidéke Fejlesztési Társulás, Sárospatak 2004. 118 old 
Sárospatak Város idegenforgalmi koncepciója (jelzés nélkül; CD; 2007.) 
Sárospataki kistérség helyi hulladékgazdálkodási terve 2005-2010 55 old. 
Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás – MEGÁLLAPODÁS (egységes szerkezet) 2007. 

június 29. 7. old 
Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás – Megállapodás 2007. június 29. 
Seres Zsuzsa [1996]: Kulturális menedzsment. Jegyzet. ELTE BTK. Kulturális 

Menedzserképzı Program, Budapest. 
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Szabó Attila [1995]: Mővészettörténet vázlatokban. Gyır. 
SZABÓ Yvette [ 2006]: Külszíni felejtés: bányaterületek újrahasznosítása. HVG cikk, 

2006/19. 91–93. 
Szolgáltatói szerzıdés - Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás -Zrínyi Ilona Városi 

Könyvtár Sárospatak, 2007. június 11. 
Tettlák Tímea [2001]: Miskolci Egyetem, szakdolgozat. Bodrogköz és a Tokaji-hegység 

idegenforgalmi jelentısége 
Tiner Lajos (szerk) [1998] Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kézikönyve. CEBA Kiadó. 
Tóth József-Trócsányi András [1997]: A magyarság kulturális földrajza. Pro Pannónia Kiadói 

Alapítvány 
Töreky Ferenc [2002]: Vizuális Kommunikáció. Nemzeti tankönyvkiadó Rt., Budapest. 214. 

old. 
Udvardi-Lakos Endre [1989]: A mővészeti nevelés módszertana I. Tankönyvkiadó, Budapest. 
Ukrán eredető szennyezıdés a Bodrogon, 2007.12.05. KvVM Sajtóközelemény - 

www.kvvm.hu/data/sajtokozlemenyek/73.pdf 
Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz Kiadó  
Varga A. Tamás, Vercseg Ilona (szerk) [1991]: Település, közösség, fejlesztés – 

Tapasztalataink a helyi társadalmi kulturális fejlesztésrıl. Országos Közmővelıdési 
Központ, Budapest 

Varga A. Tamás, Vercseg Ilona (szerk) [1998]: Közösségfejlesztés.  Magyar Mővelıdési 
Intézet, Budapest 

Varga Beatrix: Kistérségek a statisztikák tükrében. Miskolci Egyetem, Üzleti Statisztika és 
Elırejelzési Tanszék 

Varga Csaba (2003): Új elmélethorizontok elıtt, Tertia Kiadó  
Wéber Éva (szerk.): Zempléni Mővészeti Napok 1992-2001. Liszt Ferenc Kamarazenekar 

Alapítvány  
www.zemplenifesztival.hu 
Zeller Gyula, dr. [2001]: Bevezetés a menedzsmentbe. Pécsi Tudományegyetem. Pécs. 264 

old. 
Zempléni Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. honlapja www.zhk.hu/oldalak/cenginfo/zhk.html 
 


