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Bevezetés 
 

 
Az átfogó tudásváros fejlesztés stratégiai célja, hogy Sárospatak városában és 

vonzáskörzetében megteremtse és mőködtesse a tudáskoncentráció és a tudástermelés 
valós és virtuális szervezeti rendszerét, amelyen keresztül a ma még egymástól 
elkülönült, szigetszerően mőködı tudástermelı csoportok, közösségek, szervezetek 
képessé válnak az egységes kompetencia közösségként való fellépésre a globálisan 
szervezıdı tudásgazdasági versenyben. Sárospatak jövıje szempontjából ez egyszerre 
jelenti a városban, a kistérségi relációban a tudásközponti szerepkör felelısségének 
tudatos felvállalását, míg a regionális és a nemzeti térszerkezetben a városok között zajló 
kompetencia versenybe való bekapcsolódást.  

Magyarországon történelmi okoknál fogva (lásd például a trianoni békeszerzıdést) 
viszonylag kevés a nagyobb város, azaz az olyan település, amely természeti adottságánál, 
gazdasági erejénél, fejlettségénél, funkcióinál és a munkamegosztásnál fogva olyan dolgokat 
kínál a lakóinak, amelyek csak városban érhetık el. A 100 000 lakosnál népesebb, méreténél, 
gazdasági erejénél és esetleg kivételezett helyzeténél fogva elvileg magasabb technikai, 
infrastrukturális szinten mőködı ún. nagyváros Európa nyugati, magasan urbanizált 
vidékeihez képest Magyarországon ritka jelenségnek számít. Hazánkban ezért a kisebb 
városok szerepe és feladatköre meghatározó a térségi integrációban.  

Ha figyelembe vesszük azt, hogy összesen kilenc nagyvárosunk van, s ezek kivétel 
nélkül mind megyeszékhelyek, tehát fejlıdésüket tradicionálisan a közigazgatásban betöltött 
szerepük pozícionálta, akkor azt kell mondanunk, hogy a közigazgatás kistérségi szintő 
átalakítása a kisebb városok versenyképességének növekedésére pozitív befolyással bír.  
Különösen igaz ez az információs korban, amikor elektronikus közigazgatás infrastruktúrája 
egyben a társadalmi, gazdasági élet közmőrendszere is.  Sárospatak versenyképességének és 
kompetencia várossá válásának szempontjából tehát a magas színvonalú e-közigazgatás és 
IKT közmőrendszer kiépítése a fejlıdés motorja, amely generatív módon hat tudásközponti 
szerepének megerısítésére. A város regionális térben betöltött pozícióját tovább erısítheti, 
hogy a virtuális térben szinte korlátlan „terjeszkedési” lehetıségek nyílnak. A 
tudáskoncentráció útjára lépve, Sárospatak célként jelölheti ki maga számára, hogy 
történelmileg kialakult kapcsolatrendszerére támaszkodva egy határokon átívelı kompetencia 
közösség központja legyen.   

Miként a nagyvárosok fejlıdését, úgy a kisebb városok jövıjét is az ide irányuló 
migráció alakítja. Természetesen a „migráció” fogalma a kisvárosok esetében nem a városba 
való betelepedést, hanem a város-falu és községek közötti dinamikus és folyamatos 
kapcsolattartást jelenti. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a magyar városok fejlıdése egyrészt 
annak függvénye, hogy milyen mértékben és mélységben képes valódi szolgáltató központtá 
válni egy adott térség települései számára, másrészt pedig annak, hogy milyen mértékben 
válik képessé a migráció fogalmát „tudás-migrációként” értelmezni. A törvény szerint 
nagyközség akkor kezdeményezheti várossá nyilvánítását, ha a városi cím használatát 
fejlettsége, térségi szerepe indokolja. A feltételek közé tartozik a megfelelı gazdasági, 
infrastrukturális fejlettség, az intézményi rendszer (oktatási, közegészségügyi, rendészeti) 
kiépítettsége, az önkormányzat térségi szervezıképessége. Azonban látni kell, hogy az 
infokommunikációs technológia forradalmasította a terület- és településfejlesztés 
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eszközrendszerét is. Az IKT tudatos alkalmazása az intelligens fejlesztés nyomán a korábbi 
(és még jelenleg is feltételül szabott) mennyiségi követelmények egyre inkább a minıségi 
követelmények irányába mozdulnak el. Intelligens várossá a kisebb települések számára is 
elérhetıvé teszi. Ebben az összefüggésben ma már lehetıvé vált, hogy nagyságától  
függetlenül bármely település intelligens várossá válhasson. Az IKT tudatos alkalmazása 
révén a hiányosságok virtuális intézmények által is pótolhatók. A várossá válás növekvı 
esélyei a városok közötti verseny intenzitásának növekedését indukálják, amelynek 
fókuszában a tudástermelı és tudáshasznosító szervezeti struktúrák megléte áll. Az 
információs kor újdonsága, hogy miközben az intelligens fejlesztések nyomán a várossá 
fejlıdés korlátai leomlani látszanak, addig a tudáskoncentrációra alkalmas, kompetens 
városok köre erıteljesen leszőkül.  Míg az elıbbi csupán elhatározás és koncepció kérdése, 
addig a tudásváros fejlesztés rendkívül tudatos és hosszú távú jövıkép (vízió) mentén történı 
komplex építkezést feltételez.  

Az információs kor városai közt folyó versenyben Sárospataknak el kell döntenie, 
hogy a jövıjét mely irányba kívánja folytatni. Megelégszik az intelligens város fejlıdés 
kritériumainak teljesítésével, vagy tovább lép, és tudáskoncentrációs eszközrendszerét 
megerısítve és tovább fejlesztve kísérletet tesz arra, hogy a térség és a régió egyik 
meghatározó városa legyen.   

A tudásváros fejlesztés komplexitása a többdimenziós városmodellben rejlik, amely a 
vertikális és a horizontális fejlesztések csomópontjaiban kialakult struktúrák mentén 
változatos városfejlıdéseket eredményez. Az Európában elterjedt tudásváros modell a 
fejlesztések három, egymással párhuzamos és egymást feltételezı dimenziójára épül. (1.ábra) 

 
 

1. ábra  Sárospatak számára javasolt  többdimenziós, átfogó tudásváros-modell 
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Ebben a modellben az urbanizáció kettıs térszerkezetben – a valós városban és a 
virtuális térben egyszerre zajlik. A Sárospataki fejlesztés általunk javasolt víziója a fenti 
modelltıl annyiban tér el, hogy a tudásváros nem csupán virtuális, hanem a valós város 
fejlesztését is magába foglalja. A tudásváros program átfogó jellege olyan, hogy ez alá 
rendelhetı Sárospatak minden stratégiai célja. Urbanisztikai szempontból ugyanis meg kell 
határozni a turisztikai tudásközpont fizikai elhelyezését (például ez lehet az Ötödik bástya 
projekt).  A kreatív város nem kevesebbet jelent, mint az innováció és az innovációs miliı 
fejlesztését. Az innováció három alappillére: 1. elérhetı, minıségi oktatás; 2. a tudományba 
és a technológiába történı befektetés; 3. Innovatív, üzleti orientációjú környezet 
megteremtése. A tudásváros program a második alappillér fejlesztésére koncentrál. 

A tudásváros fejlesztés alapelvei a következık: 
Társadalmi aspektusok 
1. Az emberi intelligenciának, mint új stratégiai erıforrásnak céltudatos kiaknázása.  
2. A tudásfejlesztés stratégiai programja az információs rendszereken keresztül áramló 

tartalmak fejlesztésére irányul. A tartalom azonban nem önmagában létezı információ. Csak 
akkor válik tudássá, amikor hasznosul. Ezért a tartalomfejlesztés során figyelembe kell venni 
a potenciális felhasználói igényeket. 

3. A tudásfejlesztés stratégiájának központi feladata az adott területi egységen élık 
tudásvagyonának felmérése, dokumentálása - beleértve a magas tudásokat és a helyi 
közösségek tacit és explicit ismereteinek összességét - és az azzal való hatékony gazdálkodási 
rendszer kialakítása. 

4. A tudásszervezés és gazdálkodás stratégiai alapjainak lerakásához nélkülözhetetlen 
annak ismerete, hogy milyen általános tendenciák és folyamatok zajlanak a város 
társadalmán belül, különös tekintettel a jövı nemzedékére. 

5. A tudásalapú gazdaság és társadalom megvalósulásában a rendelkezésre álló 
„intellektuális tıke” maximalizálása a tudás egyenletes elosztását és a tudáshiányos területek 
bevonását jelenti a  tudásáramlás folyamatába.  

Gazdasági aspektusok:  
1. A tudástársadalom korában minden szervezet és egyén annak fényében is 

megítélésre kerül, hogy milyen mértékben képes egy, a tudás megosztásán alapuló közösség, 
hálózat aktív részesévé válni.  

2. Amennyiben egy közösség, a tudás létrejöttének (termelésének), átadásának, 
megırzésének fenntartó fóruma kíván lenni, a kompetenciákra kell összpontosítania. 

A szükségletek generatív hatása: 
1. A tudástranszferek által kialakult tudás változatok vagy új tudások 

szingularitásuknak köszönhetıen válnak realizálható tıkévé. 
2. Míg az indusztriális gazdaságban a termelés és a kereskedelem egymástól jól 

elkülöníthetı ágazati kategóriákat alkottak, addig a tudásgazdaságban a tudástermelés és 
tudáselosztás szinte egymásba olvadva, egymást generálva mőködnek. 

Tudásipar: 
1. A tudástermelést a szolgáltató vállalkozások teszik valóságos tudásiparrá. - A 

tudástársadalom megvalósításban ezért a tartalomfejlesztık mellett a szolgáltatást nyújtó piaci 
szereplık bevonása és ösztönzése megkerülhetetlen feladat.  
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A hazai térszerkezetben, ahol a fenntartható fejlıdés1 érdekében különös jelentıséget 
kap a város-vidék egyensúlyának megırzése, az innovációs kapacitás decentralizációja 
kiemelt jelentıséget játszik a fejlesztésekben. Az innovációs kapacitások koncentrációja 
közvetlen hatással van a jövedelmek elosztására, a munkalehetıségekre, s az innováció tıke- 
és magasan kvalifikált munkaerı-vonzó képességével ösztönzıleg hat a termelékenységre és a 
növekedésre. Az emberek többsége viszont olyan, a központoktól távol esı falvakban, 
kistelepüléseken, térségekben él, melyek önmagukban nem képesek attraktív környezet 
biztosítására. Amennyiben nem visszük az innováció lehetıségeit, így a munkalehetıségeket 
közel az emberekhez, elıbb-utóbb ık közelednek az innovációs központokhoz, s ez a 
folyamat a fenntartható fejlıdés és egy adott térség gazdasági növekedésének jelentıs rizikó-
faktora. Sárospatak és térsége például nem sokat tud kezdeni sem a nano-technológiával, sem 
a vegyipari K+F eredményeivel. A pólus program áldásos eredményei ebben a térségben csak 
igen kis valószínőséggel fogják éreztetni hatásukat.  

A regionális fejlesztés programjához való csatlakozás egyetlen esélye tekintettel a táji, 
természeti, kulturális adottságokra a turizmusfejlesztésen keresztül lehetséges. Ez Sárospatak 
számára azt jelenti, hogy tudásváros programjának fókuszába a hagyományos turisztikai 
fejlesztések mellett, annak bázisán, de azt tovább gondolva és tágan értelmezve a turisztikai 
és kultúra tudásközpont létrehozását állítja. 

Sárospatak stratégiájához szükséges elemzéseket, helyzetkép értékeléseket – két 
fejezetben - az I. kötet tartalmazza. Most a III. fejezet következik: a stratégia 
megfogalmazása és kifejtése.   

                                                 
1 A fenntartható fejlıdés többdimenziós probléma, amelynek legalább négy, ha nem öt vetületét kell 

egyszerre szem elıtt tartani. Ezek: a társadalom (növekedés, vízió), a gazdaság (elosztás, forráselosztás, források 
kezelése és hatékonysága), a környezetvédelem (az emberi beavatkozás minimalizálása), térszerkezet / 
területiség (város – vidék  közötti különbségek feloldása, területfejlesztés, a kultúra (a lokális megoldások 
pluralitásának növelése a kulturális kontiunitás respektálása és a diverzitás fenntartása érdekében ) – ld. Ignacy 
SACHE francia közgazdász értelmezése.  
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3. fejezet: Jövıkép és stratégia 
 
 A stratégiakészítés három alapvetı részbıl áll: a helyzetkép, a jövıkép és az ebbıl 

következı stratégia, valamint a stratégia megvalósításának cselekvési, avagy operatív 
programja. Az elızı fejezetekben igyekeztünk át fogó helyzetképet adni, SWOT és a V-
analízisben rendszereztük a feltártak minden fontosabb elemét. Most pedig három 
idıdimenzióban felvázoljuk a jövıképet és a stratégiát. 

 Minden hazai stratégiakészítés három idıdimenziót vesz számba: a hosszú távot 
(2020-ig), a középtávot (2013-ig) és a rövidtávot (2010-ig). Az utóbbit azért, mert elméletileg 
akkor ér véget a jelenlegi országgyőlési választási ciklus. A középtávot az jelöli ki, hogy 
2013-ig tart az Európai Unió folyamatban lévı tervezési és pénzügyi szakasza. Ezért 
Sárospatak jövıképét szintén ebben a három idıtávlatban fogalmazzuk meg. A tervezési 
módszertan kulcseleme, hogy a hosszú távú, 2020-ig, vagy még távolabbra nézı központi 
célrendszert a második idıszinten, tehát a 2013-ig tartó idıszakban kötelezı lebontani a 
beavatkozási területekre, így tételesen meg kell fogalmazni a város át fogó céljait. 

 Ebbıl számunkra most az következik, hogy nem szabad beleragadni a múltba és a 
jelenbe, hanem a lehetıségek áttekintésével fáklyát kell tartani magunk elé! Ezért a 
projektekre és intézményekre is konkretizált idırendi teendık, az operatív program elıtt 
bemutatjuk a jövıképet, célrendszert és prioritásokat. Ez a jövıkép és stratégia a 
szakirodalom, a feldolgozott helyi források, az interjúkban elhangzott javaslatok, valamint a 
SWOT- és V-analízis alapján készült. Merítünk a hazai és külföldi hasonló városfejlesztések 
példáiból. A stratégia szerkezetében és fogalomrendszerében követi az Európai Unió tervezési 
módszertanát.   

 

 
 
 
 
 
 

 
1. Hosszú távú cél 2020-ig 

 
 

Sárospatak városa a húszas évekre Magyarország egyik leginkább lakható, otthonos, 
szabad szellemő, kultúra-központú kisvárosa legyen. Sárospatak a hallatlanul erıs 

tradícióra építve, de egyúttal azt meghaladva váljon széleskörő térségi hatást is kifejtve 
olyan kisvárossá, amelynek a következı jellemzıi egymást erısítve épülnek ki: 

Tudásváros, iskolaváros, diákváros, 
Vendégváró, vendégfogadó turizmus város, 
Keresztyén város, református kollégiummal, 

Környezetbarát, természet-közeli város, 
Közösségfejlesztı demokrácia-város, 

Megújuló, innovatív város 
A város jelszava ez legyen: Ha Sárospatak egyik híressége az itt tanító Jan Amos 

Comenius volt, akkor a jövı Comeniusai is szívesen jöjjenek ide tanítani!  
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2. Átfogó vertikális célok (beavatkozási területek) 2013-ig 

 
A. 

Köszönı 
város 

(társadalom-
fejlesztés) 

B. 
Kulturális 

város, 
tudásváros 

 

C.  
Turizmus 

város 

D.  
Gazdálkodó 

város 

E. 
Rehabilitált 

város  
(város-
központ 

rehabilitáció) 

F. 
e-Önkor-
mányzó 
város 

 

 
3. Átfogó horizontális célok 

 

G. elsı 

célcsoport 

A holon koncepció, ami újszerő elmélet és módszertan. (A holonok 

azok a rész-egészek, amelyekbıl létrejön a teljesség, avagy a 

fejlesztések komplex rendszerré építése)  

H. második 

célcsoport 
A városi belsı koordináció fejlesztése (Sárospatak városszervezete 

integrált, innovatív tudásszervezetté váljon, ami az erıs 

menedzsment mellett széleskörő támogatói hálózatokat szervez) 

I . harmadik 

célcsoport 

A belsı piac sokrétő fejlesztése (Sárospatak város kulturális-

turisztikai szolgáltatási rendszerének összekapcsolódása a termelési 

és anyagi szolgáltatási háttérrel.) 

J. negyedik 

célcsoport 
A részvételi e-demokrácia fejlesztése (Sárospatakon alakuljon ki a 

részvételi demokrácia intézményrendszere, eljárási módja)  
 

 
4. Prioritások (fı irányok) 

 
A. (Köszönı város) 
 
 A város lokális 
társadalmának, a 
város öntudatának 
fejlesztése, hogy 
múltból építkezı, 
de a jövıre figyelı 
város lehessen  

 
 

B. (Tudás város) 
 
 A tudásalapú kor 
lehetıségeit 
kihasználva magas 
minıségő 
tudásváros, 
iskolaváros 
legyen, egész 
létében kultúra-
központúvá váljon 

C. (Turizmus 
város) 
A kultúra-
központú turizmus 
korszakában az 
egész kistérség és 
a város olyan 
legyen, mint egy 
világhírő 
tematikus turizmus 
park  

D. (Gazdálkodó 
város) 

 Innovatív 
gazdaság-fejlesztı, 
hatékonyan 
gazdálkodó, s a 
megújuló és 
alternatív energiák 
városa legyen 

E. (Új központú 
város) 
A város szerkezetét 
újragondolva-
újratervezve 
szülessen meg a 
rehabilitált régi/új 
városközpont  

F. (Önkormányzó 
város) 

 A kisvárosi jelleget 
kihasználva 
Sárospatak legyen 
minden értelemben 

G. (Rendszerben 
fejlesztı város) 

 A siker egyik 
záloga, hogy a 
különbözı 
fejlesztések 

H. Innovatív 
koordinációjú 
város) 

 Rendszerben 
fejlesztı várossá 
csak az innovatív, 

I. (Komplex belsı 
piacú város) 

 A város 
gazdasága-
társadalma 
egységes, 

J. (A részvételi 
demokrácia 
városa) 

 A szervezeti, 
módszertani 
megújítások 
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önkormányzó város, 
fejlett elektronikus 
közigazgatással 

 

egymást erısítsék, 
hálózati rendszerré 
válva  

kreatív 
koordináció, 
együttmőködés 
révén lehet. 

tudásalapú piacot 
hozzon létre 

feltétele, hogy 
részvételi 
demokrácia legyen, 
mindenki energiáját 
hasznosítva 

 
 

3.1. Vertikális és horizontális célok 
 
 Az 1970-es évektıl, a magyar társadalomtudományi irodalomban gyakorta 

hangsúlyozták, hogy a hagyomány a megújulás forrása. Ennek egyik jelentıs része volt 
például a Sárospataki Népfıiskola újraindításában is közremőködı, Varga Csaba által is 
szorgalmazott népfıiskolai megújulási mozgalom és a hatására megvalósult fejlesztések.  

 Igen ám, de idıközben nem elvetve a fentieket, hanem e gondolatokat is integrálva, 
teljesen új nézıpont híveivé is váltunk: „Függetlenül attól, hogy Magyarországon a hangadó 
csoportok mit gondolnak, és mit nem gondolnak a jelenrıl és a közeljövırıl, az európai 
államok felfoghatatlan gyorsasággal és intenzitással térnek át az információs korra. Mindegy, 
hogy ezt az új világállapotot minek nevezik, posztindusztriális (tehát az ipari kor utáni), 
informatikai (azaz mindenekelıtt technikai, technológiai), innovációs (avagy a társadalom 
minden fı és alrendszerére kiterjedı megújításnak) vagy a leginkább elfogadott fogalommal 
információs (az európai elképzelés szerint információs társadalmi) kornak. Az új korszak 
megérkezése független attól is, hogy Magyarországon a politikai, a gazdasági vagy a 
területfejlesztési gondolkodás még mélyen beágyazott nemcsak a posztszocialista 
(szocializmus utáni), hanem a szocializmus kereteiben is (többnyire nem magas színvonalon) 
megvalósuló ipari korszak tervezési és fejlesztési szemléletébe. Azt állítom tehát, hogy 
kivétel nélkül minden kistérségben vagy városban a közeljövı és a jövı kétszeresen is fejben 
dıl el. Elıször azért, mert egy-egy kistérségi elit (a politikai, közigazgatási, gazdasági, 
tudástermelési vezetıcsoport) csak akkor képes reálisan felmérni helyzetét és megterveztetni 
stratégiáit, ha képes az ipari kor gondolkodásán és jövıképén túllépni. Másrészt azért, mert az 
információs társadalmak korszaka eleve új gondolkodást, átfogó innovációt és kreativitást, a 
tudások hatékony alkalmazását, új fejlesztési koncepciókat és projekteket követel. Ha a 
tudásalapú kor mindenekelıtt a tudástól függ, akkor egy-egy kistérség vagy/és város helyzete 
és várható fejlıdése szintén elsısorban a tudástól függ, vagyis nem elsısorban a város és 
kistérsége aktuális állapotától vagy pénzügyi forrásaitól.”2 

Esetünkben ez most azt jelenti, hogy a hagyományok bázisán, a múlt üzeneteinek 
felhasználásával, ám teljesen új infrastrukturális és szervezési konstrukciót lehet és célszerő 
létrehozni. A hagyomány tehát jelenné és jövıvé válik, amely kaput nyit olyan fejlıdési 
alternatívák felé, amelyek az ezredforduló utáni emberközpontú, lélekközpontú, 
tudásközpontú, hitközpontú városfejlıdési-mintákat hasznosíthatják.  

A városstratégia elvi, minıségi céljai mindig kiegészítendık új módszertannal. Ezért 
tervezünk majd magas szinten szervezı, koordináló, hálózatokat építı város menedzsmentet. 
A tervezésnek, projekt-menedzsmentnek, rendezvényszervezésnek mindig 11 alapkérdése 
van: ki, mit, hol, kinek, melyiket, mikor, mibıl, miért, kivel, hogyan, vajon…? Esetünkben a 
mit-kérdésre a vertikális célok vázolásával válaszolunk; tehát víziót, koncepciót, 
elgondolásokat, célrendszert tekintünk át. A többi kérdésre a horizontális célok vázolásával és 
ezeknek a vertikális célok részletes kifejtésénél válaszolunk.  

 
                                                 

2 Varga Csaba [2004]: A kistérségi információs társadalom fejlesztése. I. rész. In: eVilág, November, 6. old. 
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3.1.1. Vertikális célok 
 
1. számú vertikális cél. Sárospatak: a köszönı város 
 
Ez a komplex társadalmi cél több egymástól elkülöníthetı, ám szervesen összefüggı, 

szubordinált célok összefoglaló csoportja. Azt tőzzük ki átfogó célul, hogy Sárospatak 
lakosságának legyen határozott explicit, rétegenként, csoportonként differenciált, ám jól 
definiálható, a táji-, történelmi-, kulturális örökségre alapozott, ugyanakkor nyitott és jövı-
orientált társadalmi öntudata. Tehát legyen mőködı társadalmi tıkéje, amely az optimista 
életmódot, életvezetést formáló, erıforrásként érvényesül. 

1.1. Sárospatak intézményrendszere és társadalma köszönjön a saját múltjának – tehát 
tudatos, szervezett, átélt és innovatív módon, erıforrásként használja az örökséget.  

1.2. Köszönjön a jelenlegi önmagának, tehát barátságos, optimista, együttmőködı 
társadalmi kapcsolatrendszer legyen a foglalkozási, lakossági csoportok között. Ez a 
magatartás terjedjen ki a cigány lakosságra is.  

1.3. Köszönjön a turistáknak, tehát ide látogatásra, az egy napon túli itt tartózkodásra, 
visszatérésre (és a diaszpóra esetében a letelepedésre) inspiráló kommunikációs és szolgáltató 
magatartást gyakoroljon.  

1.4. A város (vezetése, intézményrendszere, nonprofit szektora) köszönjön a 
problémáknak, tehát alakuljon ki olyan társadalmi újratermelési mechanizmus, amely 
explicitté teszi és kezelni képes az akuttá váló és újratermelıdı gondokat (mint például a 
cigányság, a slummosodás, a bőnözés, a szemetelés, az épületek vizesedése, a rendetlenség).  

1.5. Köszönjön a jövınek, tehát az oktatási – nevelési – közmővelıdési intézmények 
szakfeladataikon túlmenıen, a város egészének „képességmegtartó népességét és népesség 
megtartó képességét” szolgálják, ellátási és gazdasági munkájukat szervesen koordinálva 
egymással, a gazdálkodó és szociális ellátó szervezetekkel.  

1.6. Végül de nem utolsó sorban ez a lokalitás legyen sugárzó hatású jó példa (best 
practice). Mint PR kommunikációs, generáló elem köszönjön a régiónak (a turisták, ezen 
belül különösen a hazajáró lelkek személyes közvetítésével) és mutasson fel követendı példát 
az ország ill. az Európai Unió vélemény-formálói számára.  

 
2. számú vertikális cél. Sárospatak: a kulturális város, tudásváros  
 
Egész Európa és Magyarország belépett a tudásalapú gazdaság és társadalom 

korszakába. Ez teljesen felértékeli Sárospatak iskolaváros hagyományát, kultúra-központú 
fejlıdését, de ez a felértékelıdés egyben kihívás: váljon az új tudásokat is közvetítı 
tudásvárossá. 

A mai oktatási, tudományos, egyházi, közmővelıdési intézmény- és 
tevékenységrendszer bázisán markánsan alakuljon ki az, hogy a város a vidékét és a 
külföldieket is vonzó, magas minıségő iskolaváros.  

A felsıoktatási intézmények, a református és római katolikus tudományos 
győjtemények, a vár-múzeum és a termelı cégek kutatási-fejlesztıi munkája bázisán, újabb 
kutatóhelyek ide telepítésével legyen a tudomány városa.  

Az egyházak munkája nyomán váljon spirituális várossá. Az idegenforgalmon belül 
ezek együttesen lendítsék fel a konferencia- és vallási turizmust. A technikai megvalósulás 
feleljen meg a digitális kor követelményeinek, tehát a település legyen informatizált 
intelligens város. Mindez a megırzı, termelı, szolgáltató (alkotó), elosztó (közvetítı) és 
fogyasztó (befogadó) társadalmi folyamatokban az alkotó rétegektıl tovagyőrőzı hatással, 
kulturáltan valósuljon meg.  



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

Stratégiakutató Intézet Kht. 11 

 
3. számú vertikális cél. Sárospatak: a turizmus város  
 
A jövı turizmusa: a magas igényeket kielégítı, nagyon sokféle szolgáltatást adó, 

ideális társadalmi-lelki környezetet teremtı turizmus park. Sárospatak esetében szinte az 
egész város egy egységes turizmus központnak (parknak) tekinthetı.  

Sárospatak tényleges és potenciális nevezetességeinek, helyi értékeinek valamint 
tényleges és lehetséges termelési és szolgáltató létesítményeinek integrált, ám elemeiben, 
térben és idıben is szakaszosan megvalósítható kialakítása és fejlesztése a legfıbb cél. 

A vendégéjszakák számának növelése, a turistáknak a vidékre való orientálása (ill. az 
oda látogatóknak a városba vonzása), a meglévı és kifejlesztendı turisztikai termékek 
összehangolt kínálatával valósuljon meg. Ez a már létezı fizikai vonzerıkre és 
rendezvényekre valamint az új turisztikai termékekre alapozva radikálisan új koncepciójú 
marketing alkalmazásával valósul meg.  

 
4. számú vertikális cél. Sárospatak: a gazdálkodó város  
 
A gazdálkodó város program legalább három elembıl áll: Sárospatak a tudásgazdaság 

korában gazdaságfejlesztı, aztán a kevés külsı források idıben hatékonyan gazdálkodó, s 
végül az energiaválságok idıszakában a megújuló és alternatív energiák városa legyen. 

A gazdaságfejlesztı város gazdaságának prioritása: a szabadidı gazdaság. Vagy 
másképpen: a tudásipar, az oktatási ipar, a turizmusipar posztipari városa legyen. És ne csak 
ırizze meg, hanem még magasabb szinten maradjon a minıségi bor városa is.  

A város önellátó, bıvítetten újratermelı profit, nonprofit, költségvetési és háztartási 
rendszere dinamikus, térségi belsı piacra építve vonzza a külsı befektetıket és 
megrendelıket. Az EU legújabb elvárásainak megfelelıen a város és a kistérség főtési és 
részbe villamos energia ellátási rendszere legyen helyi, illetve térségi bázisú.  

A várost szolgáló vidék történelmi tendenciáit meghaladó, olyan városi szolgáltató, 
koordinációs rendszer, magatartás és hangulat alakuljon ki, amely inspirálja, orientálja, tehát 
húzza a vidék (a mikrotérség, a kistérség illetve a tágabb Tokaj-Hegyalja és Bodrogköz) 
fejlıdését.  

 
5. számú vertikális cél. Sárospatak: a rehabilitált város  
 
Sárospataknak saját fejlıdési pályáján nem volt meg az a szerencséje, hogy szerves 

módon létrejött volna a valódi városközpontja. A városnak nem volt olyan elıre tervezett, 
tudatosan kiépített városközpontja, amely a különbözı városrészeknek szerkezetileg is a 
középpontját jelentené. 

Sárospatak olyan kisváros, amelynek – szerkezetileg - nem lehet a centruma a Vár. 
Ezért a városközpont rekonstrukció egyben azt is jelenti, hogy több évtizedes munka 
eredményeként megszülethet a régi/új városközpont. 

Az EU elvárásainak, tervezési- és pályázati rendszerének megfelelıen, az új 
beruházásokkal párhuzamosan valósuljon meg a város történelmi értékeinek rehabilitálása, 
ugyanakkor a városias jelleg, a tér-képzés legyen megújító és elıre mutató.  

 
6. számú vertikális cél. Sárospatak az e-kormányzati - e-közigazgatási város.  
 
A hazai intelligens térségfejlesztési politika egyik fontos sajátossága, hogy az 

infokommunikációs infrastruktúra teljes körő kiépítésének programja szoros összefüggésben 
áll az államigazgatási reform megvalósításával. Ebben a stratégiai koncepcióban „a kistérség 
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a legkisebb, jogilag elhatárolt, szabályozott területi és államigazgatási egység”, a települési 
önkormányzatok szolgáltató (ellátási, igazgatási) és fejlesztési célú társulása. Egyszerre 
alkalmas az igazgatás és a politikai hatalom hagyományos kapcsolatrendszerébıl fakadó 
hierarchikus rend fellazítására és az önkormányzatiságnak a területi autonómia elvéhez való 
közelítésére. A szolgáltató állam programja ebben az összefüggésben valós térségi és 
társadalmi innovációs folyamatokat generál: szükségessé teszi az infokommunikációs 
infrastruktúra kiépítését, s ez által megteremti a hálózati társadalom kialakulásának 
feltételrendszerét az állampolgárok és az állam(igazgatás) (e-közigazgatás, e-ellátó / 
szolgáltató rendszerek), az állampolgárok és az (ön)kormányzás (e-önkormányzás, 
e.demokrácia), valamint az állampolgár és az állampolgár (e-gazdaság, e-oktatás, e-kultúra) 
viszonylatában.  

Ez pedig nem csak a demokrácia fejlıdésére és a hálózati gazdaság kialakulására hat 
motorikus erıvel, de új, szabad lehetıséget is biztosít az intelligens térségek és települések 
számára a globális térszerkezetben zajló kompetencia versenyben való részvételre. Nem 
véletlen, hogy az e-közigazgatás, az e-(ön)kormányzás, e-demokrácia megvalósítását a 
tudástársadalom elıszobájának szokták nevezni.  

 

3.1.2. Horizontális célok 
 
1. Holon koncepció 
 
A vázolt vertikális célok az alábbi, újszerő elmélet és módszertan segítségével 

valósíthatók meg, tehát a javasolt fejlesztés: 
- hasznosítja az összes meglévı, funkcióra ill. új feladatra váró épületet és területet; 
- koordinálja az önkormányzati és magán vállalkozási tulajdonban lévı 

infrastrukturális és területi adottságok újszerő hasznosítását; 
- összehangolt reklámmal és csillagtúrák szervezésével Sárospatakhoz kapcsolja a 

kistérség, valamint a régió és különösen a határon átnyúló nagytérségi lehetıségeket.  
Ken Wilbert idézzük: „… a holon kifejezés Arthur Koestlertıl származik, és olyan 

entitásokra utal, amelyek egészek, de egyben egy másik egész részei. Márpedig ha közelrıl 
szemléljük a létezı dolgokat és folyamatokat, hamarosan kiviláglik, hogy nem csupán 
elszigetelt egészek, hanem egyben valami másnak a részei is Részegészek, vagyis holonok. 
Például egy egész atom egy egész molekula része, az egész molekula egy egész sejt része, az 
egész sejt egy egész szervezet része és így tovább. Ezek közül az entitások közül egyik sem 
egész vagy rész, mindegyik részegész, vagyis holon… Az elsı alapelv tehát az, hogy a 
Kozmosz holonokból áll. A második alapelv, pedig úgy hangzik, hogy vannak bizonyos 
tulajdonságok, amelyek minden holonra igazak… Mivel minden holon rész-egész, 
egyidejőleg kétféle irányultság – mondhatjuk úgy is, hogy kétféle késztetés – dolgozik 
bennünk: az egyik a részjelleg, a másik az egészjelleg fenntartása. Az egyik késztetés tehát 
arra irányul, hogy a holon mint egész fennmaradjon, vagyis megırizze identitását, 
függetlenségét, cselekvıképességét. Ha nem képes ezeket megırizni, egyszerően megszőnik 
létezni. A holonok egyik jellemzı tulajdonsága tehát az, hogy van cselekvıképességük, és 
meg tudják ırizni identitásukat a környezeti nyomásokkal szemben, amelyek máskülönben 
megsemmisítenék ıket. Ez a tulajdonság megvan az atomokban, a sejtekben, a 
szervezetekben és a gondolatokban egyaránt. Ám a holon nemcsak cselekvıképességgel 
rendelkezı egész, hanem egyben része is egy másik rendszernek, egy másik egésznek. S mint 
ilyennek, nemcsak a saját egészjellegét kell megıriznie, hanem bele kell illeszkednie egy 
másik rendszerbe annak részeként. Saját léte attól függ, hogy mennyire képes belesimulni a 
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környezetébe, s ez megint csak igaz az atomokra, a molekulákra, az állatokra s az emberekre 
egyaránt. Tehát a holonok nemcsak cselekvıképességgel rendelkeznek, mint egészek, hanem 
a több résszel együtt bele kell illeszkedniük egy másik egészbe (részvétel)… A második 
alapelv tehát: minden holon rendelkezik cselekvıképességgel és a részvétel képességével.”3 

A holon tehát nem modul. A modul mőszaki értelemben szabványegység; szabványos 
mérető, könnyen cserélhetı elem. Számítástechnikai értelemben egy rendszer eleme, amely 
másokkal sokféleképpen kombinálható. Nincs tehát szerves, önálló élete. Ezzel szemben a 
holon részegész, amely elvileg legalább a fenti jellemzıkkel írható le. 

A Sárospatakra alkalmazott holon koncepció ötvözi és felhasználja a fentiek minden 
olyan elemét, amely a helyben már meglévı infrastruktúrák, szervezetek és tevékenységek 
megtartását, fejlesztését és térségi koordinálását szolgálja.  

Az általunk javasolt holon koncepció az épületeket és a tevékenységeket, 
szolgáltatásokat illetıen is a fejleszthetı meglévıkbıl indul ki; amelyek mindegyike részegész; 
elkülönülten, önmagában mint rész is mőködıképes és egészként megvalósítja a 
szinergizmust, tehát az 1+1 > 2 elvét és gyakorlatát.  

 
2. A koordináció erısítése 
 
A jelen és a jövı városai nem lehetnek mások, mint rendszerben fejlesztı városok, 

amelyek csak úgy érhetık el, hogy az innovatív, kreatív koordináció, együttmőködés 
kiteljesedik. Sárospatak nem lehet más, mint a sokrétő koordináció városa. Ahol polgárok és 
polgárok, polgárok és intézmények, intézmények és intézmények egyaránt együttmőködnek. 

A meglévı helyi, térségi tárgyi és szellemi kulturális örökség (ide értve a szerves 
német, ruszin kultúrát) valamint a kialakult rendezvényi, egyesületi, közösségi visszatérı 
események integrált, multiplikatív hatású szervezése és fejlesztése; összehangoltan a meglévı 
és lehetséges lakossági és turisztikai szolgáltatásokkal. A térség hasonló adottságainak és 
lehetıségeinek kistérségi és regionális, határon átnyúló, nagytérségi komplex, multiplikatív 
koordinálása és hasznosítása.  

 
3. A belsı piac fejlesztése 
 
Nincs más alternatíva, mint az, hogy a város gazdasága-társadalma egységes, 

tudásalapú piacot hozzon létre. De ne felejtsük el, hogy ez már nem a klasszikus piac, mert az 
már régen nem létezik. A feladat ma éppen az, hogy Sárospatakon is a piacot kiszabadítsuk az 
érdekek nyomása alól, minél inkább a tudások, s értékek koordinálják.  

A foglalkoztatás bıvítése is úgy lehetséges, hogy a kulturális-turisztikai szolgáltatási 
hálózati rendszer összekapcsolódik a termelési és anyagi szolgáltatási háttérrel.  

Minden kistérségi lehetıség összekapcsolása, a korábban teljesen és manapság is 
döntıen még elkülönült társadalmi újratermelési szférák, azaz különösen a gazdasági- anyagi 
szolgáltatási, a mővelıdési - oktatási – kulturális és a szociális (idısgondozás, családsegítés, 
ifjúsági tanácsadás) szinergikus összekapcsolása. Mindezzel a kulturális tıke és a társadalmi 
tıke dinamizálása a cél.  

Az ökológiai szempontok messzemenı figyelembe vétele és a fejlesztés minden 
szintjén a részletekben történı hasznosítása oly módon is, hogy az egész fejlesztési projektnek 
és minden egyes részletének van egy kiemelten sajátos környezeti, természeti, ökológiai 
dimenziója. 

Valamennyi vertikális cél megvalósítása és a vázolt horizontális célok megjelenítése 
integráltan, egy koncepcionális keretbe illesztetten, de idıben szakaszosan, térben 

                                                 
3 Wilber, Ken [2003]: A mőködı szellem rövid története. Bp., Európa Könyvkiadó, 29. és 31. old.  
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elkülönítetten, technikailag modul rendszerben, koncepcionálisan holonként történik. A 
tervezés társadalmi jellegő, tehát a helyi és kistérségi önkormányzatok, civil szervezetek, 
egyházak, intézmények, személyek bevonásával, részvételével, vitájával történik. A 
kivitelezés a térségi magyar négyes szervezett együttmőködésével valósul meg: a 
profitorientált, a költségvetési (elsısorban az önkormányzatok, iskolák, könyvtárak, 
családsegítık, szociális intézmények, mővelıdési otthonok), a nonprofit szervezetek 
(egyházak, egyesületek, sportegyesületek, alapítványok) és a háztartások (lakossági anyagi és 
társadalmi részvétel) szellemi, anyagi és szervezési erıforrásaira építünk. (P+P+NP+H = 
Public, Private, Nonprofit, Household…) 

Az egész projekt és részeinek vezénylése az önkormányzatokon, a polgármesteri 
hivatalokon keresztül, a kistérségi polgármesterek meghatározó szerepével, de kitekintést és 
rálátást adó külsı tanácsadók bevonásával, a hazajáró lelkek hozományával történik. Ezt az 
összefoglaló horizontális cél, az e-kormányzás, e-demokrácia szervezheti meg.  

 
4. A helyi e-demokrácia kiépítése 
 
Az e-demokrácia önálló célként való kiemelése azt a felismerést jelzi, hogy az 

információs társadalom fejlesztésében a következı tíz évben minden bizonnyal központi 
feladat - nem egyszerően az e-önkormányzás és az e-közigazgatás-, hanem ennek 
megvalósítása révén is az e-demokrácia megteremtése.  

Az Európai Unióban már elindult az elektronikus választások kísérleti programja. A 
tervek szerint a következı Európa parlamenti választásokon már nem csak hagyományos úton 
választunk. Számos önkormányzat elindította a döntéshozás mechanizmusainak elektronikus 
rendszerét, sıt sok helyen már video konferenciákon folytatják a bizottsági üléseket. Az 
önkormányzati képviselık, és a lakosság személyes kapcsolatára új lehetıséget nyit az 
Internet (Skype): virtuális fogadóórák, kisebb érdekcsoport tagjaival való informatív vagy 
szakmai beszélgetések rendszeresítése.   

Az igazi áttörés azonban az lesz, ha a polgárok az állami, regionális vagy 
önkormányzati döntések elıkészítésében, meghozatalában közvetlenül részt vehetnek. A 
közvetett viszony többsége fokozatosan közvetlenné és sokrétőbbé válik. A részvételi 
demokrácia mőködési rendszerének kialakítását különösen sürgetıvé teszi az információs 
társadalom megvalósítási folyamata. Miután az információs kor középpontjában az ember, a 
maga egyediségében, és a lokalitás áll, a demokrácia intézményrendszerének kitágítása is 
várhatóan lokális szinten fog megtörténni. Ez egyben azt is jelenti, hogy mőködési elvében és 
technikájában minden bizonnyal a helyi társadalom sajátos arculatát is magán fogja viselni. 
Nem véletlen, hogy a részvételi demokrácia létrehozásáról mindenki beszél (kormányok, 
nemzetközi szervezetek), de a megvalósítás módozatainak kialakítására csak helyi szinten 
(városok, városrészek, települések) vannak kezdeményezések.4 Mindez nem csak a lokalitás 
felértékelıdését jelenti a jövı demokratikus intézményrendszerének kialakításában, hanem azt 
is mutatja, hogy a megfelelı gyakorlat kialakítása csak is alulról jövı kezdeményezések és 
minták alapján lehetséges.    

Az eddig alkalmazott rendszerek azonban inkább nevezhetık a nyilvánosság 
kiszélesítésének, mint a közvetlen demokrácia valódi megteremtésének. A participatív vagy 
részvételi demokrácia, amely a polgári akaratok integrálását jelenti a döntéshozatalban és a 
végrehajtás ellenırzésében csak a digitális technológiák, az interaktivitás elterjedésével 
valósítható meg. Eredménye, pedig várhatóan az lesz, hogy a döntések legitimebbek lehetnek 
és erısödik a helyi politika és a társadalom között a bizalmi kapcsolat.  

                                                 
4 Magyarországon példaértékő az Aba Nagyközség által kialakított, és az eltelt négy év során 

folyamatosan tovább fejlesztett részvételi demokrácia modell.  
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Magyarországon az e-demokrácia elterjesztése a következı tíz év napirendjén van, így 
Sárospatak számára sem kerülhetı meg a demokrácia új gyakorlatának bevezetése.  

Az információs társadalom megvalósulása nem csupán a technikai feltételek – 
infokommunikációs infrastruktúra kialakításáról és az eszközök használatának széleskörő 
ismeretérbıl áll. Miként a korszak megnevezése is utal rá, itt elsısorban és mindenek elıtt 
egy olyan társadalomépítésrıl, építkezésrıl van szó, amelynek célja a technika nyújtotta 
lehetıségek felhasználásával a társadalom tagjainak lehetı legszélesebb körben történı 
bevonása egyéni és közösségi sorsuk közvetlen alakításába.  

A megvalósult információs társadalom – elméletileg - a közösség minden tagjának 
tevékeny és alkotó részvételére számít, és arra törekszik, hogy e részvételhez a maximális 
esélyegyenlıséget biztosítsa. Ez egyben azt is jelenti, hogy az információs társadalom 
gyakorlata a közösséget alkotó egyének fejlett felelısségvállalására és szociális 
érzékenységére, a közösséget összetartó szolidaritásra számít. Másként fogalmazva, az 
információs kor nem csupán a technika és technológia, valamint az információval való 
ellátottság, hanem az ezek használatához nélkülözhetetlen erkölcsi követelmények – 
felelısség a közösség egészének életéért, önmérséklet az individuális érdekekben, szolidaritás 
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe kerültekért – és viselkedésbeli szabályok 
elfogadtatása is.  

Az egyik legnehezebb feladat ez utóbbi követelmény gyakorlatba való átültetése. 
Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a lakosság körében sokan idegenkednek az új technológia 
alkalmazásától is. A bizalom építésében tehát rendkívül fontos feladat annak bebizonyítása, 
hogy az új technológia nem csak úri kiváltság, hanem a közpolitika egyik fontos, minden 
polgár számára esélyteremtı és a demokratikus jogok kiszélesítésére alkalmas 
közmőrendszer.  

 

3.1.3. Fejlesztési irányok, projekt típusok 
 

Minden stratégia egyrészt kidolgozza a célrendszert, majd az ebbıl következı 
prioritásokat és intézkedéseket, másrészt az intézkedésekbıl fejlesztések, s ezeket való váltó 
projekttervek születnek. Egyetlen olyan város sincs, amelynek minden témakörben kiérlelt, 
kidolgozott projektterve lenne. És miután folyton újabb javaslatok születnek és új 
megvalósítási lehetıségek teremtıdnek, a projektgenerálás és projekttervezés soha nem ér 
véget. 

Ezért Sárospatak városfejlesztési stratégiájában és operatív programjában is 
megkülönböztetünk négy fejlesztési típust. Tehát ez a stratégia is egyaránt tartalmaz olyan 
fejlesztést típusokat (lásd ezeket a táblázatban), amelyek az elıkészítés nagyon eltérı 
fázisában vannak.  

 
 
 
Fejlesztés típusa 
 

 
Fejlesztés állapota 

 
Kiérlelt, kidolgozott fejlesztés, kész projekt 
(F1) 
 

a projekt generálása befejezıdött, a projekt 
tartalma és költségvetése véglegesíthetı, a 
projekt rövidesen pályáztatható 

 
Félig kidolgozott fejlesztés, félig kész projekt 

a fejlesztési javaslat megfogalmazott, de a 
részletes projektterv és költségvetés még 
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(F2) 
 

nem készült el 

 
Fejlesztési javaslat, projekt-ötlet (F3) 
 

a stratégiakészítés során csak ötletek, 
elképzelések születtek, amelyekbıl majd 
projekteket kell generálni 

 
Szellemi, kulturális változás, amihez nem 
kell projekt (F4) 
 

a fejlesztésekhez, projekt megvalósításokhoz 
szükséges tudások megszerzése, innovációs 
törekvések, új gondolkodások elterjesztése 
(ezekbıl általában nem születnek projektek) 

 
 
Sárospatak stratégiájában tehát egyaránt találunk különbözı készültségi fokú 

fejlesztést és/vagy projektet, projekttervet. Nézzünk ezekre néhány példát: 
Kiérlelt, kidolgozott fejlesztés (F1): Végardó Élményfürdı projekt, Zempléni Fesztivál 

Projekt, Önkormányzati e-közigazgatási projekt, Kalajka sétány projekt, stb. 
Félig kidolgozott fejlesztés (F2): Városrekonstrukció projekt, e-demokrácia projekt, 

pellet „erımő” projekt, Sárospataki Református Kollégium projektjei, Infokommunikációs 
projekt, Sárospatak portál fejlesztése projekt, Sárospataki Népfıiskola projekt, Központi 
Orvosi Ügyelet és Mentıállomás projekt, stb. 

Fejlesztési javaslat (F3): Pataki ifjúság projekt, Sárospataki Diaszpóra Központ, 
Cinegési szeméttelep betakarása, Roma foglalkoztatási és oktatási projekt, Ötödik bástya 
projekt, Köszönı Magtár projekt, Közlekedésfejlesztési projekt, Sárospataki Népfıiskola 
projekt, Internetes kábeltelevíziós csatorna projekt, Városi jóléti szolgáltatások projekt, e-
gazdasági és e-piactéri projekt, Mezıgazdasági klaszter projekt, Távmunka projekt, stb. 

Szellemi, kulturális változás (F4): PADISZ havi közös hétvégék, Idegenvezetés a 
Nagykönyvtárban, Városi kollektív tudat fejlesztése, Helyi kalendárium, Civil jövımőhelyek,  
stb. 

A projekt típusok megkülönböztetése segíti, hogy Sárospatak Önkormányzata ne csak 
a kész projektek megvalósítására koncentráljon, hanem arra is, hogy a félig kész projektek 
további kidolgozását folytassa, és egyúttal a projekt ötletekkel is konzekvensen foglalkozzon. 
 

3.2. Az 1. számú vertikális cél. Sárospatak: a köszönı város.  
 
Ez a komplex társadalmi cél több, egymástól elkülöníthetı, ám szervesen 

összefüggı, szubordinált célok összefoglaló csoportja. Azt tőzzük ki átfogó célul, hogy 
Sárospatak lakosságának legyen határozott, explicit, rétegenként, csoportonként 
differenciált, ám jól definiálható, a táji-, történelmi-, kulturális örökségre alapozott, 
ugyanakkor nyitott és jövı-orientált társadalmi öntudata. Tehát legyen mőködı 
társadalmi tıkéje, amely az optimista életmódot, életvezetést formáló, erıforrásként 
érvényesül. 

A holon koncepció, mint szervezési alapelv konkretizált lényege az, hogy az 
Önkormányzat segíti, orientálja és koordinálja az önálló intézmények, szervezetek 
munkáját; a magyar négyes mőködtetésével szinergia hatást érve el. 

Az intézményvezetık, a hangadók, a civil szervezetek, a vállalkozók, a lakosság 
aktivizálását, bevonását a modern közgazdasági gondolkodás kulcsfogalmának értelmezésével 
segítjük elı, tehát a társadalmi tıke felismerésére és alkalmazására van szükség! Fukuyama 
írja: „…A társadalomtudósok… a társadalom közös értékeinek összességét újabban 
társadalmi tıkének nevezik. Akárcsak a materiális tıke (föld, épületek, gépek) és az emberi 
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tıke (a készségek és ismeretek a fejünkben), a társadalmi tıke is értéket hoz létre, s 
ennélfogva kézzelfogható haszonnal bír egy nemzetgazdaság számára. Amellett elıfeltétele 
bármilyen csoportos tevékenységnek, amely egy modern társadalomban végbemegy, a sarki 
csemegebolt vezetésétıl kezdve a kongresszusban való lobbizáson át a gyereknevelésig. Az 
egyének megsokszorozzák saját erejüket és képességeiket, ha követik az együttmőködés 
szabályait, amelyek korlátozzák ugyan választási szabadságukat, de lehetıvé teszik, hogy 
kommunikáljanak másokkal és összehangolják tevékenységüket. … A társadalmi tıkét 
egyszerően úgy definiálhatjuk, mint azoknak az informális értékeknek és normáknak az 
összességét, amelyeket egy csoport tagjai követnek, s amelyek ezáltal lehetıvé teszik az 
együttmőködést közöttük. Ha a csoport tagjai bízhatnak benne, hogy a többiek megbízhatóan 
és becsületesen viselkednek, akkor bizalom köti össze ıket. A bizalom olyan, mint a gépolaj, 
amitıl bármely csoport vagy szervezet simábban, hatékonyabban mőködik… A közös értékek 
vagy normák megléte önmagában még nem hoz létre társadalmi tıkét, mert lehetséges, hogy 
nem a megfelelı értékek vannak jelen…”5 

 

3.2.1. Hatékony múlt és a mai társadalmi tıke 
 
A társadalmi tıke megteremtése és ténylegesen mőködı tıkévé szervezése érdekében, 

a köszönı város átfogó célból az alábbi, kiemelt fontosságú feladatok, programok 
következnek.  

• A múlt üzenetének erıforrássá szervezése.  
• A koordinációs módszer átfogó alkalmazása; ezzel a polgárosodás, középosztály és a 

vállalkozói réteg megerısítése; az ifjúság városi aktivizálása. 
• Az akut problémák explicité tétele. 
• A civil szervezetek és az ifjúsági stratégia. 
• Az egészségügyi, szociális helyi reform. 
 

3.2.1.1. A múlt, mint erıforrás 
 
Sárospatak intézményrendszere és társadalma köszönjön a saját múltjának – tehát 

tudatos, szervezett, átélt és innovatív módon, erıforrásként használja az örökséget. A kolera 
járvány emléke is lehet erıforrás. Egyrészt: azok maradtak meg, akik foghagymát ettek… A 
hulla szállító csırös emberek csırében főszerek voltak, ezen át szívták a levegıt. Másrészt: 
„Az elsı, Magyarországról megjelent cikk az amerikai sajtóban egy 1831-ben a Szepes- és 
Zemplén vármegyékben pusztító kolerajárványról számol be…”6 Az idézett szerzı a 
Kongresszusi Könyvtár (Washington) magyar győjteményének beszerzési osztályvezetıje 
volt. E járványveszélyes világban e mondatra hivatkozva is lehet kapcsolatot építeni; mit 
tettek akkor a Zemplénben; van-e mai tanulság… 

Azért ezt a meghökkentı illusztrációt választottuk, hogy rámutassunk a jövı orientált, 
összefoglaló, felmutató kutatások fontosságára. Ugyanakkor az aktuális hasznosítás 
kimunkálását is szorgalmazzuk. Sárospatakon rendkívül gazdag a történeti, néprajzi stb. múlt-
kutatás. Sok-sok témában számtalan tanulmány, szakdolgozat készült, a környezı települések 
helytörténete is jórészt feldolgozott. Ámde: háttal megyünk a jövınek! Alig-alig van olyan 

                                                 
5 Francis Fukuyama [2000]: A nagy szétbomlás. Európa Könyvkiadó, Budapest, 30., 33. old. 
6 Walpone Murray: Az ezredforduló Magyarországa. In: Batthyány Bálint (szerk.) [2002]: Az 

ezredforduló Magyarországa a világsajtó tükrében, 25. old. 
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elemzés, amely merne a jövıre nézve konkrét következtetéseket megfogalmazni. Holott a 
fejlıdéshez, fejlesztéshez éppen erre van szükség. Az alábbiakban egyrészt mélyen 
tudományos, összefoglaló programokra teszünk javaslatot, másrészt viszont az eszközzé 
szervezés (az aprópénzre váltás…) lehetıségeit mutatjuk be. 

 

3.2.1.2. A Pataki Iskola 
 
Prof. Dr. Kozma Tamás elindította a Debreceni Iskola kutatását.7 
Hozzánk ez úgy is kapcsolódik, hogy az általuk vizsgált pedagógia-szellemi kör elsı 

nagy alakja, Mitrovics Gyula 1871-ben Sárospatakon született, édesapja itt volt református 
lelkész, neves teológiai tanár. A Tankó Béla, Szelényi Ödön, Karácsony Sándor, Kiss Árpád, 
Jausz Béla, Kelemen László és persze az említett nagy elıd debrecenisége nem csak földrajzi 
megjelölés, hanem az életmővek és irányultságok hasonlóságát és más életmővektıl való 
markáns szellemi különbségét jelenti. (Lásd: Kozma: Im 226. és további oldalak.) 

Sokan úgy véljük, hogy volt Pataki Iskola, amely a nagy elıdökre és elızményekre 
építve az 1920-1951 közötti idıszakban csúcsosodott ki, döntıen a Református Kollégium és 
a Tanítóképzı Fıiskola intézményi bázisán, ám az egész város szellemi, közösségi életének 
fellendülését eredményezve. A Magyar Comenius Társaság munkája nyomán a comeniusi 
életmő és hatása folyamatosan a figyelem elıterében áll. A teológiai gondolkodás története 
részben feldolgozott és a jeles évfordulók miatt újból és újból fontos mővek jelentek meg. 

A neves mai kutatók (pl.: Dienes Dénes, Hörcsik Richárd, Hoppál Mihály, Ugrai 
János, R. Várkonyi Ágnes, Kováts Dániel, Dankó Imre…stb., stb.) igencsak színvonalas 
teljesítményekkel szolgálnak. Tehát: éppen ideje, hogy az SRK Tudományos Győjteményei, 
az ME Comenius Tanítóképzı Fıiskolai Kar, a Római Katolikus Tudományos Győjtemények, 
a Magyar Comenius Társaság stb. koordinált munkájával, az Önkormányzat 
szerepvállalásával elindítsuk a Sárospataki Iskola kutatást. Ehhez az indításhoz kínálkozó 
apropó, hogy 2008-ban ünnepeljük pl. Harsányi István, Szabó Lajos, Bolvári Zoltán századik 
születésnapját, az elkövetkezı évek is sorozatban kínálják a kerek évfordulós lehetıségeket. A 
Magyar Comenius Társaság 2008. szeptemberi ülésének éppen ez lesz a témája: Sárospataki 
comeniusi szellemek… Be akarjuk mutatni, hogy a mai egyesítı, metaelméletek egyik 
legjelentısebb gyökere éppen a comeniusi életmő, s a jövınek elébe menı, szintetizált 
gondolkodás egyik fellegvára éppen az 1920-1951 közötti Sárospatak volt. Sıt: a ma élı 
jeleseken keresztül ez a szellemiség máig, megújulásra képesen hat. Nem sugallunk 
semmiféle erıltetett egyesítést, sıt azt javasoljuk, hogy a fı irányként ismert protestáns-
tudományos-pedagógiai vonulat kutatását határozottan ki kell bıvíteni a római és görög 
katolikus szellemiség, a hajdan jelentıs zsidó polgári kultúra és a sváb hatások elemzésével. 
Fontos lenne a huszita, vallon és ruszin kapcsolatok vizsgálata is. 

Tudományos és fejlesztési szempontból egyaránt feladat a külsı hatások és a belsı 
erık, fogadó készségek dialektikájának megfejtése. Hiszen Patak történetében többször 
elıfordult, hogy a helyi vonzások hatására bár, de külsı szellemi erık (pl. Comenius vagy 
Klebelsberg…) indítottak el egy-egy újabb fejlıdési pályát. 

A mai kulturális, tudományos túlkínálat, a publikációk áradata idején egy ilyen 
összefogó, összefoglaló, inter- és multidiszciplináris kutatás-szervezés ismét Sárospatakra 

                                                 
7 Brezsnyánszky László, Fejı Imre ˙[2004]: A Debreceni Iskola. Debreceni Egyetem Neveléstudományi 

Tanszék. Acta Paedagogica Debrecina. A Debreceni Egyetem Bölcsészkar Neveléstudományi Tanszékének 
Közleményei. Sorozatszerkesztı: Kozma Tamás. 
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irányítja a figyelmet. Ezzel pályázati források és személyek is hozhatók a térségbe - akik 
egyben turisták, fogyasztók, és a megismert kínálat propagátorai. 

 

3.2.1.3. Aktuális hozomány 
 
Felelıs intézményeket és felelıs személyeket kell felkérni ara, hogy a mai és a 

jövıbeni turisztikai vonzás megalapozásához tekintsék át, foglalják össze a múlt élménnyé 
tehetı hozományát. Errıl részletesebben is lesz szó a 3.2.3. pontban, a Sárospataki 
Református Kollégium számára javasolt programoknál. Kutatói és szakdolgozati orientációra 
van szükség, tehát nem alapkutatási, hanem felmutatási szándékkal. 

Tudjuk, hogy Mefisztó tokaji borral kínálta Altmayer-t (Goethe: Faust); hogy Tolsztoj 
Elsı Péter címő regényében sokszor említik a tokajit, hogy …a végtelenségig lehetne sorolni 
„a borok királya, a királyok bora” történeteket. De: nincs szisztematikus poén és helység 
összefoglaló, amelyre alapozva meg lehetne hívni a hajdani bor export célállomások 
képviselıit, turistáit.  

Patakon, a térségben volt elıször címmel feldolgozást kellene készíteni, amely épp 
úgy kapcsolatszervezési bázis lehet, mint a személyek és események kerek évfordulóira való 
szisztematikus felkészülés, illetve a múzeumok, győjtemények kincseinek ilyen szempontú 
áttekintése. Az SRK Adattárának kötetei kínálják ezt a hasznosítási lehetıséget. 

Hasonlóan aktualizálni, a jövı felé fordítani lehet a pereginációs helyekben rejlı 
kapcsolatokat, a bilaterális testvérvárosi (testvér települési) gyökerek trilaterális (és így 
tovább) feldolgozását; a nagy emberek, jeles személyiségek származási helyének feltárását és 
az erre is épített turizmus-szervezést. 

A helyi sajtó, folyóirat– és publikációs kultúra kapcsolata a helyi társadalommal ma 
még véletlenszerő és esetleges. Éppen Harsányi István 100. születésnapja lehet az apropó a 
„Péntek esték” újra elindítására úgy, hogy a középpontban a helyi sajtó egy-egy témaköre 
legyen. A Fürdı fejlesztése erre kínálkozó lehetıség, hiszen a Zempléni Múzsa remek 
tanulmányt közölt a térség hajdani fürdı kultúrájáról. Továbbá: a hidakról, filmhíradókról… 
és ez a sorozat folytatható lenne számos, a térség mai életében, turisztikai forgalmában igenis 
konkrétan felhasználható téma feldolgozásával és hasznosításával. Ide értve az ország és a 
diaszpóra mai neveseinek áttekintését, meghívását és aktivizálását. Halmy Róbert kitüntetése 
szinte elsikkadt; holott jelenlétéhez lehetett volna a Moziban attrakciót szervezni. De: R. 
Várkonyi Ágnes és Fésős László akadémikusok bármikor elérhetıek, annak érdekében, hogy 
a múlt és a jelen tudománya szervezési, kapcsolati, piaci mozgósító erıforrássá váljon. 

 

3.2.1.4. Koordináció és polgárosodás 
 
Elvi megközelítés az, hogy a Város és a Kistérség köszönjön a jelenlegi önmagának, 

tehát barátságos, optimista, együttmőködı társadalmi kapcsolatrendszer legyen a foglalkozási, 
lakossági csoportok között. Ez a magatartás terjedjen ki a cigány lakosságra is.  

Azt a javaslatunkat, hogy köszönjön a turistáknak, tehát ide látogatásra, az egy napon 
túli itt tartózkodásra, visszatérésre és a diaszpóra esetében a letelepedésre inspiráló 
kommunikációs és szolgáltató magatartást gyakoroljon.  

A város (vezetése, intézményrendszere, nonprofit szektora) köszönjön a 
problémáknak, tehát alakuljon ki olyan társadalmi újratermelési mechanizmus, amely 
explicitté teszi és kezelni képes az akuttá váló és újratermelıdı gondokat (mint például a 
cigányság, a slummosodás, a bőnözés, a szemetelés, az épületek vizesedése, a rendetlenség).  
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Köszönjön a jövınek, tehát az oktatási – nevelési – közmővelıdési intézmények 
szakfeladataikon túlmenıen, a város egészének „képességmegtartó népességét és népesség 
megtartó képességét” szolgálják, ellátási és gazdasági munkájukat szervesen koordinálva 
egymással, a gazdálkodó és szociális ellátó szervezetekkel.  

Végül de nem utolsó sorban ez a lokalitás legyen sugárzó hatású jó példa (best 
practice). 

Mint PR kommunikációs, generáló elem köszönjön a régiónak (a turisták, ezen belül 
különösen a hazajáró lelkek személyes közvetítésével) és mutasson fel követendı példát az 
ország ill. az Európai Unió vélemény-formálói számára.  

De mit is érzékelnek mindebbıl a hazajáró lelkek? Balázsi Károly szerint: „...A 
Bodrogparti Athén és a Magyar Cambridge neobarokk fellegjárásától a porfelleget sóhajtó 
falu vigasztalan képéig, a vár poros kerete konkrét ítélet alkotásáig terjed a szentenciák és 
címkézések skálája. Vajon ugyanarról a településrıl, az önazonosságát mélyen érzı ám oly 
sokféleképpen értelmezı és megfogalmazó városról van-e szó? Szerintem nem, s talán ez 
lehet a félreértések oka. Kimondom világosan: két Sárospatak van. Az egyik egy 
földhözragadt, nehézsorsú, észak-kelet magyarországi kisváros, a másik, egy félig felépített 
Templom. A Vöröstorony mesebeli kincse. A többnyire képzeletbeli, olykor valóságosan 
felhalmozott és rendre szétszóratott aranytallérokkal. Illyés pontos szavaival: a Haza a 
magasban...” 8 

Volt keményebb folytatás is: „...Hogyan lehet egy nagyfényőnek álmodott város, 
múzsafiakat dajkáló bölcsı és elvadult parlag egyidejőleg. A harcos protestantizmus bástyája 
és a mindenkori hódítók elé sóval, kenyérrel járuló szolgahad. Avagy tényleg a világítótorony 
árnyékában van a legnagyobb sötétség? Az örök város egy nagy talány. Megfejthetetlen, 
kibogozhatatlan rejtvény. Nincs az az elrugaszkodott fantaszta, vajákos léleklátó, idetévedt 
futóbolond, aki ne mondott volna valami érvényeset a pataki szellemrıl. Mert volt és van itt 
minden, mint a búcsúban. Cseréppel borított tetık fölé ágaskodó panelházak, ókollégium és 
szerves építészet, ukrán piac és évente felszántott utak...”9 

Most úgy látjuk, hogy nem kettı, hanem négy Sárospatak van. Egy helyi szellemi; 
amely ma a Református Kollégium, a Miskolci Egyetem részeként mőködı Comenius 
Tanítóképzı Fıiskolai Kar, a Mővelıdés Háza, az egyházak, a Vár és a többi kulturális 
intézmények, az Árpád Vezér Gimnázium és az általános iskolák, az egészségügyi ellátás és a 
civil szervezetek intézményrendszerében él. Egy politikai, igazgatási; amely a pártok és az 
Önkormányzat kereteiben létezik. Van aztán egy országos, sıt nemzetközi szellemi ködvilág; 
csillagok ragyognak át hol kedvesen áttetszı, hol sőrő, novemberi jellegő gomolygásán. 
Ebbıl hazajáró lelkek; vágyó - csodálkozó - mérgelıdı turisták; ráolvasók és programot 
szerkesztık bukkannak rendre elı. És vannak a munkahelyek, a házak, tanyák, háztartások. A 
lassan újra polgárosodó lakosság. Elviselı, vágyó lelkek; szívósan dolgozó, megkapaszkodó, 
befelé építkezı emberek. És hiányzik az ötödik dimenzió: a négy lelket összekapcsoló 
lendület, hogy a padló és a plafon együtt emelkedjen.10 

Ehhez Eu-tópiák-ra van szükség! „Morus Tamás óta hosszú vita folyik Utópiájának 
lehetséges kettıs értelmérıl. Au-topiára (sehol se lehetséges helyre) vagy eu-topiára 
(kiválasztott, jó helyre) gondolt-e? Mi itt félreérthetetlenül és nyomatékosan az utóbbit 
választjuk: a jó helyet, a jó társadalom célját, a summum bonum-ot, a lehetı legtöbb ember 
lehetı legnagyobb boldogságát....”11 Fred L. Polak harminc éve írt, „A célok célja felé” címő, 

                                                 
8 Balázsi Károly: Nehéz örökség. Rekviem négy tételben = Sárospatak, 1994. június. Melléklet. 
9 Balázsi Károly: Az elveszett évtized = Patak és Vidéke, 1997. március 14. p. 6. 
10 Utalás Németh László megjegyzésére, amely az 1970-es évek elején, az életszínvonal emelkedése 

kapcsán hangzott el, s arra utalt, hogy a padló emelkedésekor le kell hajtani a fejet, ha a plafon nem emelkedik. 
11 Fred L. Polak: A célok célja felé = Szelényi Iván (Szerk) : Társadalmi tervezés és szociológia. 

Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1973. p. 149. 
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hosszú tanulmányának e rövid passzusához Szelényi Iván bıvebb értelmezést főzött: 
„...elméletileg, etimológiailag az utópia két kifejezésbıl vezethetı le - s e kétféle etimológiai 
értelmezés az utópia két különbözı felfogásának felel meg. Az utópia szó vagy az eu-
tópiából, vagy az au-tópiából származik. Az eu-tópia kívánatos helyet, az au-tópia viszont 
sehol sem létezı helyet jelent. Az eu-tópia értelmében felfogott utópia nemhogy nem ellentéte 
a tervezésnek, hanem éppenséggel rokon azzal, hiszen a tervezett jövı is egyfajta 
kívánatosnak ítélt jövı. Míg a prognózis készítésekor a hangsúly a lehetségességen van, addig 
az utópia a kívánatosságot mérlegeli elsısorban, tehát valami módon a kívánatosság 
kritériumát ugyancsak használó tervezés számára éppúgy nélkülözhetetlen, mint a prognózis. 
Másrészt a kívánatos jövı felvázolása nyilván nem független a lehetséges jövıktıl, hiszen a 
lehetségesség egyik összetevıje éppenséggel a társadalmi akarat...”12 

Eu-tópiához induljunk ki a tényekbıl. „Nem lehet úgy lovagolni, hogy nem ültök a 
lóra.” Egy éles esző hölgy fogalmazott így 1990-ben, a kívülrıl jövı tanácsadók, segíteni 
akarás és a helyi érdek-érvényesítés feszültségére utalva. Kétségtelen, hogy a helyi fejlesztés 
„sine qua non”-ja nemcsak a helyi erıforrások mozgósítása, de a helyi mozgósítók léte és 
akarata. Ám kell, hogy legyen (és van) módszer a négy lélek kapcsolatának szervezésére; a 
ködvilág csillagainak hasznosítására; a gazdaság és kultúra szinergikus szervezésére. Nem 
véletlen, hogy az ország számos településének fejlıdését, a helyi programok kibontakozását 
megvalósíthatósági tanulmányok alapozták meg. Ezek bázisa, empirikus információs háttere a 
koordinációhoz szükséges erıforrás térkép.13 

Ami a technikai-szervezési módszereket illeti: a mellette-ellene, az üzletági portfolió, 
a személyi portfolió, az üzleti koordináció, a rendezvényszervezés 11 alapkérdése, stb. 
eljárások helyi alkalmazásának kialakítására, megvitatására és a személyi felelısök 
megbízására van szükség. Ezek közül itt illusztrációként az üzleti koordináció lényegét 
vázoljuk, amely az Önkormányzat, a városi intézmények hatékonyság-növelésének egyik 
alapvetı eszköze, s a középosztály, a vállalkozói réteg kohézióját is jelentısen növeli. 

A polgárosodás és a helyi belsı piac bázisa, az ifjúság helyben tartása. Áttekintjük egy 
lehetséges projekt, a Diaszpora Központ kialakításának menetrendjét. S végül a képzés, a 
minıségi szervezés egy lehetséges iskolájára, a falusi turizmus új szemlélető szervezésére 
mutatunk rá. 

A koordináció értelmezése: együttmőködés, az 1+1>2; a szinergizmus gyakorlata. 
Egymást felkeressük, tájékoztatjuk, propagáljuk, reklámozzuk. 
Egymásnak adunk megrendelést, kiegészítı programot, alvállalkozást, ötletet, 

megrendelıt, tanácsot, segítséget, (jutalékot). 
Egymáshoz a megrendelıt orientáljuk, tovább küldjük. 
 

3.2.1.5. Az erıforrás térkép  
 
Az erıforrás térkép rendszerezetten, csoportosítva, egymáshoz viszonyítva 

tartalmazza azt, amivel rendelkezünk és azt is, ami ebbıl lehet. Ez a módszer egészen 
különbözı dolgok egymás mellé állítására, áttekintésére szolgál. Alkalmazása során 
lehetıségünk van az érdekelt emberek összekapcsolására. A térkép elkészítése közösségi 
munka, tehát önmagában is szervezı erı. 

Meg kell bízni egy erre kiképzett szakembert az alábbiakkal: az önkormányzat 
rendelkezésére álló korábbi tanulmányok, különösen a kérdıíveinek újra feldolgozása és az 

                                                 
12 Szelényi Iván: Bevezetés. U. o. mint 21. jegyzet; pp. 15-16. 
13 Lásd részletesen: Beke Pál - Kováts Flórián (Szerk.): Ajánlások a községi és kisvárosi 

településfejlesztési koncepciók készítéséhez. Településfejlesztési füzetek 14. BM Kiadó, Budapest, 1995. p. 59 
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összes térségi önkormányzat, intézmény és civil szervezet bejárása alapján készítse el 
Sárospatak és a Kistérség erıforrás térképét ill. más szóhasználatban érték - kataszterét. 
Ennek kidolgozásához vannak minták, sémák, ám ezek nem másolandók, hanem lényegesen 
tovább fejlesztendık. A hivatkozott példából hiányoznak a címek, elérhetıségek és a kataszter 
tartalma is bıvítendı.  

Egy másik megbízott győjtse össze és elemezze Sárospatak és a térség témájú 
szakdolgozatokat (Sárospatak, Miskolc, Eger, Nyíregyháza, Debrecen, Pécs… fıiskolái és 
egyetemei). Ez akár maga is szakdolgozati feladat lehet. Vannak ezekben remek javaslatok, 
ám az igazi hozadék az, ha a szerzıket meghívjuk, hogy mondják tovább, kapcsolódjanak 
be… 

Itt az egyik hozadék nyilvánvalóan a bennük rejlı lehetıségek kibontása; ám fontos, 
hogy az írásokat készítı személyeket és tanáraikat bevonjuk a munkába, ezzel is bıvítve a 
szellemi hatókört, illetve a majdani fogyasztói rétegeket.  

Ugyancsak szükséges feldolgoztatni a nagyrendezvényekkel, illetve a 
táboroztatásokkal kapcsolatos mérvadó pályázatokat, amelyek a Nemzeti Kulturális Alapnál 
hozzáférhetıek. A pályázatok, a beszámolók és a monitoring elemzések együttes 
feldolgozásából igen komoly módszertani tapasztalatokat lehetne levonni a térség 
fejlesztéséhez, nem is beszélve arról, hogy számtalan itt is megvalósítható ötletet lehetne 
kigyőjteni. Ez egyben szakmai bázist teremtene ahhoz, hogy a mővelıdésszervezıi, 
rendezvényszervezıi, turisztikai menedzseri nyári szakmai gyakorlatok egy része a térséghez 
kötıdjön.  

Mit lehet (kell) felmérni, megmérni, leírni? 
- Gazdaságföldrajzi adottságok: termıföld, ásványkincsek, utak, útkeresztezıdések, 

vizek, gyógyvizek, levegı minısége és mindennek a tényleges használata. 
- A fentiekben rejlı lehetıségek. Pl. az útkeresztezıdésben építhetı benzinkút és 

vendéglátóhely. A vízre és jó levegıre építhetı idegenforgalom. A parlagföldekre telepíthetı 
legeltetı juhászat. 

- A népesedési folyamatok: születések, halálozás, költözködés (miért vándoroltak el 
vagy jöttek ide), házassági szokások, a múlt, a jelen és a tendenciák. 

- A népesség egészségi állapota, a jellemzı betegségek. 
- A népesség múltbeli tudása. 
- A mai képzettség iskolázottság szerint. A foglalkoztatás szerinti megoszlás. A 

foglalkoztatás és munkanélküliség; a napi ingázás; az elvándorlás képzettségi háttere. 
- A különleges tudású emberek. 
- Az elszármazottak és visszajárók. 
- A társadalmi rétegzıdés (a demográfia és a képzettség mellett) foglalkozások szerint.  
- A népesség problémáit legjobban ismerık: tanárok, családsegítık, védınık, orvosok, 

papok, népmővelık. 
- A népesség igényeit legjobban ismerık: boltosok, kocsmárosok, postások, 

szemetesek. 
- Az anyagi termelı cégek és vállalkozók. 
- A szolgáltató cégek és vállalkozók. 
- A kommunikációs intézmények: iskola, mővelıdési ház, sajtó. 
- A költségvetési intézmények. 
- Az egyházak. 
- A pártok. 
- A körök, klubok, egyesületek. 
- A nem formális szervezetek: szekták, hangadó csoportok. 
- Ki mit tud? , Ki mit szeretne tudni? - címlisták. 
- A csomópontok. (Állomás, posta, buszmegálló, benzinkút) 
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- A lakóépület állomány. 
- A nem használt épületek. 
- A település más helységhez viszonyított erısségei és gyengeségei. 
- A település helyzete, súlya a régióban, az országban. 
Míg az erıforrás térkép a „mi van és ebbıl mi lehet” kérdésre ad választ, a szabadon 

szárnyaló fantázia Sárospatakot, mint eu-tópiát, kiválasztott jó helyet láttatja. 
Az Önkormányzat által szervezett és vezetett koordináció lényege, tehát: 
- Mindenki azzal foglalkozzék, amihez a legjobban ért és mondjon le arról, amit más 

jobban csinál. (Ez a komparatív elınyök kihasználásának elve.) 
- A kereskedelem nem esemény, hanem folyamat. (Akik egyetlen eseményen pl. 

búcsún, vagy ıszi vásáron rossz minıségő árut próbálnak eladni, azok a település egésze 
kínálatának piacát is veszélyeztetik.)  

- A településen belül elıször egymásnak adjanak megrendelést a cégek és vállalkozók, 
mert csak a belsı piac bázisán lehet tartósan kifelé dolgozni. 

- Elébe kell menni a „tavasznak”, a várható keresletnek, tehát a környezet várható 
fejlesztéseire, eseményeire célszerő ráhangolódni.  

-  Kapcsolni kell az árukat és szolgáltatásokat: az egyik piacot teremt a másik számára 
is.  

- Összehangolással szükségleteket lehet teremteni. A marketingben ismert, hogy a 
használati értékkel bíró termékek és szolgáltatások esetében a kínálat egy bizonyos határig, 
szintig megtalálja a maga keresletét. A kérdés igazán a határ, a szint bemérése. Most tehát 
arról van szó, hogy ha valami iránt nincs szükséglet, meg kell teremteni az igény 
felkeltésével.  

A tervezés során tehát az értékekbıl, a jövıképbıl kiindulva, a fejlıdés hajtóerıi, 
éppen ezek fogják a spontán, a beavatkozás nélküli tendenciákat megváltoztatni. 

A városi élet, a városi hangulat elérésének, megteremtésének feltétele: legyen ifjúság, 
legyen ott és legyen miért ott lenni! Legyen ifjúság: tehát szisztematikus beiskolázási 
programokra van szükség, intézményenként. Arra is vannak tanulságos példák, hogy miként 
lehet megtartani és növelni a tanulói, hallgatói létszámot. (Erre javaslatokat a 3.1.2. és a 3.2.3. 
pontok keretében teszünk.) 

A Sárospataki Református Kollégium, a ME Sárospataki Comenius Tanítóképzı 
Fıiskola, az általános iskolák és mindezek internátusai és ellátó rendszerei együttesen a 
Kistérség (sıt: a térség) legnagyobb foglalkoztatói és fogyasztói. Csakhogy: ez az ifjúság 
városi értelemben nincs ott. Hétköznapokon reggeltıl-estig be van fogva, hétvégén utazik 
haza; a pénteki és a hétfıi nap fele „üzemi veszteség”. Nem csupán események kellenek, 
hanem olyan átfogó program, amely érdekeltté teszi a diákokat és a nevelıket, hogy az ifjúság 
csak havonta egyszer utazzon haza. Erre konkrét javaslatokat teszünk a 3.2.3. pontban. Ha 
már az iskolák által szervezve ott maradnak, akkor fogyasztóként is ott lesznek, tehát érdemes 
és értelmes, színvonalas városi kínálatot kell szervezni, más városok példáit követve, 
koordinált vállalkozói bázissal.  

 

3.2.1.6. Sárospataki Diaszpóra Központ 
 
A polgárosodás elısegítésének, a térség fejlesztésének egy további lehetséges eszköze: 

a Sárospataki Diaszpóra Központ létrehozása. Mindenekelıtt vegyük észre: egyre több és 
több külföldi vesz nagy telket és épít nagy házat Magyarországon. Az idısebb amerikai és 
ausztráliai magyarok budapesti lakás vásárlása, mint évek óta tartó tendencia, közismert. 
Köztudott, hogy baranyai falvakban számos finn család, Zalában és másutt hollandok 
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telepedtek le. Feltételezhetı, hogy a hollandok itteni honfoglalását nagy távlatú elırejelzések 
is motiválják.  

Patak kitőnı kapcsolati lehetıségekkel bír az USA, Hollandia, Ausztrália irányából is.  
Fontoljuk hát meg az alábbiakat. A Sárospatakon immár egyre gyakrabban emlegetett, 

„hazatérı lelkek” gondolatkör keretében, már rövid távon gazdaságilag is számottevı 
projektre teszünk javaslatot. Az elszármazottak hazalátogatásának szisztematikus szervezése 
mellett fontos az USA-ból, Kanadából, Dél-Amerikából, Dél-Afrikából, Ausztráliából, 
Nyugat-Európából és a Kárpát-medencébıl hazatérni szándékozók sárospataki letelepítése. 
(A Magyar Kultúra Alapítvány Panoráma Hazatérık Világklubja rendezvényein egyre 
gyakrabban találkozunk olyan tehetıs nyugati magyarokkal, akiknek Budapesten vagy másutt 
az országban van lakása… ). 

A hazatelepülık lakóház, ingatlan, vállalkozás vásárlásával  
� tıkét hoznak a térségbe; 
� családjuk és az ıket meglátogatók fogyasztóként bıvítik a termékek és 

szolgáltatások keresleti piacát; 
� tárgyiasult szellemi termékeik, győjteményeik hazahozása gazdagítja a térséget 

és szolgáltatási kínálatát; 
� szellemi energiájuk, szakmai tudásuk, fizetett illetve önkéntes munkájuk új 

erıforrás; 
� pénzbeni, tárgyi és szolgáltatási adományaikkal illetve hozzájárulásaikkal 

serkentik egyes civil szervezetek mőködését; 
� kapcsolati tıkéjük szisztematikus feltárása és hasznosítása tovagyőrőzı hatású; 
� jelenlétük és részvételük (…acces to and participation in…) nem csak színfolt a 

térség életében, hanem tágabb és szőkebb értelemben kulturálisan pezsdítı jellegő és egyben 
reklám is.  

Ehhez a projekthez szervesen illeszkedik a Tukacs Béla úr által felvetett és agilitása 
nyomán sokak által támogatott Sárospataki Diaszpóra Központ megteremtése.  

� Sárospataknak van még élı és a leszármazottakban továbbélı diaszpórája; 
� Sárospatakon, az SRK Adattárában található az egyik legnagyobb amerikai 

magyar győjtemény; 
� a nyugati magyarság elöregszik, egyre több hír érkezik megszőnı 

gyülekezetekrıl, szervezetekrıl, eladott épületekrıl; az intézmények és családok iratainak, 
könyvtárainak, győjteményeinek egy részét szeretnék haza hozni. 

A Sárospataki Diaszpóra Központ (SDK), mint szervezet és szervezı erı integrálni 
vagy legalábbis koordinálni tudná a fentiekbıl fakadó lehetıségeket, melyek egy része 
szellemi kötelességnek is tekinthetı. A koordinációban legalább az alábbiak vehetnének részt:  

 - Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala, különös tekintettel a testvérvárosi 
kapcsolatokra is,  

 - az SRK és különösen az Adattár,  
 - a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány,  
 - a sárospataki öregdiák szervezetek,  
 - a Magyar Kultúra Alapítvány, amelynek keretében mőködik a Panoráma Hazatérık 

Világklubja, az Ausztrália Magyar Baráti Köre, a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület, a 
Budapest Klub Alapítvány, a Barátság Nagykövetei Alapítvány stb. és amely évente kb. 150 
rendezvényt szervez kárpát-medencei és más külhoni magyarok részvételével,  

 - a Lakitelek Alapítvány keretében mőködı Emigrációs Múzeum,  
 - a Országos Széchényi Könyvtár Hungarica Győjteménye,  
 - a nyugati magyarság kiemelkedı illetve ernyıszervezetei.  
Az SDK feladatainak egyik csoportja a fentiektıl származó egyesített, de legalábbis 

koordinált címtárak és kataszterek kidolgozása és a kapcsolati tıke érdekében való 
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mőködtetése. A feladatok másik csoportja a hazatelepítéssel összefüggı teendıket ölelné fel. 
A harmadik csoport a fizikai Diaszpóra Központ mőködtetése.  

� A különleges városi színfoltot, történelmi értéket képviselı Fellegvár eladó. Az 
induló tárgyalási ár 40 millió forint. A héjazat és az esıcsatorna teljesen felújított. A telken a 
sufnik elbontandók, díszkertes üldögélı alakítható ki, szép kapuval benyitva a Mudrány felé 
is. A 25 négyzetméteres pincében exkluzív, a termelıknek reklámot adó, ám zártkörő borozó 
alakítható ki. A három darab, egyenként kb. 70 négyzetméteres (két szoba, fürdıszoba, 
elıszoba, konyha) lakások apartmanként használhatók; esetleg az egyikbıl a fentieket 
szolgáló iroda-kutatóhely alakítható ki. A legfelsı szinten lévı kb. 36 négyzetméteres volt 
vívóterem lenne a társalgó, internet szoba, folyóirat olvasó, kézikönyvtár. A padlástér 
raktárnak beépíthetı.  

� A megvételhez a Magyar Kultúra Alapítvány, a Sárospataki Református 
Kollégium Alapítvány és az Önkormányzat szervezı és anyagi erejét kellene koordinálni. A 
megvétel után az épület a felújításig stagnáltatható. A Bertalan Ház mőködtetésével 
összekapcsolva turista jellegő szállásként használható. Ehhez az átmeneti állapothoz a bútorok 
ingyen összegyőjthetık, ez is egy példa és gyakorló terep lenne a tárgyi adományok – az 
anyag más részében tárgyalt - szervezett átvételére! 

Az elsı lépés a jelen javaslat megvitatása és kiegészítése után az lenne, hogy 
együttmőködési megállapodás keretében, megfelelı határidıt kitőzve, igyekezzünk minél 
gyorsabban összeszedni a pénzt a Fellegvár megvételére. Az árral kapcsolatos tárgyalást erre 
szakosodott profikra kell bízni. Határozottan törekedni kell a megvételre, nehogy elkeljen ez e 
kitőnı adottságokkal bíró épület. A vételár elıteremtésével párhuzamosan dolgozni kell a 
tevékenységet finanszírozó források pályázati úton való elıteremtése érdekében.  

 

3.2.1.7. Falusi turizmus 
 
A térségben sokan hangoztatják a falusi turizmus lehetıségét, ám ennek valóban 

hatékony gyakorlásához hosszabb idıt igénybe vevı tanulási folyamatra van szükség. A 
módszertanhoz, a programozáshoz ezért ajánljuk és idézzük részletesebben a falusi 
turizmussal kapcsolatos korszerő tanulmányt, amelynek egyik alapgondolata szintén a 
koordináció.14  

Szemelvények Bába Szilvia tanulmányából. „A gazdaságilag közepesen fejlett és a 
jóléti társadalmakban az emberek egyaránt rendelkeznek bizonyos szabadon elkölthetı 
jövedelemmel, növekvı szabadidıvel, és a modern közlekedés nagy távolságok áthidalására 
ad lehetıséget. A kikapcsolódásra áhítozók mást, máshol, mással és másként akarnak 
csinálni, mert a belsı emberi mozgatóerık egyike a változatosság-igény, amely utazásra is 
ösztönöz.  

A WTO (World Tourism Organization – Turizmus Világszervezete) és az 
Interparlamentáris Unió 1989-ben elfogadott Hágai Nyilatkozata alapján: „A turizmus 
magában foglalja a személyek lakó- és munkahelyén kívüli minden szabad helyváltoztatását, 
valamint az azokból eredı szükségletek kielégítésére létrehozott szolgáltatásokat.”15  

Természetközeli a magyar falu. Jellegzetesek, érdekesek lakóinak hagyományai, 
népszokásai, a népi gazdálkodás, a falusi emberek ismeretei az erdeikrıl, szántóföldjeikrıl, 
mezıikrıl, növényeikrıl, patakjaikról, tavaikról, állataikról, a környezı tájról. 

                                                 
14 Bába Szilvia [2007]: Külhoni falusi turizmus. Módszertani szempontok. Napút füzetek 14. szám. In: 

Napút irodalmi folyóirat 4. Partium számának melléklete, Bp. Napkút Kiadó, 28 old. 
15 Lengyel Márton [1992]: A turizmus általános elmélete. Bp., 25. old. 
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Személyre szóló szolgáltatást nyújt. A vendéglátó gazda saját maga fogadja az érkezı 
vendégeket, érdeklıdik az igények felıl. A vendég egy családi közösségbe kerül, 
családtagként kezelik.  

Nem tömegturizmus. A vendéglátónál nem kell részesévé válnia egy másik család 
üdülésének, ha nem akarja. A falvak mérete sem teszi lehetıvé, hogy nem kívánatos 
zsúfoltság alakuljon ki. 

Urbanizációmentes. A településeken nincs jelentıs átmenı forgalom, nincsenek zajos 
autók, tömegközlekedési eszközök. Az itt lakók viselkedése, szokásai mentesek a városiakra 
jellemzı idegeskedéstıl, stressztıl, kapkodástól, sokkal nyitottabbak, beszédesebbek, 
segítıkészebbek az emberek. 

Személyesség, emberi kapcsolat a vendég és a vendéglátó család között. A vendég a 
család részévé, családtaggá válik. Ha ez a nyaralás élményekben gazdag volt, és tényleg úgy 
érezte a turista, hogy a falusi, a családi közösség részévé vált, késıbb is visszalátogat, újabb 
vendégeket hoz magával, ajánl minket rokonainak, barátainak, ismerıseinek. Elviszi nemcsak 
a vendéglátó gazda, de az egész falu, a térség jó hírét. (Ennek kiemelkedı fontosságáról 
részletesebben is lesz majd szó.) 

Ne álltassuk magunkat, a falusi turizmus, mint fejlesztési lehetıség, nem kínál 
azonnali, nagymértékő gazdasági fellendülést, sem pedig komplex megoldást a súlyos 
problémákkal küszködı kistérségnek. Ám a tapasztalatok alátámasztják az alábbiakat: 

Új munkahelyeket teremt; a helyi lakosságra épül, az ottani munkaerıt köti le, így nı a 
foglalkoztatottság. 

A családok falusi turizmusba történı bekapcsolódása enyhíti a munkanélküliséget.   
A látogatók a helyben elıállított termékeket fogyasztják, így a mezıgazdasági javak 

egy részének ez biztos keresletet jelent; tehát érzékelhetı a termelés- és fogyasztásösztönzı 
tovagyőrőzı hatás. 

A mezıgazdasági tevékenységbıl élık kiegészítı jövedelemforrása lehet. 
A lakóhelyen belüli és kistérségi együttmőködéseket generálja, ösztönzi. 
Ha jól mőködik, helyi adóbevételhez jut a helyi önkormányzat is, amit további 

fejlesztésre lehet fordítani. 
Hozzájárul a szőkebb és a tágabb értelemben vett lakókörnyezet esztétikusabbá, 

kellemesebbé tételéhez; az életkörülmények, az életszínvonal javulásához. 
Igényli a hagyományok, a mővelıdéstörténeti és mővészeti, valamint a közösségi 

értékek megırzését, a népi mesterségek és a népmővészet gyakorlását, stb., amely egyrészt 
elısegíti a tradicionális termelési módszerek és életmód fenntartását, másrészt a természeti és 
kulturális értékek védelmét. 

Jelentıs hatása van az emberi kapcsolatok alakulásában: nyitottabbá válik a falusiak 
számára a világ, míg a városiak megismerik a gyökereket, a hagyományokat, a szokásokat; 
vélemények és eszmék cseréjére ad lehetıséget. 

A falvakból nem vándorolnak el, így azok nem néptelenednek el, illetve a település 
megmenekül a visszafejlıdéstıl, sorvadástól. 

Ha sikeres a falusi turizmus gyakorlata, ismertté válik a falu. A jó hírnév az egész 
térség, illetve az ország turizmusára jó hatással van. 

A vendégfogadó felkészültsége a legfontosabb feltétele a falusi turizmus 
gyakorlásának. A település lakosainak, de fıleg a vendégfogadó családnak el kell fogadnia és 
fel kell készülnie a (falusi) turizmussal járó kulturális különbségekre („idegenek” jelenléte), 
amelyek nagyfokú alkalmazkodást igényelnek. A vendégfogadóknak többek között az 
alábbiakhoz szükséges érteniük: 

Tudniuk kell, hogyan tehetik vendégfogadásra alkalmassá a házukat (szobák 
felszerelése, berendezése, díszítése, stb.) és környékét (udvar, kert, utca, stb.). 
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Ismerniük kell a vendéglátás általános és szakmai szabályait és elıírásait: nemzetközi 
elıírások, idegenforgalmi-vendéglátási tevékenységre vonatkozó jogi és gazdasági 
szabályozások, higiénés elıírások, stb. 

Vállalkozói, gazdálkodási ismeretek (pénzügyi, könyvviteli, statisztikai ismeretek, 
stb.). 

Ésszerő munkaszervezés keretében gazdaságosan kell beosztaniuk idejüket, hiszen a 
házi és a ház körüli munkákat továbbra is el kell látniuk. 

A turisztikai piac, azon belül a falusi turizmus trendjeinek ismerete. 
A falusi turizmus iránti kereslet, azaz a különbözı nemzetiségő, kultúrájú, 

vérmérséklető, ízléső vendég ismerete. Fel kell készülni a vendégbıl, hogy maradandó 
élményt nyújtsunk a számára; (barátaival, rokonaival) visszatérjen hozzánk. 

Értékesítési és marketing ismeretek. (Errıl a késıbbiekben bıvebben is lesz szó.) 
Idegen nyelv(ek) ismerete. 
És természetesen a magától értetıdı, ám nehezen megtanulható, alapvetıen fontos 

készségek és képességek, mint például a vendégszeretet, az empátia, a türelem, a tolerancia, 
stb.” 
 

3.2.1.8. Akut problémák  
 

Ezek egyike a szemét. Uniós elıírás és egyben nevelı program a nyílt szeméttelepek 
felszámolása. Sárospatakon kiemelt cél legyen a Király hegy alatti, cinegési szeméttelep 
betakarása, beültetése. A vidék egyik legszebb kilátása éppen az e felett lévı Lorántffy 
teraszról nyílik; ma ez használhatatlan, rejtett kincs, mert alatta ott van a múlt vezetıit 
minısítı randaság. (Az ott lévı mostani építményben kígyók laknak, de ık biológiai 
módszerrel felkérhetık a távozásra…) A Kalajkába leöntött szemét, a kertek végén 
felhalmozódott lerakatok, az utak menti árkok ocsmánysága, a fákra ragadt nylon zacskók és 
papírok, a földút bejáratokra öntött mocsok – mind-mind a társadalom lelki és magatartási 
szétesettségét példázza.  

Igenis legyen városi program az, hogy „tirhuljon a szemét!” Megint csak: az oktatás, 
közmővelıdés, civil szervezetek, az egyháziak világi tanításának részévé kell tenni a fizikai 
megtisztulást! Az elszemetesedés ugyanis összefügg a bőnözéssel. Mindezek elıtt szükséges, 
hogy lefogjuk egymás szemetelı kezét, tehát oktatással, közmővelıdési programokkal, közös 
takarításokkal olyan helyi légkört kell kialakítani, hogy figyelmeztetés, megvetés és 
kiközösítés legyen a renitensek osztályrésze.  

Szükséges ezt és a az udvariasan figyelı, odafigyelı, figyelmeztetı magatartást (sıt a 
tartást) oktató helyi programokat szervezni a rendıröknek. Azt tudatosítva, hogy nem 
elnyomó perzekútorok, nem paragrafust végrehajtó kápók, hanem a helyi társadalom 
megbízott ırszemei és elsısorban a bizalom tarthatja ıket posztjukon. Képtelen helyzet az, 
hogy nagyképő, arrogáns rendırök órákon belül többször is igazoltatják a haza járó lelkeket, a 
sárospatakiakat, az ingyen segítıket pöffeszkedve grasszálnak az utcán, ám a Kossuth utcai új 
ereszcsatornák összelapítói éppúgy szabadok, mint a tanyákra ismételten betörık. 
Képtelenség az, hogy a nyilvánvaló, tetten ért erdıpusztítók ellen az ügyészség nem indít 
eljárást, de még a figyelmeztetésüket sem engedi. Ez az igazi bőnözés, sıt társadalmi 
felelıtlenség, tehát pusztító hiba. A megoldást nem jogi, hanem helyi társadalom-lélektani 
eszközökkel lehet és kell elérni.  
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Roma program 
 
Sárospatak és a Kistérség (sıt az egész Kelet-Magyarország) egyik legnagyobb 

problémája: a roma kérdés. Az éppen napjainkban is fellángoló politikai viták füstjében az 
integrált versus szeparált oktatással és a segélyezés versus munkára ösztönzéssel stb. 
kapcsolatos alternatívák még mindig nem eléggé kibeszéltek és nem kellıen ıszinték. 
Sárospatak legyen ebben is köszönı város, merjen nyíltan szembenézni és megoldásokat 
kezdeményezni: E téren is mást és másként (is) kell cselekedni. Ami a szóhasználatot illeti, ne 
csapjuk be magunkat eufemizmussal. Senki sem mondja azt, hogy roma népzene, vagy 
teknıvájó romák…Voigt Vilmost idézzük: ”A mostani hírek szerint arra van pénz, hogy egy 
egykötetes lexikon készüljön, amely voltaképpen a hazai cigány „néprajzi” témákat mutatná 
be. Ami a címet illeti, a Roma/Cigány Lexikon kerül javaslatba, ami ugyan kompromisszum, 
ám érthetı és kivitelezhetı megoldás. Viszont ez a cím mégis félrevezetı, ugyanis hacsak 
néprajzi témák szerepelnek: ez esetben célszerőbb lenne a címben is feltüntetni a néprajzi 
szót. Talán a két szó sorrendjén is gondolkodni lehetne: szerintem a Cigány/Roma lehetne a 
történetileg is igazolhatóbb címszó”.16 Egyelıre maradjunk a roma fogalomnál. 

Javaslatunk szerint a roma programnak hét eleme van: 1.) megbeszélés, programozás; 
2.) foglalkoztatás, 3.) lakhatás, 4.) oktatás, 5.) közmővelıdés, 6.) egészségügyi-szociális 
beavatkozás, 7.) kommunikáció.  

1.) A polgármester hívjon össze egy olyan, kettı napos megbeszélést, amelynek 
keretében a résztvevık felkészülten, tudatosan és explicit módon (tehát viták során 
nyilvánvalóvá téve) szembenéznek a cigányság problémával.  

Ez nem reprezentáló konferencia, hanem munka-értekezlet, amelyen neves, meghívott 
romaügyi szakértık, helyi nem roma és roma hozzáértık vannak jelen. Elıször is határozottan 
el kell határolódni a gyakorlatban kialakuló két véglettıl: a belváros és a falvak slummosodási 
tendenciájától és a telepi szegregációtól. A cél a programozás, tehát konkrét (ki-mit-mikor 
stb.) feladatokat fogalmazzunk meg és ehhez találjuk meg a pályázati és más finanszírozási 
forrásokat. Vannak neves szakértık mi magunk is tudunk konkrét javaslatokat tenni; 
Sárospatakon is vannak hozzáértık (említettük: a város is részt vett egy jelentıs kísérletben) – 
de nincs kimondva az igazság és nem ültek egy asztalhoz a megoldást keresık.  

2.) A foglalkoztatás megszervezése során olyan munkák kellenek, amelyeket a romák 
el tudnak végezni és szívesen el is végeznek. Olyan munkaszervezés és munkahelyek 
kellenek, amelyek társadalmilag, lelkileg felfelé húzzák ezt a népességet, mintát, példát adnak 
számukra. E két követelménybıl következik, hogy mindenekelıtt felkészült, helyi 
szervezıkre, munkavezetıkre van szükség.  

Olyan munkákra van tehát szükség, amelyeket meg tudnak csinálni; amelyek 
technikailag is feladatot, élményt, öntudatot adnak; amelyekre büszkék lehetnek, a tapasztalat 
haza vihetı, amelyeket a munkavezetı ismert, tehát amelyek nevelı hatásúak.   

A foglalkoztatás megszervezése döntı feladat, éspedig nemcsak a megélhetés, hanem 
a lekötés miatt is. A hazai mindennapi tapasztalatot a világ híres könyvei (Sen, Fukuyama, 
Korten mővei) is megerısítik: az önmagával mit kezdeni nem tudó, csellengı csoportok ön- 
és közveszélyesek; az alkohol, a kábítószer, a felelıtlen szexualitás, az alultápláltság, a 
betegségekre való hajlam és a bőnözés felerısítik egymást.  

A foglalkoztatás terén is a cigányság (romák) sajátos kultúrájából, hagyományaiból, 
belsı lehetıségeibıl, természetes irányultságából kell kiindulni. Mihez ért és mihez érthet a 
mai munkaképes korú, roma népesség?  Ha most is igaz az, hogy pl. a vályogvetés vagy a 
győjtögetés közel áll az ott élıkhöz, akkor éppen a Bodrogköz és Zemplén erre kiváló terület. 

                                                 
16 Voigt Vilmos [2006]: A honi cigány néprajzi kutatás elsı nagy nemzedéke. In: Napút, november, 13. 

oldal. A legújabb irodalomból lásd a Napút folyóirat hivatkozott, tematikus számát. www.napkut.hu 
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Ha ugyanis a fenntarthatóságot, ökológiai szempontokat figyelembe véve tervezzük meg az új 
építkezéseket (így például a roma családi házakat) akkor a vályogvetés fellendülı iparággá 
szervezhetı. Ha a megújítható energiákra alapozzuk a város főtését, akkor az erdık 
tisztításakor ma felhasználatlan gally, a kidılt fák, a hegyaljai venyige, a bodrogközi gaz és a 
mezıgazdasági hulladék begyőjtése és feldolgozása igenis hatalmas munkalehetıség. Tévedés 
ugyanis az, hogy a tüzelési bio- alapanyag csak a nagyüzemi rendszerő energia ültetvényekkel 
állítható elı. Ha nem a szőken vett gazdasági intenzitás, termelékenység a szempont, hanem 
az életmódot is formáló, a megélhetéshez hozzájáruló, az idıt lekötı foglalkoztatás, akkor 
ennek társadalmi hatékonysága sokkal jelentısebb, mint a szőken vett gazdaságosság. 

Tovább menve: az elszemetesített, elgazosodott utak mentének tisztítása, az illegális 
szeméttelepek és lerakatok radikális felszámolása, a helyzeteket és a lelkeket terhelı lomok 
(intézményeknél és portákon egyaránt) szisztematikus felszámolása kiterjedt foglalkoztatási 
lehetıség – ha erre kiképzett munkaszervezık az irányítók!  

Az erdei, mezei gyógynövény győjtés és a vészesen elszaporodó fagyöngy 
terjedésének megállítása ugyancsak munkaerı igényes. A közmővelıdési programok 
keretében lehet feltárni, hogy van-e, lehet-e utánpótlásra a teknı-vájó, faragó, kovács és más, 
igencsak idı- és munka intenzív mesterségeknek.  

A külterjes, extenzív juh-, kecske és szarvasmarha tartás; a nem tápra, hanem is 
jelentıs munkaerıt igényelne; hiszen nem csupán pásztorkodásról van szó, hanem a legelık 
tisztítása, megújítása, karámolása és gazvágása is feladat.  

Hasonlóan: a munka intenzív szılı- és gyümölcstermesztés; a ma oldalra dobált kövek 
felhasználásával a vizet is megfogó teraszosítás, (lásd a régi fényképeket) a vízportok 
tisztítása, a kubik gödrök hasznosítása további lehetıségek.  

A szocialista nagyüzemi gazdálkodással és a ma túlhajszolt hatékonysági 
kritériumokkal szemben az idıt lekötı, a létfenntartáshoz természetesen hozzájáruló, munka 
intenzív magatartást szorgalmazzuk. Még a gazdaságilag hasznot nem hozó munka is megéri: 
ha az egyik rázza a fát, a másik sepri a falevelet… szóval a katonai foglalkoztatás emléke 
igenis tanulságos; inkább ez, mint az alkohol, kábítószer, degenerált szaporodás és 
agresszió… 

A gép tanítja az embert: megfigyeltük, tapasztaltuk, hogy a romák is ügyesen és 
büszkén dolgoznak gazvágó géppel. Meg tudják tanulni és már ezzel is elıre lépnek. A 
megszervezett, irányított, kesztyős és szelektív szemét szedés, árok tisztítás nemes, hasznos, 
nevelı és idı igényes feladat. Mindez természetesen nem csak a romák, hanem az egész 
népesség integrált foglalkoztatásához is szempont lehet.  
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10. ábra A Láczay Kastélyhoz vezetı út, az 1925 körül még jellegzetes kikövezéssel. Az egész Hegyalján 

ezt kellene újra megvalósítani; ez is munkalehetıség. 
 
Természetesen felvetıdik a kérdés, hogy mindezt mibıl? A hogyan–ból, tehát 

elsısorban szervezéssel.  
A sárospataki polgármester (és egyben a Kistérségi Társulási Tanács elnöke) 

irányításával, egy erre kiképzett szakértı szervezésében, olyan vállalkozói légkört kell 
kialakítani, hogy a takarítási foglalkoztatás elinduljon. Ösztönözni kell, hogy a 
földtulajdonosok az EU terület alapú támogatás egy részét erre fordítsák; hogy a telephellyel 
bíró vállalkozók és intézmények ilyen foglalkoztatásokat indítsanak be.  

A helyi energia ellátási tervvel, a helyi házépítési tervekkel összehangoltan ösztönözni 
kel a takarítási, tisztítási, gazvágási, vályogvetési munkákat.  

Létre kell hozni egy roma foglalkoztatási célú, nonprofit kft-t.; elsısorban a 
közterületek, temetık, árkok, útmenti területek tisztítására; az elfekvı készletek, vacakok, 
bútorok, fa anyagok összegyőjtésére (ez utóbbiakat pl. tőzifának felaprítani) illetve a munka 
intenzív, gaz-alapú állattartás kísérleti beindítására. (Ilyen nyúltenyésztésre pl. kiválóan 
alkalmas, kihasználatlan telepek vannak a város szélén és a kistérségben. A bőztıl nem kell 
félni, hiszen a Zemplén egyik kincse, a zeolit felhasználásra vár…)  

S végül persze fel kell kutatni a pályázati lehetıségeket és azok összekapcsolhatósági 
módját.  

3.) Merni kell szembenézni azzal, hogy Sárospatakon a Rákóczi úti és a Kossuth utcai 
és a falvak szélsı utcáin az elslumposodás leértékeli a belvárost, a várost ill. a településeket. 
Nem azt mondjuk, hogy innen ki kell zárni a roma népességet, mert ez helytelen lenne, hanem 
azt, hogy nem szabad engedni tönkrement telep-szigetek, vagy belvárosi telepek kialakulását. 
Tehát megfelelı program esetén ezek az épületek, házak, porták (amíg nem késı) rendbe 
hozhatók. Ugyancsak megfelelı program keretében értékesítendık; s ebbıl természetesen a 
fizetıképes-hitelképes roma vállalkozók, családok sem maradhatnak ki.  

A roma önkormányzat és roma polgári védelem mőködtetésével, tervezetten és 
színvonalas lakossági infrastrukturális ellátást ösztönzı programmal – nem szegregált – 
további kulturált városrészt, illetve városrészeket kell tervezni és kialakítani. Természetesen 
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semmilyen módon nem tiltva, hogy piaci áron és módon egyes személyek, családok bárhol 
máshol is letelepedhessenek.  

E program forrása egyrészt pályázat, másrészt pedig a mai belvárosi szociális lakások, 
épületek piaci értékesítése.  

4.) Az oktatás terén ugyancsak programozó megbeszélés szükséges a roma tanulókkal 
közvetlen kapcsolatban lévı pedagógusok, lelkészek, roma és nem roma szülık, helyi és 
meghívott szakértık részvételével. Egyrészt szembe kell nézni az integrált ill. elkülönített 
oktatás, a tanulási elıremenetel, az interkulturális hatások tényleges, helyi jellemzıivel. 
Másrészt konkrétan vizsgálni szükséges az eddigi kutatások, kísérletek tényleges 
ellentmondásait és eredményeit. Továbbá: elemezni kell a fejlettebb EU országok (pl. 
Spanyolország, ahol 12-13% a roma népesség aránya.) és a multikulturális oktatásban 
élenjáró országok (Kanada, Ausztrália) adaptálható tapasztalatait. Meggondolandó, hogy 
pályázati támogatással kialakítható-e egy (esetleg egyházi bázisú) kísérleti, integrált vagy 
esetleg határozottan roma általános iskola. Mindkét esetben itt erre különösen felkészült 
pedagógusok dolgoznának. A kistérség (sıt: a térség) településeirıl iskolabuszok szállítanák a 
tanulókat, felkészült, az utazás alatt is nevelni tudó kísérıkkel.  

A SRK Teológiai Akadémiája és a ME CTF Kara indítsa újra a tehetségmentést, most 
elsısorban a roma gyermekek körében; egyrészt a gimnáziumi majd tanítóképzési, lelkész 
képzési orientálás, másrészt a szakmunkás képzés érdekében. Legyen helyi gyökerő, helyi 
képzéső, saját roma értelmiség ill. középszintő szakember gárda.  

5.) A közmővelıdés terén is kiinduló szempont a sárospataki tapasztalatokra is építı, 
„Egyetlen esély” tanulmány következtetése: az egyetlen esély az érintettek bevonása, s ez 
különösen a közmővelıdés terén lehetséges. Az integrált iskolák kudarcával kapcsolatban az 
egyik HVG hozzászóló véleménye: a romákról „…a legnegatívabban azok vélekednek, akik 
egyáltalán nem érintkeznek az adott etnikai csoporttal.” Továbbá: a kép illusztráción. 
”Mélyszegénység, putri, kosz. Az elıtérben autógumik, kissé távolabb a kerekeitıl 
megfosztott autót egy kislány „vezeti”. Épp sebességet vált. A képfelirat: „Játék a 
sóshartyándi cigánytelepen. Látszólagos haladás”. Persze tudjuk, kerék nélkül nem lehet. De 
ezt a fejben derengı vagy az újságban, televízióban látott képet kevesen elemzik, értelmezik. 
Legfeljebb jellemzik a rajta szereplıket: lusta, piszkos, erıszakos, buta, bosszúálló… Nagyon 
meghökkentı vagy nem ideillı lett volna az a kép, amelyen roma és nem roma gyerekek 
néptáncot járnak? S alatta a felirat: „Szüreti ünnepség Szenrıládon”? „17 

Tehát: a roma kultúrát (éspedig nem csak a zenét és táncot) bemutató, majd roma és 
nem roma szereplık, résztvevık közös programjait kell megszervezni. Intenzív és határozott 
lépéseket kell tenni a gyermek és felnıtt roma amatır alkotó, foglalkoztató, mővészeti 
csoportok kiterjesztése érdekében.  

6.) Az egészségügyi szociális ellátás következik a megbeszélés, programozás, 
foglalkoztatás, lakhatás, oktatás, közmővelıdés terén kialakított elgondolásokból. Az oktatás 
és közmővelıdés intézmény- és eszköz rendszerén keresztül tudatosítani kell a roma lakosság 
körében, hogy mi jár, mi adható és milyen feltételekkel, összekapcsolva az egészségügyi, 
fogamzásgátlási nevelı, felvilágosító, segítı programokkal.  

7.) Ám mindezt a többségi lakosságnak is tudnia kell, tehát a roma népesség tényleges 
helyzetérıl, gondjairól és a lehetıségekrıl felépített, folyamatos (és nem esetleges, kiragadott, 
kampány szerő) tájékoztatásra van szükség. Ebben a helyi tömegkommunikáció, az újságok a 
közösségfejlesztési, a népfıiskolai tapasztalatokra és szakemberekre támaszkodjanak, 
konkréttá téve az óhajt: „ Akik arra adják a fejüket – márpedig a népfıiskolák alapvetı 
célkitőzései közé tartozik -, hogy azok hangját hallassák akik maguk nem tudják azt hallatni; 
hogy azokat vonják be, akik kirekesztettnek érzik magukat; hogy mindenki számára élı 

                                                 
17 Pócsik Andrea: Átértékelıdı multikulturalizmus. HVG, 2008. február 02. 103-104. old.  
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gyakorlattá tegyék az élethossziglan tartó mővelıdés jogát: azok hosszú életőek lesznek ezen 
a földön és sok lesz a munkájuk. Ebbıl mi egy nagyon kis részt most derekasan elvégeztünk. 
Ami arra volt leginkább jó, hogy emberileg is megismerjük és becsüljük egymást, s 
szakmailag még jobban tudatosuljon bennünk – s talán másokban is – a folytatás 
szükségessége.”18 
 

3.2.2. Egészségügyi-szociális javaslatok 

3.2.2.1. Bevezetés 
 
A közösségi érdekeket elıtérbe helyezve a társadalmi jólét tudatának elérhetısége 

emeli az egyének kölcsönös együttmőködését. A helyi fejlesztésben fı vezérelvként az emberi 
szükségletek kielégítésébıl, mint az emberi tevékenységek legfıbb motivációs tényezıjébıl 
indulhatunk ki. Ebben a nézetrendszerben a fejlıdés nem más, mint a szükségletek mind 
szélesebb körének kielégítése a közösség mind szélesebb rétegei számára.  

A fejlıdés tehát mennyiségi változás (pl. több választható út) de még inkább minıségi 
változás is Valamennyiünk felelıssége pedig az, hogy egészségtudatosabban éljünk, vagyis az 
egészség ügye a fejben és ne a háziorvosnál, a szakrendelınél, vagy a kórháznál 
kezdıdjön,hanem a megelızésnél., a  sportolásnál, az egészségesebb étkezésnél és a 
rendszeres szőréseknél Mindez megvalósítható jól szervezett egészségügyi managmenttel és a 
szociális és egészségügyi vonalon a jól összehangolt  stratégiai tervezéssel. A városban 
mőködı társadalmi szervezetek és a lakosság közös összefogásán alapuló tevékenységek terve 
az egészséges közösségi létért 

Az egészségterv technikai értelemben nem statikus programtervezet. Az egészségterv 
emberléptékő életszemléletet váltó folyamat. 

.  

11. ábra Az egészségterv készítésének folyamata 
 

                                                 
18 Mihályfi Márta – Sz. Tóth János – Trencsényi Imre: Egyetlen esély: az érintettek bevonása. In: 

Egyetlen esély: az érintettek bevonása. Trencsényi Imre (szerk). [1999]: Bp., Magyar Népfıiskolai Társaság, 55. 
old.  
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Az Egyenlı Bánásmódról és az Esélyegyenlıség Elmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvény 35. §-a szerinti települési esélyegyenlıségi program  elemzi a településen él 
hátrányos helyzet csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza az e csoportok 
esélyegyenlıségét elsegítı célokat. Az önkormányzati esélyegyenlıségi program tartalmazza 
különösen a helyi közügyekkel és a települési önkormányzat által ellátott feladatokkal 
kapcsolatos célokat, megvalósításuk forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését.  

Az Oktatás és Kulturális Minisztérium (OKM) egyebek mellett a közoktatásról szóló 
1993. LXXIX. 1törvény 89. §-a  értelmében írandó települési közoktatási esélyegyenlıségi 
intézkedési terv kapcsán különösen a közoktatás terén megvalósuló esélyegyenlıség 
elmozdítását kívánja ösztönözni. A legfrissebb kutatások szerint a közoktatásban jelen lévı 
szegregációs és szelekciós mechanizmusok korlátozzák az egyenlı hozzáférést a minıségi 
oktatáshoz, és továbbmélyítik a társadalmi különbségeket. A jelenség nem csak a hivatkozott 
törvény kapcsán vet fel kérdéseket, hanem gyengíti a társadalmi kohéziót és rontja 
Magyarország versenyképességét. 

 Hivatkozással a fentebb említett és a 2006 évi CIV. törvényre, javasolt  Sárospatak és 
kistérsége esélyegyenlıségi tervezetét  külön elkészíteni és kistérségi minta modellként  
elkészítve országosan is bevezetni. 

A városi-kistérségi jóléti közszolgáltatások terve 
 
Az átfogó célok közül az egyik legfontosabb a jóléti közszolgáltatások tervezése és 

megvalósítása a Sárospatakon és a kistérségében. Mit is jelent ez?  
A magyar lakosság egészségi állapota, szociális biztonsága és életkörülményei az 

elmúlt évtizedek során egyre inkább romlottak és folyamatosan súlyos társadalmi problémák 
forrásává váltak. Ehhez társul a szegénység, a társadalmi kirekesztıdés, a társadalmi tıke és 
az esélyegyenlıség riasztó csökkenése.  Ma már egyértelmően látható, hogy a válságot csupán 
az egészségügy vagy a szociális ellátás önmagában nem képes megoldani. A diagnózis, 
terápia és kezelés megköveteli a jóléti rendszerünk gyökeres átalakítását, és ezzel 
párhuzamosan egy olyan szemléletváltást, amely újra értelmezi és újjászervezi a teljes 
szociális ellátó rendszert. E paradigmaváltásnak az a lényege, hogy szélesebb értelemben és 
összefüggéseiben kell vizsgálni változó világunk társadalmi kihívásait, az emberek 
megváltozott szükségleteit. 

Az átalakulás megköveteli, hogy a jóléti rendszereket a holisztikus és rendszerelvő 
gondolkodás és szemlélet hassa át. Ennek egyik fontos feltétele, hogy megszüntesse a 
társadalmi alrendszerek hierarchikus kapcsolati rendszerét. Helyette a kölcsönösségen, a 
partneri együttmőködésen alapuló, több alrendszert magában foglaló, interaktív 
kapcsolatrendszerek hálózatát kell kialakítani, amelyek középpontjában az ember áll. 

 

3.2.2.2. Szociális jóléti szolgáltatások tervezése 
 
Az egészségügyi a szociális és a szolgáltatásfejlesztési tervek célja, hogy irányvonalat 

nyújtson az önkormányzatok és szervezeteinek a lakásügyek, a szociális jóléti szolgáltatások, 
valamint a finanszírozás és segélyezési alapok tervezéséhez.  

 

Jövıkép (jövıvízió) 
Egyének, családok és közösségek életminıségének, szociális biztonságának és 

egészségügyi állapotának növelése, egy magas színvonalú integrált szociális, egészségügyi, 
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lakásügyi és egy sokoldalú közösségi szolgáltatásokat biztosító helyi jóléti rendszer 
kialakítása. Külön hangsúlyt helyezve a gyermek és családvédelemre, az idısgondozásra, a 
hátrányos helyzető és kisebbségben élı személyek gondozására, valamint a szegénység 
terjedésére és a társadalmi kirekesztıdés megfékezésére, az esélyegyenlıség biztosítására. 
Ennek érdekében: 

A lakossági szükségletek sokoldalú, komplex kielégítéséhez egy jól koordinált, 
integrált humán szolgáltató rendszer kialakítása van szükség, különös hangsúlyt helyezve 
megelızésre és rehabilitációra, a korai krízis intervencióra, a lakóközösségek színvonalának 
javítására a gondozási csomagok19 és prioritások meghatározására. 

A lakosság és a szolgáltatók között a szoros partneri kapcsolatok kiépítése, egy 
sokoldalú, rugalmas és igazságos jóléti szolgáltató rendszer kialakítása érdekében 

Az egyének, családok és a közösség bátorítása, hogy nagyobb felelısséget vállaljanak 
saját egészségük megırzésében és szociális jólétük biztosítása érdekében.  
 

Javasolt szociális közösségfejlesztı programcsomagok 
• A preventív egészségmegırzés hatékonyságának javítása, egészséges életmód 

kialakítása a hátrányos helyzető rétegek számára pld. szervezett 
háziasszonyképzéssel, 

• Egészségfejlesztı, életminıség javító programok folytatása, újakkal bıvítése: 
életmód tábor, országos találkozókba bekapcsolódás, helyi szervezés, 
mentálhigiénés házi gondozás 

• Egészség klub kialakítása, gyalogtúrák, kerékpártúrák szervezése, jóga, 
gyógytorna klub létrehozása és mőködtetése Helyben történı egészségnapok  
szőrıvizsgálatok lebonyolítása, nyugdíjas klubok mőködtetése 

• Szabadidıpark kialakítása, valamint a népi mesterségeket bemutató 
rendezvénysorozat 

• Egészségnevelési hét az oktatási és közmővelıdési intézményekben a 
.kollégiumban szőrıvizsgálatok felvilágosító elıadások tartása orvosok 
segítségével drogprevenció. 

Kiemelt drogmegelızési program   

Egészségırök-városırök képzésének bevezetése 

Éppen jelenlétük, önkéntes elkötelezettségük és igen jelentıs létszámuk miatt nagyon 
sokat tehetnek a megelızés érdekében.  Meg tudják szervezni a környezet ellenırzését, távol 
tudják tartani az iskolák, a lakókörnyezet, a munkahelyek, a szabadidıs programok 
környékérıl a kábítószer-terjesztıket (dealerek), figyelemmel tudják kísérni lakókörnyezetük 
fiataljainak tevékenységét. Felügyeletük alá tudnak vonni szabadidıs rendezvényeket, 
klubokat tudnak létrehozni, ahol értelmes tevékenységet tudnak kínálni a kornyék lakóinak.  

Kapcsolatépítés és együttmőködés a különbözı szervezetekkel. 
Az egészségırök-városırök alakítsanak ki együttmőködést: 
• az oktatási intézményekkel, 
• a különbözı munkahelyekkel, 

                                                 
19 A gondozási csomag egy olyan több komponensbıl álló szolgáltatás, amely a felmért szükségletek 

alapján kerül meghatározásra, és amelyet idıközönként újra értékelnek, hogy folyamatosan megfeleljen a kívánt 
szükségletek kielégítésére. 
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• a sport- és szabadidıs létesítményekkel, 
• a lakókörnyezetükkel: az ott élı családokkal, szülıkkel és gyermekekkel, 

fiatalokkal, felnıttekkel, 
• az egészségügyi létesítményekkel, drogambulanciákkal, missziókkal, 

rehabilitációs otthonokkal.  
Ennek legfontosabb módszerei: 
•  rendszeres, nyílt,  területi jelenlét, 
• speciális figyelırendszer megszervezése, amelynek feladata a 

veszélyeztetett korosztály figyelemmel kisérése, 
• iskolai rendezvényeket segítı közremőködés, 
• részvétel a felvilágosító munkában, 
• szabadidıs PREVENCIÓS klubok létrehozása, 
• elsısegélynyújtás lehetıségeinek ismerete és szükség szerinti alkalmazása. 
A drogfogyasztás, a szenvedélybetegségek megelızésében az ifjúság hasznos 

idıtöltése, cselekvı programjai, a sport- és kulturális igények felkeltése és az ezekhez 
szükséges feltételek biztosítása a legfontosabb terület. A biztonságos családi háttér, a szülık 
felelıssége gyermekeikért, az értékek megteremtése és közvetítése saját példájukon 
keresztül, a megfelelı érzelmi háttér és kötıdések kialakítása, bizalomteljes légkör, a szülık 
és gyermekek kölcsönös tisztelete és szeretete egymás iránt. Napjainkban sajnos sok család, a 
veszélyeztetett helyzető gyermek, és sok a beteg, ellátásra szoruló szülı. A 40 évesek 
korosztálya a legmagasabb rizikófaktorba tartozik. Ha pedig találkoztak már ezekkel a 
problémákkal, akkor tudjanak a megfelelı egészségügyi és más segítı lehetıségekhez 
fordulni. 

Az egészségügyi ellátásban részesülık adatait a személyes adatok védelmérıl és a 
közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló, valamint az egészségügyi törvény értelmében 
szigorúan védetten kell kezelni (különleges adat). 

 

Kiemelt: egészségnevelés, sport 
•  Iskolai sportkörök, diáksport egyesületek támogatása, a hátrányos helyzető, 

illetve veszélyeztetett fiatalok rendszeres sportolásának elısegítése. 
• Sport- és szabadidı programok szervezése a városi-kistérségi futómozgalomban 

részvételük támogatása (nevezési díjak) 
• Ingyenes sportszerkölcsönzés 
 A programok célja az, hogy egyrészt a potenciálisan veszélyeztetett gyermekek 

számára változatos idıtöltést kínáljanak, másrészt a problémás, illetve veszélyeztetett 
fiatalok sportolási lehetıségeit megteremtik, és ezáltal elısegítik a társadalomba való 
beilleszkedést. 

Stratégiai irányelvek 

Az a keret, vagy irányvonal, amely lehetıvé teszi a legfontosabb törekvések, a várható 
eredmények és azok következményeinek (outcome) tervezését, amely meghatározza a 
cselekvés idırendi folyamatát és a megvalósítás ütemtervét. Az öt legfontosabb irányvonal: 

• Az egészségügyi és szociális szolgáltatások javítása a hatékonyság növelése 
érdekében 
• A helyi önkormányzat kapacitásának növelése a lakosság életminıségének javítása 
érdekében 
• A források újraelosztása a változó környezeti igények és szükségletek szerint 
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• Az együttmőködési kultúra és a közös gondolkodás (partnerség) erısítése 
• Szilárd és tartós menedzsment felállítása 
Értékek 
Hangoztatni, és csupán méltányolni értékeinket, önmagukban még nem elegendık 

ahhoz, hogy a cselekvéshez ezeket az értékeket szem elıtt tartva a kívánt eredményeket 
elérhessük. Ehhez az alábbi szempontok járulnak hozzá: 

Vezetés 
• Törekedjen a vezetés a legmagasabb színvonal (minıség) elérésére. 
• Világos és egyértelmő irányvonalak meghatározása.  
• Törekedni kell az eredmények és teljesítmények következetes és menedzselt 

szemlélető megvalósítására. 
A magas szintő szolgáltatások követelményei 
• Partnerségben dolgozni mindenkivel, hogy a lehetı legjobb eredményeket 

(outcome) lehessen elérni az egyének, családok és a közösség érdekében. 
• Legyen a program fogékony és toleráns. 
• Rendelkezzen kellı ítélıképességgel. 
Tiszteletadás 
A személyzethez és a kliensekhez legyen mindig szívélyes és udvarias, tartsa szem 

elıtt emberi méltóságukat, minden körülmények között. 
Tartsa szem elıtt az értékszemléleti különbségek minden formáját, és az 

esélyegyenlıség valamint a szolgáltatásokhoz való könnyő hozzáférhetıség elve szerint 
mőködjön. 

Megvesztegethetetlenség és erkölcs 
• Tisztességesen és körültekintıen cselekedni minden vonatkozásban 
• Példát mutatni és bátorítani az etikus viselkedést 

Felelısségre vonhatóság 
• Felelısen dönteni és cselekedni 
• Az üzleti ügyek legyenek jól átláthatók 

A személyzet értékelése 
• Nem szabad elfelejteni, hogy a személyzet (munkatársak) a program 
megvalósításának értékes forrásai 
• A személyzet folyamatos értékelése és teljes képességük kibontakozódásának 
támogatása 

Ésszerősítés (innováció), és lelkesedés  
• Kellı mértékő kockázat vállalás 
• Vállalkozó szellemő és a változások (kihívások) elfogadása 

3.2.2.3. Menedzsment 
 

A helyi jóléti rendszer gyakorlati megvalósításának és mőködtetésének irányító és 
integráló szerve. Fontos szerepet játszik az adott település (városi) jóléti rendszerének, 
szervezési, tervezési feladatainak megvalósításában, a szolgáltatók tevékenységének 
összehangolásában, valamint a szükségletek hatékony, összehangolt és költségkímélı 
kielégítésében.  

A menedzsment legfontosabb funkciói: 
• Tervezés 
• Szervezés 
• Koordinálás 
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• Vezetés 
• Ellenırzés 
A menedzsment alatt egy olyan átfogó irányító, döntéshozó és a különbözı 

szolgáltatói tevékenységet összehangoló rendszert értünk, amelyben a közösség és tagjai 
akkor és azt kapja, meg amire a költséghatékonyság és szakmai követelmények  keretei között 
a legjobban szükség van. 

A menedzsment szerepe az Integrált Városi-Kistérségi Jóléti Rendszer 
megvalósításában 

• Olyan körülírt tevékenységek összessége, amelyek szükségesek ahhoz, hogy 
biztosítsanak egy jól koordinált és hatékony lakossági ellátást, a tervezési és operációs 
menedzsment közremőködésével 

• A menedzsment szakmai irányítását és felügyeletét a különbözı ágazatok 
képviselıibıl álló helyi tanácsadó és koordináló testület látja el 

• Biztosítja a szervezetek sokoldalú integrált szolgáltatásait, megtervezi a 
szolgáltatások nyújtásának pénzügyi, gazdasági és eszköz szükségleteit. A gondozási 
csomagok tartalmi elemeit összehangolja 

• Biztosítja a szükséges információkat az adott település jóléti rendszerének 
tervezéséhez. Részt vesz a fejlesztések, beruházások döntés elıkészítésében 

A menedzsment az adott város és kistérség intézménye, amely egy közös és koherens 
rendszerbe integrálja mindazokat a szociális jóléttel összefüggı szolgáltatásokat, amelyek 
szükségesek a lakosság hatékony ellátásához, beleértve a térség humán szféráját érintı 
pénzügyi, tárgyi és informatikai erıforrások tervezését és mőködtetését. 

A teljesítménymérés 
• A teljesítménymérés a rendszeresen győjtött és stratégiai szinten felhasznált 

információk nyomon követése és értékelése 
• A teljesítmény mérés a program megvalósításának – elsısorban a részfeladatok 

(célok) elımenetelének - folyamatos ellenırzése és a tájékozódás, a program menedzsment 
fontos része 

• A teljesítménymérés tájékoztathat a program vezetés típusáról és szintjérıl (a 
tevékenységrıl), a program közvetlen szolgáltatásairól és a szolgáltatások nyújtásáról 
(outputs) és a szolgáltatások és azok nyújtásának végeredményeirıl (outcomes) 

• Egy programnak, lehet bármilyen tevékenysége, feladata, rendeltetése vagy 
politikája szükséges, hogy legyen egy jól körülhatárolt célja, vagy a feladatok egymást követı 
kijelölése 

• A teljesítménymérés elsısorban arra koncentrál, hogy vajon egy program 
megvalósítja-e a kitőzött feladatait, és azt egy mérhetı teljesítmény- standard formájában 
fejezi ki  

• Folyamatos jellegét tekintve, a teljesítménymérés úgy is szolgálhat, mint a 
menedzsment korai figyelmeztetı rendszere, és mint a közösség ellenırzı eszköze 

Egy programnak, lehet bármilyen tevékenysége, feladata, rendeltetése vagy politikája 
ahhoz, hogy mérni tudjuk teljesítményét, szükséges, hogy legyen jól körülhatárolt célja, és a 
feladatok egymást követı leírása. 

A menedzsment lehetıvé teszi, hogy az önkormányzatok számára kötelezı és önként 
vállalt feladatok egész sorát ellássa, bevonva a magánszektor szolgáltatóit is. Bár a gondozási 
menedzsmentre a stratégiai terv irányvonala és szempontjai kötelezıek, nincs megszabva, 
hogy miképpen oldja meg a feladatokat. A menedzsment mérlegeli és eldönti a különbözı 
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választási lehetıségeket, megvizsgálja hatékonyságukat és a felmerülı költségek optimális 
összjátékát. Az alábbiakat kell, hogy szem elıtt tartsa: 

• Természetét tekintve legyen, rugalmas és fejlıdıképes 
• A már meglévı rendszerre támaszkodjon 
• Illeszkedjen a helyi körülményekhez és célfeladatokhoz 
• Az érdekelt szervezetek és képviseletek értsenek egyet vele 
• Oktatási és képzési feladatokat is lásson el  
Mindehhez fontos a „szükséglet” kifejezés pontos értelmezése, megértése, mivel egy 

szükségletorientált gondozási rendszer megvalósítására törekszünk. A legfontosabb szempont 
a szervezés és a gyakorlat számára, hogy az ellátásra szorulók és gondozóik érdekeit 
szolgálja. A gondozási menedzsment és a felmérés csak akkor fog eredményt hozni, ha a 
szolgáltatók külön-külön, de közösen is, egy folyamatos képzési programban vesznek részt.  

Fontos szempont továbbá a közös elkötelezettség és egy idırendi terv felállítása a 
részfeladatok megvalósítása érdekében 

Az eset menedzsment folyamata 
Az eset menedzsment egy olyan együttmőködési folyamat, amely felméri a 

szükségleteket, megtervezi kimenetelt (output) a szükséges beavatkozásokat, és a gondozási 
terv megvalósításához szükséges forrásokat, eszközöket és feltételeket. Biztosítja az egyedek, 
és családok szükségleteinek sokoldalú integrált kielégítését.  

Amint növekszik a szolgáltatások sokszínősége, a hatékonyság érdekében, egyre 
nagyobb súlyt kell fektetni a szükségletek differenciálására, a szükséges alternatívák 
kiválasztására, illetve a prioritások eldöntésére. Ebben igen fontos szerepet játszik a korrekt, 
sok szempontra kitérı szükségletfelmérés. Fontos továbbá a szolgáltatók szervezeti, 
szerkezeti és mőködési tevékenységének progresszív átértékelése, egy új szolgáltatói kultúra 
kialakításához. 

Ma még a felhasználók (kliensek) a gondozók által nyújtott szolgáltatások során függı 
helyzetbe kerülnek, és sokszor alá vannak rendelve a szolgáltatást nyújtók érdekeinek. A 
menedzser szemlélető ellátás kiépítése során a szolgáltatók szerepköre és tevékenysége 
fokozatosan szabályozottá válnak, a gondozottak és gondozóik egyenrangú félként 
mőködhetnek együtt. Ez a felek között visszaállítja a közös érdekeltségen alapuló egyensúlyt, 
amely egyben garantálja a magas színvonalú és minıségi szolgáltatások folyamatos nyújtását. 

A gondozási menedzsment tehát egy olyan szervezett folyamat, amelynek során az 
egyedi szükségletek kielégítéséhez szabjuk a rendelkezésre álló szolgáltatásokat és nem 
fordítva. Az esetmenedzsment az a fogalom, amellyel leírjuk azt a folyamatot, amelyen 
keresztül a felhasználók - azonos esélyek mellett - megkapják szükségleteikhez mérten a 
megfelelı segítséget, és a szolgáltatásokhoz és ellátásokhoz való hozzáférhetıség 
esélyegyenlıségét.  

A gondozási menedzsment egy állandó körforgást igénylı tevékenység, amely keretei 
között a szükségletek irányított felmérése történik, majd ezek kielégítéséhez a szükséges 
szolgáltatások kijelölése történik, valamint a szükségletek folyamatos újra értékelését végzi. 
Mindez a szükségletek kielégítésének hatékony és pénzkímélı feltételeit teszik lehetıvé. 

A különbözı szervezetek és testületek szoros együttmőködésének koordinálása sok idıt 
emészthet fel és egyértelmő határidık, felállítását követeli meg. A menedzsment ebben fontos 
szerepet játszik. Ennek fıleg ott van komoly jelentısége, ahol idıben egyszerre több közös 
program, illetve gondozási terv megvalósítására és fejlesztésére kerül sor.   
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3.2.2.4.  Sárospataki Szociális Szolgáltató Központ 
 
A magyar lakosság egészségi állapota, szociális biztonsága és életkörülményei az 

elmúlt évtizedek során egyre inkább romlottak és folyamatosan súlyos társadalmi problémák 
forrásává váltak. Ehhez társul a szegénység, a társadalmi kirekesztıdés, a társadalmi tıke és 
az esélyegyenlıség riasztó csökkenése.  Ma már egyértelmően látható, hogy a válságot csupán 
az egészségügy vagy a szociális ellátás önmagában nem képes megoldani. A diagnózis, 
terápia és kezelés megköveteli a jóléti rendszerünk gyökeres átalakítását, és ezzel 
párhuzamosan egy olyan szemléletváltást, amely újra értelmezi és újjászervezi a teljes 
szociális ellátó rendszert. E paradigmaváltásnak az a lényege, hogy szélesebb értelemben és 
összefüggéseiben kell vizsgálni változó világunk társadalmi kihívásait, az emberek 
megváltozott szükségleteit. 

Az ilyen szemlélető megközelítés manapság – Neumark Tamás által kidolgozott - az 
Integrált Helyi Jóléti Rendszerek (IHJR) koncepciójában jelenik meg, amely a komplex, 
humánökológiai gondolatrendszert kívánja a gyakorlatban megvalósítani. 

Amikor a jóléti rendszer átalakításáról beszélünk, nem csupán a szociális vagy 
egészségügyi ellátást értelmezzük. Ide tartozik a lakásügy, az idısgondozás, az oktatás, a 
család és ifjúság védelem, a felnıttképzés, a munkanélküli ellátás, a hajléktalan-ellátás, a 
fogyatékos és a rehabilitációs és preventív egészségfejlesztés, a mentálhigiéné és a 
területfejlesztés is. Vagyis a társadalmi lét újratermelésének minden olyan területe, amely 
valamilyen mértékben közvetlenül befolyásolja az életminıség alakulását, az emberek 
életmódját. 

A város elöljárói és lakosai kezdik felismerni, hogy sokat kell tenniük azért, hogy a 
térség perspektivikus, fenntartható, az IHJR szempontjait is felhasználó, komplex fejlesztését 
megalapozzák. Az eddig készült több fejlesztési koncepció, dokumentum, pályázati anyag 
közös eleme: a szellemi erık arra törekszenek, hogy a kistérség kulturális oktatási szellemi 
hagyományai, társadalmi tıkéje, erıforrásai az információs kor lehetıségeit felhasználva 
összehangoltan szolgálják a fenntartható fejlıdést, a népesség méltó boldogulását.  

A helyzetelemzés is foglalkozik azzal, hogy szükséges létrehozni a sárospataki Városi-
Kistérségi Szociális Szolgáltató Központot. (SÁRSZSZOK) Az elızmények elemzett 
megvalósíthatósági tanulmánya az alábbi összefoglaló. 
 

3.2.2.5. Sárospataki Szociális Szolgáltató Központ 
 
Sárospatak és a kistérség települései szövetkeznek abból a célból, hogy az összefogás 

révén a lakossága életminısége javuljon. A kistérség tizenhat kistelepülésbıl áll, központja 
Sárospatak  

A kistérség települései egyre inkább ráébredtek az összefogás és a közös pályázás 
elınyeire, amely mindannyiuk számára elınyösebb helyzetet, nagyobb lehetıségeket teremt. 
A kistérség települési egyet értenek a humán erıforrás fejlesztés fontosságában.  

A térség nagyvárosi központja Miskolc, amely nem tagja a kistérségi társulásnak; 
oktatási, kulturális, jóléti és munkahely kínálatával részben kedvezı hátteret jelent a 
kistérségeknek, ugyanakkor nagyvárosi szolgáltatásaival is vonzza a térségi lakosokat. A 
távolság viszont nagy.  

Sárospatak és kistérsége arra törekszik, hogy megteremtse a saját feltételeinek 
megfelelı és problémái megoldását szolgáló humán erıforrás rendszert, gazdasági 
infrastruktúrát és szolgáltatásokat, így a nagyvárossal szembeni függı helyzetét 
mellérendeltségi viszonnyá formálja.  
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A szolgáltató központ, azaz a SÁRSZSZOK célja a Sárospatak-i és a kistérség 
szociális-, egészségügyi-, jóléti intézményei közötti együttmőködés fejlesztése oly módon, 
hogy a kialakuló szisztéma modellként is szolgáljon arra, hogy a nagyvárosok árnyékában 
elhelyezkedı, ám a maguk erejében bízó települések egy közös célrendszer érdekében össze 
tudjanak fogni, meg tudják fogalmazni a saját, a szomszédos nagyvárostól szükségszerően 
eltérı érdekeiket, s a nagyváros által kínált lehetıségeket is figyelembe véve, önálló 
mozgástérre törekedve alapozzák meg jövıjüket. 

E fı cél érdekében a Sárospatak és a kistérség települései szociális szolgáltató 
központot kívánnak létrehozni, amely szakmai segítséget nyújt a kistérség szociális és 
egészségügyi intézményei által külön-külön nem kezelhetı, megoldatlan problémákra, különös 
tekintettel a szociálisan, egészségügyileg hátrányos helyzető emberek integrálására.  

A SÁRSZSZOK közvetlenül láthat el, szervezhet meg minden olyan feladatot, amelyet 
az egyes települések jóléti intézményei önállóan nem vagy nem megfelelı hatékonysággal 
tudnak ellátni. Segíti olyan szakmai kapcsolatok, együttmőködések kialakítását, amelyek az 
egész kistérség fejlıdését szolgálják, és lehetıséget adnak a szociális és egészségügyi 
dolgozók szakmai elırehaladására is. A SÁRSZSZOK segíti az információ csere fórumainak 
megteremtését, mőködtetését, tanácsadói rendszer mőködtetését, ezáltal hozzájárul a jóléti 
színvonal emeléséhez. Az intézmények szakmai felmérésével biztosítja a rendszer 
mőködésének monitoringját. A központ segítı szolgáltatásai különösen fontosak a hátrányos 
helyzető kistelepülések és a beteg ill. hátrányos helyzető rétegek számára, akiknek a 
felzárkóztatása speciális módszereket igényel. 

A Központ mőködéséhez nélkülözhetetlen a kommunikációs kapcsolatok fejlesztése, a 
térség jóléti intézményei számára a modern információs szolgáltatások elérésének biztosítása.  

A városi-kistérségi integrált jóléti együttmőködési modell megvalósítása, a szolgáltató 
központ mőködése, programjainak fokozatos fejlesztése és egyre szélesebb témákban való 
igénybe vétele révén a város és a kistérség számára számos pozitív hatás valószínősíthetı. 

- A sárospataki kistérségben és a városban megvalósul az egészségügyi-, a szociális- 
és a gyermekvédelmi törvényekben a települési önkormányzatok számára, kötelezı 
feladatként elıírtak teljesítésére.  

- A koordináció és integráció nyomán bıvül az ellátottak köre, tartalmában 
kiszélesedik, és minıségében javul az ellátás. 

- Javul a népesség közérzete, erısödik a társadalmi kohézió, az általánosan jellemzı 
magyar rosszkedvőség fokozatosan az életes, optimista, jobb kedvő szemlélet irányában 
változik. Kibıvül a generációk közötti párbeszéd és erısödik a kapcsolat. Mindez a 
gyermekvállalási kedv és a mortalitási tendenciák javulását is eredményezheti. 

- A város és kistérség népességmegtartó képessége nı, az elvándorlás csökken. 
Kialakul a kistérségi identitástudat. 

- A város és kistérség pozíciója a megyében javul, az elmaradottabb kisfalvak 
felzárkóznak a régió fejlettebb térségeihez. 

-  Az együttmőködés hatása tovagyőrőzik és fejlıdik a partnerség a régióban 
- A város és a kistérség pozíciói javulnak a megye nagyvárosával szemben; az 

alárendeltségi viszonyt az együttmőködı, partneri modell váltja fel.  
 

3.2.2.6. Egészségügyi feladatok 
 
1. A Társulás megfigyelı rendszert tart fenn, illetve mőködtet, amelynek célja a 

kistérség egészségügyi helyzetének a figyelemmel kísérése, a lakosság egészségügyi 
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helyzetének romlása esetén felvilágosítás szervezése, tanácsadó rendszer mőködtetése az 
egészségre ártalmas rizikófaktorok csökkentése érdekében. 

2. A Társulás olyan figyelı-rendszert mőködtet, amely figyelemmel kíséri a 
szakellátási kapacitás kihasználtságát, összehangolja a kistérségi szakellátás kapacitás 
igényeket. 

3. A Társulás dolgozza ki a városra, s a kistérségre kiterjedı szolgáltatás-szervezési 
koncepciót, alapul véve a települési szolgáltatás-szervezési koncepciókat, illetve 
összehangolja a települési szolgáltatás-szervezési koncepciókat. 

4. Az egészségügyi alapellátás körzeti kialakításának újraszervezett strukturált 
összehangolása. 

5. Háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgálat térségben történı közös, vagy egyeztetett 
fenntartása, mőködtetése. 

6. A térségben összehangolt hétközi, illetve a városban a hétvégi központi orvosi 
ügyelet székhelyén mentıállomás létrehozása, mőködtetése. 

7. Közös gyermek, ifjúsági, iskolai és felnıtt fogászati ellátás, fenntartása. 
8. Térségre kiterjedı illetékességgel rendelkezı rehabilitációs központ mőködtetése. 
9. A térségben egészségügyi szőrıvizsgálatok szervezése. 
10. A Társulás gondoskodik Sárospatakon és a térségben a foglalkoztatás- 

egészségügyi vizsgálatok megszervezésérıl, biztosítja a feladat ellátásához szükséges tárgyi 
és személyi feltételeket. 

11. A Társulás gondoskodik a térségben az iskola- egészségügyi ellátás biztosításáról, 
illetve szervezésérıl. 

12. Információs hálózatot mőködtet, mellyel a helyben szokásos módon információt 
nyújt a társult települések önkormányzatainak azok által fenntartott intézményeknek, illetve a 
kistérség területén mőködı intézményeknek (fenntartótól függetlenül), a feladat ellátás 
folyamatáról és eredményérıl. 

13. Pályázatot nyújthat be és figyeli az esetleges pályázati lehetıségeket is és segíti a 
társulásban részt vevı települések önkormányzatait a pályázat elkészítésében. 

14. Kihelyezett szakmai konferenciákat, továbbképzéseket szervez az egészségügyi 
ellátásban résztvevı dolgozók számára. 

15. Vizsgálja a közös intézménylétrehozás és mőködtetés lehetıségeit. 
16. A Társulás látja el közös ellenırzési terv alapján a társulásba belépett társult 

önkormányzatok esetén a fenntartói törvényességi ellenırzési feladatokat.  
17. A Társulás szervezi a társulás tagjai intézményei szakmai tevékenységének 

mérését és értékelését.  
18. Egyezetı fórum szerepét tölti be az egészségügyi alapellátás biztosításra kötött 

megállapodások során a kistérség önkormányzatai között esetlegesen felmerülı viták 
elintézésében. 

19. Kistérségi egészségügyi adatbázist hoz létre. 
 

3.2.2.7.  Szociális feladatok: 
 
• A Társulás összehangolja a város és a kistérség területén a szociális tevékenységet 

és szolgáltatásokat végzı intézmények fejlesztését, szolgáltatásainak biztosítását, 
mőködtetését és mőködését. 

• A Társulás vizsgálja a közös intézménylétrehozás és mőködtetés lehetıségeit. 
• A városban és a kistérségben a Társulás gondoskodik a szociális foglalkoztató 

közös mőködtetésérıl. 
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• A Társulás gondoskodik a térségre kiterjedı feladat ellátási körzettel rendelkezı 
idıskorúak otthonának létrehozásának elıkészítésérıl, a tárgyi, személyi feltételek 
biztosításáról, az elıkészítést követıen dönt annak létrehozásáról és fenntartásáról. 

• A Társulás a város és a kistérség területén megszervezi a házi gondozást, a 
szükséges tárgyi, személyi feltételeket koordinálja.  

• A Társulás kistérségi szinten is mőködteti a jelzırendszeres házi segítségnyújtást. 
• A Társulás koordinálja a városban és a kistérségben a helyi családsegítı 

központok, napközik létrehozását.  
• A Társulás megszervezi a térségben a fogyatékosok nappali ellátását.  
• A Társulás segíti és koordinálja a városban és a térségben az etnikai programok 

kidolgozását. 
• A Társulás megszervezi és koordinálja a házi betegápolást a városban és a 

kistérségben. 
• A Társulás megszervezi és koordinálja a szociális étkeztetést azokon a 

településeken, amelyeken ezt önállóan nem tudják biztosítani.  
• A Társulás a szociális intézmények támogatására pályázatot nyújthat be. 
• A Társulás látja el a társult önkormányzatok esetén a fenntartói törvényességi 

ellenırzési feladatokat. 
• A Társulás szervezi a társulás tagjai intézményei szakmai tevékenységének 

mérését, értékelését, és ellenırzését.  
• A Társulás egyezetı fórum szerepét tölti be a kistérség önkormányzatai között a 

szociális ellátás biztosítására kötött megállapodások végrehajtása során esetlegesen felmerülı 
viták elintézésében. 

• A Társulás városi-kistérségi adatbázist hoz létre. 
 

3.2.2.8. Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 
 
1. A Társulás összehangolja a városban és a kistérségben a gyermek- és 

ifjúságvédelem munkáját és a fejlesztéseket. 
2. A Társulás közösen biztosítja egyes gyermekjóléti alapellátásokat: 

-  gyermekjóléti szolgálat, 
-  gyermek napközbeni ellátása, 
-  helyettes szülıi hálózat. 

3. A Társulás szervezi a máshol igénybe vehetı szolgáltatásokhoz való hozzájutást.  
4. A Társulás gyermekvédelmi pályázatokat nyújthat be. 
5. A Társulás szakmai tanácskozásokat szervez a város és a kistérség gyermek- és 

ifjúságvédelmi szakemberei számára. 
6. A Társulás városi-kistérségi adatbázist hoz létre.” 
 

3.2.2.9. Az integrált szolgáltatás helyzete a városban és a kistérségekben 
 
A Stratégiakutató Intézet által készített, a Sárospatak és részben a kistérsége helyzetét 

elemzı átfogó helyzetkép tanulmány foglalkozik a térség jóléti jellemzıinek társadalmi 
hátterével Annak ellenére, hogy a Sárospatak-i kistérség jövedelmi adatairól nincs pontos 
képünk, az a megyei adatok tükrében is világosan látszik, hogy a megyeszékhely (Miskolc) s 
Sátoraljaújhely vállalatainál dolgozó lakosság és a helyben foglalkoztatott, fıként 
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mezıgazdaságból élı népesség jövedelmi helyzete között jelentıs különbség áll fenn. A 
jövedelmi viszonyok alakulása alapján is kitőnik, hogy a mezıgazdaság eltartó képessége 
alacsony, és várhatóan a lakosság elvándorlása és az elöregedés miatt is tovább fog 
csökkenni. A csupán ágazati alapon történı fejlesztési tervezés tehát sárospataki kistérségben 
nem vezethet eredményhez. 

A jövedelmi különbségeket növeli a térség nyugdíjas lakossága; a város és a kistérség 
népessége egyre inkább öregszik, s ez fokozott terheket jelent a helyi szociális 
ellátórendszerre. A településeken nem mindenhol mőködik családsegítı és szociális gondozó 
szolgálat; az idısek számára csak Sátoraljaújhelyen van a közelben befogadására alkalmas 
teltházas szociális intézmény. A hiány pótlására tervezni szükséges egy új, korszerő ellátást 
biztosító nyugdíjas otthon építését. A bentlakásos otthonok iránti igény várhatóan növekedni 
fog az elkövetkezı években is. 

Tekintettel arra, hogy a városban és a kistérségben az egyedül álló, gondozásra szoruló 
emberek száma a jövıben várhatóan növekedni fog, megfelelı mennyiségő szociális otthoni 
férıhelyre pedig nem lehet számítani, szükséges egy hatékony, egységesen megszervezett 
kistérségi gondozó hálózat kialakítása. Az új szolgáltató rendszer a hagyományos 
tevékenységen túl a helyi igényekhez igazított egyéb szolgáltatásokat is nyújthatna, mint 
például a kórházból hazakerült lábadozó betegek utógondozása. A háziorvosokkal és a helyi 
védınıi szolgálatokkal karöltve ez a szolgáltató rendszer alapját képezheti egy késıbbi 
kistérségi prevenciós e-egészségügyi hálózatnak is.  

A kistérség településein az orvosi ellátás mindenütt biztosított.  
Az önkormányzatok a rászoruló családokat ún. „természetbeni”, csak a gyermekek 

számára igénybe vehetı juttatásokkal, családi pótlék kiegészítéssel támogatják. Ez a legtöbb 
esetben az iskolai és óvodai étkeztetésen keresztül történı támogatásokban jelenik meg. A 
támogatásra szoruló gyermekek száma minden településen magas,  

A települések többségében komoly gondot jelent az enyhén fogyatékos tanulók, 
felzárkóztatást igénylık, illetve a beilleszkedési zavarokkal küzdık ellátása. A differenciált 
megoldás teljes egészében települési szinten nem képzelhetı el, ehhez a települések kicsik, 
hiányoznak a szükséges erıforrások. 

 

A fogyatékkal élık esélyeinek és foglalkoztatásuknak szélesítése 
• A fogyatékos emberek motivált, tudatos, felkészült munkavállalók. Új 

munkahelyükön szeretnék bebizonyítani, mire képesek.  
• Lojalitás: A fogyatékkal élık lojálisak a munkahelyükhöz, megbecsülik, hogy van 

munkájuk, ritkábban váltanak munkahelyet.  
• Képzett munkaerı: Az utóbbi idıben a fogyatékos személyek speciális igényeit 

figyelembe vevı képzési programok indultak a munkáltatói igények kiszolgálására  
• Sokszínő munkahely: A fogyatékkal élık, befogadása elısegíti, hogy a 

munkatársak egymásra jobban figyeljenek, növekszik a toleráns, másságot elfogadó 
viselkedés. Ezzel gazdagodik a szervezeti kultúra és összetartó munkahelyi team alakul ki.  

• A pozitív kép a cégrıl: Az esélyegyenlıség, diszkrimináció mentesség 
eszmeiségének jelenléte a cég filozófiájában elısegíti a szervezet jobb társadalmi megítélését. 
Lehetısége nyílik különbözı elismerésekre pályázni (Befogadó Munkahely díj, 
Akadálymentes Munkahely díj stb.).  

• Gazdasági elınyök: A fogyatékos emberek foglalkoztatásának teljesítésével 
mentesül a rehabilitációs hozzájárulás fizetése alól, támogatások vehetıek igénybe, 
pályázatokban való részvételre nyílik lehetıség.  
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• Megfelelı ember a megfelelı helyre: A munkakörelemzés következtében 
pontosabb, átgondolt lesz az elvárható teljesítmény. Az átgondolt folyamat- és munkakör-
meghatározás lehetıvé teszi, hogy a munkavállaló képességeihez legjobban igazodó 
munkafolyamatokat lássa el.  

Soha ne feledkezzünk meg arról, hogy a fogyatékkal élı emberek, akárcsak 
egészséges társaink, nagyon különbözıek! Értékeik megmutatására képesek, ha lehetıséget 
adunk rá. Hiszen mindenkiben más az érték! 

 

A roma lakosság megoldásra váró helyzete - A romák (cigányok) egészségi 
állapotáról  

Az általam megismert munkák sorából kiemelkedınek ítélem meg a DELPHOI 
Consulting (Babusik Ferenc, Papp Géza) felmérését, amit 2002-ben készített Borsod-Abaúj-
Zemplén megye roma népességének szociális és gazdasági helyzetérıl, valamint egészségügyi 
állapotáról. Szinte egyedülállóan átfogó helyzetképet ad a problémáról.  

A számok arról tanúskodnak, hogy a 19–34 éves roma népesség a teljes népességhez 
képest nagyon magas arányban, 41,6%-ban szenved valamilyen betegségben. Kiugróan magas a 
TBC, a vashiányos vérszegénység, a szívbetegségek, daganatos betegségek gyakorisága. Ezzel 
hozható összefüggésbe a rövidebb várható életkor és a halálozási arányszám is. A magas 
megbetegedési arány egyértelmően összefügg szegénységükkel, deprivált helyzetükkel. 

Az egészség, mint érték még nem épült be a köztudatba; a tizenhat-harminc éves 
korosztálynak nincs igazán megfelelı program kidolgozva; aluliskolázottság; a kisebbségi 
érzés nı az emberekben; csökken a falvak megtartó ereje; a települések vagy szétszórtak, 
vagy elzártak; és a roma kisebbség, akiknek teljesen más a kultúrája, és másképpen kell 
hozzájuk szólni, mint a nem roma nemzetiségőekhez 

A településeken jelen lévı roma lakosság egy részének gyermekei speciális 
problémákkal küzdenek. A szülık iskolázottsága alacsony, a családok rossz anyagi helyzete, a 
többségi társadalomtól eltérı kulturális háttér megnehezíti a tanulók beilleszkedését. Az ebbıl 
adódó gondok kezelése mindmáig megoldatlan.  

Végül: A gondnoki szolgálat meg tud felelni annak az elvárásnak, hogy a település 
polgárai számára hasznossá váljon, értéket jelentsen. Kitőzendı feladat például utcatábla, 
házszámok. hiánya – felmérés elkészítése. A környezet elhanyagolása elleni program, 
tartalmas idıtöltés és szórakozás biztosítása, ezáltal munkalehetıségek bıvítése. A közösségi 
célok, megvalósításához sincs elegendı forrás, nincs megoldva a közterületek, parkok, 
zöldterületek karbantartása, fenntartása. Ezek a romák körében képzésekkel, betanítással, 
közmunkával megoldhatók és ez által megélhetésük is biztosítható.  
 

3.2.2.10. Az egészségügyi ellátás 
 
A sárospataki rendelıintézet pályázatot nyújtott be annak érdekében, hogy a 

háziorvosi ügyeleti rendszer elavult formáját (napi készenlét, hétvégi, helyi ügyelet) korszerő 
esélyegyenlıséget teremtı központi ügyeleti formává fejlesszék, s ennek tárgyi és személyi 
feltételeit a községek adottságait, az elmúlt évek egészségügyi fejlesztéseit összehangolva, 
korszerő, mőködıképes rendszerré alakítsák át.   

A 2003. évi XLIII. Törvény 14§-a alapján, a (rövidített kivonat): Az Egészségügyi 
Ellátási Szerzıdés hétvégi és ünnepnapi, munkaidın kívüli alapellátási központi orvosi 
ügyeleti tevékenységre vonatkozik, nevezetesen az 4/2000. (II.25.) EüM Rendelet 10.§ 1. és 
2. bekezdésben meghatározott feladatok elvégzésére. 
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A Rendelıintézet, mint egészségügyi szolgáltató, a központi orvosi ügyeleti 
tevékenységét területi ellátási kötelezettséggel végzi. Területi ellátási kötelezettsége kiterjed a 
Központi Orvosi Ügyelethez csatlakozó községek közigazgatási területére, ezen a területen 
állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó népesség munkaidın kívüli egészségügyi 
ellátására. 

A szolgáltatások ellátásának színvonalát mérı mutatók (morbiditási, mortalitási 
adatok, stb.). A hasonló területi és népességi adottságokkal rendelkezı, más területen mőködı 
központi orvosi ügyeletek adataival való összehasonlítás, illetve a mőködés során 
összehasonlító adatelemzés megtörtént. Központi orvosi ügyelet mőködése esetén, miután 
elsısorban akut esetek kerülnek ellátásra, a színvonal minıségmutatója a befejezett ellátások 
számában, az indokolatlan kórházba és szakellátásra utalások számának csökkenésében illetve 
az ellátott területen mőködı háziorvosokkal való magas szintő és korszerő egészségügyi 
adattovábbítás színvonalában mérhetı. Fontos minıségbiztosítási tényezı az ellátandó terület 
népességével való magas szintő kommunikációs kapcsolattartás is. 

A Központi Orvosi Ügyelet és Mentıállomás kialakítása miatt munkahely nem szőnik 
meg. Az ellátást egészségügyi szakdolgozók és gépjármővezetık alkalmazotti minıségben 
végzik, a résztvevı orvosok vállalkozók. 

Az egészségügyi szolgáltatás teljesítéséhez szükséges egészségügyi adatok átadására 
vonatkozó rendelkezések betartását és folyamatosságát a Rendelıintézet garantálja, ennek 
gyakorlati megvalósítása folyamatos, de magas szintő számítástechnikai módszerekkel még 
nem kellıen  biztosított. Városi-kistérségi és önkormányzati valamint az intézmények szintjén 
is az e–kommunikáció kiépítése a területek intenzívebb felzárkóztatása érdekében is erısen 
indokolt. 

A szükséges egészségügyi alapadatok és betegazonosítók átadását a csatlakozó 
önkormányzatok területén praxisjoggal rendelkezı háziorvosok biztosítják. 

A Rendelıintézet biztosítja a 24/2000. (IX.I.) EüM (többször módosított) rendelet által 
a központi ügyeletre vonatkozó szakmai minimum feltételekben deklarált infrastrukturális, 
tárgyi és személyi feltételeket. Az orvos, gépkocsivezetı, egészségügyi szakdolgozó 
folyamatos jelenlétét az ügyelet idıtartama alatt és a személyzet részére szükséges szociális 
helyiségeket. 

A Rendelıintézet az orvosok ügyeletbe való bevonását megszervezi, részükre az 
ügyelet ellátásáért járó díjat megfizeti. A sárospataki Városi-Kistérségi Központi Orvosi 
Ügyelet ellátását a társult és az ügyelethez csatlakozó önkormányzatok háziorvosai látják el, 
melyrıl még a Központi Ügyelet szervezése idején írásban nyilatkoztak.  

Az ügyeleti idı munkanapokon 16 órakor kezdıdik, és másnap reggel 8 óráig tart. 
Hétvégén az utolsó munkanap 16 órájától az elsı munkanap reggel 8 órájáig tart. 
Munkaszüneti napokon szintén az utolsó munkanap 16 órájától az elsı munkanap 8 órájáig 
tart az ügyeleti idı.  

 

A Sárospatak Kistérségi Szolgáltató Központ és a Központi Orvosi Ügyelet 
integrált koncepciója 

 
A szolgáltató központ létrehozása és mőködtetése, illetve az orvosi ügyelet további 

integrált fejlesztése a koncepció, a projektek, és a programok összefüggı rendszerére épül. A 
koncepció a központ létrehozásának és mőködtetésének, feladatkörének elvi kereteit, 
irányultságát, szemléletét határozza meg. A projektek fél évnél hosszabb idıtartamú, 
esetenként több éves, szakaszolható, tematikailag elkülöníthetı stratégiai irányok. A 
programok rövid idıtartamú eseményekben, akciókban konkretizálják a projekteket. 
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Az elıkészítés, létrehozás, beindítás folyamata is a koncepció része; annak egyik, 
meghatározóan fontos projektje, amely önmagában is programokra tagolódik.  

 

Koncepció 
A szociális szolgáltató központ nem hatóság és nem közvetlen szociális ill. 

gyermekjóléti feladatokat ellátó intézmény, hanem koordináló szervezet. Vezetıje nem 
fınöke vagy ellenıre a jóléti intézmények vezetıinek és munkatársainak, hanem konzultáló, 
segítı, tanácsadó és szervezı partnere. A projektek és programok kitalálása, tartalmi feltöltése 
nem a vezetı egyszemélyes lehetısége és feladata; ı a generáló, összehangoló személy; aki az 
intézmények munkatársainak (és a lakosság aktív részének) kéréseit, innovációit 
összehangolja és összegzi; külsı, esetenként külön megfizetett szakértık közremőködésével. 
Az intézmények vezetıit és munkatársait nem utasíthatja, hanem kér, javasol és sajátos 
szervezési eszközökkel ösztönöz. 

A szolgáltató központ jogállása az STKT Megállapodás alapján értelmezhetı; tehát az 
STKT (mint költségvetési gazdálkodású szervezet) nem önállú jogi személyiségő intézménye. 
A szolgáltató központ és a jóléti illetve más önkormányzati intézmények kapcsolatrendszerét 
az STKT szabályozza, külön keret megállapodásokra általában nincs szükség. Egyes 
projektek és programok esetében, a felelısség és a kötelezettségvállalás illetve megosztás 
pontosításának érdekében viszont - értelemszerő mérlegeléssel - szükséges az írásbeli 
megállapodás, a párhuzamosságok elkerülése, a koncepciók egyeztetése, a feladatmegosztás, 
tehát a társadalmi hatékonyság növelése érdekében.  

Az orvosi ügyelet esetében egyelıre sem önálló jogi személy, sem elkülönült 
szervezeti egység nem jön létre, hanem polgári jogi szerzıdés keretében az STKT és a 
megbízott közötti kapcsolat tartalmi bıvítésérıl illetve a tevékenység információs rendszere 
és a szolgáltató központ adatbankja közötti szerves kapcsolat megteremtésérıl lehet szó. 

A szolgáltató központ küldetése az, hogy az érdekelt intézményekkel megértesse és 
elfogadtassa, hogy a szociális tevékenység magasabb szintre emelése, a hiányok pótlása, a 
szolgáltatók és a társadalmi környezet kapcsolatának alakítása nem csupán a költségvetési 
szektorhoz tartozó intézmények lehetısége és feladata, hanem a négyszektoros gazdaság 
koordinátáiban célszerő gondolkodni. A profit orientált, a költségvetési, nonprofit és 
háztartási szektorok városi-kistérségi konkrét szervezıdésének, súlyarányainak, 
érdekviszonyainak, összefüggéseinek és fıleg kapcsolódási lehetıségeinek szociális 
szempontú, az elızıekben vázolt célok függvényében történı feltárása és elemzése az iroda 
egyik alapvetı feladata. 

Ezzel szoros összefüggésben, kistérségi szinten szükséges tudatosítani, hogy a 
szociális szolgáltató központ által generálandó fejlesztési folyamatok esetében nem csupán a 
pénz a szükséges és lehetséges erıforrás: a föld, a munka, a tıke és a vállalkozás 
portfóliójában célszerő gondolkodni. Tehát egy-egy projekt adott (tervezett) programjának 
megvalósításához lehet, hogy a pénzt megelızı fontosságú, pl. a szervezeti tudás vagy a 
kapcsolati tıke; a pályázati lehetıségek feltárása és aktivizálása. Ez a SÁRSZSZOK 
ugyancsak kiemelt, általános feladata. 

A négyszektoros gazdaság kapcsolati lehetıségei, az erıforrások komplex elemzése 
vezet el a lehetıségének esetenkénti konkrét (városi-kistérségi és projekt ill. program szinten 
megvalósítható) kidolgozásához. 

A szolgáltató központnak csak az egyik feladata az, hogy a törvényekbıl, 
jogszabályokból fakadó, helyi szintő szociális ellátási kötelezettség teljesítését a fenti elvek 
aktualizálásával elısegítse és feltárja, illetve elemezze a hiányosságokat. A másik - és a 
jövendı térségi fejlıdés miatt hangsúlyosabb - feladata az ellátási felelısség tudatosítása: a 
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mennyiségi, minémőségi és minıségi fejlesztési folyamatok beindítása; tehát a kötelezı szint 
ötletes meghaladására való törekvés. A szociális rendszernek ugyanis elı kell segítenie, meg 
kell alapoznia az alábbiak fejlıdését: 

⇒  a népesség munkavállaló és társadalmi beilleszkedési képessége; 
⇒ a települések népesség megtartó képessége; valamennyi generáció és réteg 

esetében;  
⇒ „a képesség megtartó népesség”; tehát a folyamatos tanulás, képzés, továbbképzés, 

mővelıdés, mentális és fizikai egészség ill. gyógyulás képessége. 
A szolgáltató központ mőködése a szinergizmus (1+1>2) elvére épül; tehát 

javaslatokat, ötleteket kér és generál, s projektjeivel és programjaival az újabb javaslatok, 
ötletek és programok kialakítását, a társadalmi aktivitást segíti elı. Ennek során a 
multiplikátor hatás beindítását tartja szem elıtt, tehát a lehetıségek közül azokra helyezi a 
hangsúlyt, azokban szervezi meg az erıforrásokat, amelyek az intézményeken belül, az 
intézmények között tovagyőrőzı, újabb fejlıdési lehetıségeket megnyitó hatásúak. 

A szolgáltató központ társadalmi kommunikációja, PR rendszere a két szakaszos 
kommunikáció elvére és gyakorlatára épül. Elıször tehát sohasem a társadalmat, az 
intézményeket akarja úgy általában orientálni, meggyızni, lehetıségekkel és feladatokkal 
ellátni, hanem mindig azt a releváns szőkebb csapatot, amelynek ötletei, javaslatai és 
aktivitása bázisán a szinergizmus és a multiplikatív hatás érvényesíthetı. 

Az integrált fejlesztés munkájának kifejlesztése és összehangolása az integrált helyi 
jóléti rendszer (IHJR) koncepciója keretében történik. A társadalmi fejlıdés és a jólét mércéje 
az emberek életesélyének, életminıségének és életvitelének alakulásától függ. Fel kell 
ismerni, hogy a társadalmi és a gazdasági jólétet az emberi életkörülmények és az életminıség 
javításával, valamint a közösség sokoldalú partneri együttmőködésével lehet elérni. 

A mai társadalomban a közösség kulturális öröksége, a társadalmi önazonosság tudata 
és a társadalmi kohézió vált a legjelentısebb jóléti védıfaktorrá. A modern társadalom a 
polgári együttmőködésre, a civil szervezeteken keresztüli részvételre épül. Ennek lényeges 
eleme a lakosság és a helyi hatalom között kialakuló partneri kapcsolatok, az együttmőködés 
folyamatos megteremtése.  

Az új szemlélet legfıbb eleme a közösségben élı ember szükségleteinek sokoldalú 
kielégítése, amely azonban tértıl, idıtıl és a helyi körülményektıl függıen településrıl 
településre változik. Nem létezik egységes, minden településre egyaránt vonatkozó, 
központilag tervezhetı, érték és szükségletrendszer. A valós igényekbıl kiindulva a 
különbözı településeken más-más szempontok, prioritások válnak fontossá. Ezért sem lehet a 
helyi kultúrától, történelmi, gazdasági és szociális adottságoktól idegen társadalmi értékrendet 
követı szociális tervezést (gondozást) és fejlesztést megvalósítani. 

A világmérető gazdasági-piaci tendenciák messze elkerülik a szociális jólét kérdéseit. 
Ennek következménye a szegénység és a társadalmi kirekesztıdés világszerte tapasztalható 
felgyorsulása. Növekszik a létbizonytalanság, a lakosság elöregedése, a szegénység, a jóléti 
szolgáltatásokat és támogatásokat igénybe vevı, a perifériára szoruló személyek és családok 
száma. Mindezek egyértelmően hívják fel a figyelmet a helyi közösségek jelentıségére és 
szerepére; a szociális biztonságot megteremtı integrált jóléti rendszer kialakítását 
szorgalmazó program megvalósítására. A cél tehát a lakosság életkörülményeinek és az 
emberek életminıségének javítása, a szociális biztonság és az esélyegyenlıség megteremtése. 
Az IHJR program együtt, sokoldalúan kezeli a családok és egyének anyagi, egészségügyi, 
szociális, lakásügyi, munkaerı-piaci szükségleteit és problémáit. Szem elıtt tartja, hogy ezek 
a szükségletek (beleértve az épített és természetes környezet állapotát és változásait, valamint 
a településfejlesztési irányzatokat), együttesen jelennek meg, és hatásukat egyszerre fejtik ki 
az emberekre.  
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Az IHJR (az integrált helyi jóléti rendszer) közvetlen célja a helyi közösségekre és 
régiókra alapozott komplex (integrált) jóléti rendszer, több alrendszert magába foglaló, közös 
érdekeltségő, partneri együttmőködésének megvalósítása; az Európa Uniós normák és 
elvárások szem elıtt tartásával. Különös hangsúlyt kell helyezni az állami és magán szektor 
kapcsolatainak kialakítására, a civil ill. önkéntes szervezetek bevonására. A megvalósítás 
elısegíti és ösztönzi az emberi képességek kibontakozódását, az esélyegyenlıség 
megvalósulását és az életminıség javítását, egy biztonságot nyújtó szociális és egészségügyi 
környezetben. Célja továbbá az önmagában bízó és önerıre támaszkodó helyi közösségek 
kialakítása, a partneri együttmőködés kiterjesztése, egy sokoldalú szociális jóléti rendszer 
megteremtése, amely összehangolja a kistérség gazdasági, szociális, területfejlesztési 
stratégiáinak célkitőzéseit. Az elérendı cél tehát egy humán ökológiai rendszer kialakítása, 
amelynek alapegységei az egyén, a család, és a helyi civil társadalom. Feladata a közösséget 
érintı hátrányos hatások és folyamatok következményeinek helyi szinten történı kivédése, 
illetve megelızése. 

Az IHJR megteremti a feltételeit annak, hogy egy közösség vagy város/térség maga 
tervezze meg, dolgozza ki és valósítsa meg az egészségügyi, szociális, lakásügyi ellátás 
összehangolt mőködését, szolgáltatásait. Fontos szempont, hogy egy település vagy kistérség 
szociális ellátó és gazdasági rendszerének fejlıdése, a szolgáltatások szakmai sokszínősége és 
minısége ne csupán központi elhatározástól függjön, hanem helyi kezdeményezésekre 
támaszkodva valósuljon meg (szubszidiaritás elve).  

Az IHJR további törekvése, hogy a négyszektoros gazdaság egészségügyi és szociális 
szolgáltatói, oktatási, gazdasági és közigazgatási intézményei valamint a háztartások között 
kialakuljon a hálózati, szélessávú és gyors interaktív infokommunikációs kapcsolat; 
megteremtve az e-közigazgatás, az alapellátás távegészségügyi és távoktatási rendszerének 
feltételeit. A rendszer bevonja a helyi vállalkozókat és gazdasági szervezeteket a regionális 
gazdasági és kulturális vérkeringésbe.  

A helyi jóléti rendszer átalakításához mentálisan egészséges, egymással együttmőködı, 
kreatív közösségekre van szükség. Újra kell szıni a család és a közösség kapcsolati hálóját. 

Egyik társadalmi rétegben sem vált annyira kirívóvá a piacgazdaság térnyerésével 
párhuzamosan kialakult szociális és gazdasági problémák nyomasztó hatása, mint a vidéken 
élı emberek esetében. Komoly gondot okoz, hogy a társadalmi egyenlıtlenségek, az 
elszegényedés és a marginalizálódás, a munkanélküliség kiemelten érintik a falusi, illetve 
vidéki lakosságot. Ehhez járulnak még a falun élık földrajzi izolációjából, a folyamatosan 
csökkenı lakosságszámból és az elvándorlásból adódó hátrányos következmények is. 

Az IHJR fontos törekvései, közé tartozik a ma még túlnyomóan intézményorientált, 
merev és elavult egészségügyi és szociális ellátó rendszer átalakítása a helyi közösségekre 
alapozott rugalmas, több alrendszert magába foglaló szociális jóléti rendszer kialakítására. 
Ennek egyik feltétele a ma még különválasztott egészségügyi és szociális ellátó rendszer 
mőködésének összehangolása; koherens igazgatási rendszerré való átalakítása. Az IHJR 
lehetıséget nyújt arra, hogy a civil szervezetekkel közösen lehessen tervezni és megvalósítani 
egy adott település, vagy kistérség szociális, egészségügyi, lakásügyi, területfejlesztési és 
foglalkoztatási politikáját, törekvéseit. Ez többletforrásokat von be a szociális ellátó rendszer 
mőködésébe, olyan hosszú távú szociálpolitikai perspektívát nyújtva, amely a valós 
szükségletek kielégítéséhez megfelelı alternatívákat biztosít a lakosság számára. 

A helyi kezdeményezésen alapuló szociális jóléti program megvalósítása nem csupán 
a döntéshozatal decentralizációjában különbözik a felülrıl vezérelt és túlcentralizált 
szociálpolitikától, hanem egy teljesen új szemlélet áll mögötte. Úgy mőködik, mint a civil 
szervezetek és a szociális jóléti hálózat intézményeinek győjtıtere, összekötve a közösség 
tagjait, a közösségi képviseleteket és szolgáltatókat az állami és magánszektor hivatalos 
szervezeteivel.  
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A hangsúlyt a közösségben élı ember komplex ellátására, és a szükségleteik helyi 
szinten történı kielégítésére helyezi; közelebb viszi a felelısségi és érdekeltségi szinteket az 
ellátást igénylıkhöz és a gondozást végzıkhöz.  

Azok az emberek illetve embercsoportok, akik valamilyen okból hátrányos helyzetbe 
kerültek, akik az öregedéssel együtt járó problémákkal küzdenek, akik elhúzódó fizikai vagy 
mentális betegségekben szenvednek, szellemi fogyatékosak ill. rokkantak, képessé válnak a 
közösség által nyújtott szolgáltatások és támogatások segítségével (amennyire és ameddig 
csak lehetséges, függıség nélkül) otthonaikban vagy egy otthon jellegő hajlékban élni.  

A program olyan jövıképet nyújt a lakosság részére, amelynek segítségével 
alapvetıen megváltoztathatja életkörülményeit, javíthatja életminıségét és elısegíti egy jóléti 
társadalom emberközpontú rendszerének kiépítését. Folyamatait tekintve sem nem felülrıl 
lefelé, sem nem alulról felfelé irányul, hanem horizontálisan, az egész közösséget vonja be a 
helyi problémák megoldásába. Megvalósításához mindenek elıtt egy közösen kidolgozott 
stratégia terv elkészítésére, valamint az adott település lakosságának és erıforrásainak 
komplex szükséglet-felmérésére és menedzselt szemlélető irányítására, kommunikációs 
rendszerének megteremtésére van szükség. 

Az európai normáknak is ez a decentralizált modell megteremtése felel meg, amely az 
önkormányzat és a civil szféra együttmőködésébıl adódó partneri társulások 
(együttmőködések) kialakítását szorgalmazza. A múlthoz viszonyítva ugyanis megnıtt egy-egy 
település vagy régió életében a helyben hozott döntések szerepe és jelentısége. A cél tehát, 
hogy egy-egy település vagy térség fejlıdése ne csupán központi elhatározás alapján, hanem 
alulról felfelé építkezve, helyi kezdeményezésekre támaszkodva valósuljon meg.  

A rendelkezésre álló források hatékony felhasználását azonban az egyes szolgáltatókat 
elválasztó igazgatási, jogi, finanszírozási, szakmai, szektorbeli és tradicionális határvonalak 
ma még nagyban hátráltatják. A közösségi gondozás együttmőködési programjának alapvetı 
feladata, hogy egy olyan új, a partnerségen nyugvó együttmőködési kapcsolat rendszer jöjjön 
létre, amely a szolgáltatók közötti elválasztó falakat, valamint a szolgáltatások, átfedéseit 
szünteti meg.  

 

 A szolgáltató központ  létrehozása 
 
Nyilvános, ám ugyanakkor meghívásos pályázattal olyan felsıfokú végzettségő, 

nyitott gondolkodású, innovatív személyt kell megnyerni a vezetıi (koordinátori) feladatok 
ellátására, aki adaptíven viszonyul az elızıekben vázoltakhoz és innovatív módon vállalja az 
ezekbıl fakadó feladatokat. A kiválasztás (és az STKT-ban meghatározottak szerinti 
kinevezés) a fejlesztési folyamat része. A szóba jöhetı, a Társulási Tanács által elvileg 
elfogadható jelöltek ismerkedjenek meg a hivatkozott, korábban kidolgozott térségi 
tanulmányokkal; az IHJ koncepciójával és az eddigi kísérletekkel; elemezzék a jelen 
tanulmányt, tájékozódjanak az intézményekben. Ezt követıen külsı szakértık jelenlétében, 
egymást is meghallgatva adjanak számot tapasztalataikról és szándékaikról a Társulási 
Tanácsnak. A kinevezésre kerülı koordinátor majd lehetıleg vonja be egy-egy projektbe vagy 
programba a többi aspiránst; ne alakuljon ki vesztes szindróma, sıt: elı kell segíteni már ezen 
a szinten az együttmőködést. 

 

Programok 

⇒ A kinevezett koordinátor (a Társulási Tanács javaslatait is mérlegelve) hasonló 
eljárással kiválasztja a következı projektekhez leginkább megfelelı, szakirányú végzettséggel 
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bíró szakmai munkatársat; a koordinációs asszisztenst (nem feltétlenül titkárnıt; titkársági 
feladatokat ellátó, jó kommunikációs készségő, számítógépes felhasználói ismeretekkel bíró 
férfi titkár is lehet) és az adatbázist (beleértve az eszközparkot) szervezı és kezelı 
munkatársat. 

⇒ A várossal-kistérséggel kapcsolatban elkészült tanulmányok, koncepciók, 
dokumentumok elemzése; az intézmények fizikai megismerése; az elmúlt évi beszámolók és 
aktuális munkatervek tanulmányozása; beszélgetés (nem felmérés!) az intézmények vezetıivel 
és munkatársaival; a Központi Orvosi Ügyeletet szolgáltató vezetıvel és munkatársaival. 

⇒ Hogyan csinálják mások? Fıbb országos kutatási eredmények, irányelvek 
megismerése; tájékozódás, hasonló kistérségeknél. A szociális szervezés, az animátori munka, 
a felnıttképzés, a rendezvényszervezés módszertanának tanulmányozása. 

⇒ EQ tréningen való részvétel; kiemelkedı teljesítményő családsegítı szolgálatok (pl. 
Budakeszi) meglátogatása. 

⇒ Projektek indítása, programok kezdeményezése, egyes programok konkrét 
vezetése. 

A városi-kistérségi orvosi ügyelet és  mentıállomás fejlesztése 
A szolgáltató központ az imént vázolt IHJR koncepciót figyelembe véve, 

dokumentumok elemzése és személyes beszélgetések alapján áttekinti, hogy az STKT 
Megállapodás IV/2. pontjában (lásd a jelen tanulmány elején) a Központi Orvosi Ügyeletet 
vállaló ténylegesen mely feladatokat végzi, illetve a szerzıdés esetleges bıvítésével melyeket 
végezheti. 

Programok 

⇒ A továbbiakban a befejezett korrekt ellátások száma növelhetı, a mentıszállítás, 
szakellátásra utalás, vagy kórházba utalás száma csökkenthetı és ez lényeges kihatással lesz a 
lakosság elégedettségére, egyben költségcsökkentı hatású is. (Mentıszállítás költsége, 
szakellátás költsége, sürgısségi osztályok, ambulanciák terhelésének a csökkenése a nem 
magasabb ellátási szintet igénylı esetek befejezett ellátásával.) A felszerelés terén 
megvalósult fejlesztések haszna a beruházási költségeket lényegesen meghaladja. A 
mentıszolgálattal kialakítandó közös orvosi ügyelet és diszpécserszolgálat elınye önmagáért 
beszél. A „mobil ambulancia” az elmaradott településeken (higiénés körülmények, 
infrastrukturális elmaradottság, víz, villany hiány „putrisor” stb.) és a közterületi ellátásnál 
kiemelten fontos. Ügyeleti idıtartamon kívül a városban és kistérség területén 
szőrıambulanciaként vagy mozgó szakorvosi szolgálat feladataira is igénybe vehetık, illetve 
mobil elsısegélynyújtó helyként is használhatóak a kistéréség rendezvényein. 

⇒ A Városi-Kistérségi Központban mőködı ügyeleti bázison kialakítandó fektetı-
megfigyelı részleg a törvényben elıírt feladat; ezzel a befejezett ellátások számát 
növelhetnénk, valamint a rászoruló betegek fektetését, megfigyelési-ırzési lehetıséget 
biztosítaná a továbbszállításig, illetve hazatérésig. 

⇒ Közös diszpécserszolgálat az Országos Mentıszolgálat Megyei Irányító 
Központjával; telekommunikációs fejlesztés. További terv, a jelenlegi orvosi ügyeleti 
rendszer mellett a terület átalakítása mentıállomássá is. Önkormányzati forrásból és állami 
támogatásból; a központi ügyelettel szomszédságban, azzal együttmőködve üzemelne. E 
fejlesztéssel a Kistérség valamennyi települése elérhetı 15-30 percen belül. Üzemelését, 
tárgyi és személyi feltételeinek biztosítását a rendelıintézet biztosítaná Az alapfeltételek 
önkormányzati biztosításával (bázisállomás épülete) a megvalósulást 2010-re tervezi. 

⇒ „Mobil ambulancia” FIAT, PEUGEOT vagy MERCEDES típusú zárt szekrényes 
autó; belsı tere betegvizsgálatra kialakítva megkülönböztetı jelzéssel, URH-val felszerelve, 
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és azzal a szakmai felszereléssel, amit a törvény a központi ügyeletes gépjármőre elıír (EKG, 
defibrillátor, oxigén, szívókészülék stb.). 

 

Ellátási felelısség, prioritások 
A SÁRSZSZOK (a vázolt koncepció szerint) áttekinti és elemzi azt, hogy a törvények 

és jogszabályok szerinti ellátási kötelezettség milyen mértékben és színvonalon valósul meg; 
rámutat a hiányosságokra, azok okaira és programokat dolgoz ki az elıírtak teljesítése 
érdekében. Ezzel párhuzamosan különös hangsúlyt helyez a betegség megelızı, felvilágosító 
munkára és az IHJR-bıl fakadó új megoldások feltárására. 

Az STKT a megállapodás megfelelıen összehangolja az intézményi terveket, és közös 
programokat készít, az alábbi módszert követve: 

⇒ Megállapodik az egészségügyi és szociális intézményekkel, hogy a következı évre 
készülı, intézményenkénti munkatervek elsı változatát mely határidıre készítsék el; ezeket a 
tervezeteket (külsı szakértı bevonásával) elemzi, az összehangolás érdekében módosító 
javaslatokat készít s ezekkel együtt a tervezeteket az érintett vezetık értekezletén megvitatják.  

⇒ Az elkészült végleges intézményi tervek alapján, a közös részekbıl, közös 
feladatokból integrált tervet és ebbıl következıen integrált programokat készít; végzi ezek 
szervezését, a terv szükséges korrigálását és a hatáselemzését. A programok esetében 
rugalmas alkalmazkodás célszerő az országos, regionális eseményekhez; pályázati 
kiírásokhoz. Figyelembe kell venni a kistérségben év közben, spontán felmerülı ötleteket, 
javaslatokat, lehetıségeket. 

A SÁRSZSZOK továbbá olyan elemzéseket, akciókat, programokat szervez, 
amelyekkel közremőködik a térség-fejlesztés kritikus elágazási pontjainak, szakaszainak, 
fordulópontjainak megtalálásában és a konkrét feladatok kimunkálásában. Olyan 
fordulópontok keresésérıl van szó, amelyekre építve hosszabb távon és lényegesen javíthatók 
a koncepcióban vázolt térségi képességek, tehát amelyek tovagyőrőzı, multiplikatív hatása 
elıre jelezhetı, és valószínősíthet.  

 

Programok 

⇒ A szociális alapellátási rendszer szervezésének fı célja, hogy a település 
lélekszámától és a földrajzi elhelyezkedésétıl függetlenül, valamennyi, a szociális és 
gyermekvédelmi törvényben meghatározott alapszolgáltatás elérhetı és igénybe vehetı legyen 
az ott élık számára. A hangsúlyt a komplex ellátásra és a helyi szinten történı szükséglet 
kielégítésre kell helyezni. A program megvalósítása érdekében feltétlenül szükséges a 
négyszektoros gazdaság kapcsolatainak kihasználása. 

⇒ Az alapellátási formák szervezésének fı szempontja, hogy azok az embertársaink, 
akik valamilyen oknál fogva hátrányos helyzetbe kerültek, az öregedéssel együtt járó 
problémákkal küzdenek, fizikai vagy mentális betegségben szenvednek, szellemi vagy fizikai 
fogyatékkal élnek, képesek legyenek a közösség által nyújtott szolgáltatások és támogatások 
segítségével, ameddig csak lehetséges, saját otthonaikban élni.  

⇒ A város és a kistérség lakóinak a különbözı szociális szolgáltatásokhoz azonos 
feltételekkel való hozzájutását biztosító ellátórendszer a már kialakult ellátásokra, 
intézményekre építve, három alapszolgáltatási központ létrehozásával alakítható ki. A 
központok helyszínei még eldöntendı kérdés. Az alapszolgáltatási központok a minden 
település számára kötelezı feladatok (étkeztetés, házi segítségnyújtás, információs 
szolgáltatás, gyermekjóléti szolgáltatás) ellátásán túl a humán erıforrás és a tárgyi feltételek 
szükséges mértékő átcsoportosításával, önálló szakmai egységekként mőködtetnék az egyéb 
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alapellátási formákat, úgymint fogyatékosok támogató szolgálata, nappali ellátás speciális 
csoportok számára is, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások. 

⇒ A házi segítségnyújtás biztosítását a több településen már bevált rendszer szerint 
javasoljuk kiterjeszteni. A meglévı házi gondozó szolgálatok (szükség szerint szakápolókkal) 
történı bıvítésével ápolási tevékenységek is felvállalhatók. Bevezetésre kerül valamennyi 
településen a hétvégi és munkaszüneti napokon mőködı ügyeleti rendszer, az egész napos 
ellátás. A települések területét és a közöttük lévı távolságokat figyelembe véve, szükséges a 
házi gondozó szolgálat, robogókkal történı ellátása. Ha több települést lát el egy központ, 
célszerő, hogy a gondozó helyi lakos legyen. A szociális törvény meghatározza a térítési díjat; 
a kívánatos több dolgozó esetén jelentısebb a költség, így felmerül a veszély, hogy kevesebb 
rászoruló jelentkezik. Fontos, hogy az önkormányzat támogassa, egészítse ki ezt a 
szolgáltatás, különösen a nagyon idıs személyek, pszichiátriai betegek, fogyatékosok, 
szenvedélybetegek, rehabilitációt követıen támogatást igénylık esetében. 

⇒ A családsegítı tevékenység valamennyi településre történı kiterjesztéséhez 
szükséges az irodahelyiségek épületgépészeti felújítása, akadálymentesítése. Az így 
kialakított és a már rendelkezésre álló irodák berendezése, irodatechnikával való ellátása 
jelenleg megfelelı. A központokban az érdekeltek azonos feltételekkel vehetik igénybe a jogi 
és pszichológusi tanácsadást. A jogszabályban elıírtakon túl az ügyfelek számára biztosítandó 
a mediátori tevékenység, a kapcsolat-ügyelet, a telefonos lelki segélyszolgálat. A nappali 
ellátást nyújtó intézmények közösségi terei adjanak lehetıséget a különbözı klubbok, 
önszervezıdı csoportok számára. 

⇒ A szociális törvényben részletezett családsegítési feladatok közül kiemelendık a 
családterápiás, a konfliktuskezelı, a mediációs programok és szolgáltatások; különösen a 
nehéz élethelyzetben lévık számára. Ez a szolgáltatás általában hiányzik, szakmai hátterére 
nincs fedezet. Célszerő, hogy a gesztorok épületében legyen megfelelı különálló helyiség, 
amelyhez telefon, számítógép és fénymásoló is rendelkezésre áll. Az információs háttéren 
kívül szükséges a szakmai konzultáció, az eset-megbeszélés és a szupervízió. Az egyén és a 
közösség érdekében fontos terápiás csoportokat mőködtetni.  

⇒ A nappali ellátás felmérése során kiderült, hogy jelentısen azon települések lakosai 
kívánják igénybe venni ezt a szolgáltatást, amelyek területén eddig nem mőködött napközi 
otthon. Szükséges az összefogás a településes civil szervezeteivel, az oktatási, 
intézményekkel, a mővelıdési otthonokkal és könyvtárakkal, továbbá a kábel tv-vel annak 
érdekében, hogy az ellátottak élete színesebbé, „élhetıbbé” váljon. 

⇒ A támogató szolgálat munkája az információs szolgáltatás, a személyi segítés 
valamint a szállítás kiterjesztése a kistérség egészére. A személyi segítı szolgálat – az 
idıskorúak ellátásában – a már mőködı gondozó hálózat keretein belül végezheti a feladatait. 
Nagyon fontos, hogy a szolgálatot a térség ez évben kialakítsa, a mőködési engedélyt év 
végéig beszerezze, a normatív támogatás lehívhatósága érdekében. 

⇒ A pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátása esetében a fı cél: 
folyamatosan, partnerként jelen lenni az érintett életében. Hiszen az adott élethelyzetre 
szükséges trenírozni és a problémákon átsegíteni ıket.  Az egészségügyi intézményekkel való 
szoros kapcsolat és az elérhetı pszichiáter alapvetıen szükséges. 

⇒ A jelzırendszeres házi segítségnyújtást célszerő olyan helyre telepíteni, ahol 
bentlakásos idısek otthona mőködik, mert itt éjjel-nappal van ügyelet. Fontos a távolság 
kalkulálása, tehát annak felmérése, hogy mennyi idı alatt ér ki a szolgálat a segítségre 
várókhoz. Szükséges, hogy a gondozó(nı) felkészült legyen a mentális segítségnyújtásra is.  

⇒ A gyermekjóléti ellátást a családsegítıhöz történı integrálással lehet megvalósítani. 
A három központ családsegítı és gyermekjóléti szolgálata (a kistérségi módszertani 
feladatokat felvállaló központ irányításával) ellátja a prevenciós foglalkozások, szabadidıs 
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programok szervezését (önismeretei, kézmőves csoportfoglalkozások, klubok). Nagy szükség 
van a nyári napközis táborok megszervezésére is. Különös súlyt kell helyezni a prevencióra, 
amely szorosan illeszkedik a bőnmegelızési programhoz. Fontos a kapcsolattartási ügyelet; 
például a válófélben lévı családok gyermekeinek láthatása problémakörben vagy más 
konfliktuskezelés miatt.  

⇒ A felnıttképzési programok (ide értve a „harmadik kor”, tehát az idıskorúak 
képzési programjait is) szakmai és pályázati motiválása.  

⇒ Szakmai továbbképzések szervezése; a nemzetközi és országos kurrens témákat 
figyelembe véve (ide értve a romológiai kutatásokról szóló tájékoztatókat is), ám alapvetıen a 
potenciális résztvevık tényleges igényei szerint; tapasztalatcsere utazásokkal kiegészítve. 

⇒ Fontos a generációk távolodásának ellensúlyozása. Az egyik lehetıség a 
nyugdíjasok bevonása az óvodai foglakozásokba és a mővészeti iskolák bemutatóinak 
elıkészítésébe, szervezésébe. A másik, többnyire kihasználatlan lehetıség a közoktatási 
intézmények ünnepségeinek (évnyitó, évzáró, Magyar Kultúra Napja, Költészet Napja, Anyák 
Napja, nemzeti ünnepek) nyitottá tétele és a megszokottól eltérı tartalmú felépítése. Ennek 
keretében a sematikus, formális „letudás” helyett: 

- az intézmények helyzetének, terveinek alapos bemutatása, szemléltetéssel; 
- minta órák szervezése; valamint a pedagógusok, szülık és a gyermekek közös 
aktivizálása az ünnepség lényegének megjelenítésében. 
⇒ Módszertanilag alaposan elıkészített, térségtıl független, külsı szakember 

vezetésével, brain stormingok szervezése, elıre meghatározott témakörökben; keresve a 
helyben felmerülı új ötleteket. A résztvevık családsegítık, egészségügyi dolgozók és az 
érdekelt civil szervezetek önkéntesei együtt. 

 

Adatbank, információs szolgáltatás 
Az STKT Megállapodás IV./2.12., 2.13., 2.20., 3.16.és 4.6. pontjai szerint az 

információs hálózat és adatbázis mőködtetése a SOSZI-val összehangoltan történik. Az 
egészségügyi és szociális adatbank a kistérségi adatbank része, amely nem csupán statisztikai 
adatokat és indikátorokat, hanem dokumentumokat, verbális és audio-vizuális információkat 
is tartalmaz. Létrehozása igen körültekintıen, szakértı igénybe vételével történjen, az 
alábbiakra különös tekintettel: 

⇒ Tanulmányozni szükséges a WHO ajánlásait, tanácsot kell kérni a KSH-tól annak 
érdekében, hogy a statisztikai adatok és indikátorok rendszere az országossal regionálisan 
összevethetı legyen. 

⇒ A rendszer részévé kell tenni a város és a kistérség intézményeinek, könyvtárainak, 
a közösségi helyi kábel tv-jének (pataki stúdió kialakítása) közérdekő információs rendszerét. 

⇒ Szabályozni szükséges a hozzáférés városi-kistérségi és azon kívüli módját, 
szabadságfokát, költségtérítési vonatkozásait. 

⇒ Az adatbank része a (mindenképpen csak korlátozottan hozzáférhetı) városi-
kistérségi címtár, kapcsolati címtár, az elszármazottak és naggyá lettek adattára; az 
egészségügyi és szociális adattár; továbbá (teljes nyilvánossággal) a várossal, kistérséggel 
kapcsolatos szakdolgozatok, tanulmányok, elemzések, helytörténeti és más sajtópublikációk, 
beszédek, meghívók, szórólapok, képeslapok, fényképek, vizuális anyagok nyilvántartási 
rendszere; az elektronikus illetve fizikai megtalálásra való utalások.  
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Programok 

⇒ Az adatbank folyamatos karbantartását és bıvítését feltételezve, mint háttér 
információs bázison, meghatározott idıközönként megszervezhetı az ellátási szint felmérése; 
a hátrányos helyzető települések és rétegek elemzése; a brain stormingok információs 
elıkészítése; az értékelések folyamata. 

⇒ Félévente célszerő áttekinteni és elemezni a városról és a térségrıl készült 
szakdolgozatokat, tanulmányokat, cikkeket, valamint hivatalos jelentéseket, beszámolókat. 
Ezek alapján szükséges és lehetséges orientálni, ösztönözni a térségben tanuló, lakó, innen 
származó egyetemi és fıiskolai hallgatók szakdolgozati témaválasztását. A dolgozatok 
nyilvános ismertetésére, hasznosításának mérlegelésére mindenképpen figyelmet kell 
fordítani. 

⇒ Meg kell szervezni, hogy az érdekeltek egymás között ingyenesen, mobiltelefonon 
elérhetıek legyenek, s vezetékes telefonon csak a kifelé menı forgalom és az internet 
kapcsolat történjen. Ajánlatot kell kérni a kistérségi vezeték nélküli kommunikációs 
rendszerek telepítésének lehetıségérıl. 

⇒ Pályázat figyelı és készíttetı rendszer kialakítása és mőködtetése. 
⇒ Jogszabály figyelı és szakirodalmi orientáló rendszer kialakítása és mőködtetése, a 

város és a kistérség összes könyvtárának koordinatív közremőködésével. 
⇒ Tájékoztató programok szervezése az alábbi szempontok szerint: 

- az egészségügyi, szociális és közoktatási intézmények kölcsönös tájékoztatása; 
- az intézmények társadalmi kapcsolatainak élıvé tétele; a négyszektoros gazdaság fıbb 

szereplıinek informálása. 
 

A megvalósítás menetrendje és az STKT feladatai 
⇒ A Társulási Tanács megvitatja, és módosításokkal elfogadja a jelen elıterjesztést. 
⇒ A 4.2.1. pontban vázoltak szerint megtörténik a SÁRSZSZOK vezetıjének 

kinevezése és ı elvégzi az ott vázolt létrehozási feladatokat. 
⇒ A Társulási Tanács dönt az 5. pontban vázolt beruházási és mőködtetési 

költségekrıl és ezzel együtt a következı naptári év végéig beindítandó projektjeirıl és 
programjairól.  

⇒ A SÁRSZSZOK együttmőködési megállapodást köt a SÁRKKORVÜ-vel és 
megkezdi a jóváhagyott projektek és programok szervezését. 

⇒ A vezetı szükség szerint, de legalább évente egyszer írásban és szóban beszámol a 
társulási tanácsnak. 

Az Egészségmegırzés az emberekkel együtt valósul meg. Képessé kell tenni az 
egyéneket arra, hogy saját egészségük érdekében aktívan cselekedjenek.  

„Fejleszteni kell a csoportok, szervezetek, közösségek kézségét és lehetıségeit arra, 
hogy az egészséget, meghatározó tényezıket pozitívan befolyásolják.” (Dzsakartai 
nyilatkozat) 
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3.3.  A 2. számú vertikális cél. Sárospatak: a kulturális város, a 
tudásváros 
 
Egész Európa és Magyarország belépett a tudásalapú gazdaság és társadalom 

korszakába. Ez teljesen felértékeli Sárospatak iskolaváros hagyományát, kultúra-
központú fejlıdését, de ez a felértékelıdés egyben kihívás: váljon az új tudásokat is 
közvetítı tudásvárossá. 

A mai oktatási, tudományos, egyházi, közmővelıdési intézmény- és 
tevékenységrendszer bázisán markánsan alakuljon ki az, hogy a város a vidékét és a 
külföldieket is vonzó iskolaváros.  

A felsıoktatási intézmények, a református és római katolikus tudományos 
győjtemények, a vár-múzeum és a termelı cégek kutatási-fejlesztıi munkája bázisán, 
újabb kutatóhelyek ide telepítésével legyen a tudomány városa.  

Az egyházak munkája nyomán váljon spirituális várossá. Az idegenforgalmon 
belül ezek együttesen lendítsék fel a konferencia- és vallási turizmust. A technikai 
megvalósulás feleljen meg a digitáliskor követelményeinek, tehát a település legyen 
informatizált intelligens város. Mindez a megırzı, termelı, szolgáltató (alkotó), elosztó 
(közvetítı) és fogyasztó (befogadó) társadalmi folyamatokban az alkotó rétegektıl 
tovagyőrőzı hatással, kulturáltan valósuljon meg.  

Amint arról már volt szó, egyes témákról korábban, ám e kutatásba integráltan már 
készítettünk átfogó elemzéseket és stratégiai javaslatokat. A Sárospataki Református 
Kollégium, a Fürdı, a Kalakja-sétány arra is ösztönzı példa, hogy a holon koncepció alapján 
ki lehet, és ki kell dolgozni egyes, elkülöníthetı és önmagukban is határozottan értelmezhetı 
és fejlesztendı intézmények és feladatok helyzetképét, stratégiáját.  

 

3.3.1. Tudásváros program 
 
A tudásváros fejlesztés stratégiai célja, hogy Sárospatak városában és 

vonzáskörzetében megteremtse és mőködtesse a tudáskoncentráció és a tudástermelés valós és 
virtuális szervezeti rendszerét, amelyen keresztül a ma még egymástól elkülönült, 
szigetszerően mőködı tudástermelı csoportok, közösségek, szervezetek képessé válnak az 
egységes kompetencia közösségként való fellépésre a globálisan szervezıdı tudásgazdasági 
versenyben. Sárospatak jövıje szempontjából ez egyszerre jelenti kistérségi relációban a 
tudásközponti szerepkör felelısségének tudatos felvállalását, míg a regionális és a nemzeti 
térszerkezetben a városok között zajló kompetencia versenybe való bekapcsolódást.  

Az „Ötödik bástya” (a sarokbástya) Tudásközpont programja: 
Sárospatak tudásváros programjának lehetıségeirıl és esélyeirıl, a városfejlesztési 

vízióban elfoglalt jelentıségérıl már a bevezetıben részletesen szóltunk. Az elmondottak 
alapján. A regionális fejlesztés programjához való csatlakozás egyetlen esélye tekintettel a 
táji, természeti, kulturális adottságokra a turizmusfejlesztésen keresztül és a város hazai 
kultúrában betöltött helye alapján lehetséges. Ez Sárospatak számára azt jelenti, hogy 
tudásváros programjának fókuszába a hagyományos turisztikai fejlesztések mellett, annak 
bázisán, de azt tovább gondolva és tágan értelmezve a kultúra alapú turisztikai tudásközpont 
létrehozását állítja. A fejlesztés a valós fizikai és a virtuális térben való fejlesztést egyaránt 
magába foglalja. A pataki turizmus fejlıdésének jelenleg négy pillére, azaz bástyája van: 1. a 
sárospataki vár; 2. a Sárospataki Református Kollégium; 3. a Bodrog part által fémjelzett 
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természeti környezet; 4. Termálfürdı (Végardó Élményfürdı). Ebbe a sorba, mintegy ötödik 
bástyaként kíván beilleszkedni a turisztikai és kulturális turizmus tudásközpont, amelynek a 
fizikai elhelyezésére a most készülı Ötödik bástya látszik.   

A tudásközpont tevékenysége több irányú: 
� Sárospatak komplex turizmusfejlesztı központja, amelynek feladata a turisztikai 

célú fejlesztési projektek kidolgozása, azok megvalósításának menedzselése, a városban zajló 
kulturális események összehangolása és szakmai támogatása. A turisztikai marketing és 
kommunikációs stratégia kidolgozása és megvalósítása. 

� Kistérségi turisztikai központ: középpontjában a falusi turizmus és vendéglátás 
fejlesztés. Ebben a körben el kell készíteni a térségi adat- és tudásbázist. Ki kell dolgozni a 
turisztikai minıségbiztosítási rendszert. Meg kell határozni a falusi turizmus közös fejlesztési 
irányait, és a térség egységes arculatát. 

� El kell készíteni a térség digitális turisztikai térképét. Készüljön el a kistérség 
digitális turisztikai térképe, mely több nyelven szemléletesen dolgozza fel a közlekedési 
útvonalakra, túravonalakra és lehetıségekre vonatkozó összes információt, tartalmazza a 
települések térképeit, a turisták és közlekedık számára fontosabb kulturális és 
közintézmények, valamint a szálláshelyek, éttermek megjelölésével és azok 
alapinformációival (például nyitva tartás, telefonszám, belépıdíj, stb.), továbbá a szabadidıs 
programok teljes adattárát linkekkel csatolva a térképhez. A kistérségi turisztikai 
információs rendszer csatlakoztatása az országosan már épülı turisztikai információs és 
értékesítı rendszerhez. 

� Térségi idegenforgalmi és turisztikai oktató és táv-oktató központ: legfontosabb 
feladata a képzési rendszer kidolgozása és lebonyolítása a falusi turizmus és a szabadidı 
gazdaság témakörökben. A program megvalósítására partneri viszony kialakítása a 
Tanítóképzı Fıiskolával és a város középiskoláival. 

�  „Térségi és regionális e-Múzeum” fejlesztı központ – a kulturális turizmus 
portálja.   

� Turizmusra és vendéglátásra szakosodott szolgáltató vállalkozásokat támogató 
virtuális „inkubátorház”. - A tudásközponton belül az önkormányzat kezdeményezésére, akár 
üzleti vállalkozásként is létrehozható egy olyan inkubátorház, amely Internetes és nem 
Internetes üzleti ötletek, projektek inkubációjával és fejlesztésével foglalkozik, az e-
turizmusgazdaság kis- és középvállalkozásainak indulását, illetve a már korábban elindult 
vállalkozások erısítését szolgálhatja. Az inkubátorházak lényege, hogy nagyon sok üzleti 
ötletet megvizsgálnak és a leginkább piacképes termékeket (termelési rendszereket, 
megoldásokat) mindaddig támogatják, amíg az adott vállalkozás a hazai vagy a nemzetközi 
piacon megáll a saját lábán is. Létrehozásához csupán, egy korszerő infokommunikációs 
eszközökkel felszerelt és hozzáférést biztosító épület szükséges, amely helyet biztosíthat a 
vállalkozások indulásához. 

� A turisztikai innováció érdekében számos jövıbemutató K+F tevékenység is a 
központba delegálható, akár virtuálisan is. Ezek fókuszába a turisztikai termékfejlesztést kell 
állítani. Csak egy ötlet a hazai és kelet-európai hiányosságok területén: témaparkok és 
tematikus parkok létrehozása a helyi turizmus fejlesztésére. Ebben a körben érdemes lenne 
létrehozni egy tudástranszferre szakosodott vállalkozást, amely nem csak hazai, hanem 
Szlovákia, Kárpátalja és Románia irányában is kedvezı piacokat tárhat fel. A témaparkokra 
szakosodott gazdaság ma Európa egyik legdinamikusabban fejlıdı ágazata. Hatalmas 
befektetıi tıkéket mozgat meg és számos új szolgáltató vállalkozás létrejöttét segíti.    

A sárospataki turisztikai tudásközpont akkor lesz igazán eredményes, ha létrehozása a 
tudásipar kialakulását mozdítja elı. 
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Sárospatak kistérség „Hálózati város” programja 
 
A „Hálózati város” program nem más, mint a Sárospataki kistérség funkcionális 

mőködésének kivetítése a kibertérbe. Célja, hogy a kistérséget egy közös „virtuálisan szervezıdı 
várossá” fogja össze. A „Hálózati város” lényegében a funkciók – kommunikációs csomópontok 
– tematikus rendszere. Feladata:  

- a szolgáltatások és a szolgáltatást nyújtó vállalkozások számának dinamikus növekedése,  
- új virtuális közösségek kialakulása, 
- a civil aktivitás növelése és hálózati rendszerének kialakulása, 
- a kommunikáció intenzitásának köszönhetıen a részvételi demokrácia erısítése, 
- nyilvánosság és nyitottság a kerület polgárai, intézményei és gazdasági szereplıi között 
A kommunikációs hálózat hasznossága egyenes arányban növekszik a kommunikációs 

kapcsolódások számával. A program megvalósulása tehát akkor teljesedik be, ha a térség életét 
meghatározó minden funkció – intézmények, szervezetek, vállalkozások, civil szervezetek stb. - 
mint kommunikációs csomópontok elérhetıvé válnak és a kommunikációban a lehetı legtöbb 
kapcsolódási pont (számítógép / individuum) vesz részt. A network program lényege, hogy a 
tematizált struktúra segítségével generálja a kommunikációs folyamatot. A hálózati rendszernek 
köszönhetıen lehetıvé válik, hogy a kistérség településein egymástól elkülönült / elszigetelt, s 
éppen ezért hierarchikusan építkezı funkcionális alrendszerek között együttmőködés alakuljon ki.  

Kapcsolódási pontok tematikus rendszerének fıbb csoportjai (a teljesség igénye nélkül): 
1. Önkormányzat és intézményei  
2. Vállalkozások, vállalkozók  
3. Befektetési lehetıségek a kistérségben 
4. Oktatási intézmények 
5. Kapcsolódás a Sárospataki tudásközponthoz 
6. Civil szervezetek 
7. Egészségügyi intézmények, vállalkozások, szolgáltatók 
8. Közlekedés 
9. Biztonság (rendırség, tőzoltóság, polgárırség, biztonságtechnikai cégek, stb.) 
10. Környezetvédelem stb. 
A program fontos eleme: a közösségi kommunikációt és interaktív együttmőködést 

támogató internet szolgáltatások rendszere: dokumentumok szétküldése; hírlevelek, körlevelek 
szétküldése, beszélgetésekben, vitákban való részvétel, hirdetések, felmérések piackutatások 
készítése stb. 

A tudásalapú társadalom és gazdaság fejlesztése tehát komplex feladat. Nem 
szőkíthetı le csupán az infrastruktúra, vagy a gazdaság, sem pedig a társadalomfejlesztés 
területeire. A fejlesztési koncepciókban ezek a területek szorosan összekapcsolódnak: az 
információs társadalom, amely a kommunikációs globalizáció paradigmája és a 
kommunikációs technika széleskörő elterjedése, magában rejti a tudástársadalom konkrét 
megvalósulásának lehetıségét. Éppen ezért a jelen tanulmányban felvázolt programok külön-
külön is, részét képezik Sárospatak tudásfejlesztésének. Felmerül a kérdés, akkor miért önálló 
fejezetet szentelnünk a tudásváros programnak? És ez a fejezet miért éppen a kulturális város 
vertikális cél csoportjába került? 

A választ magában a tudás/információ lényegi vonásaiban találjuk meg: a tudás az 
információs korban egy részrıl infrastrukturális, másrészrıl kulturális meghatározottságú. 
Ugyanakkor a tudás egy kommunikációs folyamat része. Hasznosulásának mértékét, pedig a 
kommunikációs közegen belül az (tudásokat hordozó) információk minısége, mennyisége és 
az információk áramlásának intenzitása határozza meg.   

A tudásalapú társadalom és gazdaság fejlesztése komplex feladat. Nem szőkíthetı le 
csupán az infrastruktúra, vagy a gazdaság, sem pedig a társadalomfejlesztés területeire. A 
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fejlesztési koncepciókban ezek a területek szorosan összekapcsolódnak: az információs 
társadalom, amely a kommunikációs globalizáció paradigmája és a kommunikációs technika 
széleskörő elterjedése, magában rejti a tudástársadalom konkrét megvalósulásának 
lehetıségét.  

 

3.3.1.1. A tudásváros fejlesztés alapelvei  
 
Ezeket a bevezetıben más megírtuk, de szükségesnek tartjuk, hogy itt megismételjük 

ıket. 

Társadalmi aspektusok 
1. Az emberi intelligenciának, mint új stratégiai erıforrásnak céltudatos kiaknázása.  
2. A tudásfejlesztés stratégiai programja az információs rendszereken keresztül áramló 

tartalmak fejlesztésére irányul. A tartalom azonban nem önmagában létezı információ. Csak 
akkor válik tudássá, amikor hasznosul. Ezért a tartalomfejlesztés során figyelembe kell venni 
a potenciális felhasználói igényeket. 

3. A tudásfejlesztés stratégiájának központi feladata az adott területi egységen élık 
tudásvagyonának felmérése, dokumentálása - beleértve a magas tudásokat és a helyi 
közösségek tacit és explicit ismereteinek összességét - és az azzal való hatékony gazdálkodási 
rendszer kialakítása. 

4. A tudásszervezés és gazdálkodás stratégiai alapjainak lerakásához nélkülözhetetlen 
annak ismerete, hogy milyen általános tendenciák és folyamatok zajlanak a város 
társadalmán belül, különös tekintettel a jövı nemzedékére. 

5. A tudásalapú gazdaság és társadalom megvalósulásában a rendelkezésre álló 
„intellektuális tıke” maximalizálása a tudás egyenletes elosztását és a tudáshiányos területek, 
bevonását jelenti a tudásáramlás folyamatába.  

Gazdasági aspektusok 
1. A tudástársadalom korában minden szervezet és egyén annak fényében is 

megítélésre kerül, hogy milyen mértékben képes egy, a tudás megosztásán alapuló közösség, 
hálózat aktív részesévé válni.  

2. Amennyiben egy közösség, a tudás létrejöttének (termelésének), átadásának, 
megırzésének fenntartó fóruma kíván lenni, a kompetenciákra kell összpontosítania. 

A szükségletek generatív hatása 
1. A tudástranszferek által kialakult tudás változatok vagy új tudások 

szingularitásuknak köszönhetıen válnak realizálható tıkévé. 
2. Míg az indusztriális gazdaságban a termelés és a kereskedelem egymástól jól 

elkülöníthetı ágazati kategóriákat alkottak, addig a tudásgazdaságban a tudástermelés és 
tudáselosztás szinte egymásba olvadva, egymást generálva mőködnek. 

Tudásipar 
A tudástermelést a szolgáltató vállalkozások teszik valóságos tudásiparrá. - A 

tudástársadalom megvalósításban ezért a tartalomfejlesztık mellett a szolgáltatást nyújtó 
piaci szereplık bevonása és ösztönzése megkerülhetetlen feladat. 

A tudásváros program megvalósításának eszközét és egyben feltételét jelentik a 
klasszikus oktatási-mővelıdési intézmények.  
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3.3.2. Oktatási program, oktatási fejlesztések 
 
A helyzetelemzésben bemutatott iskolarendszer legszembetőnıbb jellegzetességének a 

töredezettséget, a széttagoltságot, a sokszektorúságot tartjuk. Ha madártávlatból tekintünk az 
iskolavárosra, ma is feltőnıen sok fiatalt, kisiskolást, középiskolás csoportot, magányos, vagy 
párosával sétáló nagydiákot látunk szerte az utcákon, tereken, iskolakertben, presszókban, 
kocsmákban, könyvtárakban, a Mővelıdés Házában. Fıként persze szorgalmi idıben, mert 
nyáron, vagy karácsony táján egészen másféle nyüzsgés tapasztalható Patakon. Ilyenkor a 
többségében buszokkal érkezı átmenı turizmus tetızik a Vár körül, a belvárosban, a 
strandon, kisebb részben a Kollégium udvarán. Legtöbbjük sajnos, jön-megy, enni is ritkán, 
szállást igénybe venni csak elvétve szokott. Nos, ahogy a turista csoportok mennek el egymás 
mellett köszönés nélkül, majdnem ennyire idegenek egymásnak a gimnazisták, képzısök, 
teológusok, kisiskolások, a hangszerekkel próbára sietık.   

Közelebbrıl vizsgálva a jelenséget, nincs mit csodálkoznunk. Hányan is tanultak itt 
egyidejőleg és hol laktak a régi pataki diákok? A régmúlt írásos emlékeibıl tudjuk, hogy volt 
idı, amikor nagyjából ugyanannyi diák kapott itt kosztot-kvártélyt, mint ahány bennszülött 
lakója volt a városnak. Tulajdonképpen belılük éltek, hisz a diákok többsége magánházaknál 
volt elszállásolva. Igaz, hogy amikor ilyen arányok voltak, kb. ezerötszáz múzsafi élt egy 
ezerötszáz (!) lakosú kisvárosban. Akkor itt róluk szólt minden. Ma pedig él itt úgy háromezer 
iskolás – óvodától az egyetemig – és mellettük (közöttük, felettük) mintegy tizenhatezer 
városlakó, meg néhányezer, naponta ki-be utazó ingázó. Az arány tehát nem 100-100, hanem, 
úgy 100-15. Ráadásul ezek sem laknak egy fedél alatt a helybeliekkel, hanem kollégiumokban 
(így kis k-val), diákszállókon, esetleg albérletben, panziószerő körülmények között. 

Ám ez csak a felszín. A mélyreható probléma az, hogy az egyes diákcsoportoknak 
egymással sincs kapcsolatuk. Hogy miért? A lényeget mondjuk ki. Azért mert Patakon nem 
egy, hanem tizenöt iskola van. Nos, ez a közhelyszerő megállapítás vezet el a jelenkori 
problémák gyökeréig, s mutat irányt egy valódi, mélyreható városrehabilitáció felé. Irányt egy 
olyan jövı felé, amelynek elıképeit – hogy ne mondjuk: mintáit – a múltban találhatjuk meg. 
Persze, nem egy, az egyben, hiszen, mint ahogy tudjuk, a Bodrogba sem léphetünk kétszer, a 
tovatőnı idı pedig még légiesebb annál is. Az a kérdés, hogyan hozható vissza (hogyan 
teremthetı meg) a pataki iskola egysége, integritása, szuverenitása, mással össze nem 
téveszthetı eredetisége?   

Minden jövıre vonatkozó gondolatnak, ötletnek, álomnak, tervnek ez tehát a kezdete, 
az origója, a kimozdíthatatlan archimedesi pontja. a virtuális Kollégium. Vagyis az a koherens 
iskolarendszer, amely a ma és a holnap körülményei között keresi a megvalósulás 
lehetıségeit. Mert miért ne lehetne közös fedél alá vonni Patak valamennyi iskoláját? Ha 
régen megfértek egymás mellet a leendı tanítók, lelkészek, falusi nótáriusok, vármegyei 
napszámbéresek, és külországi vendégprofesszorok, ma miért ne tanulhatnának egymástól és 
egymás mellett a leendı tanítók, orvosok, lelkészek, jogászok és a multinacionális vállalatok 
leendı napszámbéresei?  

Talán világos, hogy a közös fedél nem szó szerint értendı, de még csak közös 
igazgatás alá vonásról sem gondolkodunk, noha ennek van most konjunktúrája országszerte. 
Ugyanis nem „költségkímélésrıl, racionalizálásról reformálásról” ábrándozunk, hanem a 
közös eszmeiséget igyekszünk körvonalazni. A virtuális kollégium felépítése: templomépítés, 
az Ószövetség és Ady Endre szó- és fogalomhasználata szerint. Közelebbi, poétai nyelven: a 
templom és az iskola értékközössége, melyek védelmünkre szorulnak minden korban, a 
miénkben különösen. 

Még az integrációs gondolat elvi közelítésénél maradva felmerül a kérdés, hogy a 
közép- és az alsó fok szerves része legyen-e a virtuális kollégiumnak, az egységes pataki 
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iskolának?  Véleményünk szerint: feltétlenül. Hiszen a múltban csak praktikus okokból nem 
tanították a kollégiumi diákot betővetésre. A Kollégiumba kerülı tíz-tizenkét éves kiskamasz 
már grammás deákként kezdte, az olykor tizenöt-húsz évig tartó kemény kiképzést, férfias 
próbatételt. Írni-olvasni-számolni-viselkedni természetesen már otthon, a falusi népiskolában 
megtanult a gyerek, s közülük csak a legtehetségesebbek, legszerencsésebbek kerültek a 
Kollégium falai közé. Ebbıl pedig két következtetés adódik. Egyik az, hogy a nagy iskola 
felülrıl lefelé építkezik. A magasban ott a cél: lelkésznek, tanárnak, tisztviselınek lenni, a 
közösségek és a haza szolgálatába állni, s ehhez a távoli célhoz kellett a sok elıtanulmány. A 
nyelveket, a klasszikusokat, a bemagolandó memoritereket úgyszólván egymás közt,a 
nagyobb deákoktól, s egymástól tanulták, s csak a felsıbb korosztályok kerültek a kevés 
számú professzor elé, a magas tudományok elsajátítására. S az egzámeneken, a különféle 
záróvizsgákon kellett bizonyítaniuk a korábbi évek lankadatlan erıfeszítéseit. A mester 
jóváhagyása nélkül senki sem juthatott végbizonyítványhoz. Tehát a tudóssá válás magasából 
lehetett jól belátni a megtett utat, mivel minden korábbi tanulás, munka, engedelmesség, 
kegyesség végsı célja ebben nyert értelmet.  

A másik következtetés arra vonatkozik, hogy a falusi népiskolában is ugyanaz a 
nemzeti alapmőveltség fogalmazódott meg elemi szinten, ami a Kollégiumban folytatódott 
szélesebb regiszterekben, el egészen az európai horizontig. Hogyne, hiszen a falusi rektorok, 
kántortanítók is a Kollégium diákjai voltak valamikor. 

Nos, összefoglalva az eddigieket: Sárospatak valamennyi iskolájának integrálódnia 
kell a Virtuális Kollégium keretében, abból a célból, hogy a város ismét betölthesse 
történelmi küldetését. Azaz legyen közösség- és társadalomfejlesztı mőhely, valódi 
tudásközpont, s ebben a „határtalanná” váló régióban legyen újra nemzetegyesítı erı. 

A stratégiai tervezés kezdetén meg kell fontolni minden javaslatot, elemezni minden 
elképzelést, türelmesen egyeztetni a valódi és látszólagos érdekellentéteket. Mert nagyon 
hosszú út áll elıttünk a fenti célok megközelítéséig, s a gyakorlatban amúgy sem alakulnak 
pontosan úgy a dolgok, ahogy a tervekben. Igyekeztünk minden elhangzott javaslatot 
megjegyezni, s azokat a lehetıség szerint egybeszerkeszteni olyan módon, hogy minél jobban 
szolgálják a fejlesztı munka soron következı lépéseit. 
 

Óvoda 
 
A három óvoda közelmútbeli, szervezeti összevonása megkönnyítheti a pedagógiai 

célok összehangolást, a jó gyakorlat példáinak elterjesztését. De konfliktuscsökkentı tényezı 
lehet a helyes arányok kialakításánál, amelyek idınként felborulni hajlamosak, ha például 
felmerül az intézményi szakosodás terve, vagy ha az etnikai „nyomás” menekülésre készteti a 
többségi családok gyermekeit. Volt példa mindkettıre a közelmúltban és valószínőleg lesz a 
jövıben is. Mindenesetre három testvér intézmény – egy vezetı irányításával – könnyebben 
talál orvoslást a felmerülı problémákra.  

Fontos szempont a helyi társadalom felé való nyitás a szülıi közösségek segítségével. 
Az óvodáskorúak szülei többségében a fiatal, közösségi szempontból a legaktívabb 
csoporthoz tartoznak. Nagy érdeklıdéssel figyelik csemetéik szereplését, segítik és 
támogatják az ilyen alkalmakat. Az óvodai ünnepségeket pedig ki lehet vinni a Mővelıdés 
Házába, egyik másik iskolába, felnıtt rendezvényekre. Az iskolákkal a felsı csoportos 
óvodások szívesen ismerkednek, hiszen rövidesen oda kerülnek. Különös haszonnal jár, ha 
bevonják ebbe a körbe az alapfokú mővészeti iskolákat, mivel az ott folyó tevékenység (ének, 
zene, tánc képzımővészet) még közelebb áll a kicsikhez, mint az absztraktabb iskolai tanulás. 

Ezeken a kiegyensúlyozó mőveleteken és kapcsolatkeresı alkalmakon kívül nem 
szükséges mértéken felül terhelni az óvodásokat pl. külön zene-, vagy nyelvtanulással, hacsak 
valamelyik el nem árul valami rendkívüli tehetséget, mivel az intenzív munkára lesz még 
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bıven lehetıségük a késıbbiekben. Az viszont feltétlenül programba veendı, hogy legalább 
évente egyszer közösen vegyenek részt valami városi eseményen, (köztéren, templomban, 
temetıben) ami rövid, emlékezetes, az sem baj, ha látványos, hogy minél hamarább kapjanak 
élményszerő benyomást tágabb közösségük összetartó erejérıl. 

 
 
Általános iskolák jövıje 
 
Az alapfokú iskolák széles mezınye már sokkal tarkább képet mutat az óvodáénál. A 

két városi iskola (Petıfi Sándor és Esze Tamás) összevonása erısen megosztotta a 
közvéleményt, de hát jószerivel nem is nagyon volt megindokolva a döntés. A racionalizálást, 
mint indokot a szülık nem méltányolták különösebben. Annyiban romlott a helyzet, hogy 
eddig volt egy erısebb és egy gyöngébb iskola, most – ahogy történni szokott – a 
gyöngébbhez igazodott az átlag. Legalábbis a közvélemény megítélése szerint. 

Annál kedvezıbb a Miskolci Egyetemhez tartozó Gyakorló iskola ésszerő ajánlata. 
Ennek az a lényege, hogy kb. száz gyereket át tudna venni a városi iskolából, s velük arányos 
számban átvett pedagógust is tudna foglalkoztatni. Ez azért lehetséges, mert jelenleg  420 
tanulójuk van, s 520-530 számára volna férıhely. A gyereklétszám persze mindenütt csökken, 
de a tantermi és infrastrukturális ellátottság itt kedvezıbb. Nem elhanyagolható szempont, 
hogy a kettıs feladatkört (alapellátás és hallgatói gyakorlóhely) ellátó, önállóan gazdálkodó 
intézmény fejkvótája éppen duplája (!) a normál iskolákénak. Azaz a Gyakorló több forráshoz 
jutna, a város pedig csökkenthetné kiadásait. Az állami fejkvóta (náluk) úgysem elegendı a 
tényleges költségekhez. Természetesen a gyakorlóban oktató tanítók, tanárok fizetése is 
magasabb, városi kollégáikénál, igaz, jóval nagyobb terhet vállalnak a tanítási gyakorlatok 
vezetésével. Bármi lesz az alkufolyamat eredménye, ez mindenképpen egy párbeszéd kezdetét 
jelenti, amire eddig nemigen volt példa. Ha ez eredménnyel jár, következhetne az újabb 
ajánlat, illetve, kölcsönös elınyökkel járó megállapodás, jelesül arról, hogy gyakorlati képzést 
vállalhatna városi iskola is, hiszen ebben senki sem akadályozza, mármint ha megteremtik az 
ehhez szükséges feltételeket (pl. az érintett kollégák posztgraduális képzése, ami helyben 
megoldható). Ez szintén számos elınnyel járna. Elıször is a hallgatók „életszerőbb” közegben 
is szerezhetnének tapasztalatokat a Gyakorló laboratóriumi körülményeihez képest. 
Másodszor a városi „normál” iskolák is bekerülhetnének a fıiskola, az egyetem 
vérkeringésébe. (Mert a Gyakorló közvetlenül a Miskolci Egyetemhez tartozik ugyan de a 
velük partnerkapcsolatban álló helyi fıiskola adja adja a szellemi múniciót és a szakmai 
felügyeletet a hallgatói foglalkoztatással). Végül, de nem utolsó sorban egy ilyen 
együttmőködésben óhatatlanul elindul egy olyan szakmai, emberi párbeszéd, ami az eddig 
egymástól elkülönült iskolákat jóval közelebb hozza egymáshoz. 

A helyi protokoll-listán azonban a három éve indított református iskola áll az élen. 
Különös módon, miközben a Református Gimnázium presztízse nem nagyon növekszik, a 
vele egy szervezeti egységben mőködı alapképzés becse rohamosan nı. Nem tudhatjuk, hogy 
tartós vagy átmeneti tendenciával állunk-e szemben, hiszen még éppen öt év hiányzik a teljes 
vertikum kiépüléséhez. Maga a túljelentkezésben testet öltı felértékelıdés sem táplálkozik 
kizárólag pozitív tapasztalatokból. Az intézmény ugyanis feltételeket szab a felvételhez, így 
bizonyos mértékig megválogathatja tanulói összetételét. Már ez nagy vonzerıt jelent a 
tehetısebb, illetve konszolidáltabb családok körében. Így aztán egymást erısítı folyamatok 
generálják a további igényszint-növekedést. Lehet, hogy hasznára válik a városnak, ha egy 
alapfokú iskolája kissé kiemelkedik a többi közül. Nem okvetlenül demokratikus tendencia 
az, amely minden mőhelyt egyformán szürkére kíván festeni. Láttunk erre elég elriasztó 
példát, akár Sárospatakon is.  
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Mint ahogy az Erdélyi János kisegítı iskola is maradhat speciális foglalkoztató 
intézmény, illetve, azzá fejlıdhet, ha még több szakember foglalkoztatására és különbözı 
infrastrukturális fejlesztésekre nyílik mód. (Mert az abszurdum, ahogy az oktatási kormányzat 
egyre nagyobb létszámú tanulócsoportokat akar egyre kevesebb pedagógussal „integráltan” 
fejleszteni. Vagyis képességekre és fogyatékosságra való tekintet nélkül homogenizálni a 
nagy létszámú tanulócsoportokat. Most amikor a demográfiai apály következményeként végre 
mód lenne kisebb létszámú gyerekcsoporttal dolgozni. Ez az – országosan jelenlévı - cinikus 
gyakorlat is azt a gondolatot erısíti, hogy Pataknak, ha ki akar kerülni rövid távú politikai 
konjunktúrák fogságából, minél nagyobb mértékben kell magát függetlenítenie.). Ettıl 
függetlenül még valóban integrálható egy- két fogyatékkal élı gyerek normál 
tanulócsoportba, már csak a közösség empatikus képességének fejlesztése érdekében – de 
hivatkozhatunk a keresztyén könyörületességre is – csak akkor külön fejlesztı foglalkozásokat 
kell betervezni és biztosítani, továbbá illik kikérni a szülıi közösség véleményét, ahogy az pl. 
az pl. USA-ban – ügyeletes mintaállamunkban is szokásos. 

A szülıi ház cselekvı részvétele nélkül amúgy sem lehet eredményes az iskolai oktató-
nevelı munka. Meg kell találni a módját, hogy minden iskolai tevékenység a szülık 
részvételével, illetve annak nyilvánossága elıtt történjen. Az iskolaszék mőködtetésének 
felújítása jól szolgálná e feladatot. Ebben az esetben a szülıi ház – képviseleti úton – 
közvetlenül vehetne részt az iskola irányításában, a pedagógusok, a fenntartó és egyéb civil 
szervezetek képviselıivel együtt. Ettıl az intézményvezetı személyes felelıssége 
megmaradna, sıt erısebb legitimációt kapna a közösen eltervezett és jóváhagyott 
munkafolyamathoz. A folyamatos együttmőködés további hozadéka lesz a társadalmi 
szektorok között bizalmatlanság csökkenése, a közös ügyek vállalása közben kifejlıdı 
szolidaritás, együvé tartozás melengetı élménye. 

A szülık akadémiája is segíthetné az iskola és szülıi ház egymáshoz való közelítését a 
gyermeknevelés közös feladatában. Nem egyszerő TIT-elıadásokra gondolunk persze, hanem 
szülık, nevelık által közösen összeállított tematikára amely körbejárná az érintkezés 
neuralgikus pontjait, s együtt dolgozna ki megoldási javaslatokat. De konkrét nevelési 
szituációkat, megtörtént eseteket is feldolgozhatnának e közös konzultációkon, ahová 
meghívnának pártatlan, külsı szakembereket is, tárgyilagos témakezelés megırzése 
érdekében. 

A helyi tantervek csapatmunkában való elkészítése elengedhetetlenül szükséges, 
minden további integrációs törekvésünk számára. Itt nem csak azokról a kötelezı penzumokra 
gondolunk, amelyek kipipálandó feladatként jelen voltak már a legutóbbi országos „tanterv-
megújítási” kampány idején is, mivel azok fıként a jól fizetett „szakértık” , valamint 
pedagógiai intézetek kapitalista brigádjainak anyagi gyarapodását szolgálták, hanem valódi 
belsı és helyi alkotómunkára. Ez persze nem könnyő és nem olcsó feladat. (Természetesen a 
korábbi sem volt az, csak az bérmunkában készült és többnyire idegen test maradt még a 
kommersz tantervek asztalfiókban porosodó anyagában is.) Pénzt, vagy órakedvezményt és 
hozzáértı embereket kell találni a feladathoz, s már a készítés folyamatába be kell vonni 
mindazokat, akik tanítani fogják a lokális kultúra konkrét elemeit. Csak így várható el, hogy 
lelkes tananyaggá váljanak a tradicionális helyi értékek – történeti, földrajzi, néprajzi, 
kulturális értelemben egyaránt – s az egymást váltó nemzedékek tudatában megırzıdjenek. 

Különösen fontos – egyben hálás – feladat ez Sárospatakon, ahol olyan gazdag múlt 
ment veszendıbe. Reméljük átmenetileg, hiszen errıl sosem mondtunk le, ezt csak elvették 
tılünk. Márpedig azt, ahogy Deák mondta jó sors, vagy szerencse bármikor visszaadhatja. Az 
alkalmas idıre persze készen kell állni, az elıkészületi munkákat máris el lehet kezdeni. A 
helyi tudás könyvét olyan vegyes munkacsapatnak kell összeállítani, akiknek rálátásuk van a 
különféle életkori csoportok tudásszintjére és befogadási képességére, beleértve a felnıtt 
populáció megközelíthetıségét is. Egy bıséges merítési bázisból aztán igényes szakmai 
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munkával lehet életkor és mőveltségi fok szerinti adaptációkat készíteni. Egy koncentrikusan 
felépített tananyagra gondolunk itt, amit az óvodai meséktıl az általános és középiskolai helyi 
tanterveken át a felsıfokú tanulmányokat folytató, illetve felnıttképzésben részt vevı 
hallgatók számára is tanítani lehet. Bıvülı tudáskörökben, természetesen.  

Ez azonban önmagában nem elég. A közoktatás – még a középfokú képzés sem – az új 
tudásokat, új tudományos eredményeket, a gondolkodási paradigmaváltásokat nem tanítja, 
pedig ezek nélkül nem lehet belépni a tudás korba. Itt tehát alapvetı fordulatot kell elérni. 

A honismereti mozgalmak ösztönzése is a szőkebb- tágabb tájhaza jobb megismerését 
szolgálja. Patakon komoly hagyománya van a cserkészéletnek, ezen belül a regıs-
cserkészetnek, amely bátran felújítható lenne, hiszen „módosult formában” késıbb is jelen 
volt. Különféle alakváltozatai tovább éltek a honismereti szakkörökben, a vándortáborokban, 
amelyeknek még „úttörısített” változata is maradandó élményeket adott a 60-as, 70-es évek 
generációinak. 

Külön megoldásra váró feladat az alapfokú mővészeti iskolák helyzetének és 
szerepkörének tisztázása. Az ilyen típusú intézmények jelentıs részét – tisztelet a kivételnek – 
a relatíve magas állami fejkvóta megszerzésének érdekében hozták létre, a korábbi liberális 
kormányzás idején. Ezzel nem az volt a probléma, hogy az állami támogatásból kényelmesen 
megoldották az intézményfenntartást és a különórákat vállalók számára a mővészeti képzést, 
hanem az, hogy ezzel kedvezményezéssel az általános iskolák forrásait csökkentették 
közvetlen és közvetett módon. Csökkent egyidejőleg az alapellátásban, a mővészeti nevelésre 
szánt idı óraszám -, ráadásul sok értékes munkaerıt sikerült elvonni az állami szférából, s azt 
a magánszférában hasznosítani, hiszen magasabb óradíjat tudtak fizetni a korábbinál. Késıbb 
felismerték ugyan a társadalmi igazságtalanságot, s  kb. a felére csökkentették az állami 
támogatás mértékét, de a jelek szerint még így is megéri a magánalapítványoknak az 
intézményfenntartás, tekintve, hogy „karcsúsított” üzemmódra válthatnak, illetve, hogy a 
szülık teherbírásának határait feszegetik a lehetıségek határáig, ami – közvetett módon – 
ismét az alapellátás esélyeit csökkenti.  

A jövıben tehát városi szinten kell átgondolni a mővészeti oktatás helyzetét, gondosan 
mérlegelve, hogy mit érdemes támogatni, s hogy milyen intézményi együttmőködést érdemes 
ösztönözni a jelenlegi – nem egyenlı pályákon bonyolított – versenyhelyzet fenntartása 
helyett. Már csak ezért is fontos lenne különbözı koordinációs munkacsoportokat létrehozni, 
ahogy alábbiakban arra még visszatérünk. 

 
A középiskolák fejlıdése 
 
A három középfokú intézmény adja a pataki diákság zömét és derékhadát, jelenlétük 

mégis alig érzékelhetı a város kulturális erıterében. De egymáshoz való viszonyuk sem 
különb. Mint három erıdítmény, amely csak a lırésein keresztül szemléli egymást. Néha 
durrogtatnak is, szerencsére inkább csak a szılıhegyeken használatos, seregélyriasztó 
vaktölténnyel. Sommásan összefoglalva a városi bulvárvéleményeket:, van egy zsákutcás 
elfekvı intézmény, (a szakképzı), egy tisztes szegénységben elıre lépı (a református) és egy 
gyökértelen, kissé parvenü, de vonzó (Árpád) iskola. Az utóbbi kettı, ráadásul, erıs 
konkurencia harcban áll egymással. Természetesen, csak annyi jelentıséget kell 
tulajdonítanunk e vélekedésnek, amennyit megérdemel. E helyt nem mondjuk, hogy a nép 
szava: Isten szava, csak hogy felszínes ugyan, de nem teljesen alaptalan.  

Nincs mit szépíteni azon, hogy a Szakiskola 424 tanulója közé bárki bekerülhet, aki az 
1.9-et meghaladó átlageredményt ért el bármelyik iskola nyolcadik osztályában. S azon sem, 
hogy az itt végzettért nem állnak sorba a munkahelyek. A Szakiskola annyival van jobb 
helyzetben, hogy  érettségivel zárulván, elvileg szabad továbbtanulást tesz lehetıvé, igaz, 
hogy erre a célra meg jobb a gimnázium. Nem kétséges, hogy a szakmai képzést gyökeresen 
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át kell alakítani. (Nem vigasz, hogy nem csak Patakon.) mindenek elıtt a munka világával 
kell kiépíteni eleven kapcsolatokat, hogy valódi igények alapján kerüljenek megtervezésre a 
képzési irányok. Azután a szolgáltató szektornak, olyan helyspecifikus formáit kell elınyben 
részesíteni, mint a vendéglátás (szakács, pincér, vendéglıs), az idegenforgalom 
(idegenvezetı, tolmács), illetve a szılész-borász mesterség annak – tekintettel a világörökség 
részét képezı Tokaj-hegyaljára - teljes gazdagságával. Pl. a közeli sátoraljaújhelyi 
szakközépiskolával lehetne jó kapcsolatokat kiépíteni. 

A két gimnázium között olyan módon kéne megtalálni az együttmőködés különbözı 
formáit, hogy közben megmaradjon a versenyhelyzet. Ez nyilván nem könnyő kívánalom, de 
nem is lehetetlen. A csökkenı számú tanulókért folytatott küzdelem önmagában nem baj, csak 
be kell tartani a fair play szabályait. Ez pedig nem bonyolult kódexek megszövegezésén, 
hanem, sokkal inkább bizalmon és folyamatos együttmőködésen alapulhat. Elıjáróban 
érdemes lenne idınként megteremteni a két intézmény között az átjárhatóságot. Diákok és 
tanárok számára egyaránt. (áttanítás, áthallgatás). De jól szolgálnák ezt a célt a közös 
rendezvények. Érdemes lenne felújítani a hajdan nagyon népszerő diáknapokat, amelyeken, 
pl. a Várban tartott rendezvényein, a szélrózsa minden irányából jöttek diákok. Most ha együtt 
rendeznék, egyházi és világi iskolák egymás mellett és egymással is versenghetnének. A 
diákönkormányzat komolyan vételének felsı határa lehetne egy városi diák- és ifjúsági 
önkormányzat megválasztása, amelyik akár egy „árnyék önkormányzatként” vehetne részt az 
iskolaváros „felnıtt” közéletében. Esetleg elkülönített pénzalappal is rendelkeznének. Néhány 
napra „átvehetnék” a város irányítását. (Talán izgalmasabb lenne - a mindenkori - 
fennállónál). A nagy hagyományokkal rendelkezı kollégiumi vízi sportélet megnyithatná 
kapuit a világi partner elıtt. Netán evezıs versenyeket rendeznének a Bodrogon, az angol 
kollégiumok mintájára, miközben a hídról és a két partról szurkolnának a városlakók az 
egyik, vagy másik csapatnak.  (Az volna csak a hiteles közvéleménykutatás.) Közös 
kirándulásokat, hegyi túrákat, látóutakat is szervezhetnének a régi idık példáján okulva, mint 
ahogy a nyári munkatáborokat is felújíthatnák. Ilyen alkalmakkor építették ugyanis a diákok 
a Sátor hegyeket megkerülı Kácsárd-Rudabányácska utat, miközben értékes programokat 
szerveztek maguknak a munkaidı végeztével. 

 
 
A felsıfokú intézmények  
 
A Teológiáról – a fent idézett kutatásban - megállapított tényeket, vélekedéseket és a 

fejlesztési javaslatokat nem ismételjük meg, épp csak utalunk a „félbemaradtságnak” egy-két 
tünetére. Ilyenek a kis létszám, a mesterképzés megoldatlansága, a fiatal oktatók hiánya, a 
tananyagok idınkénti korszerőtlensége, a kapcsolatok szegénysége, a bensıséges hitélet 
egyenetlensége, olykor az intézmény alacsony presztizse. Ezek akár külön-külön.is, de fıként 
együtt épp elég okot szolgáltatnak ahhoz, hogy az intézmény intenzíven keresse a 
kapcsolatokat a Kollégium többi egységével, különösen a Gimnáziummal, de a városban 
mőködı egyetemi karral különösképpen. Hiszen mindkét felsıfokú intézmény épp eléggé 
kiszolgáltatott, s más-más okból ugyan, de legitimációs gondokkal küzd, hogy egymás 
szövetségét keresve találjanak egymásra a virtuális Kollégium keretei között.  

A Miskolci Egyetem fıiskolai karaként mőködı pedagógusképzı intézmény ugyanis az 
egyetemtıl kapja, mind a mőködési költségeket, mind a felvételi keretszámot. E kettı épp 
elég ahhoz, hogy kénye-kedve szerint alakítsa annak jövıjét. Jól lehet, e percben legalább, 
relatív biztonságot élvez egy „nagyüzem” szélárnyékában, ahhoz képest, hogy ha önállóan 
kéne fennmaradásáért megharcolnia, de ezt a méltatlan állapotot nem lehet véglegesen 
elfogadni. (Hogy mást ne mondjunk a pataki iskola mintegy kétszáz évvel elızte meg a 
miskolcit). Úgy gondoljuk tehát, hogy e két felsıfokú intézmény (Patakon) rendelkezik annyi 
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szellemi kapacitással, hogy maga találjon ki elıbb túlélési stratégiát, azután a Kollégium 
organizálásához szolgáltasson hosszú távú víziókat.  

Az együttmőködéshez máris rendelkezésre állnak kitőnı múltbeli, és a jövıben 
megvalósítandó példák. Ilyen lehet a már fentebb említett helyi tanterv,és  egy helyi 
tudáskönyv elkészítése, illetve az abban való részvétel. A régi faluszemináriumi gyakorlatot 
ugyancsak közösen, érdemes volna felújítani, sıt továbbfejleszteni közösség- és 
településfejlesztési, térségfejlesztési irányba. Erre akár közös tanszéket is lehetne alapozni. 

Tovább sorolhatnánk az ajánlatokat, úgy ahogy azt a korábbi fejezetekben kifejtettük: 
szülık akadémiája, diáknapok, diákönkormányzat, közös látóutak, vízisport, munkatábor stb. 
Bárhol el lehet kezdeni az együttmőködést, a lényeg az elsı mozdulat óhajtásában és 
ıszinteségében van. 

E helyt kell bevonnunk – a jövıre vonatkozó elképzelések körébe – a nagy 
hagyományokkal rendelkezı Sárospataki Népfıiskolát. Itt most ne essék szó a jelenkori 
méltánytalan vegetálásról, inkább bízzunk abban, hogy amely szervezetnek erısek a gyökerei, 
elıbb utóbb kihajt, szárba szökken újra. Megszervezheti a felnıttképzés széles spektrumát, a 
helyi civil társadalom pártfogója és ösztönzıje lehet, hozzájárulhat a helyi lakosság 
önszervezıdésének lassú folyamatához a móriczi „jobb magyart, jobb polgárt”gondolat 
szellemében. Nos, ha lesz új, korszerő népfıiskola Patakon ismét, hagyományainál és 
szervezeti, funkcionális rugalmasságánál fogva, talán éppen ı lehet az, amely a helyi erık 
organizátora szerepét betöltheti.  

Végezetül az azonnal megoldható feladatok sorából emeljünk ki egy – más helyeken 
már bevált – gyakorlatot, jelesül egy városi Szabadmővelıdési Tanács megalakítását. E 
demokratikusan választott grémiumnak öt lábon, öt pilléren kéne állnia. Az öt szektor, az  öt 
tényezı megfelel Sárospatak tradícióinak és a jelen – átmeneti – állapotának. Ezek a 
következık: -  1. Városi Önkormányzat 

- 2, Rákóczi Vár 
- 3, Református Kollégium,  
- 4 Comenius Fıiskola 
- 5. Civil Fórum 

A fenti intézmények és társadalmi képzıdmények nyilván túlmutatnak adott helyi 
értékükön. Pl. a Vár a hagyományt és a tudományosságot is képviseli saját intézményén kívül, 
a Civil Fórum valamennyi formális és informális társadalmi mozgalmat, aminek nyomai 
felbukkantak a városban stb. A lényeg, hogy minden szektor a maga körébıl választana 1-3 
képviselıt, a Tanács tagjai a maguk körébıl elnököt, amely funkció rotációval körbe járna. 

Alapszabályt, szervezeti és mőködési szabályzatot ugyancsak magának készítene a 
grémium. Valamennyi várost érintı fontos döntést megtárgyalna és véleményezne a Tanács, 
amelyet, minden illetékeshez eljuttatna. Azonnali és hosszú távú feladatai közül a Sárospataki 
Virtuális Kollégium felépülésének ügye volna a legfontosabb. De ennek csak akkor van 
értelme, ha Sárospatakon az oktatás-képzés számára átfogó jövıkép és stratégia születik. A 
sárospataki oktatás nem térhet ki az alól a feladat elıl, hogy minden szintjén és 
intézményében felnıjön a tudáskor kihívásához. 

 

3.3.3. Kulturális, m ővelıdési stratégia  
 
A közmővelıdés és a közgyőjtemények intézményeinek jelenlegi sárospataki 

állapotát, a város civil struktúráját a fejlesztés szempontjából jónak ítéltük. Megállapítottuk 
azonban, hogy az intézményi ajánlatok és a civil szervezıdések csak az elszántan 
mővelıdni/együttlenni/cselekedni akarókat érik el, vagy fogják össze. A mai gyakorlat 
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változatlan fenntartásával nem lehet a kulturálisan inaktív, a nem érdeklıdı, a helyi 
társadalomért jelenleg nem cselekvı helybélieket tettekre serkenteni, és ezzel a helyi 
társadalmi tıkét fejleszteni. Elmondtuk, hogy aktivizálásuk érdekében a jelenleg 
alkalmazottakhoz képest új szakmai eljárásokra, a közösségfejlesztés néven közismertté váló 
professzió módszeres és folyamatos alkalmazására, és a jelenlegihez képest átalakított 
támogatási rendszerre van szükség. 

A közösségfejlesztés az emberek olyan társas képességfejlesztését jelenti, aminek 
eredményeként a polgárok helyi társadalmi beágyazottsága tudatosul, meglévı készségeik 
megerısödnek, együttmőködésük, szolidaritásuk fejlıdik, és egyre inkább képesek a közösen 
és önállóan szervezett, általuk elhatározott kulturális/közéleti cselekvésekre20. 

A közösségfejlesztés eredményeképp létre jövı állapotok, helyzetek és formációk 
maguktól csak nagyon sokára alakulnak ki. Életképességük a folyamatos önkormányzati 
segítıkészségen, vagyis a feltételek megteremtésén és fenntartásán, valamint a 
közösségfejlesztés technikáinak folyamatos alkalmazásán, tehát a közösségfejlesztık ez 
irányú folyamatos munkáján múlik21. 

Az alábbiakban a társadalmi tıke növelése, egyidejőleg a helyi civil világ fejlesztése 
érdekében városban alkalmazni ajánlott különféle közösség- (és ezzel egyidejőleg 
társadalomfejlesztı) technikákat vesszük sorba. Ezt követıen az ebbıl az önkormányzatra, 
illetıleg az intézményekre háruló feladatokat összegezzük. 

 

3.3.3.1. A helyi társadalmi tıke fejlesztésének eljárásai 

Nyilvános közösségi beszélgetések 
A különféle helyi vonatkozású és a nagyszabású kérdésektıl a lehetı legapróbbakig 

terjedı témájú, a szabadidıben szervezett, protokolltól mentes beszélgetések felszabadítóan 
hatnak abban a települési közegben, amelyben csak a hivatalos fórumokon lehet nyilvánosan 
szót váltani. A település jelenére és különösen jövıjére, az életminıségre és a lehetıségekre, a 
kívánalmakra vonatkozó beszélgetéssorozat elıbb-utóbb kikristályosítja azokat a témákat, 
amellyel külön (esetleg közösségi felmérést alkalmazva, vagy más formákban) foglalkozni 
kell. A harmadik-negyedik alkalom általában már alkalmas arra is, hogy a település 
állapotáról és lehetıségeirıl a résztvevıkkel közösen elfogadott helyzetképet alkossanak, és 
ebben együtt határozzák meg a változásra irányuló akciók célját, tárgyát, irányát. 

A cél az, hogy helybéliek körében nyilvános szóbeszéd és gondolkodás tárgyává 
tegyék a települési állapotokat, egyidejőleg elbizonytalanítsák azokat, akik a helybéli 
viszonyokat megváltoztathatatlannak sugallják. A beszélgetések során megerısödnek a 
változtatást akarók, és így velük közösen lehet meghatározni a cselekvések irányát. A 

                                                 
20 Az elmúlt másfél évtizedben több tucat településen/településrészen folytak nyilvános közösségi 

beszélgetések, jelentek meg helyi kalendáriumok, szervezıdtek közösségi felmérések, jövımőhelyek, vagy helyi 
’társadalmi tervezésre’ alakult különféle csoportok, gyermek- és ifjúsági önkormányzatok, közösségi rádiók, 
különféle egyesületek vagy kerültek a helyi egyesületek kezébe mővelıdési otthonok. Ahol ezek a 
kezdeményezések már egy-másfél évtizedesek, ott az elsı egyszeri lépésbıl szükségképpen több következett, és 
azok a település belsı viszonyait is fejlesztették, átalakították. Éppen ezek a sikeres (szerves) folyamatok 
bizonyítják javaslataink hasznát. További részletes szakmai információk a www.kozossegfejlesztes.hu vagy a 
www.szabadmuvelodes.hu honlapokon. 

21 A közösségfejlesztés alkalmazni javasolt eljárásai nem jelentenek anyagi megtakarítást a 
közmővelıdéssel kapcsolatos mai kiadásokhoz képest. Hozadéka nem a kevesebb ráfordítás tekintetében, hanem 
az életképesebb helyi társadalom mőködıképességében jelentkezik. 
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beszélgetések során megnyilvánuló helybéliek körébıl lehet aztán megtalálni mindazokat, 
akik a település változtatásában/fejlesztésében érdekeltek. 

Sárospatakon nyilván nem egy, hanem a város árnyalt társadalmát figyelembe vevı, 
tehát a résztvevık társadalmi státusa/képzettsége/foglalkozása stb. szerint válogatott több 
beszélgetéssorozat megszervezésére volna szükség úgy, hogy azok beindulását követıen a 
többedik, immár konkrét tennivalókat soroló összejövetelt követıen összegezett 
tapasztalatokat a hasonló állapotra jutó másik/többi társasággal is közösen/együttesen 
megbeszélhessék. Hasonló szándékra utalt a Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete akkor, 
amikor „civil kontroll szerep” betöltésére ajánlkoztak, és e célból olyan szakmai mőhelyeket 
alakítottak, amelyek az önkormányzat munkaterve szerint tekintették át a tennivalókat. 

 

Helyi kalendárium és helyi tankatalógus 
A helyi emlékezet feltárására és megırzésére, a közelmúlt eseményeinek naplószerő 

megörökítésére alkalmas közösségfejlesztı technika. Nem egy vagy több ’mintaszerő’ 
kiadvány a cél, hanem az, hogy az emberek megértsék: a velük, a körükben történtek általuk 
leírva különös és megismételhetetlen értéket hordoz. Lehet, hogy pusztán lokális értéket, 
olyat tehát, ami a település határán túl érdektelen, de számukra viszont éppen ez kell 
közömbös legyen. A helyi kalendárium nem helyettesíti az igényes helytörténeti feldolgozást, 
az iskolában rendszeresített helyismereti tanulnivalót, a helyi újságot, ám az azokban 
írottakkal nem is kell foglalkoznia. Idıleges, akár évközi mellékleteiben azonban 
megjelenhetnek a helybéli költık versei, a valami fontos helyi eseményre, évfordulóra, 
intézményre, neves családra stb. vonatkozó emlékezés, helyi recept- vagy fotógyőjtemény, 
tematikus iskolai dolgozat-összeállítások, helyi rajzversenyek, alkotótáborok pályamunkái 
stb.; valamennyi olyan dokumentum tehát, ami a helybéli életre vonatkozik, arról szól, azt 
ábrázolja, és ezzel a helybéli identitást erısíti. 

A „tanítana-tanulna” címjegyzék összeállítása a kalendáriumnál egyszerőbb. 
Elkészítése nem társadalmasítható, szerkesztését a népmővelık kell végezzék. A tankatalógus 
a helybéliek nevének, címének és telefonszámuknak feltüntetésével abc-rendbe szedi 
mindazokat a témákat, amelyekhez valaki(k) ért(enek), és jártasságukat magánúton az 
érdeklıdıknek szívesen átadnák, illetve azok érdeklıdési körét és adatait, akik valamit meg 
szeretnének tanulni. A módszer az adatgyőjtést követıen szerkesztett kiadványt eredményez, 
amely minden háztartásba elkerül – ezt követıen az érintettekre bízva minden további lépést. 
Az önmőködı rendszert figyelemmel kísérı népmővelı (közösségfejlesztı, ifjúságsegítı, 
szociális munkás) természetesen ötletet kaphat bizonyos ismeretek szervezett formában való 
terjesztésére, tanulókörök, klubok, szakkörök, esetleg önálló egyesületek megszervezésére. A 
tankatalógus értéke és lényege természetesen nemcsak az, hogy valaki valamit megtudhat 
és/vagy megtanulhat, hanem annak érzékeltetése is, hogy egyszerő ismereteink (a rétes- vagy 
a kovászos uborka - készítés, a tapétázás, a kaszálás, a fotózás, a tolltisztítás, stb.) nem 
lebecsülendı, sıt, mások számára fontos értékkel bír. A manapság lekezelt hétköznapi tudást 
lehet ezzel az eljárással fölértékelni. 

Sárospatak kistérségi szerepkörébıl adódóan természetesen elkészíthetı a 
tankatalógus kistérségi változata is. A kistérség egészét érintı kiadvány nemcsak az eltérı 
ismeretanyag és az érdeklıdési kör nagyobb szóródása miatt lehet érdekes, hanem a térségi 
emberi együttmőködések sokasítása miatt is fontos. 

Önkéntes szolgálatok 
A pataki önkéntes szolgálatok kialakítása közösségfejlesztıi munka eredménye, annak 

egyik ’terméke’ lehet. Egy-egy feladat vagy feladatrész társadalmasított megoldását jelenti, 
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amit önkéntesekbıl álló, idıvel akár egyesületté formálódó munkacsoportok a hivatal 
szervezetei vagy a település hasonló célú intézményei mellett (pl. korrepetálást, idısgondozást, 
gyermekfelügyeletet ellátva, vagy a mőemlékvédelem, a természet- és tájvédelem stb. 
területén dolgozva) végeznek.22 Ha egy ’önkéntes szolgálattal’ kezdett akció már annyi 
feladatot jelent, hogy az meghaladja egy alkalmi csoport, vagy az adott célra alakított 
egyesület képességét, az önkormányzatnak feladatellátási szerzıdést kell kötnie az 
érintettekkel, és azt mindaddig meg kell újítania, amíg a munkára szükség van. 

 

Közösségi felmérés 
A közösségfejlesztık által vezérelt, akár hónapokon át szervezett és bonyolított 

módszer során a feladat megvalósításában résztvevı helybéliek által szerkesztett és szervezett 
kérdıíves felmérés a bármiféle helyi állapotok megváltoztatására való lokális igényt és/vagy 
véleményt tudakolja ki. A helyben megoldandó feladatokhoz helybéli feladatvállalókat is 
keresı akció a nyilvános kiértékelést követıen az eredmény/óhaj szerinti tervezımunkához 
megtalált önkénteseket és az idıközi csatlakozókat egyidejőleg aktivizálja, és munkájukat is 
ütemezi az önkormányzattal közösen elhatározott feladatmegoldásra. A közösségi felmérés az 
elıbbiekhez képest idıben hosszabb és tartalmában összetettebb eljárás; sikeres bonyolítás 
esetén a település zömét megmozdítja, és több más közösségfejlesztési módszer ’elıszobája’, 
kezdete lehet. Esetében nem pusztán tájékozódásról, hanem alapvetıen aktivizáló folyamatról 
van szó, amiben bár fontos a megoldani való feladat meghatározása, de legalább annyira 
fontos a megoldásában közremőködı helybéliek megtalálása.23  

Jövımőhelyek és társadalmi tervezés 
A közösségfejlesztık közremőködésével és vezérletével végzett helyi település- és 

társadalomfejlesztı tevékenység eredményeképpen a helyben lakók fogalmazzák meg 
kívánalmaikat saját településükrıl és környezetérıl. A hosszabb idın át szervezett, és 
témánként több önkéntes munkacsoportot foglalkoztató tervezımunka az eredmény 
elfogadását követıen a részletkérdések megvalósításával foglalkozó közös gondolkodásban 
folytatódhat. A jövımőhely esetében különösen fontos az önkormányzattal való folyamatos és 
összehangolt együttmőködés, különben a tervezımunka illegalitásba kerül, és 
politikai/hatalmi felhangjai lesznek. 

A „társadalmi tervezésként” magyarra fordított angolszász eljárás a településen 
létrehozandó bármiféle beruházás, fizikai fejlesztés tervezési fázis elıtti részletes meg-és 
kibeszélését jelenti annak érdekében, hogy az azzal járó bármiféle sérelmek vagy feszültségek 
ne az építkezés kezdetekor fogalmazódjanak meg, hanem már azt megelızıen feloldódjanak. 
Természetes, hogy semmit sem lehet létrehozni úgy, hogy valakin sérelem ne essék, ám ezzel 
(az egyébként idıigényes, és nagy mőgonddal végzett) technikával szinte minden esetben 
megtalálható a legkisebb közös többszörös. A társadalmi tervezés során felmerült helyzeteket 
az ismeretlen eljárások, következmények megtanításával/megtanulásával lehet megoldani. 

                                                 
22 Tamás Erzsébet feljegyzésében is olvashatunk erre hajazó javaslatokat, pl. a temetıkben lévı híres 

emberek sírjának iskolásokkal való gondoztatása, a hajléktalanokra vonatkozó problémafelvetése is önkéntes 
szolgálattal oldható meg. 

23 Tamás Erzsébet és a Sárospataki Lokálpatrióták Egyesületének feljegyzései 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”. 
Bizonyára igazuk van azoknak is, akik más tennivalókra tennék a hangsúlyt. A közösségi felmérés ugyanezek 
megfogalmazására valók, ám ennek alkalmazásával ki lehet szőrni a csak egyedi problémafelvetéseket, avagy 
egy bizonyos társaság/csoport szők(ebb) érdekeit szolgáló megoldanivalót. 
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Fontos, hogy a leendı beruházás lehetıleg mindenki egyetértését bírja, arról nem beszélve, 
hogy egy létesítmény is csak jobb lehet a társadalmi tervezés eredményeképp. 

 

Tanulókörök, népfıiskola 
Bármiféle gyakorlati, közéleti, humán témában, a ’közösségi felmérés’ vagy a 

’jövımőhely’ során, esetleg a ’tankatalógus’ révén felmerült, avagy másutt megfogalmazódó 
témákban 12-18 fı számára jelentıs otthoni felkészülést igénylı, esetenként közös tanulással 
és konzultációval járó közösségi tanulási forma. Lényege az önkéntes részvétel. Idıtartama 
általában néhány hónap, ezt követıen a tapasztalatok szerint a társaság átalakul (megszőnik, 
osztódik vagy bıvül, esetleg más témát keres/talál, például az eredeti téma egyik 
részletkérdésével foglalkozna) vagy akár egyesületben önállósul. Közösségfejlesztési 
eljárásként akkor sikeres, ha szervezıi és mozgatói a feladatot felvállaló helybéliek. A 
népmővelıknek jól kiépített hátországot kell teremteni számukra a tanulnivalók, az 
alkalmankénti elıadók és konzultánsok, a tanulmányi segédanyagok, a számukra biztosítandó 
eseti tanácsadás, valamint a hasonlók iránt érdeklıdıkkel való összeismerkedésük tárgyában. 
Kistáji változata is megszervezhetı. 

A Sárospataki Népfıiskolai Egyesület beszőkült tevékenysége miatt érdemes (immár 
megint új) feladatként megfogalmazni ezt az önálló épülettel és állandó menedzsmenttel 
rendelkezı, a térség falvaival közösen megszervezhetı bentlakásos képzési formát, amelynek 
két-három hétig tartó kurzusain 12-25 azonos képzettségő/élethelyzető környékbeli, jobbára 
felnıtt tanulhat. Ajánlatát/tematikáját a helyi/kistáji igények és szükségletek szerint kell 
meghatározni. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy nem elıadássorozatra, nem OKJ-s képzésekre 
és/vagy szakmásító/átképzı tanfolyamokra, tehát nem egy általánosan értelmezett 
képzıközpontra gondolunk esetében, hanem olyan társaság- és társadalomfejlesztı mőhelyre, 
amelyben táj-és népismerettel, hitbéli- és közéletfejlesztéssel is megismerkedhetnek a 
bentlakók a valamiben való jártasság megszerzése mellett. 

Az érintett szülık egyesülete által szervezett szakmunkásképzı 
A helyben a bármiféle vállalkozásukból élı családok gyermekeinek létesített, az 

érdekelt szülık által alapított egyesület helyi szakképzı iskolájának ötlete a ’30-as évek 
franciaországi innovációja volt. A módszer elterjedt, és manapság az egész frankofon 
világban kitőnıen szolgálja a nagyvárosoktól távoli, leginkább a kisvárosok és aprófalvas 
környékük fiataljainak szakmunkásképzését, a szülık ottani vállalkozásainak szakszerő 
folytatását garantálva24. 

Amennyiben az érintettek közül kellı számú érdeklıdı akad, a velük való egyeztetést 
követıen a megalakítandó szülıi egyesület képviselıi el kell utazzanak franciaországi 
tapasztalatszerzésre. Ezt követıen lehet itthon elkezdjék a mintaként kapottak szerint saját 
pedagógiai programjuk, tanterveik és tanmeneteik kidolgozását, illetıleg valamennyi olyan 
tennivaló elintézését, amelynek megléte feltétele a leendı oktatási intézmény 
akkreditálásának, regisztrálásának és nem utolsó sorban fejkvótájának. 

Ezt az oktatási intézményt az abba járó gyerekek szüleinek egyesülete mőködteti, az 
tartja fenn, és ez alkalmazza a tanárokat is. Általános tapasztalat, hogy miután gyermekük 
elvégezte az iskolát, a 2-3 esztendı alatt az iskolai közéletben aktivizált felnıttek nem 
hagyják fel szervezımunkájukat, hanem, mert megszokták és megszerették a közszereplést, 

                                                 
24 A szakképzı-iskolát fenntartó egyesület lehetséges alapítóit nemcsak a mezıgazdaságból (és a 

feldolgozásból) élı családok körébıl, és nemcsak az iparos, a kereskedı vállalkozók között lehet megtalálnunk, 
hanem a város és a kistáj turizmusában érdekelt helyi/térségi családok között is. 
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feladatot keresnek és találnak maguknak, így termelve/bıvítve a településért cselekvıen 
elkötelezettek táborát. 

 

Gyerek-és ifjúsági önkormányzat 
Az eljárás lényege szerint Sárospatak 12-18 éves korosztályából azokat, akiket a 

városért végzett önkéntes munka érdekel, a felnıtt önkormányzat választási eljárását 
alkalmazó procedúrát követıen helyzetbe hozhatók, hogy közjogi gyakorlatot szerezzenek 
kortársaik érdekképviseletével és érdekérvényesítésével foglalkozva. A módszer akkor 
sikeres, ha mőködésükhöz a felnıtt önkormányzat pénzeszközöket és döntési jogköröket ad 
át, ha véleményüket az ıket érintı kérdésekben kikéri és komolyan veszi. A gyermek- és 
ifjúsági önkormányzatokban több évig aktivizált fiatalok megértik, átlátják és begyakorolják a 
települési szintő tennivalókat, a képviselı-testületek generációváltásánál már számítani lehet 
rájuk. Csak abban az esetben van értelme ezt a módszert alkalmazni, ha a felnıtt 
önkormányzat képes önmérsékletre, ha átad feladatokat, és a feladatátadást követıen nem 
kifogásolja a megvalósítást. Szükséges, hogy a fiatalok mellett empatikus felnıtt segítı 
mőködjön közre; szerepe nem szabályozó, hanem csak orientáló, tanácsadó25. 

A helyi nyilvánosság megteremtése 

Különféle győlések és összejövetelek 

A választási győléseken kívül egyedül a közmeghallgatás intézménye 
rendszeresítıdött a helyi ügyek közös megbeszélésének formájaként. Javasoljuk, hogy 
valamennyi fontos, több embert érintı kérdésben az önkormányzat, a helyben mőködı, 
közélettel foglalkozó egyesületek, a gyermek- és ifjúsági önkormányzat, a helyi kalendárium 
és az újság szerkesztısége, az iskola vagy bármilyen más intézmény szabadon hívjon össze 
megbeszélést bármiféle közérdekő téma, annak alternatív megoldásainak vagy variációinak 
ismertetésére, megbeszélésére. Ennek során lehessen kérdezni és ellentmondani. Lehessen új 
szakértıt kérni, és lehessen vele majd késıbb folytatni a témát. Az összejöveteleken felvetett 
témák szerint alakuljanak különbözı munkaközösségek, mőhelyek az adott kérdés alapos 
körüljárására. Ezek tájékozódásuk/munkájuk végeztével ugyanilyen kör elıtt számoljanak be 
arról, hogy mire jutottak. Szorgalmazni, és minden lehetséges eszközzel (például erkölcsi és 
anyagi támogatással, helyiség- és irodahasználat biztosításával) elı kell segíteni azt is, hogy 
az adott téma/kérdés iránt érdeklıdık közös munkájukat az arra orientált, a feladat 
megoldásában részt vállaló egyesületben folytathassák. Mindez kerüljön nyilvánosságra. A 
győlés-sorozatok tudatos helyi felvállalása és az azokról való folyamatos tudósítás évek 
múltán nyitott és tájékozott helyi közéletet eredményez. 

Közösségi rádió, kábeltévé, honlapok 

A közösségi (és/vagy internetes) rádió az igényes helyi tájékoztatást szolgálja úgy, 
hogy eközben a civil társadalom kiépítését segíti, és abban mintegy tanácsadóként mőködik 
közre. Önkéntesekkel dolgozva sugároznak. Sárospatakon ennek kistérségi variációja is 
megteremthetı. Bizonyos, hogy mint szerte Magyarországon, úgy itt is találunk e mőfajra 
érzékeny és tehetséges önkénteseket. Az ORTT idınként pályázatot hirdet a használható 
frekvenciákra, és ez általában sikerrel szerezhetı meg. 

                                                 
25 A települési gyermek- és ifjúsági önkormányzat nem azonos az egy-egy iskolában vagy kollégiumban 

mőködı diákönkormányzattal, esetleg ezek valamilyen városi együttmőködésével, hiszen ezek csak az adott 
oktatási intézményekben hatályosak, vagy kizárólag a középiskolás népességre vonatkoztatottak. 
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A kistáji közösségi rádió a hallgató szempontjából a csak Sárospatakra és kistérségére 
vonatkozó hírek, tudósítások, riportok miatt különösen érdekes, a helyi nyilvánosság 
megteremtésében végzett szerepe tehát óriási. A rádiózásban közremőködı önkéntesek 
számára különös képességfejlesztı lehetıséget biztosít. Nem felejthetı, hogy ık bizonyára a 
legteljesebb mértékben amatırök; Sárospatakon és környékén eleddig nem volt módja 
valakinek a rádiózásban gyakorolnia magát. Az adásban és a mősorszerkesztésben 
közremőködıkön kívül sok mőszaki- és szervezımunka adódik, sokak számára teremt tehát 
értelmes elfoglaltságot a rádiózás üresen elfolyó szabadidejük terhére. 

A jövı kommunikációját az teremti meg, ha létrejön a városi internetes televízió 
csatorna. Addig a helyi kábeltelevízió mősorába magazinmősor(oka)t szerkeszthet egy már 
meglévı, vagy erre vállalkozó, és e célból alakult egyesület, esetleg a gyermek- és ifjúsági 
önkormányzat. Nem az a feladatuk, hogy az önkormányzati híradást pótolják, hanem hogy a 
„hivatalos” tájékoztatás mellett sokszínő és sokféle hír-és képanyag kerüljön el a lakásokba.  

A város internetes honlapjának bizonyos oldalait is lehet erre alkalmas, esetleg e célra 
életre hívott egyesülettel szerkesztetni, avagy velük közösen szerkeszteni. A közös munka 
összekovácsolja az ez iránt érdeklıdıket, és általuk olyan friss szempontok, interaktív oldalak 
jelenhetnek meg, amire egy ezzel foglalkozó profi nem is gondol. 

 

Egyesületek 
A klasszikusnak mondható civil szervezetekbıl több van Sárospatakon, ám bizonyos, 

hogy még sok természetvédı, településszépészeti, városvédı, közéleti, mőkedvelı mővészeti, 
vagy a nem, a kor, a foglalkozás, az élethelyzet és hobbi szerinti társaság szervezıdhet erre 
vonatkozó bátorítás és fejlesztımunka hatására. A minél több önálló és autonóm helyi 
szervezet léte és mőködése határozott cél legyen. A jövıben minden erejével azon kell lennie 
az önkormányzatnak, hogy a legkülönfélébb egyesületek kapcsolati hálója a jelenleginél 
sokkal jobban kösse keresztbe-kasba a város polgárait. 

A különféle egyesületek támogatására szolgáló csekély összegő helyi pénzalap 
összegét jelentısen növelni kell, és el kell különíteni a városi nagyrendezvényeket támogató 
alaptól. Az egyesületek száma már a további rendszeres támogatás garanciájától bıvülni fog, 
és bıvítheti azt a közösségfejlesztési munka is. Az autonóm egyesületi élet a város 
társadalmának és a városi közösségek fejlesztésének leghagyományosabb, ám legfontosabb 
útja-módja, éppen ezért tevékenységüket és munkájukat nemcsak pénzzel, hanem igényes 
fejlesztı-segítı munkával a háttérbıl is gyámolítani kell. 

Sárospatakon 1833-tól Kaszinó, 1869-tól Olvasó Egylet, 1873-tól Polgári Olvasókör, 
1874-tıl Irodalmi Kör, 1893-tól Társaskör, 1897-tıl Iparos Ifjúság Önképzı Köre, 1899-tıl 
Polgári Kaszinó, 1900-tól a Hitelszövetkezet Népkönyvtári Egyesülete, Református Nıegylet, 
1902-tıl Izraelita Nıegylet, 1904-tıl Bét-Hamidrasch Egylet (Tanulmányház), 1922-tıl 
Magyar Nemzeti Szövetség, Iparoskör, Gazdakör, 1943-tól Református Ifjúsági Egyesület, 
1944-tıl KALOT mőködött a Mővelıdéskutató Intézetben 1988-ban megjelent egyesületi 
címtár szerint. Vélhetı, hogy nem teljes a lista; ám még ebbıl is érzékelhetı, hogy szervezett 
helyi társadalom mőködött e kisvárosban. Számtalan asztaltársaság és alkalmi amatır csoport 
társulhatott mindehhez ugyanúgy, mint szerte a Monarchia és aztán a maradék-Magyarország 
polgárivá váló világában. 

 

Az emberek gazdasági képességfejlesztésével kapcsolatos tennivalók 
Az egyéni vállalkozói képességfejlesztést, a vállalkozások együttmőködésére 

vonatkozó képességfejlesztését, a szövetkezésre való képességfejlesztést a közösségi 
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mővelıdés részének tartjuk, hiszen a megtanult és alkalmazott képességeknek jeles helyi 
társadalomformáló ereje is van. A tanulókörök szervezésekor, a népfıiskola keretében vagy 
akár a mővelıdési otthon tevékenységformái között lehet helyet/alkalmat találni erre26. A 
bármiféle vállalkozásba vagy szövetkezésbe kezdı helybéliek számára inkubátorházat 
alakítson az önkormányzat; az ebben való részvétel lehetısége következhet a sikeresen 
befejezett vállalkozásfejlesztési és/vagy szövetkezésfejlesztési tanfolyamból, az a sikeres 
vizsga jutalma lehet, avagy éppen az inkubátorházban helyet igénylık kötelezhetık speciális 
ismeretszerzésre. 

3.3.3.2. Önkormányzati tennivalók a társadalmi tıke fejlesztésének érdekében 
A fent körülírt, jobbára a közösségfejlesztés módszertárába tartozó feladatok 

megoldása hosszú távú és folyamatosan gondozandó feladat; nem alkalomszerően és nem 
akcióként kell kezelni tehát, hanem állandóan, illetıleg (amelyiket csak úgy lehet) minden 
egyes településfejlesztési feladatot megelızıen. A közösségfejlesztési megközelítésnek, 
vagyis a helyi társadalmi tıke folyamatos fejlesztésének át kell hatnia valamennyi sárospataki 
szervezetet, tisztségviselıt és alkalmazottat; a leírt eljárások innovatív alkalmazása legyen 
tehát örökös követelmény, az intézményi/szervezeti/tisztségviselıi/alkalmazotti megítélés 
egyik szempontja. 

A ’társadalmi tıke fejlesztése’ szókapcsolatban általánosítható közösség- és 
társadalomfejlesztési tennivalók részletezését/ütemezését a civil szervezetekkel szervezett 
eszmecserék folyamán lehet elvégezni úgy, hogy bizonyos feladatrészek megvalósítását ık 
vállalják. A felvállalt feladathoz természetesen pénzt (és/vagy pályázati lehetıséget) kell 
rendelni. Megjegyzem, hogy BAZ megyében nem szokatlan sem a feladat, sem annak 
pályázati úton való finanszírozása, hiszen a megyei mővelıdési központ éppen az elmúlt 
években bonyolított közösségfejlesztési jellegő akciót két kistérségben27. A sárospataki 
közösségfejlesztési folyamatok tervezıje és megvalósítója (felelıse) a hivatal alkalmazásában 
álló, ezzel a szakképesítéssel rendelkezı civil referens legyen. 

Az önkormányzat költségvetésében el kell különíteni egy jelentıs összeget egyrészt a 
jelenlegi civil szervezetek mőködési támogatására (mint említettük, elkülönítve azt a 
rendezvényalaptól), másrészt a közösségfejlesztési (társadalmi tıkét termelı) tevékenykedés 
finanszírozására, harmadrészt az annak eredményeképp létrejött kezdeményezések 
támogatására. A civil szervezetek által esetenként pályázható anyagi támogatás mellett az 
önkormányzat mőködési terek biztosításával (és azok fenntartási költségeinek részbeni 
térítésével) támogassa a helyi civil életet és annak a fentiekben körülírt fejlesztését. 

A Szent Erzsébet évvel kapcsolatos (mintaszerő!) civil tevékenység és ennek pl. a 
Szent Erzsébet úttal kapcsolatos további tennivalóinak szervezése/bonyolítása önálló 
(egyelıre akár 4-6 órás) feladatkört kíván. Az ugyanis csak a dolgok/jelenségek egyik fele, 
hogy civil öntevékenységbıl eredmények születnek. Az eredmények fennmaradása és 
továbbfejlesztése viszont már nem szükségképpen csak civil feladat; éppen sikerük bizonyítja 
a feladatmegvalósítás fennmaradása érdekében a hivatali/hivatalos támogatást, a folytatást. 
Ennek mintáján és példáján mondjuk, hogy minden további eredmény (ha az fenntartandónak 

                                                 
26 A ’90-es évek derekán (angol példa nyomán) több és szövetkezetfejlesztı tanfolyamot szervezett a 

Közösségszolgálat Alapítvány majd a Közösségfejlesztık Egyesülete; jelenleg a Felsı-Kiskunság területén és 
Jászszentlászlón zajlik ezzel rokonítható innováció. Megjegyezzük, hogy a náluk alkalmazott és az itt javasolt 
képzések tartalmukban és különösen a képzést követı módszereikben jelentısen eltérnek a munkaügyi 
központok által szervezett kurzusoktól. 

27Felnıttképzés és közösségfejlesztés Borsod-Abaúj-Zemplén megye négy kistérségében, BAZ megyei 
Közmővelıdési és Idegenforgalmi Intézet, Miskolc, 2007, 90 old. 
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ítélhetı) hasonló gondozásban kell részesüljön a feladat folytatását/gondozását végzı személy 
bére és járulékai, vagy mőködési helyük, avagy készkiadásaik átvállalásában28. 

Megfontolásra ajánljuk a képviselı-testület mellett mőködı Civil Tanács 
megalakítását a bizottságokat megilletı jogosítványokkal. Fontosnak ítéljük, hogy megfelelı 
jogkörökkel is rendelkezzenek, mert csak ekkor érezhetik fontosnak magukat. Amennyiben 
Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat alakul, úgy annak státusza is rendezendı a testület 
SZMSZ-ében úgy, hogy a rájuk vonatkozó kérdésekben megkerülhetetlenek legyenek. Nem 
felejtendı, hogy ez utóbbi, fiatalokból álló testületnek szocializációs szerepe is van; amilyen 
tisztességgel bánnak velük manapság vagy a közeljövıben, néhány évtized múltán majd 
akként cselekszenek ık is a városért, immár felnıtten29. 

 

3.3.3.3. Az intézményekkel kapcsolatos fejlesztési tennivalók 

A Mővelıdés Háza 
Alkalmazzon szakképzett közösségfejlesztıt a társadalmi tıke helyi fejlesztése 

érdekében fent körülírt feladatok tervezési/szervezési feladatainak megoldására és ellátására 
úgy, hogy intézményi felettese mellett az önkormányzat hivatalában alkalmazni javasolt 
kollegának egyidejőleg munkatársa legyen a folyamatos koordináció és az operatív feladatok 
elvégzése érdekében. 

Úgy tudjuk, hogy az intézmény civil igénybevétele jelenleg nem probléma. Ám azok 
számára, akik nem keresik fel ıket, nem ismert a lehetıség. Legyen folyamatosan 
nyilvánvalóvá téve, hogy a Mővelıdés Háza nyitott a jelenlegi és leendı civil szervezıdések 
(és azok elıkészületei) befogadásának. Ennek érdekében nyissa meg könyvtári tereit; 
térelválasztó paravánokkal tegye lehetıvé emeleti folyosójának és kávéházának idıleges 
használatát is. 

Az intézményt használó (jelenlegi és leendı) civil szervezetek képviselıibıl alakuljon 
az igazgató mellé rendelt Civil Tanácsadó Testület, akiknek a terembeosztásban, a programok 
elıkészítésben/tervezésekor és a költségvetés készítésekor ellenırzı/egyetértı szavuk legyen.  

A testület valamennyi, az intézményt használó szervezet és csoport 1-1 képviselıjébıl 
alakuljon úgy, hogy tagsága azokból delegált, de a delegálás személyenként csak 3 esztendıre 
szól, így annak létszáma évenként harmadával cserélıdjék. 

Össze kell nyitni az intézmény és a fıiskola közötti elıkerteket a város közlekedési 
rendszerének felülvizsgálatát követı átalakítás során. Ez a tervezık számára ne alternatíva, 
hanem követelmény legyen; oldják meg a közlekedést másképpen. A kialakuló tér sokkal 
értékesebb lesz annál, minthogy ma átvezeti a forgalmat, ami kerülı úton is bonyolódhat. 
Tavasztól késı ıszig szabályos agóra alakulhat ki itt utcai/kerti bútorokkal, teraszos 
felszolgálással nem beszélve arról, hogy különféle nagyrendezvényeknek, utcafesztiváloknak 
ideális helyszínt teremt az intézményi technikai hátország közvetlen közelében. 

 

Képtár 
A képtár teljes benti és kinti területét a társasági élet egyik színterévé kell fejleszteni 

úgy, hogy nemcsak a szükségessé váló, felmerülı és/vagy kívánatos rendezvényeknek legyen 

                                                 
28 Számtalan példát találhatunk a civil kezdeményezés sikerességét követıen állami/önkormányzati 

feladattá és finanszírozásúvá vált tevékenységekre itthon ugyan úgy, mint a szerencsésebb sorsú országokban. 
29 A Magyarországon 1992. óta mőködı gyermek- és ifjúsági önkormányzatok több helyütt nemcsak 

helyi, immár felnıtt települési képviselıket, hanem különféle tisztségviselıket, több polgármestert is kineveltek. 
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színhelye, hanem (a ma még tán nem is ismert) szervezett csoportok számára legyen 
klubszerően szabadon (és rendszeresen!) igénybe vehetı. Például a vállalkozók 
társadalmi/közösségi életét kellene/lehetne felépíteni itt; ez esetben az idıközben megkapott 
Seress Laci-féle anyagból kiolvasható feladatmegoldásokra gondolok. 

3.3.4. A Sárospataki Református Kollégium  
 
A korábban vázolt kollégiumi helyzetkép alapján, az alábbi fıbb javaslatokat 

dolgoztuk ki a Sárospataki Református Kollégium (SRK) számára. Elıször is, nézzük a 
stratégia legfontosabb szintjeit és elemeit30:  

 

 
 

Átfogó vertikális célok (beavatkozási területek) 2013-ig 

A. 

Városi, 
regionális és 

európai 
tudásközpont 

 

B. 

Sokrétő 

tudásközvetítı 

intézmény 

 

C.  

Közösség- és 
társadalom-

fejlesztı 
kollégium 

 

D.  

Lelki és 
spirituális  

(s vallási-
teológiai) 
központ 

E. 

Kulturális és 
kultúra-

gazdasági 

központ 

 
 

Átfogó horizontális célok 

F. elsı 
célcsoport 

Az SRK vigye tovább és újítsa meg hagyományait, és a pataki 
közösségi szellem is lobogjon újra 

                                                 
30 A stratégiai táblázatot Varga Csaba készítette. 

Hosszú távú cél 2020-ig 

A Sárospataki Református Kollégium legyen újra közép-európai és magyar szellemi, 
mővelıdési, református teológiai központ és tegye Sárospatakot egyetemi és keresztyén 
spirituális várossá. Az SRK egyszerre legyen hagyományaiból tartósan táplálkozó és 
tudásközpontú jövıt teremtı, összetett tudás- és tudásközvetítı központ, közösség- és 

társadalomfejlesztı szellemi mőhely, lelki-spirituális, valamint kulturális, sıt 
kultúragazdasági intézmény. 

A hosszú távú cél így az, hogy az SRK egységes, magas színvonalú, az új kor kihívásainak is 
megfelelı tudásteremtı és tudást közvetítı, közösségeket és a térség társadalmát fejlesztı, 

lelki, spirituális, kollektív tudatot befolyásoló, tradicionális és a tradíciókon túlmutató 
kulturális fejlesztéseket valósítson meg. Így az évtizedek óta megoldatlan tartalmi, 

gazdasági-finanszírozási és intézményi problémákra megoldásokat találjon. Továbbá példa 
értékő integrált, innovatív intézményi fejlesztést valósítson meg Észak-Kelet 

Magyarországon és ezzel a környezı országok szomszédos régióira is hatást gyakoroljon. 
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G. második 
célcsoport 

Az SRK feleljen meg a 21. századi tudás- és tudatfejlesztı társadalom 
követelményeinek 

H. harmadik 
célcsoport 

Az SRK integrált, innovatív tudásszervezetté váljon, amely az erıs 
menedzsment mellett széleskörő támogatói hálózatokat szervez 

 
 

Prioritások (fı irányok) 

A. 

Az SRK minden 
intézménye külön-
külön és együtt is, 
sokszintő, 
világszínvonalú, 
minden régi és új 
tudást integráló, 
magasan szervezett 
tudásközpont legyen, 
amely képes 
megfizetni több, 
kvalifikált munkatársat 
is, stb. 

B.  

Az SRK minden 
intézménye külön-
külön és együtt is, az 
új technológiákat és 
módszereket is 
alkalmazó 
tudásközvetítı 
intézménnyé váljon, 

stb. 

C. 

Az SRK minden 
intézménye külön-
külön és együtt is 
fejlessze a 
sárospataki, a térségi 
és inter-regionális 
közösségeket, és 
erısítse a társadalmi 
kohéziót, sıt a 
nemzeti és társadalmi 
identitást, stb. 

D. 

Az SRK minden 
intézménye külön-
külön és együtt is 
tudatosan legyen 
lelki-spirituális, 
vallási-teológiai 
központ,  

stb. 

E. 

Az SRK minden 
intézménye külön-
külön és együtt is 
váljon még inkább 
Európa és 
Magyarország-szerte 
ismert kulturális 
központtá, amely a 
kultúragazdaság révén 
gazdaságilag is 
stabilabb legyen, stb. 

 

 
A prioritások tehát – az öt célcsoport címszava alapján – megnevezik mind az öt 

területen azt, hogy az SRK 2013-ig pontosan mire törekedjen. A fı irányok így valóban 
lebontják a központi célrendszer „csúcsán” lévı átfogó célkitőzéseket. 

És ami a legfontosabb: a prioritások után – egyaránt az A. B. C. D. E. F. G. H., azaz 
minden vertikális és horizontális célcsoportban – tételesen megnevezzük a konkrét 
fejlesztéseket.  Ez a jövı-térkép, ami egyben cselekvési térkép. Ezért ezek a fejlesztési 
pontok és a pontokból álló cselekvési rendszerek tételesen – rendszerbe szervezve – 
összeadják az SRK minden fontos feladatát. (A késıbbi években a pontok természetesen 
bıvíthetık és továbbgondolhatók.)  

A kék színnel azokat a konkrét fejlesztéseket/projekteket neveztük meg, amelyek pénz 
nélkül, vagy minimális pénzbıl és fıként szellemi és akarati erıvel rögtön elindíthatóak.   

 
A. Városi, regionális és európai tudásközpont 
 

A.1.  

Az SRK mint 
integrált tudás-
intézmény 
váljon mindig 
világszínvonalon 
lévı, az új 
tudásokat 
összegyőjtı és 
teremtı 
központtá, 

stb. 

A. 2.  

A teológiai 
fıiskola 
egyrészt 
református 
vallás, 
másrészt 
magyar 
teológiai 
irodalom, 
harmadrészt a 
világvallások 
teológiájának 
legyen 
tudásközpontja, 
jöjjön létre 

A. 3.  

Az általános 
iskola és 
gimnázium 
törekedjen a 
tanórákon és a 
tanórák mellett új 
tudáscsoportokban 
megismertetni a 
mindenkori új 
tudást, a 
megválaszolatlan 
kérdéseket, 
támogassa a 
kutató-diákok 

A.4.  

Az SRK 
tudományos 
győjteményei és 
intézményei 
hozzák be 
lemaradásukat a 
győjtemények 
feldolgozásában, 
publikálásában, 
összehasonlító 
elemzésében, a 
könyvtár pedig 
egyszerre legyen 
helyi és globális 

A. 5. 

Az SRK bizonyítsa 
be a városi-megyei 
tudásintézményekkel 
szemben is, hogy 
tudás győjtésében, a 
tudások 
létrehozásában 
vezetı intézmény, 
így méltó folytatója 
az SRK rangos 
hagyományainak, 
stb. 

A. 6. 

A 
tudásteremtésben, 
feldolgozásban, 
bemutatásban 
mindig 
alkalmazza kor új 
technológiáit, az 
új média 
eszközeit, s új 
módszereit, 
amelyek 
egészítsék ki 
hagyományos 
tudásgyőjtı 
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teológiai 
szakkollégium 
stb. 

programot, stb. tudásközpont 

stb.  

gyakorlatát, stb. 

 
 
B. Sokrétő tudásközvetítı intézmény 
 

B. 1.  

Az SRK mint 
integrált tudás-
intézmény 
váljon a 
tradicionális és 
a mindenkori új 
tudások európai 
rangú 
tudásközvetítı, 
tudást 
képviselı 
intézménnyé, 
amely angol 
nyelven is 
oktat, stb.  

B. 2.  

A teológiai 
fıiskola 
folyamatosan 
hívjon meg 
hazai és külföldi 
professzorokat, 
szervezzen az új 
tudományos 
kérdésekrıl 
szemináriumoka
t, a hallgatók 
végezhessenek 
pedagógiai 
szakot is a 
Comenius 
Tanítóképzı 
Fıiskolai Karon, 
stb. 

B. 3.  

Az általános iskola és 
gimnázium indítson 
új tagozatokat, hívjon 
meg új tanárokat, új 
tantárgyakkal, új 
tananyagokkal, új 
hétvégi szabad-
iskolákkal bıvítse 
kínálatát, hozzon 
létre önképzı-
köröket, felzárkóztató 
és elitképzı 
tudáscsoportokat, 

stb. 

B. 4.  

Az SRK 
tudományos 
győjteményei és 
intézményei is 
vigyék végig a 
paradigmaváltást, 
közép-európai 
kutató és 
bemutatóhely 
legyenek, és – az 
új információs és 
kommunikációs 
eszközök 
segítségével – 
legyen mediatizált 
kiállítási központ, 
stb.  

B. 5.  

Az SRK 
támogatók, 
befektetık, 
banki hitelek 
segítségével 
újítsa fel, tegye 
otthonossá, s 
nyaranta 
használja 
kiadható 
szállodákként 
internátusait, 
amelyek szintén 
tudásközvetítı 
intézmények, 
stb. 

 

 

 

B. 6.  

A tudás-
közvetítésben 
mindig alkalmazza 
kor új 
technológiáit, az új 
média lehetıségeit, 
s új módszereit, 
amelyek egészítsék 
ki hagyományos 
közvetítıi 
gyakorlatát, stb.  

 
 
C. Közösség- és társadalom-fejlesztı kollégium 
 

C. 1.  

Az SRK intézményei 
tekintsék egyik 
központi feladatuknak 
a kollégium közösségi 
jellegének erısítését, 
és a kisközösségi 
építkezést, és 
támogassa az 
internetes csoportok 
mőködését is, stb. 

C. 2.  

Az SRK részleges 
izoláltságából kilépve 
legyen Sárospatak és 
vidékének tudatos 
társadalomfejlesztı 
központja, készítsem 
stratégiákat, 
dolgozzon ki 
projekteket, fogja 
össze a fejlesztıket, 
stb. 

C. 3.  

Az SRK sokkal 
jobban, aktívabban 
motiválja a pataki 
öregdiákokat, bízza 
meg feladatokkal, s 
hívja meg ıket 
elıadni, tartson 
rendszeresen öregdiák 
találkozókat, azaz 
építse ki az SRK 
körül az állandó 
virtuális közösséget, 
stb. 

C. 4.  

Az SRK építsen 
többfunkciós torna- és 
szabadidıs termet, s 
más új közösségi 
intézményeket, 
amelyekben a 
hallgatók testi edzése, 
lelki, s tudati 
felkészítése 
hatékonyabb legyen, 
stb.    

 

C. 5.  

 Az SRK oktatási 
intézményeinek (az 
utolsó két 
évfolyamnak)  
hallgatói a zempléni 
falvakban végezzenek 
falukutatói, 
közösségfejlesztıi 
tevékenységet, 
szervezzenek 
falukutató tábort, stb.  

 
 
D. Lelki és spirituális (vallási-teológiai) központ 
 

D. 1.  

A teológiai fıiskola – 
négy és félévszázados 
történelmét folytatva 

D. 2.  

Más, hasonló profilú 
hazai és külföldi 
egyetemeknek 

D. 3.  

A teológiai 
fıiskola/egyetem 
szervezze meg 

D. 4.   

A teológiai fıiskola 
kapcsolódjon be 
intenzíven a 

D. 5.  

Évente többször, 
nyilvános közösségi 
imákra (és 
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– váljon teológiai 
egyetemmé, vagy 
integrálódjon egy 
közös református 
teológiai egyetembe, s 
vállalja a regionális 
spirituális központ 
szerepet, stb. 

fogadja kihelyezett 
karait-szakjait, 
bıvítse tanszékeit, s 
indítson el angol 
nyelvő képzést és 
fokozatosan fejlessze 
a távoktatást, stb. 

felnıttképzési 
központját, ahol a 
lelkész továbbképzés 
mellett kínáljon világi 
felnıttképzési 
tanfolyamokat is, 

stb. 

világvallások 
nemzetközi 
együttmőködésébe, a 
közös tudományos 
kutatásokba és 
konferenciák 
hálózatába, stb. 

meditációkra) hívja 
össze az SRK diákjait, 
az ország és a régió 
reformátusságát, 
valamint más vallások 
képviselıit, stb.  

 
 
E. Kulturális és kultúra-gazdasági központ 
 

E. 1.  

Az SRK alakítsa át 
szervezetét és 
programját, hogy 
hatékony Kárpát-
medencei kulturális-
közmővelıdési 
központ legyen, 
amely lehetıvé teszi a 
bevételek gyarapítását 
is, stb.  

E. 2.  

Az SRK legyen 
fıszereplıje és aktív 
innovátora Sárospatak 
tematikus turizmus 
központtá válásának, 
koncentráljon a 
vallási turizmusra is, 
stb. 

E. 3.  

Az SRK a 
turizmusban 
hasznosítsa épületeit, 
kollégiumai termeit, 
internátusait,  ha 
lehetséges építsen új 
szálláshelyeket is, 
digitalizált 
konferencia 
központot, nyári 
szabadtéri közösségi 
helyet, stb.  

E. 4.   

Az SRK minden 
nyáron keltse életre a 
XVI-XVIII. századi 
kollégiumot, mint egy 
kollektív, élı 
színdarabot, amelynek 
életében – a diákok 
mellett - részt 
vehetnek a turisták is, 
stb. 

E. 5. 

Nagy világcégekkel 
közösen hozza létre 
kreatív szellemi 
mőhelyét, amely 
piacon alapon részt 
vesz a tudásiparban, s 
konkrét megbízásokat 
vállalhat, stb. 

 

 
F. Hagyományait továbbvivı és megújító központ (hagyomány-

központ) 
 

F. 1.  

Az SRK-nak legyen 
állandó kiállítása saját 
múltjáról, és digitális 
hagyomány portálja, 
azaz legyen 
hagyomány központ, 
amely hirdeti-erısíti a 
pataki szellemet, 

stb.  

F. 2.  

Az SRK nem lehet 
csak a régi tudás 
ırzıje, nem lehet 
provinciális 
szellemiségő, ezért 
újítsa meg univerzális 
tudásközpont 
szerepét, s ennek 
keretében indítsa el a 
pataki hagyomány 
internetes folyóiratot 
is, stb. 

F. 3.  

Az SRK a 
hagyományokra 
támaszkodva 
diákjainak tudatosan 
kínáljon átfogó 
jövıképet, jövı-
programot, régi-új 
magatartás mintákat, 
váljon jövıközponttá, 
s legyen a 
gimnáziumban 
jövıkutató csoport, 
stb. 

F. 4.   

Az SRK hagyományai 
közül állandóan 
tartsák életben a 
közösségi 
elkötelezettséget, a 
református magyarság 
értékrendjén alapuló 
magatartást, amely a 
tanárok és diákok 
számára egyaránt 
lelki-forrást jelent, 
stb. 

 

F. 5. 

Az SRK 
finanszírozásában 
elevenítsék fel, és 
modernizálják a 
mőködtetési 
hagyományokat, s az 
önkéntes civil 
kezdeményezéseket, 
stb. 

 
G. Tudás- és tudatfejlesztı társadalom intézménye (jelen- és 

jövıközpont) 
  

F. 1.  

Az SRK-án belül 
épüljön ki a valóban 
szélessávú, gyors 
infokommunikációs 
közmő 
(végpontonként 

F. 2.  

Az 
infokommunikációs 
közmő minden egyes 
tanterembe, irodába, 
kollégiumi szobába 
több végponttal 
épüljön ki, s más és 

F. 3.  

Az új közmő révén is 
még inkább váljon a 
sárospataki, a 
regionális, és a 
magyarországi, 
valamint a Kárpát-

F. 4.   

Az SRK minden 
intézménye, de fıként 
közösen mőködtessen, 
több nyelvő internetes 
honlapot, internetes 
lapot, fórumot, 
továbbá hagyományos 

F. 5. 

Az SRK-nak legyen 
saját, digitális, 
internetes televízió 
csatornája és/vagy 
rádiója, amelyek 
révén újítsa meg 
kommunikációs 
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100MB/sec projekt),  

stb.  

korszerő digitális 
eszközöket is 
telepítsenek, stb. 

medencei kollektív 

tudat fejlesztıjévé, s 
kezdeményezzen 
kollektív 
tudatfejlesztı 
programokat, stb.    

nyomtatott folyóiratot 
is,  stb. 

tevékenységét, stb. 

 
H. Integrált, innovatív szervezet (tudásszervezet) 
 

F. 1.  

Az SRK új 
(tudásipari) szervezeti 
modellje 
fogalmazódjon meg 
és kerüljön 
elfogadásra, ezzel 
szőnjön meg a 
„szocialista 
nagyüzem” jelleg, 
mindezt segítse egy 
állandó szakmai 
fejlesztı mőhely, s az 
SRK-t mindig 
elhivatott és 
menedzser szemlélető 
vezetı irányítsa, stb.  

F. 2.  

Az SRK új irányítási 
rendszerét vezessék 
be, s legyen egyházi 
személyiségekbıl és 
világiakból új 
tanácsadó-inspiráló 
vezetı testülete, 
továbbá alakuljon 
meg a támogatók 
virtuális kollégium 
nevő intézménye, 

stb. 

F. 3.  

Az SRK új mőködési 
és szervezeti 
szabályzata 
dolgozódjék ki és 
még idén fogadják el, 
továbbá vezessék be 
minden intézményben 
a szigorú 
minıségbiztosítási 
rendszert, s 
szervezzék meg a 
vizsgákkal 
egybekötött belsı 
továbbképzést, stb. 

F. 4.   

Az SRK új, részvételi 
alapú demokrácia 
rendszere szülessen 
meg, amely 
visszahozza a régi 
önigazgatási-
önszervezési 
hagyományokat, (pld: 
páncél vármegye), s 
egyúttal szervezzék 
meg a civil 
hálózatokat, stb. 

F. 5. 

Az SRK új 
finanszírozási, 
felújítási,  ellátási, és 
gazdálkodási 
modellje, programja 
szülessen meg, a 
bevételi források 
jelentısen 
növekedjenek, az 
eddiginél is többet 
pályázzanak, végül 
legyen újra gazdasági 
választmány, stb. 

 

 
Ez összesen 42 feladat, fejlesztés, projekt. A SRK vezetésének a következı tizenöt 

évben az a feladata, hogy ezt a 42 pontot, mintegy cselekvési térképként maga elé tartva, 
szisztematikusan törekedjen a megvalósításra. A szokásos, gördülı, tehát folyamatos tervezés 
keretében persze a pontokat nem szükséges mindig mereven megtartani. Ha változnak a 
helyzetek, változnak a lehetıségek, tehát a stratégiai elemek változtathatóak! Mindenesetre ez 
a célrendszer és ez a feladatlista az SRK több, egymást követı menedzsmentjének stratégiai 
sorvezetıje lehet.    

Az aktuális feladatok részletezése során összehangoltuk a sein-t és a sollen-t. A 
fejlesztési szakértıkkel, prominens öregdiákokkal folytatott beszélgetések és a munkacsoport 
vitái során egyértelmően megfogalmazódott: nagy változásokra van szükség, tehát olyan 
szervezet kell, ami ennek vezénylésére képes.  

Sürgısen elvégzendı feladatok: 1.) A hangulatot javító aktivizálás; 2.) A források 
megtermelését és az alkotó energiák kiforrását lehetıvé tevı szervezeti reform; 3.) A 
költségek csökkentését, a bevételek bıvítését, a racionalizálást és a humanizálást szolgáló 
gazdálkodás. Alapvetı figyelmeztetés: 

 
„Mert sem erı, sem bölcsesség 
Nem lehet elég; hogy megójja 
a házat, amelyben lakója 
nem lelheti meg a helyét” 
(Illyés Gyula: Nem volt elég) 

 
A fejlesztésekben tehát a részvételre építünk, és látványos akciókkal indítunk. A vázolt 

stratégiát és a bevezetıben említett módszertant követve megjelöljük, hogy ki, mit, miért és 
hogyan tegyen. A mibıl kérdésre a választ egyelıre általánosan adjuk meg: a most vázolt, 
indító akciók fedezete egyházkerületi forrás + innovációs járulék + vállalkozói eseti 
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támogatás + egyedi pályázat. A késıbbiek forrását éppen az indító programok során kell 
feltárni és megteremteni.  

A vázolt 42 projektbıl most azt a néhányat emeljük ki, amelyek a következı másfél 
évben mindenképpen az elsı cselekvési lépéseket jelentik. Ez nem maga a rövid távú 
program, hanem azon belül, az egészen rövidtávon megteendı lépések csoportja.  

 
 

Az elsı teendık 
 

6.1. Aktivizálás 6.2. Reform 6.3. Gazdálkodás 

1.) A stratégiai 
tanulmány vitája és 
újabb konferencia 

2.) Beszélgetı mőhelyek 
és feldolgozások  

3.) Hétvégék 

1.) A kollégium SZMSZ 
módosítás 

2.) PADISZ konferencia 

3.) Pedagógia programok 
és beiskolázási terv 

1.) Fizikai rend 

2.) Tevékenységi 
szemlélet 

3.) Forrás győjtés 

 

3.3.4.1. Hangulat: Aktivizálást!  
Ahhoz, hogy a felsorolt 42 projekt szelektálható, értelmezhetı, és legalább részben 

megvalósítható legyen, tekintsük át azokat a kezdeti cselekvéseket, amelyek az elemi érzelmi-
lelki és gondolati feltételeket teremtik meg.  

A tanulmány vitája és konferencia. Szükséges két napos, mőhelybeszélgetésekkel 
kiegészített konferenciát szervezni Sárospatakon, amelyen az egyházkerületi elnökség, az 
SRK valamennyi vezetıje, tanára, munkatársa és az öregdiák szervezetek megkérdezett 
képviselıi vesznek részt.  

Beszélgetı mőhelyek és feldolgozások 
⇒ Az igazgatók és külsı segítık szervezésében olyan beszélgetések szükségesek, 

amelyek keretében megtörténhet a konferencia és a beérkezı javaslatok kibeszélése és 
szisztematizálása. Ezek során át kell tekinteni azt is, hogy 2008-2009-ben pl. milyen 
nemzetközi, országos, helyi rendezvényekhez lehet még felkészülten kapcsolódni. (A 
reneszánsz éve, EU kultúrák párbeszéde, Kazinczy év…) 

⇒ Felajánljuk a tanári tréningek és a közösségfejlesztés szervezését.  
⇒ A beszélgetı mőhelyekben célszerő feldolgozni az elmúlt öt évben Sárospatakról, 

különösen az SRK-ról írt szakdolgozatokat. (Ezt a munkát már próbaként elkezdtük a 
Comenius T. F., Nyíregyháza, Pécs és Debrecen fıiskolái, egyetemei adatbázison). E 
munkának lehet konkrét javaslati, ötlet felvetési haszna. Még inkább azonban a tovagyőrőzı 
hatásra számíthatunk: a szerzıt reaktivizáljuk és elismerjük az SRK témájú, késıbbi 
konfereniákra, beszélgetésekre való meghívással.  

⇒ A beszélgetı mőhelyek elıkészítik a hétvégék programját és a 6.2. pontban 
vázolandók elvégzését, de különösen a pedagógiai programok és a beiskolázási terv 
folyamatos korszerősítését.  

⇒ Megfontolandó és elemzendı a már elterjedt jelvényen és nyakkendın kívül  a 
további esetleges, az egységességre utaló, valamilyen viselet megtervezése; különösen a 
győjteményi idegenvezetık, a rendezvényeken informátori szolgálatot teljesítık esetében.  
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⇒ Fontos, hogy a júniusi öregdiák találkozón a gimnáziumi és teológiai hallgatók 
képviselıi részt vegyenek. Majd: számoljanak be tapasztalataikról. Diákokkal, pályázati 
támogatással fel kell dolgoztatni az Adattárban ırzött beszédeket.  

⇒A kéttannyelvő képzésben részt vevı amerikai, vagy más vendégtanároknál a 
folyamatosságra kell törekedni. Ha mégis cserélıdnek a személyek, akkor is legyen 
folytathatóság, folytonosság, kiszámíthatóság. A tanárok kapjanak információt, ismerjék meg 
és elızetesen készüljenek fel a hazai elvárásokra (pl. érettségi). 

⇒ Meg kell vizsgálni a bıvülı csatlakozási lehetıséget a tehetségkutató 
mozgalmakhoz és pályázatokhoz.   

⇒ Önkéntes pedagógusok és teológusok tekintsék át, hogy a teológusok és a 
gimnazisták milyen közös programjaira volna fogadókészség; melyek kívánatosak, 
hasznosak, értékesek. 

⇒ Ki kell dolgozni egy egyszerő szabályrendszert, ami jól követhetı eligazítást ad 
arról, hogy milyen esetekben és hogyan szükséges elismerni a kiemelkedı dolgozókat. 
Formális, anyagi, erkölcsi elismerésrıl egyaránt szólna ez a segédlet. Cél: egységesség elérése 
a szervezetek között, következetesség elérése az idırıl-idıre változó vezetık hozzáállásában. 
További cél az elfelejtés, a sértıdöttség, a rossz hangulat megakadályozása. Tehát: élni az 
esetleg pénzbe sem kerülı motiváló erıvel. 

⇒ Meg kell ismertetni néhány vezetıt, kulcsembert és adminisztrátort a feladatok jó 
nyomonkövetését támogató, egyszerő módszerekkel és a kapcsolódó pszichológiai 
tudnivalókkal.  

⇒ Segíteni kell a tantestületet a zenei élet fellendítésében; meg kell teremteni a 
diákszínjátszás feltételeit; esetleg külsıs tanárral, vezetıvel.  

⇒ Az órarend újszerő megszerkesztésével elı kell segíteni a szabadtéri testnevelési 
órákat és szerves kapcsolásukat a szabadidıs tevékenységbe. 

⇒ A munkaközösségvezetık beszélgetı fórumát is szükséges megszervezni. Más-más 
szaktárgyuk ellenére hasonló problémákkal szembesülnek, hasonló lehetıségeik adódhatnak. 
Kommunikációval, ötletekkel, közös utánajárással, közös erıfeszítéssel legyenek egymás 
segítségére. 

⇒ Meg kell teremteni azt a lehetıséget, hogy a tantestület bármelyik tagja kifejezze, 
hogy mire kíváncsi. Mit, mirıl szeretne hallani vezetıitıl. Lehessen akár név nélkül kérdezni; 
elıre feltenni a kérdést. Késıbb, jobb informáltsági szint mellett, oldottabb légkörben több 
lesz a nyíltan feltett kérdés, nem halmozódnak nyomasztóan a meg nem kérdezett és meg nem 
válaszolt problémák. 

⇒ A hatékony mőhelybeszélgetések során elıkészítendı a gyakori, gyors és egységes 
tájékoztatás, értesítés, kiértesítés (adatforgalom) a tantestületben és intézményrendszer 
egészében. 

⇒ Munkacsoportok állítsák össze:  
- azon SRK történeti könyvek és tanulmányok listáját, amelyeket az igazgatók 

ajánlott olvasmányként ajánlanak az összes tanárnak és ajánlott irodalomként a diákoknak, a 
múlt és a pataki szellem megismerése érdekében. 

- a tanulás- és kutatás módszertan és a retorika irodalmát, amelyet a teológiai 
igazgató kötelezı olvasmányként ajánljon a teológushallgatóknak. 

- azon tanulmányok listáját, amelyek az egyes szaktantárgyakhoz (pl. biológia, 
testnevelés, fizika…) mint pataki vonatkozásúak, illusztrációként felhasználhatóak. 

⇒ Az irodalom tanárok állítsák össze: 
- a sárospataki témájú regények, novellák, versek és anekdota győjtemények azon 

listáját, amelyet ajánlott irodalomként lehet ajánlani az összes tanárnak és diáknak. 



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

Stratégiakutató Intézet Kht. 81 

(Szentmihályiné Szabó Mária, Móricz Zsigmond, Komáromi János, Fekete Gyula, Tóth-
Máthé Miklós, Áprily Lajos, Kepes Géza, Petrıczi Éva, stb.)  

- azon szépirodalmi mővek jegyzékét, amelyeket az igazgatók ajánlják az internátusi 
nevelıknek, annak érdekében, hogy a bentlakásos életmód lélektani világában 
tájékozódjanak. (Pl. Ottlik Géza, Kaffka Margit, Szabó Magda, Perjési-Horváth Barna, stb.) 

- azon szépirodalmi mővek jegyzékét, amelyek a lelkész, pap, papné életérıl és a 
vallási, lélektani küzdelmekrıl szólnak, annak érdekében, hogy a teológusok ilyen irányú 
mőveltséget szerezzenek. (Pl. Lagerlöf Selma: Gösta Berling; Nyírı József: Isten igájában; A 
pap. Magyar írók novellái; Móricz Zsigmond, Roger Martin du Guard, stb.) 

⇒ El kell készíteni a neves pataki diákok  és tanárok kibıvített listáját és tábláját; és 
külön a mai jeleseket is feltüntetı áttekintést. Át kell tekinteni azon elhunyt, neves pataki 
tanárok listáját, akikrıl megemlékezést kellene írni és íratni, illetve fıbb mőveiket és 
autobibliográfiájukat meg kellene jelentetni. (Minta: Újszászy Kálmán emlékkönyv. Szükség 
lenne pl.: Vatay László, Nagy Barna, Szabó Zoltán, Kepes Géza, L. Osterhaven, Béky Zoltán, 
Harsányi István, Koncz Sándor, Takács Béla, Barcza József, Makkai László, Szabó Károly, 
Egey Antal, Maller Sándor…) 

 

3.3.4.2. Havi egy közös hétvége 
 
⇒ A közigazgató, a gimnázium igazgató és a PADISZ készítsék elı a 2008. 

februárjától beindítandó, a havi egyszeri, rendszeres, Patakon ott maradásos hétvége 
megtervezését. A potenciális érdekeltek: az intézmények; a tanárok; a diákok; az öregdiákok; 
a város képviselıi; a szülık; a civil szervezetek; a vállalkozók. A hazajáró lelkek szellemi, 
fizikai és anyagi hozományát (elsısorban a kapcsolati tıkét) átgondolt szervezéssel 
erıforrásként kell felhasználni. Pataknak ez az egyetlen, korlátlanul, megújítható és 
újratermelhetı forrása, amely a többi elemet is dinamizálja. A közös hétvégék központi 
programja: az SRK helyzetképének és stratégiájának folyamatos megvitatása, értelmezése, 
bıvítése. 

⇒A megtervezendı program indulhat a hajdani híres péntek esték felelevenítésével. 
Ezen a tanárok és diákok önként vennének részt; az imatermi szőkebb kör a jó tapasztalatok 
alapján a Mudrányig bıvülhet. Meghívandók: PADISZ-prominensek és a mai sokszínőséget 
tükrözı, volt pataki és pataki kötıdéső jeles személyiségek. Pl. Fésős László, Csávás Imre, 
Vitányi Iván, Deme László, Deme Péter,Tuba Zoltán, Vasily Miklós, Fekete Gyula, Mátyus 
Alíz, Varga Csaba, Petrıczi Éva, Beke Pál. 

⇒ A mai ifjúság mővelıdésének, szórakozásának jellemzıje a fogyasztói magatartás. 
Patakon ezt folyamatosan át kell alakítani alkotói, aktív közösségi munkává. Történelmi 
háttérként a pataki falukutatás, faluszeminárium, a népfıiskola, a munkatáborok, a „Pipacs 
mozgalom”, a szuplikáció tapasztalatait is bemutatva és felkarolva.  

⇒ A hétvégi programokon a tanárok és diákok több csoportját kell kialakítani. A 
párhuzamosan futó, eltérı programokon résztvevık a következı hónapban más programokon 
vegyenek részt. A szervezıket, tanárokat fel kell készíteni és meg kell fizetni. Az egyik csoport 
megismeri a várost és intézményeit. A másik a környéket járja. A harmadik aktív, alkotó, 
közösségi kulturális munkát végez . A negyedik filmet, színházat néz és vitat meg. Az ötödik 
jól szervezett fizikai munkát végez (takarítás, díszítés, Iskolakert, csónakház rendezés…) E 
hétvégéken kell felkészülni a nyári szociális munkára és fizikai építı-, mezıgazdasági-, 
turisztikai táborokra. Valamennyi csoport sportol és játszik. 

⇒ Minden csoport részt vesz templomi, gyülekezeti vagy jól szervezett tábori 
istentiszteleten. Tudomásul kell venni, hogy a kegyesség gyakorlásának az 1990-es évek 
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elejére jellemzı gyakorlata romboló volt. A teológiai és külsıségi szempontból is korszerő 
gyakorlatra kell felkészülni. Ki kell bıvíteni más felekezetek alkalmainak szervezett 
látogatását is. 

⇒ Jól felkészült vezetıkkel ismeretterjesztı séta az Iskolakertben (szobor ismeret!), a 
városban és a temetıkben. A Vár, a Tanítóképzı, a Katolikus Győjtemények. A Mővelıdés 
Háza és a közvetlen környék megismerése. Pataki témájú könyvek, filmek, képzımővészeti és 
zenei alkotások megismerése. 

⇒ Törekedni kell sztárok, mai jeles volt patakiak meghívására; a mai helyi sajtó és 
könyvek bemutatására. Fontos a bulira való rendezvényi felkészülés, a közösségi sütés-fızés. 
A hétvégék programjába be kell építeni a praktikus ismeretek élmény-szerő oktatását. Pl. 
állampolgári-, utazási ismeretek; fızés; varrás; konfliktuskezelés – önérvényesítés; 
idegenforgalom. 

⇒ Jellemzıen súlyos gond, hogy a várossal és a Sárospataki Kistérséggel kapcsolatos 
dokumentumokban szervesen, fejlıdési tényezıként (vagy mint a város egyik legnagyobb 
munkáltatója) szinte alig fordul elı a Kollégium. Meghatározó tényezıként pedig sohasem 
említik. Tehát: a hétvégéket a városi intézményekkel közösen kell szervezni. 

⇒ Szombaton este buli illetve tanító jellegő, táncrendes bál vagy közös, látványos, 
programmal színezett vacsora. Vasárnap este értékelés, jutalmazás, áhitat zárja a két napot.   

⇒ Az oktatás-nevelés és a szabadidıs tevékenység három kiemelten fontos 
összekapcsolódási lehetıségének elemzése is fontos feladat.  

- Sport. Lehetıleg az evezés, a Bodrog-Tisza túrák felélesztésével, de más, a tájhoz 
kötıdı sportok megszervezésével helyre kell állítani az SRK híresen jelentıs sport életét. 
Vizsgálandó a gyalog túrák, a kerékpározás, a lovaglás megszervezésének lehetısége; sıt: a 
komplex túrák példamutató, kezdeményezı elindítása. (A gyalogos, kerékpáros, lovas, 
kajakos csoportok váltják egymást.) 

- Diákszínjátszás. Comenius óta (idınként igencsak fellendülve majd 
elhalványodva) jellemzıje a pataki életnek. A közösségi élményen túl a gyülekezeti, szülıi, 
öregdiák kapcsolatok egyik szervezı ereje is lehet. A Sárospataki Diáknapok újra indítása is 
elképzelhetı a diák színjátszó eseményekkel a középpontban.  

- Zene. „A pataki kollégiumi zenei krónikájára” építve, a modern amatır zenei és 
mozgásmővészeti (fentiekkel összekapcsolt) lehetıségek megteremtése, a Tanítóképzıvel és 
az Árpád Vezér Gimnáziummal való koordináció keretében valósulhatna meg.  

 

3.3.4.3. Szervezet: Reformot! 
 
Az SRK célrendszerének és átfogó stratégiájának harmadik, horizontális 

célcsoportjában foglaltuk össze a szervezet- és intézményfejlesztés legfontosabb teendıit. 
Most ezeket itt nem ismertetjük, hiszen az Egyházkerület és az SRK belsı lehetıségeirıl van 
szó.  Ám a városra is tartozik az, hogy évente legalább egyszer célszerő megszervezni az SRK 
virtuális kollégiumát, az öregdiákok, agilis szülık, vállalkozók, tudósok, támogatók 
képviselıinek konferenciáját. Célszerő ezt június utolsó hétvégéjére, az öregdiák találkozók 
idıpontjára idızíteni. Így az aktuális találkozósok egy része automatikusan részt vehetne a 
vasárnap délutáni konferencián. Tehát: szombaton: aktuális találkozók. Vasárnap de: 
találkozós istentisztelet, imatermi beszédek, közebéd. Du: konferencia. Hétfın: mőhely 
munkák. Ehhez az eseménysorhoz is jól szervezett kiállítást és kiadvány árusítást kell 
társítani.  

A PADISZ/SRK találkozóra meghívást kapnának a Kollégiumhoz közeli helyi, 
regionális és országos, illetve nemzetközi civil szervezetek prominensei, valamint a Város és 
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a Kistérség önkormányzatainak képviselıi is. Az évnyitókon és évzárókon kívül ez a fórum 
lenne a külföldi patrónusok szereplési és elismerési lehetısége is. Ez az évenkénti munka-
konferencia elsısorban a PADISZ, a Magyar Comenius Társaság és a Sárospataki 
Lokálpatrióták Egyesülete valamint az SRK-ért alapítványok címtárára és 
kapcsolatrendszerére építhet. Itt nem formális és ünnepélyes beszédek, hanem aktuális 
tájékoztatók hangzanának el és a hangsúly a konkrét javaslatok tárgyalására esne.  

Figyelembe kell venni, hogy az öregdiákok különbözı korosztályainak képviselıi: 
1951 elıttiek; 1951-1989 és 1990-tıl terjedı idıszakhoz kötıdıek. Valamennyi réteget és a 
város, a helyi civil szervezetek képviselıit is meg kell hívni.  

Az öregdiákok: „kik után tárgyként maradt fönn a szándék” (Illyés Gyula: A 
reformáció genfi emlékmőve elıtt.) Merjük lefordítani: a segítı szándék tárgyiasítható, 
erıforrássá szervezhetı.  

A továbbiakban vázoltuk a tudásközpont projekt és a beiskolázási program konkrét 
javaslatainkat.  

A fizikai rend és a fejlesztések terén tett javaslataink a Város más intézményei számára 
is ötleteket adhatnak, illetve az Önkormányzat számára meggondolásra javasoljuk a közös 
érdekő cselekvési tervek kidolgozását.  

Az SRK fıépítész és külsı segítık szervezésében fontos a fizikai vagyon (az ingatlan 
és ingó), a helyiséghasználat áttekintése; az értékesítési, hasznosítási és használati menetrend 
kialakítása. Ennek késıbbi szervezése és vezetése a gazdasági - vállalkozási igazgató feladata. 
Az átalakításoknál valamennyi alábbi esetben követelmény a modern, ötletes, tiszta, dekoratív, 
ifjúságnak szóló, sugárzó megjelenés. Minden esetben fontos, hogy a tervezés, a kivitelezés és 
a mőködtetés is a diákok részvételével történjen. Ez utóbbi a társadalmi cselekvés, a 
vállalkozás és szolgáltatás tanuló iskolája lenne. 

⇒ A Gimnázium bejáratánál, a szemközti termek boltíves egybe nyitásával fogadó tér, 
zsibongó, büfé kialakítása, széles, üveges ajtókkal kinyitva a botanikus kertre! Ez a 
teológusok, gimnazisták, tanárok, szülık, betévedık egy-légterő találkozási helye lenne. (Ma 
már az új épületeknél ez követelmény.) Kávé és ital automaták, csomagolt ételek, illetve a 
büfé friss étel kínálatának háttere a Mudrány konyhája lehetne. (Ez kapacitás kihasználást és a 
belsı piac bıvítését is jelentené.) A botanikus kert élı, sétáló és üldögélı parkká válna. 
(2008-ban, a reneszánsz évében ez különösen új szín lehetne a Kollégium életében.) 

⇒ A Győjtemények turisztikai fogadó terének megoldása, mosdóval! A látogató-barát 
múzeum, a múzeumi közmővelıdés, a múzeumi animáció elveire és módszertanára építı 
információs pult; folyóirat, képeslap, könyv, ajándék bolt. Ez a hely lehet: 

- a mai levéltári folyosóról nyíló helyiségek „kibontása”, boltozatos egybenyitása. 
Ez esetben a múzeumi könyvesbolt is ide integrálódna.  

- a múzeum földszintje, a mai könyvesbolt lényeges kibıvítésével. Ez esetben az 
igénybe vett raktárhelyiségek tartalmát máshová (pl. pince, padlás) költöztetve. 

- A Repertórium teljes földszintje. 
A két utóbbi esetben a turisztikai vezetés a múzeumban kezdıdne és az élmény 

poénnal  (a Nagykönyvtárban) zárulna. Ám a vezetés minden esetben az induló helyre való 
szerves visszatérést tartalmazná. 

⇒ A helyi vezetık, külsı segítıkkel dolgozzák ki a győjtemények látogatótáborát 
szolgáltatási koncepcióját. Ehhez az ún. jó gyakorlatok kutatás eredményei, a múzeumi 
animáció, a látogatói szempontú és monitoring elemzések tapasztalatai jól használhatóak. 

⇒ A szomszédos helyiségek felhasználásával, vagy más helyen, ki kell bıvíteni és 
felszerelésében, látványában is korszerősíteni szükséges a tanári szobát. 

⇒ A győjteményi fogadótér, a gimnáziumi zsibongó, a nagyobb tanári szoba igényét 
és szükségességét bizonyára elfogadja a többség, ám a helyhez való hozzányúlás szándéka 
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ellenállásba fog ütközni. Vita kell és meg lehet találni a megoldást. A vita arra is jó, hogy 
gyızködjük egymást: a mőemlékvédelmi szempontok betartásával, a jó ötletek 
felhasználásával készülı, társadalmi vitára bocsátott és beleszólásra ajánlott tervekkel igenis 
hozzá lehet nyúlni az épületekhez. (Kár, hogy a Rezoritórium újabb hasznosítását nem elızte 
meg ilyen vita. Az ott kiépített vizesblokkokkal, az egész földszint igénybe vételével, meg 
lehetett volna oldani a győjteményi beléptetı és fogadó teret.) 

Azért e bevezetı, mert a könyvtári olvasó termek most javasolt összevonására teendı 
javaslat a határozottan kialakult szokásokba ütközik. A gimnáziumi, teológiai és 
nagykönyvtári olvasótermi széttagoltság meghaladása lehetıvé tenné a keresı rendszerek, a 
folyóiratok, szótárak, kézikönyvek, lexikonok, DVD-k, CD-k, videók bıvebb beszerzését és 
komplexebb használatát. Szükséges tanulmányozni a megyei és egyetemi könyvtárak 
tapasztalatait. 

A beszerzési, gazdasági és szolgáltatási racionalizálás a közösségi tudás-közvetítést is 
új bázisra helyezné. A nagykönyvtári, vagy a teológiai, vagy a gimnáziumi traktusban a 
megfelelı hely megtalálásával, a romantikusan zeg-zugos, ám mégis egy légterő 
szolgáltatással a kutatók, tanárok, teológusok, gimnazisták találkozására is lehetıség nyílna. 
Nem lenne baj, ha a gimnazistáknak, pl. a mai nagykönyvtári traktusba kellene átmenni… 
Gondoljuk és vitassuk meg: ne ragadja meg a holt az élıt – tehát a Levéltár és az Adattár 
például „bárhova” áttelepíthetı. Így a jobb oldali, földszinti traktusban az említett 
győjteményi turisztikai, kutatói fogadó tér, szolgáltatások és az összevont nagy-olvasó is 
megvalósítható lenne.  

Itt lehetne megoldani a hagyomány és a modernitás találkozását. Beugrókban, 
sarkokban, megtervezetten elkülönített olvasó fülkékben kisebb történelmi letéteket lehetne 
közhasználhatóvá tenni. (Ezek bibliográfiai adatai is szerepelnének a számítógépen mindenütt 
elérhetı katalógusban, a fizikai helyiség és a polchely megjelölésével.) E letétek mellett 
táblán (néhány sorban), és leporellón (hosszabban), szerepelne a honlapon is olvasható, az 
eredeti tulajdonos életrajza, a győjtemény jellegének, történetének leírása. A modernizált, ám 
az épülethez illeszkedı terekben ezeket a győjteményeket az eredeti tulajdonosra és korára 
jellemezı, egy-egy tárggyal is ki lehetne egészíteni. Itt lehetne elhelyezni az illetı 
autobibliógráfiáját, fıbb mőveit is. [Koncz Gábor ezúton is felajánlja letétként Dr. Koncz 
Sándor (1913-1983) könyvtárának egy részét.]  

⇒ A Kazinczy Internátusból (vagy a Fellegvár megvétele esetén abból) diák presszó 
kialakítása. (Ez lehet Száz Farkas elnevezéső; hiszen régen is így hívták, Komáromi János: 
„Pataki diákok” regényébıl véve az ötletet…) A mőhely beszélgetések során elemezendı az a 
szempont, hogy a diákok számára kell a kiruccanás lehetısége. A Vizikapu találkozási hellyé 
vált és a sétány (szabadtéri színpaddal) közösségi tér lesz. A 3.4.3. pontban felvetjük a vári 
sétány és a Kalajka összekötését, egészen a Fürdı vonalában tervezendı kikötıig, pontonos 
szórakozó helyig. Tehát: vizsgálandó diák presszó céljára a Vizi-kapu melletti Priscsók ház, 
vagy a Szent Negyed más épületének megvétele. Ezzel a katolikus-református térbeli 
elkülönülés is oldódhatna.  

⇒ A Mudrány Terem funkcionális kinyitása közétkeztetés céljára. A konyha 
kapacitásának kihasználása; elvitelre is készítés. Az ebédlı, mint önkiszolgáló étterem 
nyitottá tétele: pl. belépıvel rendelkezı nyugdíjasok, elıfizetık, gyereket sétáltató anyukák, 
stb. számára. Reggeli és vacsoraszolgáltatás. Továbbá a Mudrány Terem funkcionális 
kinyitása rendezvények céljára. Színházi elıadások, bálok, vetítések szervezése; bérbeadási 
jelleggel is. 

⇒ Vizsgálni kell az internátusok nyári hasznosítási lehetıségét.  
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⇒ A Csónakház és telke fogadóképességének bıvítése. Zárható – nyitható átjáróval a 
híd alatt, a kishajó kikötıhöz. Szlovákia EU tagságával várható, hogy a Bodrog mellékfolyóin 
is kialakul a forgalom; tehát a kajak túrák bıvülése várható és szervezhetı.   

⇒ A nem használt, üres helyiségek (pincék, padlások) hasznosítási lehetıségének 
áttekintése. A szolgálati lakások felmérése. 

⇒ Az Iskolakert használatának és fenntartásának új koncepciója. A fenntartás 
esetében diák-szövetkezeti munka; amely a vállalkozás, közösségi fizikai munka, zsebpénz 
keresés iskolája is lenne.  

⇒ A fenti bejárások, áttekintések, koncepció formálások során a vacakok, lerakatok 
áttekintése, felszámolása.  

⇒ Múzeumi és könyvtári szakértı bevonásával a könyvtárak duplum állományának 
valamint a könyvtári és múzeumi vagyon új szemlélető hasznosításának felmérése. Tehát át 
kell tekinteni a Győjtemények anyagát turisztikai és vállalkozói hasznosítási szempontból. Pl. 
képeslapon, CD-n, kiadványban árusítható régi képeslapok, metszetek. Kapcsolati tıke 
bıvítéséhez használható kuriózumok. (Elsı tornaterem, elsı vidéki  rádió közvetítés, régi 
filmfelvételek.) Tudományos munkákhoz, aktuális évfordulókhoz, felajánlható szempontok. 
(Pl. az Adattár anyagából; a kızettárból…) 

⇒ Digitalizálásban tapasztalatot szerzett könyvtári, múzeumi szakember segítségével 
definiálni kell, hogy mi az a feladat, amit el kellene végezni a SRK-ban, a dokumentumok 
digitalizálása terén. El kell menni ilyen látogatás(ok)ra, oda, ahol folyik ilyen tevékenység. 
(Elsı lépésben nem mőszaki embert kell bevonni. A megırzés szükségességét, annak 
milyenségét, mennyiségét, ütemét kell meghatározni.) A következı lépésben kell ehhez 
alkalmas megoldást találni, ami nem feltétlenül gépvásárlást jelent.  

⇒ Sürgıs feladat a könyvtári katalógus adatbázisba vitele. Könyvtári szakértı(k) 
bevonásával kell definiálni a feladatot, különös tekintettel a mennyiségi igényekre. Ez után 
kell alkalmas módszert választani. 

⇒ Osztályok, folyosók diák ötlető, de szakemberek által megtervezett és irányított 
díszítése. Különös tekintettel a jövıt formáló múlt és az abszolút jövıt idézı tárgyakra, 
mőalkotásokra, vándorkiállításokra, pl. társiskolákból, határon túlról. 

⇒ A diákok és szülık véleményének, szervezı és fizikai munkájának 
felhasználásával, lépésenként és változatosan korszerősíteni kell az internátusi szobákat.  

⇒ Ki kell dolgozni a humánus és racionális fürdési meleg víz használatot az 
internátusokban. 

⇒ „Best practices”, „benchmarkok” megismerése érdekében intézményen kívülre kell 
tekinteni. Hasonszırő, vagy éppen nagyon más iskolákba el kell menni, meg kell nézni ıket, 
mi tanulható onnan, mi adható át innen, hogyan csinálják mások.  

⇒ A külföldi könyvadományok részben leálltak. Meg kell ismerni, hogy milyen okok 
vannak e mögött. Feltételezhetı, hogy ezek egy része újraindítható. Listázni kell, hogy 
melyek azok a kiadványok, kiadók, amelyek így jutottak, jutnak el a SRK-ba. Mi az, ami 
kimaradt, mi az, ami folyamatos maradt. Az SRK részérıl milyen gesztusok ajánlhatók fel 
kompenzációképpen, különösképpen azok számára, akik rendszeresen küldik kiadványaikat.  

⇒ A beszélgetések során elemezni szükséges az alábbiakat is: 
- Adományozzon a tulajdonos könyvet, videót, DVD-t a könyvtárnak. Tegyék 

érdekeltté a tulajdonost a köznek való adományozásra, nem anyagi ösztönzık 
felhasználásával.  

- Elemzendı a 0. évfolyam indításának szükségessége a teológián! 
- Miként lehetne elımozdítani a minısítetten jó gimnáziumi tanárok letelepedését? 

Milyen feltételrendszerhez köthetı, hogy tényleg a legjobbak vonzására, ill. megtartására 
lehessen a tanári lakásokat használni? 
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- Ösztönözni szükséges a személyi számítógép és más kommunikációs technikák 
használatát. 

- Meg kell újítani az SRK honlapját; linkelni szükséges az öregdiák és más kapcsolódó 
honlapokkal. A honlapon is meg kell jeleníteni a források győjtését. Ki kell jelölni a honlap 
frissítésének személyi felelısét. A továbbiakban a tevékenységi szemlélető gazdálkodási 
módszerre és forrásgyőjtésre tettünk javaslatokat.  
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3.4. A 3. számú vertikális cél. Sárospatak: a turizmus város 
 
A jövı turizmusa: a magas igényeket kielégítı, nagyon sokféle szolgáltatást adó, 

ideális társadalmi-lelki környezetet teremtı turizmus park. Sárospatak esetében szinte 
az egész város egy egységes turizmus központnak (parknak) tekinthet ı.  

Sárospatak és a térség tényleges és potenciális nevezetességeinek, helyi értékeinek 
valamint tényleges és lehetséges termelési és szolgáltató létesítményeinek integrált, ám 
elemeiben, térben és idıben is szakaszosan megvalósítható kialakítása és fejlesztése.  

A vendégéjszakák számának növelése, a turistáknak a vidékre való orientálása 
(ill. az oda látogatóknak a városba vonzása), a meglévı és kifejlesztendı turisztikai 
termékek összehangolt kínálatával valósuljon meg. Ez a már létezı fizikai vonzerıkre és 
rendezvényekre valamint az új turisztikai termékekre alapozva radikálisan új 
koncepciójú marketing alkalmazásával valósul meg.  

A turizmus fejlesztésérıl kész tanulmányok vannak Sárospatakon. Komolyan kell 
venni a korábban elkészült koncepciókat! Tehát: az önkormányzat, a releváns egyesületek 
képviselıi, a készítık és külsı szakemberek felelısen tekintsék át, vitassák meg, egészítsék ki 
és programozzák azokat.31 Ugyanis: alapos, szakszerő anyagokról van szó. Ám hiányoznak a 
11 alapkérdésre adandó konkrét, névre szóló válaszok. Bizonyára ezért sem látszik 
Sárospatakon és a térségben semmi jele annak, hogy bárki is komolyan elemezte volna ezeket 
a vaskos tanulmányokat. Épp úgy holt anyagok, mint az egész dicsıséges múlt, egyelıre nem 
következik a gyakorlatban semmi sem a sok okosságból. Mi itt még vázlatosan sem 
ismételjük meg a hivatkozott anyagok tartalmát; elismerjük érdemeiket, támaszkodunk 
információ tartalmukra és kiegészítjük a teendıket; módszertani, eljárási és új fejlesztési 
javaslatokat egyaránt megfogalmazva.  

 

3.4.1. A meglévı vonzerık fejlesztése  
 
Már volt szó a koordináció módszerérıl és erıforrás térkép elkészítésének 

szükségességérıl. Erre turizmus-szervezési szempontból azért van különösen szükség, mert 
Sárospatak és a Kistérség természeti és épített vonzerıi, a programok, a szolgáltatások nem 
szervesen és szervezetten kapcsolódnak össze. Tehát: még a nagy látogatottságú helyek, 
nevezetességek sem komplex turisztikai termékek. (Turisztikai termék = vonzerı + ehhez 
kapcsolódó szolgáltatások.) Valamennyi nevezetességgel kapcsolatos közös problémák:  

-         turizmus- és rendezvény-szervezési szempontból képzetlen, tájékozatlan, merev 
munkaerı; 

-         esetleges, végiggondolatlan információs rendszer és propaganda; 
-         az intézmények kínálatának, programjainak egymás közötti, sıt intézményen 

belüli koordinálatlansága; 
-         a szerves, egymásra építı, továbbküldı koordináció abszolút hiánya; 
-         a kereslet orientált ill. szükséglet teremtı kiegészítı szolgáltatások hiánya; 
-         a diákságban, az öregdiákokban, a hazajáró lelkekben lévı lehetıségek 

kihasználatlansága.  
                                                 
31  Sárospatak város idegenforgalmi koncepciója. 2005. 18 old. Valamint:  
Dr. G. Fekete Éva, Vadasi Aida, Kopasz Krisztina, Bojkó Imre, Pásztor Zsolt, Varga Anita [2005]: A 

Sárospataki Kistérség Turizmusfejlesztési és Turizmusmarketing Programja. Miskolc, Ariadne Alapítvány, 180 
old. 
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A legfontosabb az, hogy az erıforrás térképre alapozva, turisztikai, 
rendezvényszervezési gyakorlati képzést kell szervezni a mai intézmények vezetıi, munkatársai 
számára, továbbá a vendéglátóhelyek, üzletek tulajdonosai számára is. Kívülrıl nézve a mai 
humán erıforrás ilyen tudása nagyon gyenge; számos tesztelı riasztó tapasztalatokról számolt 
be. 

Katasztrofális, hogy éppen a fogoly könyvek hazatérését követıen, hétvégéken zárva 
volt a Nagykönyvtár – mert nem volt pénz az idegenvezetésre. Ezennel felajánljuk az SRK-
nak, a városnak a „hazajáró lelkek” konkrét segítségét, amelynek irányítását Dr. Koncz 
Gábor, megszervezését a PADISZ vállalja.  

⇒ Önként jelentkezı, jeles, volt pataki és patakhoz kötıdı személyiségek, 2-4 fıs 
csoportokban vállalják a hétvégi vezetést. Ezért tiszteletdíjat nem kérnek, útiköltségüket, 
szállásukat, fogyasztásukat maguk fedezik, sıt a belépıjegyet is megváltják. Ezzel egyben 
fogyasztási megrendelést is visznek oda… 

⇒ Kidolgozott reklámmal, ezzel turistákat lehet vonzani, hiszen a sajtó terjeszteni 
fogja, hogy akadémikusok, nagydoktorok, egyetemi professzorok, politikusok az 
idegenvezetık! 

⇒ A győjteményi igazgató feladata az, hogy rövid, standard vezérfonalat állítson 
össze; ezen túlmenıen ki-ki saját magát adhatja. 

⇒ A közigazgató feladata az, hogy önként jelentkezı gimnazisták és teológusok 
hallgassák ezeket az idegenvezetıket, hogy késıbb maguk is bekapcsolódhassanak.  

⇒ Ez azért városi program, mert 
- be lehet vonni a városi vezetıket, a vezetı értelmiséget, a ME CTFK diákjait; 
- ki lehet terjeszteni a programot más nevezetességekre is; ezzel példát, mintát adva 

a tehetetlenkedés meghaladására. 
Létre kell hozni az Intézményi Koordinációs Fórumot; legalább háromhavonta 

egyeztetni a terveket, elemezni a tendenciákat, megosztani a feladatokat és lehetıségeket. 
Ezen belül a Sárospataki Református Kollégium esetében a teendıkrıl, fejlesztésekrıl a 3.2.3. 
pontban volt szó, a Fürdırıl és a Zempléni Fesztiválról a 3.3.2. és a 3.3.4. pontokban lesz szó.  

A Vár remek helyreállítása és szép programjai esetében a feladat a koordinált 
propaganda. Az SRK-hoz hasonlóan itt is követelmény a látogató-barát fogadótér és ellátás 
kialakítása. Tehát: akár a jobb oldali presszó feláldozásával is nagyobb, látványos, a mai 
igényeknek megfelelı fogadó- és kiszolgáló térre van szükség.  

A városi programfüzetek, szórólapok sokasága esetleges, nehezen áttekinthetı és 
számos ötletes megoldás ellenére is hiányosak az információk. Javasoljuk, hogy legyen egy, 
központi, havi programfüzet, a Mővelıdés Háza szervezésében; minden szükséges 
információval, áttekinthetıen, magába foglalva a Kistérség aktuális kínálatát is. Sıt: a 
térséget! Hiszen a Berzsenybe látogatókat is lehet és kell Patakra hívni – és az ide látogató 
turistákat oda orientálni. 

A közép- és felsıoktatási intézmények hallgatóit be kell vonni az idegenforgalom 
szervezésébe, az alábbiak szerint:  

⇒ Legyen kötelezı a nevezetességek meglátogatása.  
⇒ Ajánlani kell, hogy hozzák el szüleiket, rokonaikat, legyen sikk a Patakra és 

környékére járás. 
⇒ Ilyen témájú szakdolgozatokat kell orientálni.  
⇒ Az önként vállalkozókat hétvégéken, tanítási szünetekben be kell vonni az 

idegenvezetésbe. Úgy is, hogy „I” emberként szolgálnak: megfelelı, tervezett, feltőnı 
öltözetben, jól felszerelten és felkészülten host-hostessi szolgálatot látnak el.  

A meglévı kapacitások, kínálatok koordinálásával meg kell valósítani a csomóponti 
közmővelıdés koncepcióját. Erre kínálkozó lehetıség az évek óta üresen tátongó 
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vasútállomási resti. A közmővelıdési szakemberek alapvetı törekvése ugyanis az, hogy a 
mővészeti, az ismeretterjesztı, a kulturális kínálat minél szélesebb társadalmi rétegekhez 
jusson el. A kultúraközvetítı intézmények abban érdekeltek, hogy bıvüljön a látogatói 
forgalom. A közgyőjtemények egyre több „látogatóbarát” programot szerveznek. A 
kereskedelmi centrumok, plazák, bevásárlóközpontok mind gyakrabban felhasználják a 
kultúraközvetítés, az ismeretterjesztés, az animáció eszközeit is. Teszik ezt a fogyasztók 
megnyerése és a vásárlói kör bıvítése érdekében. Ezeket a módszereket szükséges áttekinteni, 
átfogóan elemezni és kezdeményezıen továbbfejleszteni. Az új szempont lényege az, hogy 
oda szervezzük a hagyományos és megújított kulturális kínálatot, ahol egyébként, ettıl 
függetlenül is sokan megfordulnak.  

A kulturális információszolgáltatást is hasonló, új módszerekkel bıvíthetjük. Ma már 
számos vasútállomáson úgynevezett „kultúr-váróterem” van, folyóirat-olvasó lehetıségekkel. 
Ezeket a termeket a helyi mővelıdési otthonoknak és könyvtáraknak kellene (igényesen 
berendezve) mőködtetni. Meg lehetne szervezni, hogy a napi- és hetilapok mellett egyre több 
irodalmi periodika, ismeretterjesztı, mővészeti, közmővelıdési, kulturális folyóirat is az 
olvasók rendelkezésére álljon. A helyi, regionális lap- és folyóirat-kiadókat arra kellene 
ösztönözni, hogy remittendájukat ingyenesen tegyék ki az állomásokra. Ezekre a helyekre 
telepíthetı a kulturális, turisztikai információs iroda; lehetıvé téve a kulturális eseményekre 
történı jegyvásárlást. Rövidesen minden nagyobb közlekedési csomópontot el kell látni 
nyilvános internetes terminállal.  

A csomóponti közmővelıdés programját az utcákra és terekre is ki lehetne terjeszteni; 
mégpedig állandó, stabilizált jelleggel. A mőemlékek, jeles személyiségek lakóházainak 
hagyományos megjelölésén túlmenıen, e téren is új tájékoztató programot indíthat 
Sárospatak. Tehát folyamatosan fejlesztendı a mővészileg megtervezett, igényes utcatábla-
rendszer. Megfelelı helyeken, ötletes, változatos formákban, illusztrált leírásokkal 
tájékoztathatjuk a járókelıket a névadóról. Ugyancsak változatos, elsısorban a fiatal 
mővészeket is aktivizáló módon, többnyelvő szöveggel és illusztrációval jelölhetjük meg a 
mostani létesítményeken belül a terület hajdani funkcióját.  

A csomóponti közmővelıdésben alapvetıen fontos a tisztaság. A szemétgyőjtık 
elhelyezésén és megfelelı idıpontban való ürítésén túlmenıen olyan társadalmi magatartás 
kialakítását kellene szorgalmazni, amelyben meghatározó érték a közterületek és intézmények 
kulturáltságának megırzése és fejlesztése. A Hannoverben megrendezett világkiállításon az 
egyik legnagyobb élmény a tisztaság volt. Ennek feltétele a zseniális módszer: a félig telt 
szemétgyőjtıket ürítették. Tehát nem akkor, amikor már kibugyogott és fújta a szél a 
tartalmukat.  

A települések és közmővelıdési helyszínek programjaihoz kapcsolódóan, a kulturált 
szolgáltatói magatartás meghonosítása, elterjesztése érdekében, térítésmentes „mosoly”-, 
viselkedési-, információszolgáltatási képzési programot kell szervezni a közintézmények 
dolgozói, a csomópontokon nyilvános szolgáltatást végzık, a taxisok, a boltosok stb. számára 
is. Nagy lehetıség, hogy a kulturális kínálat város- és térség szervezı erejét növeljük az ilyen 
apró, ám meghatározóan fontos módszertani fogásokkal, a mögöttes szemlélet 
érvényesítésével. Mindez nem vágyálom, hanem Eu-tópia [Koncz, 2001. és 2005.], tehát 
megvalósítható, kívánatos jövı: jó helyek és azok jó hangulatú átélései.  

Szabó Dánielék Rákóczi utcai színvonalas üzletén kívül a város boltjaiban és 
kocsmáiban nem lehet minıségi hegyaljai borokat kapni. Nincs igényes borozó a városban. 
Csak esetlegesen lehet hírt kapni az újabb, nyitott pincékrıl. Továbbá: a vendéglátóhelyeken, 
szállodákban és panziókban nincs széleskörő borkínálat. Téves és riasztó az a nézet, hogy „itt 
a vendég igyon hegyaljait…”. Legyen sortiment, benne kiemelten hegyaljai. Mi a teendı? A 
vállalkozók segítése érdekében az önkormányzat ösztönözze azt, hogy (a releváns egyesületek 
szervezésében) a nyitott pincék, az üzletek, a szálláshelyek és vendéglık tulajdonosai 
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tegyenek tanulmányi kirándulást Budapestre, a Magyar Borok Házába! Szervezzünk a 
borászok részére üzleti koordinációs képzést és tanácskozást; cél-orientált, intenzív, tétre 
menı jelleggel.  

A meglévı kínálat piacának bıvítése érdekében szisztematikusan kell szervezni az 
elszármazott hírességek meghívását, annak érdekében, hogy a Város nagykövetei, reklámozói 
legyenek. A számtalan lehetıség közül csak kettı, abszolút eltérı dimenziókban, ám a 
Patakhoz kötıdésben azonos nevezın. Peremartoni Krisztina színésznı (San Francisco) 
esetében lehetne a Panoráma Magazin kihelyezett délutánja Sárospatakon; s többek között 
világjárásairól, spirituális felkészültségérıl és mexikói öko-farmjáról is lehetne szó… 
Magától értetıdik Bertalan Imre (USA) nyugalmazott lelkész és fia (a Trentoni Idısek 
Otthonának igazgatója) együttes szerepeletetése, pl. az egyházi és világi idıs gondozás 
áttekintése témakörben is… 

Visszatérı panasz, hogy nincs a szezonalitáshoz igazodó kínálat Sárospatakon. Az 
öregdiák találkozók napjain sincs taxi, nincs reggelizési lehetıség, nincs aktuális szórólap- és 
sajtó propaganda. Kell egy felelıs városi szervezıt- koordinátort kijelölni, hiszen a 
találkozókra érkezık lehetnek a visszatérı fogyasztók és a lelkes propagátorok. 

Rá kell térni arra, hogy a vendéglık étlapjai szlovák, ukrán és lengyel szövegeket is 
tartalmazzanak. Ezzel is „elébe megyünk a tavasznak”, hiszen a Fürdı forgalmának 
felfuttatására készülünk! 

A hivatkozott turisztikai tanulmányok, és szinte minden ilyen megnyilvánulás említi a 
lovas és vizi turizmust. A ki és mit tegyen-re kell helyezni a hangsúlyt. Ösztönözze az 
önkormányzat azt, hogy a releváns egyesületek hívjanak meg ezekhez ténylegesen értı és 
ilyeneket, szervezı szakembereket, konkrét, tétre, menı konzultációkra. (E tanulmány szerzıi 
közül, pl. Beke Pál a vízi túrák és turizmus, Koncz Gábor a lovas turizmus gyakorlója…) 

Hasonlóan: a lövészet… Erre kitőnı lehetıség a volt MHSZ fedett lıtér! Komoly üzlet 
lenne, ha a gimnazisták, és fıiskolások körében elkezdıdne a rendszeres oktatás; ık maguk 
vinnék el a lehetıség hírét. A környezet kulturált rendezésével külsı csapatok is hozhatók! 

Meg kell találni azt a vállalkozót, aki hajlandó Nagymihály - Sárospatak – Tokaj 
között megfelelı hajót közlekedtetni. (Megfelelı mérető és hátul legyen a tatt…). A megfelelı 
képzés és türelmi idı után fellendülne ez az üzletág. 

A térségi koordináció alapvetıen fontos. Hiszen Széphalom kulturális turisztikai 
zarándokhellyé fejlesztése folyamatban van. A 2009-es Kazinczy évben megnyílik a Magyar 
Nyelv Múzeuma, s a most kidolgozás alatt lévı program nyomán oda áramló iskolások és 
családok „megfoghatók” Sárospatak számára.  

Valamennyi témakörben arra kell törekedni, hogy Sárospatak legyen a kirajzási, a 
csillagtúra központ. Ezekhez egyrészt képzett, felelıs, a város és a térség egészét szolgáló 
szervezı – koordinátorra van szükség. Másrészt, pedig a tananyag megvalósítására: 
Sárospatak = 7 S 

= Strategy (stratégia!), 
Structure (szerkezet!), 
System (módszer!), 
Style (stílus!), 
Staff (személyzet!), 
Skills (ismeretek!), 
Shared values (szervezeti közös érdek!) 
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3.4.2. Új vonzerı: a Fürdı fejlesztése és a Köszönı Magtár 

3.4.2.1. A Végardó Élményfürdı 
 
A Fürdı megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése és társadalmi vitája a magyar 

négyes (az önkormányzat, a vállalkozói szféra, a nonprofit szektor és a lakosság 
együttmőködése) koordinált mőködésének példája.32 A teljes anyag és a társadalmi vita 
tapasztalata az Önkormányzat rendelkezésére áll, azt tehát nem foglaljuk össze, hanem a 
tanulmányhoz, illetve a témához kiegészítı megjegyzéseket teszünk.  

Kiegészítések a Végardó Élményfürdı tervhez: 
⇒ A tanulmány a holon koncepció realizálása: az egészet ugyanis szakaszosan 

megvalósítható, önálló részekbıl építi fel. Fontos tehát tudatosítani, hogy megmarad a 
parkfürdı-népfürdı rész, amely a helyi lakosokat, az iskolásokat és a környék illetve a 
nagytérség tömegeit vonzza.  

Maga a terület, a vízbázis, a parkfürdı önkormányzati tulajdonban marad. Kötvény 
kibocsátással épülhet fel a korszerő, a versenytárs analízis szempontjait is figyelembe vevı 
wellness center. Vállalkozói tıke bevonásával épülhet a szálloda. Ha már mindez készen van, 
akkor célszerő a vízbázist gyógyvízzé minısíteni és vállalkozói alapon felépíteni a 
gyógyszállót, a gyógyászati részleget.  

⇒ Nagyon fontos, hogy az Önkormányzat a tervezésbe (magától értetıdıen) bevonja 
a javaslatot készítı mérnököt és meghívja a Sárospatak iránt elkötelezett tervezıket, pl. Sugár 
Pétert.33 Az is lényeges, hogy a belsıépítészeti tervezéshez és Patak iránt elkötelezett, híres 
tervezıket (pl. Bálint Ágnes) kérjenek fel. Továbbá: be kell vonni a wellness centerek 
monitoringozásában járatos, rendezvényszervezı szakembereket! A versenyképesség ugyanis 
számos új ötlet, sıt „geg” megvalósításával érhetı el. 

⇒ A javaslat szerint az új épületek megjelenítik, visszatükrözik Sárospatak jellemzı, 
híres épületeit és a tervezık egy harangtornyot is javasoltak. Fontos ez, hiszen a népnyelv 
szerint: „Patakon vagy esik, vagy fúj, vagy harangoznak”, s népi rigmus is van a felekezetek 
harangjainak szaváról. A több kultúrájú és több vallású város egyesített harangtornya is új 
vonzerı és beszédtéma, tehát reklám lehet. Már készen lévı, a tervbe illeszthetı, megfelelıen, 
tehát pataki dallamokra programozható harangjáték adás-vételére tudunk javaslatot tenni! 

                                                 
32 A kutatást szervezte és szorgalmazta Dr. Koncz Gábor. A finanszírozás felét az önkormányzat, másik 

felét innovációs járulékból helyi és más vállalkozások fedezték; a kutatást a Magyar Kultúra Alapítvány és a 
Startégiakutató Intézet Kht. koordinálta. A tanulmányt Dr. Gellai Imre irányításával készítette az Aquaprofit 
Mőszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt. A társadalmi vitát Saláta László elnökletével, a Sárospataki 
Lokálpatrióták Egyesülete szervezte, Sárospatakon, 2007. augusztus 10-én, 

33 Lásd: Hegyre épített város. Sugár Péter Ybl-díjas építésszel beszélget Földy Lilla. In: Zempléni 
Múzsa, VII. évf. 2. szám. 2007. nyár, 48-64. old. 



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

Stratégiakutató Intézet Kht. 92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. ábra A Fürdı bejáratának látványtervei, a Harang-toronnyal. 
 
⇒ A város polgárai és különösen a vállalkozók körében hangsúlyozni szükséges, hogy 

ez a fejlesztés nem elveszi hanem növeli a piacukat. Követelmény a beruházás és mőködtetés 
városi, térségi piacának megteremtése, tehát minden lehetséges megrendelést a helyiek, 
térségiek kapjanak. Ez nem csupán a helyi munka-alkalom teremtés miatt fontos, hanem azért 
is, mert a munkát végzık és családjaik késıbb fizetı látogatóként, fogyasztóként jelennek meg. 
Erre a marketing szempontra az egész folyamat során figyelemmel kell lenni, tehát a tervezık, 
az építık és családjaik kapjanak bonuszt illetve néhány alkalomra bevezetı áron belépıt.  

⇒ Be kell vonni a középiskolák és fıiskolák diákjait és tanárait! Errıl írjanak 
szakdolgozatot; tanuljanak szlovákul, ukránul és lengyelül, hogy a host-hostess munkába be 
tudjanak kapcsolódni. A Tanítóképzıben induljon rendezvényszervezıi, idegenforgalmi OKJ-
s képzés; a gimnáziumokban és a Teológián legyenek a beruházással, fejlesztéssel kapcsolatos 
elıadások. A tanárok, a végzıs diákok és családjuk kapjanak bevezetı áron belépési 
lehetıséget.  

⇒ Valamennyi intézményt fel kell készíteni a Fürdı látogatóinak szervezésére és 
fogadására. Ez a program a 3.1.1. pontban vázolt városi képzési program része legyen. A 
vállalkozókat, intézményeket meg kell ismertetni a multiplikátor hatás lényegével és 
mőködési mechanizmusával. Határozottan ajánljuk az önkormányzat, a vezetık figyelmébe az 
ilyen elemzések következtetéseit. Már a beruházás során el kell kezdeni az ilyen 
vizsgálatokat. Mundruczó Györgyné és Szennyessy Judit tanulmányából idézzük az 
összefoglaló tapasztalatokat: 

„ – A fürdık ((önkormányzatok) többsége már a Széchenyi Terv meghirdetése elıtt 
tervezte a beruházást, azonban forráshiány miatt nem mertek belevágni a fejlesztésbe. 

- A beruházásoknak rövid volt az átfutási idejük. 
- Az új létesítmények a települések legfontosabb turisztikai attrakciójává válnak.  
- A helyi lakosok nagy többsége ismeri és büszke az új létesítményekre. 
- Az egészségturisztikai létesítmények fı keresleti forrása a belföldi turizmus. 
- Az egészségturisztikai fejlesztések jelentıs turisztikai beruházásokat generálnak.  
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- A vizsgált településeken a wellness-hotelek építése iránt jelentıs a vállalkozói tıke 
érdeklıdése. 

- Az önkormányzatok vezetıi a fürdıket a település egyik legfontosabb, turizmust 
befolyásoló létesítményének tekintik, s egy kivétellel a jövıben sem kívánják privatizálni azt. 

- A fürdıfejlesztés hatására nıtt az ingatlanok ára, felértékelıdött a települések 
ingatlanjainak értéke.  

- Az eddigi tapasztalatok alapján a fürdık nem versenytársai egymásnak, de a 
pozicionálásukra a jövıben nagyobb gondot kell fordítani. 

- Minden kutatásba bevont létesítmény tulajdonosa – kisebb-nagyobb mértékben – 
tervezi a bıvítést, fejlesztést.  

- A vizsgált településeken fejlıdnek a vállalkozások és rendezett a környezet…. 
Összefoglalva, a 2001-ben meghirdetett Széchenyi Terv egészségturisztikai projektjei 

a településeken és nemzetgazdasági szinten egyaránt, adatokkal bizonyított jelentıs 
multiplikátor (értéksokszorosító) hatásokkal járt együtt. Ezek a hatások a vállalkozói 
jövedelemtermelésben, a foglalkoztatásban, az állami költségvetési bevételekben és a helyi 
adóbevételekben egyaránt megmutatkoznak. 

A 2002-2004-ben átadott fürdık, wellness-hotelek a XXI. századi technikát és 
szolgáltatási színvonalat képviselik Magyarország vidéki városaiban, ami ösztönzıleg hat a 
települések fejlıdésére, a helyi és környezı régiók lakosainak kulturált szabadidı-eltöltésére, 
és jelentıs vállalkozói tıkét von be a turisztikai infrastruktúra fejlesztésébe.”34 

 

3.4.2.2. A Köszönı Magtár 
 
Amikor megépült az Eiffel-torony, akkor sokaknak tetszett. Ám igen kemény 

kritikákat is kapott és számosan követelték lebontását. Eiffel-torony effektusnak neveztük el a 
következı társadalmi jelenséget: épül egy új, látványos, ám vitát kiváltó alkotás. Az a tény, 
hogy szenvedélyesen vitatkoznak róla, önmagában pótolhatatlan és megfizethetetlen reklám 
értékő. Tehát az érdeklıdık a felkorbácsolt hangulatú vita miatt is oda áramlanak, hogy 
láthassák, majd pedig pozitív vagy negatív véleményüket terjesztik és ezzel további ingyen 
reklámot szerveznek. A cél tehát az Eiffel-torony effektus életre hívása; egy különlegesen jó 
építészeti ötlettel; ráadásul úgy, hogy meglévı építményt alakítunk át.  

⇒ A Fürdı fejlesztése olyan komplex program, amely az egész város radikálisan új 
szemlélető és léptékő fejlesztését generálja. Az igazán nagy lépés a Köszönı Város Eiffel 
torony effektusainak megteremtése. A Sárospataki Lokálpatrióták Egyesületének nyitó 
rendezvényén és a Fürdı társadalmi vitáján Dr. Koncz Gábor már felvetette és Urbán György 
felajánlásával is támogatta azt, hogy a Város bejáratainál legyenek köszönı geg-ek, 
mőalkotások.  

• Északon, a 37-es úttól a vasúti átjáróig az út szegélyt festeni, az árkokat 
parkosítani kell.  A vasúti átjáró város felöli részén épüljön körforgalom, 
örökzöldes (pl. kúszó fenyı) virág gruppal.  

• A kisvonat hajdani hídjára rá kell tenni egy régi mozdonyt, kocsival. A kocsiban 
legyenek kikandikáló bábok; libával a hátán felszálló kisfiú, stb. (A MÁV 
Nosztalgia Kft. ügyvezetıje sárospataki származású, ifj. Szendrei András!) 
Megfelelıen kialakított karámokban legyenek legelı állatok; pónik és juhok. 

                                                 
34 Dr. Mundruczó Györgyné – Dr. Szennyessy Judit: A Széchenyi Terv segítségével megvalósult 

egészségturisztikai fejlesztések gazdasági hatásai. In: Polgári Szemle, 2005. márc. 74-75. old. 
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Mindez a gyermekek számára a „nézd”, majd a visszatérıknek a „megérkeztünk” 
élményt adja. 

A Magtárt meglepı, modern látványossággá, önmagában is figyelemfelhívó 
reklámmá, találkozási hellyé (meeting point) kell tenni. Megfelelıen megtervezett színes 
festéssel, éjszaka sejtelmesen foszforeszkáló és/vagy világító jelleggel, az átsuhanó autósokat 
megállító látványosság ill. direkt vonzó turisztikai termékké fejleszthetı. Ezt fokozhatja 
esetleg mászó szobrok megvalósítása (lásd pl. Offra Zimbalista kiállítását Szentendrén, 
Mővészet Malom) vagy Hundertwassert típusú ötletek felhasználása. Fontos, hogy a hőha mi 
ez; nézzük meg élmény az autósokat és fıleg a gyermekeket megragadja. Ugyancsak fontos, 
hogy eleve híre menjen, és ezzel direkt vonzza az érdeklıdıket. Urbán György és mások 
bevonásával, tehát mővészeti, társadalmi program keretében a fürdıre utaló és mutató 
mőalkotás tervezendı.  

A neves, világhírő tervezık bevonása már önmagában is reklám a városnak és 
visszatérı látogatókat hoz a térségbe. 

A Szerencs felöli bejárónál, a Highlander diszkó tetejére, vagy önállóan köszönı 
mőalkotás tervezendı. A tervet Urbán György ingyen felajánlotta. A gondolkodást inspiráló, 
vitaindító rajzát Koncz Gábor választotta; egy ilyen megoldás forogna, éjjel meg lenne 
világítva. Természetesen a törmelék lerakat parkosítandó, az útszegély festendı; az árkok és a 
környezet tisztítandó. A 37-es úttól jobbra lévı, ronda villanyoszlopok lebontandók és a 
telkek rendezendık. 

Az Árpád úton érkezıket a víztorony köszönıvé festése, világítása köszöntheti. A 
Vajdácska felıl a hídra hajtók köszöntésére ötlet pályázatot kell kiírni, ám maga a híd korlátja 
és lámpái díszítendık! 

⇒ Nem járulékos, hanem a Fürdı tervezés és kivitelezés szerves részeként, a 
beruházás keretében és forrásai terhére kell megújítani a Fürdı egész környezetét. 

Az oda vezetı utcák mentén a kerítéseket szükséges harmonizálni (nem 
egységesíteni!) és rendbe hozni; tervezett szín dinamikával! Az útszegélyeket fehérre kell 
festeni és virágosítani. (Lásd: Mikóháza). Egységes utcanévtáblák (a névadó rövid 
ismertetésével), irányító táblák és térplasztikák kellenek. Annak a törvény tervezetnek a 
bıvebb eredetijét, hogy az állami beruházások  %-át kötelezı legyen mőalkotásokra fordítani. 
Dr. Koncz Gábor vetette fel, s az eredeti szöveg éppen a Magyar Comenius Társaság 
keretében hangzott el. Miért ne lehetne Patak ebben is kezdeményezı!? Ebbe a munkába be 
kell vonni a pataki és az elszármazott képzımővészeket, tervezıket. 

A villanyoszlopokat megfelelı terv alapján színesre kell festeni, virágkosárral. 
A Fürdı és a Camping, a Fürdı és a parkolók között látványos összeköttetés kell; a 

beruházás terhére, pl. íves, gyalogos hidak az utak felé… 
Mindezek a Fürdı beruházás keretében megvalósíthatók! Csak szándék és elhatározás 

kérdése. Ami már nagyobb léptékő újítás, az a Kalajka-sétány és a Suta-ösvény! 
 

3.4.3. A Kalajka-sétány és a Suta-ösvény terve  
 
Bizonyára sokakban felmerült a vágy, hogy a Sárospatakon, a Bodrog jobb partján, a 

méltánytalanul elhanyagolt Kalajka partszakasszal kellene valamit kezdeni. A vízió az, hogy 
létesüljön a Rákóczi-várat és a Sárospatak-Végardó Termálfürdıt a Bodrog part, illetve a 
fürdı melegvíz kifolyója (Suta-patak) mentén összekötı gyalogos sétány35. Ez a vári Vízi 

                                                 
35 A tanulmány bıvebb változata Sárospatak komplex fejlesztési kutatási programjához (kutatásvezetı: 

Dr. Koncz Gábor Ph.D, mka@mail.datanet.hu ) illetve a Végardó Élményfürdı megvalósíthatósági 
tanulmányhoz kapcsolódik. Ez utóbbit Dr. Gellai Imre irányításával készítette az Aquaprofit Mőszaki, 
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Kapu melletti parkot mintegy meghosszabbítaná, kiterjesztené (5-6. ábra 1. és 2. térkép). A 
megvalósuláshoz pénz csak akkor lesz, ha valóban megértettek a tervek, kiforrottak a 
gondolatok arra vonatkozóan, hogy milyen is lenne ez a sétány, illetve hogyan fogja magát 
„eltartani”, hiszen a késıbbi mőködtetést is számba kell venni.  

Azt a szemléletmódot jelenítjük meg, amely a különlegesen jó és egyedi állapotban 
meglévı, a természeti adottságokra épülı, gazdaságosan kivitelezhetı és mőködtethetı sétány 
megteremtését tartja kívánatosnak. A fejlesztés célja az, hogy a kiépített létesítmény - 
megtartva a természet adta látványt - lehetıséget adjon egy új városrész kifejlıdéséhez. 

A térképet szemlélve, a terület geometriailag a város közepén található. Elméletileg 
több oldalról igen jól megközelíthetı, gyalogos átvezetı útvonalként is szolgálhat a Vár 
illetve az elıtte húzódó park valamint a Református Kollégium, a Fazekas utcai 
(vendég)házak és a Termálfürdı között. Ezáltal lehetıség nyílna a turisták, a közönség és a 
lakosság számára, hogy a két egység között célirányosan, ám sétálva-nézelıdve, új 
környezetben mozogjon, „cserélıdjön”. A sétány aktívan ölelné fel a meglévı természeti és 
kulturális értékeket. Kiépülésével kulturált környezeti lehetıséget teremt arra, hogy a közeli 
házakban kávézók, borozók, kiülık, panziók, galériák, vendégházak nyíljanak, a Bodrogon 
lampionos, virágos mólók ringjanak. Ez is egy szép „EU-tópia (Koncz G. 2001). 

Ehhez a folyamathoz ki kell lépni abból az ördögi körbıl, miszerint amíg nincs rendes 
út, addig nem is lehet nyitni semmit és fordítva: minek legyen egyáltalán jobb út ha nincs is rá 
különösebb szükség. A sétány nem fog egyik napról a másikra mindenestül megvalósulni, 
csak szakaszosan lehet kiépíteni. A Kossuth utcai, Bodrogra nézı porták rendbetételéhez, a 
szennyvíz ideömlésének megakadályozásához, az évtizedek óta felhalmozott szemét 
eltakarításához nem is lehetne pénzért sem az önkormányzatnál, sem az Eu-nál kopogtatni. 
Amivel viszont lehet pályázni: egy kiforrott, ötletes, komplex terv, amely vázolja azt is, hogy 
miért perspektíva a sétány megépítése. Kitérve persze arra is, hogy miként fog „mőködni” 
(gondozás, közvilágítás) és miért lesz egyedi, aktív turisztikai vonzerı, sıt (vendéglátással, 
mólokkal) turisztikai termék. (Turisztikai termék a szakirodalom szerint: vonzerı + 
szolgáltatás.) Ennek kifejlesztéséhez mindenek elıtt tárjuk fel azt, hogy mik az ide vonatkozó, 
a témával foglakozó elızmények. Tehát milyen elképzelések, lehetıségek adódnak; mik azok 
az értékek, amikre építeni lehet, hiszen összességében ezek adják a terv magját.  

 

                                                                                                                                                         
Tanácsadási és Befektetési Zrt. Javaslataimat nyilvánosan elıször a fürdı-terv társadalmi bemutatásakor adtam 
elı, Sárospatakon, 2007. augusztus 10-én, a Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete által, a Huszár Panzióban 
szervezett vitán. Power-pointos rövidített változata elhangzott Sárospatakon, a 2007. november 12-én, a Magyar 
Comenius Társaság tudományos felolvasó ülésén tartott elıadás keretében. Az a változat megjelenés alatt a 
Társaság Bibliotheca Comeniana Könyvsorozatának XIII. kötetében. (Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképzı 
Fıiskolai Kar, Sárospatak). A meggondolások, javaslatok felhasználásra kerülnek a Varga Csaba által irányított, 
Sárospatak komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja, 2007-2013 címő, az Önkormányzat által 
megrendelt munkálatok keretében. Az említett cönológiai leírás és a fotók győjteménye megtalálható lesz e 
kutatás dokumentációjában. (Stratégiakutató Intézet Kht. www.strategiakutato.hu) Az említett kutatások 
elıkészületeirıl lásd az irodalomjegyzékben: Koncz Gábor 2001, 2002, 2007. 
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16. ábra 1. térkép Sárospatak elhelyezkedése (Cartographia) 

 

 
17. ábra  2. térkép Sárospatak részlete (www.terkepcentrum.hu) 

3.4.3.1. Elızmények 
 
A gondolat, hogy valamit tenni kellene Sárospatakon, a Bodrog part (eltérı okok miatt 

és eltérı mértékben) elhanyagolt különbözı szakaszaival - így pl. a Kalajkát érintı részével - 
sokakban és talán igen régrıl megfogant36. Manapság számos helyi szervezet aktívan 
foglalkozik a témával, többek között a Bodrogközi Mővelıdési Egyesület, az Élı Bodrogért 
Egyesületet, az Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlıdésért Alapítvány, a Sárospataki 
Lokálpatrióták Egyesülete, a Sárospataki Polgári Kör. Konkrétan a Kalajka területére 
vonatkozó társadalom- vagy természettudományi jellegő tanulmány még nem született, 

                                                 
36 Dr. Koncz Sándor (1913-1983) is többször szorgalmazta a Vár alatti Bodrog part és a Kalajka 

kitisztítását. Az elıbbi napjainkban immár remekül megvalósult. Amikor 1947-1952 között, a Sárospataki 
Református Kollégium Teológia Akadémiájának tanára, illetve a Gazdasági Választmány elnöke volt, 
nagyszabású tervek lehetıségét vetette fel. Elgondolása szerint a tornaterembıl alagút vezetett volna a 
Kalajkába, s itt a Bodrog parton uszoda építését és csónak kikötıt javasolt. 

 

Jelmagyarázat a 2. térképhez: 1. Rákóczi-vár 2. Vizikapu rendezvény park 3. Jobb parti híd láb 4. A 
Kalajka területe, 5. Pálóczi kastély falmaradványai 6. Suta-patak 7. Sárospatak-Végardó Termálfürdı 
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ugyanakkor ismert, hogy a térséggel (Zemplén, Bodrogköz, Hegyalja, Hegyköz) számos 
kutató foglakozott és foglalkozik. Többek között az utóbbi idıben például a „Zemplén 
népessége, települései” konferencia, az „I. Zemplén Kutató Konferencia”, a „Bodrog 
Program” stb. 

A Kalajka területének rendezésére 1995-ben született egy építészeti terv, amelyet Dr. 
Csicsely András és Gál Ágnes készített, a Saviterv Kft. keretében (Csicsely és Gál 1995). Ez a 
terv végül is nem került megvalósításra, vélhetıen a várható költségek illetve a híddal 
összefüggésben lévı vízrendezési problémák miatt. A Saviterv Kft. a terület rendezését annak 
teljes átalakításával, feltöltésével kívánta elérni. Elgondolásuk szerint a Bodrog partjától 10 
méterre egy indító töltést, majd annak folytatásaként egy rézsős magas partot alakítottak 
volna ki. Hasonló jelleggel, mint ahogyan az a híd túloldalán, a Rákóczi Vár alatt látható. 
Számításaik szerint ehhez mintegy 65 ezer m3 földet kellett volna oda szállítani és 
elegyengetni. Ezzel a tervvel együtt járt volna a fák eltávolítása is; melyet késıbb tölgy, szil 
és éger fák ültetésével szándékoztak pótolni. A kialakított rézsútos felületre humuszt, 
mőtrágyát, mőanyaghálót (a föld megfogásaként), főmagot terveztek szétteríteni. Úgy 
gondolom, hogy az ilyen megoldás lenne a térrendezés legköltségesebb és legdrasztikusabb 
módja. A tölgy fák ezen területen nehezen maradtak volna meg; nem is illenének a tájképbe. 
A terv mára elavult, hiszen a meglévı kedvezı adottságokat (természetes fás partszakasz, jó 
minıségő öntéstalaj stb.) nem használta fel; így pl. azt sem, hogy az öregebb fák meghagyása 
védelmet jelent a partot érı víz erodáló erejével szemben. 

A terület rendezését manapság mindenki szükségesnek tartja; a lakók, a 
civilszervezetek, a terület tulajdonosa, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi 
Igazgatóság (ÉKÖVIZIG), Sárospatak Város Önkormányzata és a Nemzeti Múzeum Rákóczi 
Múzeuma egyaránt. Vita folyik errıl a döntéshozók körében37 (Déry 2006) és a lakossági 
beszélgetések során is38. 

A régiót szemlélve a terület ugyan világörökségi védettségben részesül, ám sajnos 
ezzel a címmel nem jár együtt anyagi támogatás. Ám lépjünk túl a mai pénzhiány miatti 
sopánkodáson és vegyük sorba mik azok a kulturális és természeti értékek, illetve 
lehetıségek, amelyeket adott esetben be lehet építeni egy pályázatba. 

 

3.4.3.2. A Pálócziak és a kalamajka 
 
A Rákóczi Vár és a Bodrog folyó közötti Vízi Kapu, tehát a rendezvényi tér látogatói 

számára, a pataki hídhoz, az Urbán György féle térplasztikai parkhoz és a folyó túloldalára, 
mint vonzerıt jelentı objektumokhoz vezetı út kardinális pontja a jobb parti hídláb (6. ábra 2. 
térkép). Az erre való felkapaszkodást, az úttesten történı átkelés kényelmesebbé és 
egyszerőbbé tételét célszerő figyelembe venni, a híd tervezett felújításánál és a sétány 
kialakításánál egyaránt. Kuriózum lenne a Vízi Kapu rendezvényi tér és a térplasztikai park 
között az úttest alatti gyalogos alagút létesítése. Ezen a ponton emlékeztetni lehetne az erre 
járókat a régi vas hídra. Nem elsısorban információs táblára gondolunk, hanem egy ívesen 
kialakított vas korlátra, térplasztikai elemre.  

Vélhetıen a híd mellett található mőemléki barokk ház tulajdonosai gondoltak már 
arra, hogy lehetıségük adódik „helyzeti elınyük” kihasználásra. Ötlettel, motivációval 
elképzelhetınek tarom, hogy a vendéglátás számára legalább a ház kertjét megnyissák.  

                                                 
37 Az önkormányzat 6026-2/65/2007. (III.30.) KT. számú határozata: A Bodrog-part belvárosi 

szakaszának jelenlegi állapotáról, javaslat a rehabilitációs intézkedésekre és idegenforgalmi hasznosítására. 
38 www.sarospatak.hu fóruma. 
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Érdemes lenne a Fazekas sor és a Kolozsvári utca, keresztezıdésben lévı házak 
kertjeiben megbúvó, Pálóczi-Várkastély mőemléki védettséget élvezı romjainak a 
bemutatása, feltárása39. Hasonlóképpen a sétányt gazdagítja az a faragott kı (szenteltvíz-
tartó?) és azok az Árpád kori kerámia anyagok, amelyeket Gömöri János 1970 májusában, a 
Kossuth utca 38. számú ház telkén tárt föl (Domokos és mtsai. 2007). 

A Sárospatak archaikus jellegébe, egységes arculattal illeszkedı sétány több ponton 
felcsatlakozna a Kossuth Lajos, Dobó Ferenc utca irányába illetve a Hárs közön a „Büdös 
árkon”, továbbá a Bezerédi utcán keresztül egészen a Kazinczy Ferenc utcáig sıt érdemes 
lenne az Alkotmány utcát újra megnyitni. Ezen útvonalakon az értékek szinte kínálják 
magukat, úgymint pl. Móricz Zsigmond és Kossuth Lajos egykori lakó házai. 

Ideje hát feltenni a kérdést: vajon a „Kalajka” mit is jelent egyáltalán, vagy inkább 
kinek mit jelent? A fiatalok számára bizonyára találkozó avagy kisebb kalamajkák eredetének 
helyét jelölheti. Vajon innen származna a Kalajka neve? Balassa Iván a „Sársopatak történeti 
helyrajza a XVI-XX. században” címő könyve a név eredetére vonatkozóan nem ad 
útbaigazítást (Balassa 1994). Érdekes, a „kalajka” szó olyannyira ritka, hogy tudomásom 
szerint Magyarországon csupán itt, ezen terület jelölésére használják. A kalajka szóról a 
feltételezhetı „ka” kicsinyítı képzıt lehagyva a „kalaj” szótıvel sem fordul elı semmilyen 
magyar szó, helység. Megjegyzendı, hogy újonnan a kalaj kifejezés a kalauz becézéseként 
terjedt el. Érdekes, hogy Iránban és Indiában található egy-egy Kalaj helységnév, de ez 
valószínőleg véletlen egyezés. Dr. Kováts Dániel történész, helytörténész felhívta a 
figyelmemet arra, hogy az Új Magyar Tájszótár kalajda formában, Nagyszalonátról ad 
egyetlen adatot 'magas, hajlott hátú' jelentéssel. Balassa Ivánnal írt könyvükben utaltak arra, 
hogy 1866-ból és 1877-bıl fordul elı egy-egy adat arra vonatkozóan, hogy így neveztek egy 
erdırészletet Sárospatak határában (Kováts 1997). İ azt valószínősíti, hogy ez az elnevezés a 
terület földrajzi-táji fekvésére utal, tekintettel a szóban sejthetı ’hosszú, nyurga’ jelentéssel 
bíró tájnyelvi eredetet. A „kalajká”-hoz hasonló szó a lengyelben, fordul elı, mint „kolejka”, 
jelentése: sor. Bár érdekes, hogy a vasúttal kapcsolatban használják s nem, pl. a magyar sors, 
sorszám, sorsán -nak megfeleltethetı szóalakként. Figyelemre méltó, hogy a ’sor’ szó 
értelmezést nyerhet, tekintettel a közeli Fazekas sorra vagy a Pap sorra. (Ez útibbi egykor a 
mai Rákóczi és a Kossuth utcát kötötte össze a Kollégium területén).  

Vajon miért kaphatott lengyel elnevezést a sor? Az okot lehet, hogy a testvérvárosban,  
Krosznoban (Lengyelország) kell keresni. Az is lehet, hogy a szálak inkább Csejtére vezetnek. 
Bakos (1950) megemlíti, hogy 1645 tájékán, I. Rákóczi György Csejtérıl  (ma Szlovákia) 
agyagiparos anabaptistákat telepített Sárospatakra. Így alakult ki a hécei Újkeresztyén telep. 
Több forrás szintén megemlíti, hogy I. Rákóczi György kézmővességben jártas, üldöztetés, 
háború elıl menekülı morva mestereket fogadott be és telepíttetett le Patakon (Hörcsik 2007). 
Igaz, „Csejte” ma Szlovákiában van, de csak 20 km-re a cseh határtól, így gyakorlatilag a 
város Morvaország térségében található. Viszont se csehül se szlovákul a sor, a fazekasság, a 
kerámia szavak nem hasonlítanak a kalajka szóra.  Lehet, hogy a csehek, morvák illetve 
szlovákok akkoriban használták a sor kifejezésére a rokon, szintén nyugati szláv 
nyelvcsaládba tartozó lengyel kolejka kifejezést…  

Elképzelhetı, hogy az elnevezés a kalamajka szó zőrzavar, felfordulás, baj, 
kellemetlenség értelmezésébıl fakad, a Bodrog áradási és vagy a nyomában maradó hordalék 
miatt. Az ukrán nyelvben a kolomijka gyors, kárpát-ukrán tánc; nem valószínő, hogy éppen itt 
táncolták. Ám a latin calamitas baj, kár jelentésébıl eredeztethetı a magyar kalamitás, 
úgymint viszontagság baj, bosszúság, kellemetlenség s vélhetjük ezt is eredetnek a Bodrog 

                                                 
39 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, www.koh.hu, www.kolostorut.hu : „Sárospatak, Ferences 

kolostor” 
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sodrása vagy esetleges itteni diák csínytevés miatt. Azt is figyelembe kell venni, hogy a 
szabályozás elıtt a Bodrog a mai - szemközti - holtág sodrában folyt errefelé. Tehát a túloldali 
nagy sodrás és az itt kicsapódó hordalék éppen okozhatott kalamajkát.   

Szláv eredetre vezethetı vissza az akkor ezen a területen, a Hécén átfolyó Suta patak 
neve is40. A ’suta’ jelentése csonka, kurta. A Hécén volt egy szaladszárító elnevezéső ház, 
ennek nevében a szalad is szláv eredetre vezethetı vissza: ,csíráztatott gabona, maláta’. A 
sörfızés mára éppúgy eltőnt innen, mint az egykor itt álló sörház… (Balassa 1994). 

Kultúrtörténeti emlék, hogy korábban több vízimalom is mőködött Sárospatakon, 
amelyekrıl így szól a krónikás: „Öt malma van vízi, amely folydogáló / Az egy igen hasznos, 
a négy áldogálló…”(Bakos 1950). A folyó alkalmas lenne, ha nem is gazdasági, de turisztikai 
hasznot hajtó játék malom vagy legalábbis a malom elvét kihasználó vízi játékok 
mőködtetésére.  

 

 
 

3. ábra Látkép a Kalajkára a hídról41 
 

3.4.3.3. Természeti szempontok 
 
A megálmodott sétány, a Bodrog part mentét érintı tevékenységek rendszere, a vízpart 

és a víztér növényzetének, állatvilágának illetve a víz tisztaságának védelmét és a vízügyi 
szabályozásoknak, elıírásoknak messzemenı figyelembe vételével épülhet ki. A közeli Long-
erdı, Mandulás, Gombos-hegyi kökörcsines, Bot-kı stb. területei illetve a vadregényes 
Zemplén erdei és a Bodrogköz vízi világa nemcsak a botanikai, zoológiai ritkaságok illetve a 
geológiai különlegességek miatt értékesek (Chyzer 1905, Egey 2002, Hegyessy 2003, 

                                                 
40 A Suta patak forrása a Forró-kút, a Megyer-hegyi Ciróka nyak felé vezetı út, a „Kata-Nagylegelı” 

mellett található. A szóban forgó terület néhai vitéz Dr. Néray Miklós, majd örököse, Néray Katalin (1941-2007) 
tulajdona volt. 1992-tıl a Koncz családhoz tartozik. Néray Katalin temetését követıen, a Rákóczi Várban tartott 
megemlékezések keretében jelentette be Dr. Koncz Gábor ezt az elnevezést.    

41 Fotó: Koncz Péter (2007.10.23.); középen a Református templom, jobbra a Sárospataki Református 
Kollégium Viola utcai Csónakházának mólója. 
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Hargitai 1939; 1940a; 1940b, Koncz S. 2001; Tuba 1995; 2003; 2005). Fontos, hogy ıriznek 
valamit abból a tájból, amit még természetnek lehet hívni. Ezeken a területeken még 
természetes, tehát effektíve megvalósul az anyag körforgalma és az energia áramlása. Úgy is 
lehetne fogalmazni, hogy rendszerük víz, levegı, energia stb. elnyelı, továbbító és 
átalakító/tisztító funkcióval, szolgáltatással bír. Igaz ugyan, hogy a Bodrog part a Kalajka 
mentén nem védett, sıt ami azt illeti a legtöbb nagyfelbontású térkép beépített területként 
jelöli, de ez a rész mégis közel természetes állapotokat mutat. Azért olyan különleges, mert az 
eredeti, ısi potenciális vegetáció (növénytársulás) borítja (Zólyomi 2000). Ez nem azt jelenti, 
hogy soha nem lett volna bolygatva… 

Valaha, a szabályozás elıtt, a folyók jóval hosszabbak voltak, mint ma s ezek mentét 
ilyen típusú, puhafa főz-nyár liget erdıs társulás kísérte. Ez a természeti látvány és az ezzel 
összefüggı gazdálkodási forma (árvíz-, fokgazdálkodás) hajdan oly jellemzı volt az Alföld 
ill. a Bodrogköz vidékeire. A part mentén elhelyezkedı liget erdık, mint ökológiai folyosók is 
fontosak. A tájak erdısültsége sokszor, többféle okokra visszavezethetıen megváltozott (R. 
Várkonyi 2007). Kiemelendı, hogy jelenleg az Új-Vásárhelyi terv éppen a korábbi vizes 
területek, vizes élıhelyek illetve a víz által befolyásolt és fenntartott területek visszaállítását 
irányozza elı. A folyó természetes játéka ellen lehet küzdeni magasodó gátakkal, de nem 
érdemes. Ezeket a vizeket meg kell fogni, szét kell teríteni, gazdálkodni kell velük és jelen 
esetben pedig engedni kell, hogy ezek az ingadozó vizek a Bodrog partot övezı természetes 
látképet fenntartsák. Éppen ezért, tehát a Bodrog miatt lenne érdekes ez a terület; a folyó és 
környezete az a vonzerı, ami miatt érdemes oda látogatni. Ezt a látványt a jelenlegi 
területkezelés sajnos nem képes fenntartani. Foghíjas lett a fasor a Bodrog bal partján, az 
üdülık övezetében és foghíjas lesz a Vár alatt is. Ez a Kalajka területén még elkerülhetı, 
természetszerő kezeléssel (Mátyás 1996, Horváth és Borhidi 2002)!  

A kezelés egyfelıl magában foglalja azt, hogy hagyni kell az újulatot, tehát az 
utánpótlást felnıni. A kezelés ilyen módja példa értékő lenne arra vonatkozóan, hogy miként 
lehet fenntartani egy vízhez kötött társulást városi szövetben. Egyértelmően - pl. ízléses 
jelöléssel - elhatárolt területeken fel kell hagyni a kaszálással, hagyni kell, hogy 
kitermelıdjenek a jövı parti sétányát övezı fák. A fiatalost azért is érdemes a meglévı fák 
utánpótlásaként kinevelni, mert azok rendelkeznek a környezethez való genetikai 
alkalmazkodás képességével; szemben egy idegen, betelepített, máshol nevelt hibrid fajjal. A 
part menti „ökoszisztéma” fennmaradásához elengedhetetlen, hogy azokat idıszakosan víz 
borítsa el. Ez a megújulási folyamatokat is elıidézi (A természetvédelem 2004; 
Természetvédelmi Hivatal 2004).  

De konkrétan mibıl is áll ez az ökoszisztéma? Amit mi feltérképeztünk, az a vízparti 
környezet és a vízparti élılények összekapcsolt rendszerének csupán egy kis szeglete. Józsa 
Árpád Csaba biológus kollégámmal 2007-07-28-án és 29-én több cönológiai (társulástan) 
felvételezést és élıhely jellemzést készítettünk. A határozásban Simon Tibor munkáját 
használtuk (Simon 2000). A mellékletben, a Bodrog part Kalajka területén lévı növény 
fajainak felsorolását adom meg, némelyekhez megjegyzést főzve. A Suta-patak mentén fellelt 
78 féle növény faj közlésétıl és az itt lévı társulások jellemzésétıl eltekintek, a késıbbiekben 
azonban több helyen utalok ezekre a fajokra. (Ezen írás bıvebb változata, az említett 
fajleírással és a terület fotó dokumentációjával megtalálható a 2. számú jegyzetben 
hivatkozott kutatások dokumentációjánál.) Összességében megállapítható, hogy a Kalajka 
menti Bodrog part területén a puhafás (főz-nyár) ligeterdı (Salicetum albae-fragilis) társulása 
található, melyben a lombkoronát és a cserjeszintet a fekete, fehér nyárak (Populus nigra, P. 
alba) a kecske, fehér és a csigolya főzek (Salix caprea, S. alba, S. purpurea) képzik (A 
társulás pontosabb, részletesebb leírását lásd Borhidi 2003). A liget erdıt magas sásos, nádas, 
vízi és mocsár vegetáció övezi. Érdekességként itt még a „fátyoltársulás” is megemlítendı. 
Ezt az jelenti, hogy a különbözı kúszónövények, mint pl. a komló (Humulus lupulus) a 
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farkasalma (Aristolochia clematitis) és a sövény szulák (Calystegia sepium) felfutnak a fákra, 
bokrokra és egy nagy falat illetıleg több boglyára emlékeztetı formákat, a fákkal együttesen 
galériaerdıt képeznek. Ezen a területen elıfordul a védet Tisza-parti margitvirág 
(Leucanthemella serotina) is. Kevés egyedszámmal, ugyanakkor magas fajszámmal (5db) 
elıfordulnak itt az idegen (nem ıshonos) fajok is. A zöld juhar (Acer negundo), a gyalogakác 
(ámorfa, Amorpha fruticosa) és az akác (Robinia pseudo-acacia) ugyan „zöld” lombnak 
tőnik, ám irthatatlan, a talajt is lerontó, a helyi fajokat kiszorító növényekrıl lévén szó, 
gyérítésük indokolt (Mihály és Botta-Dukát 2004). A Suta-patak menti kertekben, a 
felszántott területeken nagymértékben felüti fejét a kanadai betyárkoró (Erigeron canadensis), 
mely tömegesen elszaporodó, adventív fajok (emberi tevékenység kapcsán elterjedt, 
behurcolt, idegen származású fajok, gyomok). Mindezek miatt célszerő elkerülni a talaj 
további bolygatását. 

Érdekességként megemlíthetı, hogy a Bodrogon is megfigyelhetı idıként a 
tiszavirágzás, bár nem elsısorban ezen a szakaszon. Azonban egy itt kialakított tanösvény 
felhívhatja erre a figyelmet. Arra is, hogy az olyan típusú öreg fákban, mint amilyenek a 
Kalajka mentén is megtalálhatóak, élnek a védett zempléni és ragyás futrinkák (Hegyessy 
2003). Kívánatos, hogy mővészi, ugyanakkor vandálbiztos információs táblák szolgálják a 
figyelemfelkeltést.  

A területen található jelenlegi és jövıbeli létesítmények főtésére a geotermikus energia 
megoldást nyújthat. Az ilyen energia hasznosítás a fürdı elfolyó melegvízével vagy egy 
hıszivattyús berendezés alkalmazásával történhet. Ennek mőködtetéséhez vélhetıen nem 
szükséges mélyre vezetni a csöveket. Balassa (1994) idézi, hogy „…könnyő észre venni, azt 
is, hogy a sárospataki Hécze  (Hév-jó-ce) városrész nevében hé-Heu, azaz „hı” víz (thermae) 
fogalom él…” Mivel „a Suta-patak…meleg vizet szállított” (Balassa 1994), ezért a 
hıszivattyú számára szolgáló meleg közeg nem lehet messze. A hıszivattyú olyan, mint egy 
kifordított hőtıszekrényt (Komlós 2007). 
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4. ábra A Suta patak a Bodrogba való befolyása elıtt. A látvány ötletes tájépítészeti elemekkel 

gazdagítható42 
 

3.4.3.4. A növények telepítésérıl 
 
A telepítés lehetıleg ıshonos, tájba illı, nem védett és gondozást alig ill. keveset 

igénylı fajokkal történjen. A fentebb tárgyalt fejezetek értelmében célszerő visszaszorítani a 
nem ıshonos fajokat, elısegíteni a védett illetve dekoratív fajok fennmaradását (pl. tıosztásos 
szaporítással). A mellékletben egy-egy szavas jellemzést is adunk a kezelésre, hasznosításra 
vonatkozóan (így pl. fenntartandó, ritkítandó fajok, gyógynövények stb.). A Suta patak 
befolyásánál számos virágzó mocsári növény található, köztük a gyógyhatású fekete nadálytı 
(Symphytum officinale); a jó illatú vízi menta (Mentha aquatica); a dús, lila színpompát adó 
réti füzény (Lythrum salicaria) vagy pl. a sárga színő, egyre ritkuló mocsári nıszirom (Iris 
pseudacorus ). Érdemes ezen fajok itteni meghonosításával próbálkozni. Ültethetıek ezeken 
kívül a liliomok, virágkákák, a sokáig virágzó nyári orgona, a rózsalonc és a rododendron 
dekoratív bokor egyedei. A meglévı és kívánatos növények rendszerezett felszaporítása 
számos szempontból elınyös; nem kell drágán kertészetekbıl vásárolni, nagy valószínőséggel 
hosszú távon is fennmarad az illetı növény, nem kell attól tartani, mint ami az idegen honos 
fajok betelepítésénél történik (allergén anyagok terjedése, kontrolálatlan elszaporodás lásd 
Tapolca, Hévíz).  

A sétány mentén idényszerően, dézsában virágos növények helyezhetık ki. Igen 
hívogató különlegesség lenne, pl. a gránátalma. A sétány itt utalna a Várral való kapcsolatára, 
ugyanis ismert, hogy Lorántffy Zsuzsanna több fajjal, köztük a gránátalma nevelésével is 
kísérletezett a Várkertben (Bakos 1950, Török 2000).  

A Suta-patakba, tehát az elfolyó termálvíz csatornába, illetve közvetlenül a víz 
közelébe nem célszerő növényeket telepíteni, az eldugulás, a nehézkes gondozás miatt. 
Ugyanakkor figyelni arra, hogy a Bodrogba való befolyás elıtt a fajgazdagság magas, szép a 
természetes színkompozíció. Az itt fellelhetı fajok megtartása, szaporítása igencsak 
kívánatos, úgymint pl. subás farkasfog, réti füzény, orvosi ziliz, mocsári nıszirom, fekete 
nadálytı stb. A csatorna oldala illetve maga a talajszint rendkívül száraz. A csatornától min. 
1-2 méterre jól megkülönböztethetı egységben, mélyebbre gyökerezı cserjék, fák ültethetıek. 
A csatorna mentén fekvı területek viszonylag értéktelenek, ezért ide a szükséges 
létesítmények kiépítése (parkoló, szélesebb sétány, kiszolgáló egységek stb.) illetve a látványt 
gazdagító virágos növények, fák telepítése javasolható.  

A növénytelepítés legdrágább módja a kertészetekbıl vett példányok telepítése, ezért 
célszerőbb a termelıtıl venni vagy a piacról beszerezni a növényeket illetve érdemes figyelni 
arra, hogy valahol ritkítás történik és onnan hozni példányokat. 

A koncepciónk: a csatornát övezı parton, vonalas elrendezésben, magasabb fás szárú 
növények vezetik a járókelıt a Bodroghoz, illetve a Bodrogtól a fürdıig. A fák között 
változatosságként egy-egy cserje díszlene, a Bodrog és a Suta-patak találkozásánál pedig üde, 
mocsári növények virágoznának. 

 

3.4.3.5. A vízminıségrıl 
 

                                                 
42 Fotó: Koncz Péter, 2007-07-29. 
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A víz minısége Sárospatakon is „égetı” probléma. A víz fürdızés céljából értelmezett 
jósága bizony kivetni valót hagy maga után. Talán lassan a Rába mentiek példáját kell 
követni, azaz nyomást kell gyakorolni… Ugyanakkor a folyó városon történı átfolyása sem 
tiszta sor… A Kossuth utcai házak szennyvíz elvezetésének problémája ismert, megoldását a 
sétány kiépítésénél figyelembe kell venni. A fürdıbıl leengedett víz egészségügyi, 
víztisztasági szempontok szerinti vizsgálatát elviekben a fürdınek kötelessége mérni. A 
tervezık szándékában áll az elfolyó melegvíz főtésként való hasznosítása, (2007-07-28-án a 
kifolyó melegvíz pl. 36oC-os volt, ami éppen 6 oC-kal magasabb a megengedettnél) és az 
elgondolásban a biológiai víztisztítás is szerepel. Tekintettel arra, hogy a Suta-patak nyáron 
idınként teljesen kiszárad, így a patak és környezetének jellegét merıben meghatározza a 
befolyó termálvíz minısége (vöröses szín a vaskiválás miatt, kellemetlen szag a klór miatt, hı 
terhelés stb.) Erre a fajta színes kiválásra is fel lehet hívni a figyelmet (például Egerszalók). A 
fürdı területérıl kifolyó termálvíz további konkrét hasznosítása (látvány medence, dísztó, 
zuhatagok stb.) függ a fejlesztések utáni, majdani, maradék víz adottságaitól (pl. 
hıszivattyúval már hasznosított, tehát lehőlt víz illetve tisztított állapot). 

 

3.4.3.6. Környezetvédelmi hatástanulmány 
 
A beruházás méretébıl (amennyiben nagyobb, mint 5 ha), ám elsısorban minıségébıl 

(vízpartot érintı tevékenységek, esetleges duzzasztógát építése) adódhat, hogy elızetes 
környezeti hatástanulmány (EKHT) készítése szükséges, melyet a területi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıséghez kell elküldeni.43 Az EKHT kivitelezése során 
érdemes - az eredményes együttmőködés érdekében - felvenni a kapcsolatot a hatósággal. 
Amennyiben nem szükséges részletes környezeti hatástanulmány, attól még az egyéb 
környezetvédelmi jogszabályok betartása evidens. 

Skicc 
 
A sétány tervezett elvezetése a domboldalba magasan, alátámasztással bevágott éllel 

történhet. Ezzel megoldódik, hogy idıszakosan legyen elöntve a Kalajka területe (fontosságát 
lásd fentebb). Megoldódik a Kossuth utcai házak árvíz ill. telek védelme. Lehetıség nyílik a 
Bodrog parti „aktív elemek” megközelítésére is. Az ezekhez vezetı út árvíz idején lezárható. 
A munkálatok nem duzzasztják vissza a folyót, ezért e fejlesztés nem jelent terhelést a hídra 
(lásd fentebb.)  

Egy másik lehetıség a Fazekos sor alatt található gát meghosszabbítása, a Kalajka 
közepén keresztül nagyjából a pöttyözött és a ferdén vonalkázott terület határán. Ez az 
elgondolás gyakorlatilag az elızı terv part felé tolódásaként értelmezhetı. A kiépítés 
szempont rendszerét, minıségét lásd a fentebb. 

A Suta patak torkolatától a fürdıig vezetı sétány esetében, a járda elvezetése a 
csatorna mentén történne, a fürdı bejáratáig. Az úttesten való áthaladáshoz célszerő zebrát 
kialakítani és az itt lévı hidat ezzel együtt felújítani; festéssel, virággal díszített korláttal 
célszerő ezt is vonzóvá tenni.  

Egyelıre krónikusan megoldatlan a parkoló kérdésköre; ennek tervezése is a 
hivatkozott fejlesztési program része. Kiépítésénél fontos szempont a megfelelı méretezés, a 
biztonságos parkolás szolgálata (kerítés, térfigyelı kamera, ırzés stb.), az árnyékot adó fák 

                                                 
43 1995. évi LIII. törv., 152/1995(XII.12.), 20/2001. (II.14.), 314/2005. (XII.25.) Korm. Rendelet; 1995 

évi 85/337/EEC és 1997 évi 497/11/EEC Európa Tanácsi határozat; 97/11/EK irányelv II. melléklete. 
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meghagyása. Ugyanakkor ezen a területen a természeti szempontoknál - zöld terület - 
fontosabb a járható felület igénye; tehát ezt szolgáló, hangulat javító, kiegészítı 
látványelemeket tervezhetünk. A fürdı bejáratánál érdemes kialakítani egy széltıl, esıtıl 
védett, jól felszerelt (WC) fogadó épületet.  

A csatorna Bodrogba ömlésénél a vízmő objektumai találhatóak, ezért ezen a területen 
ill. környékén nagyobb építkezés nem, legfeljebb tereprendezés, járda elvezetés folytatható. 
Ugyanakkor ki lehet alakítani egy látványos bemutató helyet, arra vonatkozóan, hogy miként 
történik a termálvíz kinyerése.  

Dr. Gellai Imre által irányított, az Aquaprofit Kft. által készített fürdı 
megvalósíthatósági tanulmányhoz, a szakmai vitákhoz és a beruházás koknrét tervezéséhez 
egy újabb javaslatot is felvetek. Az országban azért is egyedülálló lenne ez a fürdı 
komplexum, ha a fürdızés kultúráját interaktív módon mutatná be, a rómaiaktól a törökökön 
át a wellnesig. Ide értve természetesen a hajdan oly híres zempléni, hegyaljai fürdı kultúrát. 
Így testközelbıl megismerhetıek lennének mindazon szokások, gyógymódok, élmények, sıt 
infrastruktúrák, amelyek a fürdızést övezték és övezik. Egey Emese nagy ívő tanulmányban 
dolgozta fel a térség ilyen történetét, a további munkákhoz is számos szempontot adva; a 
mérvadó országos és helyi jelentıségő irodalmat is összegyőjtve (Egey Emese 2006).  

 

 
5. ábra Vázlatos rajz a Kalajka területének általam javasolt rendezésérıl 

 
Jelmagyarázat: 
- szürke területek= járda, baba és tolókocsival, kerékpárral, járható kiképzéssel 
- ferdén vonalkázott terület = a ligeterdı fenntartására kijelölt kezelés alatt álló terület 
- pöttyözött terület = nyírott rész 
- csillaggal jelölt elemekkel = pad, lámpa, szemetes, virágláda 
- téglalap = kajak-kenu-csónak kikötıhely 
- háromszög = vízi játék (pl. mini malom, csengettyő stb.) 
 

Érintettek, engedélyek 
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Az elsıdlegesen érintett, mint a terület tulajdonosa, az Észak-magyarországi 

Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. A terület rendezése számukra is elıirányzott - 
tudtam meg Porembah Ferenc szíves tájékoztatásából (aki az ÉKÖVÍZIG I. sz. 
Szakaszmérnökségének fımérnöke). Anyagi fedezet híján azonban a rendezés, fejlesztés 
jelenleg nem áll módjukban. Érintett a Rákóczi Vár  ill. a Vármúzeum és a mőemlékvédelem 
is. Jósvainé Dr. Dankó Katalin (Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma [MNMRM] 
igazgatója) és Dr. Tamás Edit (MNMRM fımuzeológusa) a szíves beszélgetések során 
szintén jelezték, hogy készek tenni az ügy érdekében. A Sárospatak-Végardó Termálfürdı 
részérıl a fürdı fejlesztését tervezıkkel (Aquaprofit Kft.) is felvettem a kapcsolatot, akik jó 
ötletnek tartják a sétány kialakítását és elképzelhetınek látják, hogy ez ügyben lépéseket 
tegyenek. Sárospatak Város Önkormányzata részérıl Peremiczkiné Dobos Edina (Sárospatak 
Város Önkormányzata, mőszaki és kommunális irodavezetı) készségesen, szintén 
messzemenıen támogat minden kezdeményezést, ahogy György Zoltán (Mőszaki és 
Kommunális Iroda Városfejlesztési és Városüzemeltetési csoport vezetıje) is lelkes híve a 
változtatásoknak. 

Érintettek továbbá mindazok, aki szívügyüknek érzik a Bodrog part fejlesztését, 
magán illetve egyesületi formákon keresztül.44 

Kapcsolódások, feladatok 
 
Érdemes ellesni egy-egy ötletet; fontos tapasztalatot cserélni Szentendrével, Bajával, 

Gyulával vagy éppen Gyırrel, “a folyók városa”-val, arra vonatkozóan, hogy miként lehet a 
vizet összekötni a városfejlesztési, rekreációs célokkal. A késıbbiekben a „Malomkı 
tanösvény”-be (Kiss és Barkó 2001) is be lehetne vonni a Kalajka sétányt.  

Fontos feladat a további forrásgyőjtés és a szemlélet formálása. A hatékony és 
célravezetı együttmőködés érdekében szükséges a folyamatos egyeztetés a vízügyi és a városi 
hatóságok, a sárospataki intézmények, a lakosság és a helyi civil szervezetek között.  

Comenius, az Orbis Pictusban igen szemléletesen fejezi ki a nagyon egyszerő, 
mindazonáltal a parti látvány fenntartásához nélkülözhetetlen elvet: „ A magból plánta 
nevelkedik / A plánta tsemetévé válik / A tsemete élı fává lészen…” (Comenis 1793) 

 

Melléklet  
 
A Bodrog menti Kalajkában fellelt növények (a felmérés idıpontja: 2007.07.28. A 

részletes leírást lásd a 2. számú jegyzetben hivatkozott kutatásoknál): 
akác (Robinia pseudo-acacia) gyérítendı; aszat, szürke (Cirsium canum)  fekete bodza 

(Sambucus ebulus) gyógynövény; nagy csalán (Urtica dioica)gyógynövény; nádképő csenkesz  
(Festuca arundinacea); csillagpázsit (Agropyron repens); fagyöngy (Loranthaceae) gyógynövény 
intenzív terjedése vizsgálandó; farkasalma (Aristolochia clematitis); díszes farkasfog (Bidens 
tripartitus) tovább szaporítható; csigolya főz (Salix purpurea) megtartása fontos; fehér főz (Salix alba) 
megtartása fontos, gyógynövény; kecske főz (Salix caprea) megtartása fontos; gyalogakác (ámorfa) 
(Amorpha fruticosa) ritkítandó; hídır (Alisma plantago-aquatica)(folyóban); kék ibolya (Viola 
cyanea); mezei juhar (Acer campestre); zöld juhar (Acer negundo invazív) ritkítandó; kakaslábfő 
(Echinochloa crus-galli); mezei katángkóró (Cichorium intybus)gyógynövény; csíkos kecskerágó 

                                                 
44 Valamennyiük figyelmét ezúton is köszönöm. A sétány tervezésében nyújtott segítségért és 

munkájáért külön köszönettel tartozom Józsa Árpád Csabának (biológus) és Seress Lászlónak (logisztikus). 
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(Euonymus europeus); japán keserőfő (Fallopia japonica) adventív, írtandó; lapulevelő keserőfő 
(Polygonum lapathifolium); terjıke kígyószisz (Echium vulgare) gyógynövény; komló (Humulus 
lupulus) gyógynövény; mogyorós lednek (Lathyrus tuberosus); lómenta (Mentha longifolia); Tisza-
parti margitvirág (Leucanthemella serotina) védett; murok (Daucus carota); nád (Phragmites 
australis); fehér nyár (Populus alba); fekete nyár (Populus nigra) megtartása fontos; pántlikafő 
(Phalaris arundinacea); francia perje (Arrhenatherum elatius); süntök (Echinocystis lobata) adventív, 
irtandó; szarvaskerep (Lotus corniculatus); hamvas szeder (Rubus caesius); sövény szulák (Calystegia 
sepium) mocsári tisztesfő (Stachys palustris); fekete földi tök (Bryonia alba); fehér üröm (Artemisia 
absinthum) gyógynövény; fekete üröm (Artemisia vulgaris) gyógynövény, allergén; gilisztaüzı 
varádics (Tanacetum vulgare) gyógynövény; orvosi ziliz (Althaea officinalis) gyógynövény 

 

3.4.4. A Zempléni Fesztivál  
 
A Zempléni Fesztivál nemcsak a Város és a Kistérség, de a vonzáskörzet egész évi 

számos rendezvényeinek integráló eseménye lehet; megfelelı koncepcióval és szervezéssel, a 
megelızı idıszakban felvezetı és reklámozó jelleggel, a tárgyidıszakban pedig tényleges 
egymásra épüléssel. Alapvetıen fontos, hogy a Fesztiválnak a helyi kulturális intézmények, 
szervezık és a helyi vállalkozók szerves részesei, beszállítói és haszonélvezıi legyenek. A 
fesztivál kínálkozó lehetıség a tovagyőrőzı, fogyasztási multiplikátor határok beindítására és 
a szinergizmus (1 +1 > 2) megteremtése. Követelmény tehát a látogató centrikus, helyi 
lehetıségeket bevonó, mozgósító szervezés és lebonyolítás. 

 

3.4.4.1. A Zempléni Fesztivál küldetése és a potenciális látogatók köre 
 
A tervezhetıség érdekében a fesztivál alapvetı céljait meg kell fogalmazni és a 

célcsoportokat ennek megfelelıen érdemes megszólítani. Központi gondolatként a több mint 
10 éve megfogalmazódott ars poétikát lehet követni, miszerint a rendezvénysorozat célja a 
múlt szellemi és anyagi örökségeire való figyelemfelhívás, a rangos komolyzenei és 
mővészeti produkciók segítségével. Ugyanakkor a rendezvénysorozat a térség lakói számára 
mővelıdési és kikapcsolódási lehetıséget ad. Ennek megfelelıen különféle célcsoportokat 
lehet körvonalazni, és így különbözıképpen kell a potenciális közönség érdeklıdését 
felkelteni.  

Az elsı alkalommal, 1992-ben megrendezett Zempléni Mővészeti Napok (a mai 
Zempléni Fesztivál ıse) komolyzenei hetének középpontját a Liszt Ferenc Kamarazenekar 
hangversenyei jelentették; de már ekkor 11 különbözı helyszínen 27 esemény fogadta a 
látogatókat. A mőfaji sokszínőséget a kiállítások és az irodalmi rendezvények tágították. Már 
ekkor bıvítették a repertoárt határontúli és külföldi mővészek koncertjeivel. A következı év 
maradandó nagy találmánya a kiránduló koncertek elkezdése volt, amelyek során a 
késıbbiekben is buszra vagy hajóra ültetve a közönséget, több települést érintve, a helyszínek 
történelmi jelléghez igazodva szervezték az eseményeket. A további években is gazdagodott a 
kínálat: külföldön élı világhírő magyar mővészek felléptetésével, a gasztronómiai programok 
megszervezésével, a határok légiesítésével, újabb és újabb helyszínek bevonásával. Mindezek 
tapasztalatait felhasználva és elemezve alakítandók a stratégiai célok. 

Alapvetı célkitőzés, hogy a magyarországi komolyzenei élvonal és Európa illetve a 
világ egy-egy kiemelkedı személyisége, irányzata jelenjen meg és találkozzon a helyi zenei 
élet jellegzetes reprezentásaival. Tehát továbbra is a mővészek, irányzatok és régiók 
magasmővészeti találkozása a cél. Ám ezt koncepcionálisan is úgy alakítva, hogy a zenei 
kínálat kapcsolódjon a hazai és nemzetközi tematikus, illetve emlékévekhez, valamint a 
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kiemelkedı zenei évfordulókhoz. Minden esetben meg kell tehát találni az élvonal és a 
lokalitás mővészetének és mővészeinek találkozását. A helyszínek bıvítése és sokszínősége 
nem nélkülözheti a fesztiválközpont kialakítását, ahol az adott évre jellemzı mővészeti 
kiállításokkal és persze központi információs rendszerrel kell szolgálni.  

A külföldön élı kiemelkedı zenemővészek meghívását össze kell kapcsolni az adott 
diaszpóra kultúrájának  hazai bemutatásával, ezzel is elısegítendı a már tárgyalt Diaszpóra 
Központ virtuális és tényleges megteremtését. Célul tőzzük ki azt is, hogy a zenei 
meglepetéseken kívül legyenek más tartalmi újítások is. A térségben erıteljes törekvés van a 
lovas színház megteremtésére. Az ilyen, mérvadó nemzetközi tapasztalatok elemzése alapján, 
ki kell dolgozni ennek lehetıségeit; a Vár alatti, Bodrog-parti területen ez megvalósítható. A 
Fesztivál térségi és tematikus bıvítése azonban minden évben egy központi gondolat köré 
rendezıdjön. 2008 a kultúrák párbeszédének éve, a reneszánsz éve, a Biblia éve, a 
közmővelıdés éve: mindez Sárospatakon és a Zemplénben remekül integrálható, zeneileg, 
kiállításban és gasztronómiában megjeleníthetı. 2009 a Kazinczy emlékév, a Magyar Nyelv 
Múzeuma megnyílik Széphalmon: a nyelv és a zenei megértés középpontba helyezése 
ugyancsak lehetıség. Fel kell készülni tehát a belátható hazai és nemzetközi évek és 
évfordulók tematikájának felhasználására. Mindezekkel összefüggésben lehet szervezni a 
kiemelten megcélzott társadalmi- és közönség rétegeket.  

Az egyik megcélzandó réteg a magas kultúrát fogyasztó, szők társadalmi elit, akik 
minıségi (lehetıleg komplex) programokért nagy távolságokról is hajlandóak eljönni. A 
másik, szám szerint jelentıs, potenciális közönség, a helyi (a térségen belül élı) lakosság, 
akik kultúrálódási és rekreációs szándékkal komplex élményhez kívánnak jutni. További 
célcsoportokat jelentenek a gimnáziumok, fıiskolák és egyetemek, ahol (megfelelı szervezés 
esetén) a pedagógusok és professzorok felhívhatnák a figyelmet arra, hogy a fesztivál 
kiegészíti, és egyben élményszerővé teszi mővészeti tanulmányaikat, bıvíti ismereteiket és 
egyben a kultúrált társas együttlét lehetısége. A diákok és a nyugdíjasok számára adott 
kedvezmények lehetıvé tennék, hogy családok, nagycsaládok kikapcsolódásként válasszák a 
fesztivált. A kisgyermekkel érkezık a nagyobb programhelyszíneken gyermekmegırzıben, 
illetve játszóházakban helyezhetnék el (pedagógusok, gyógypedagógusok, kézmővesek 
társaságában) gyermeküket a programok idıtartama alatt. 

A célcsoportok megszólítása különbözı intézményeken keresztül történhet, mégpedig 
úgy, hogy az illetékes a vezetık figyelmébe ajánlja a Zempléni Fesztivál nevelı hatását és 
közvetett mővelıdési lehetıségeit (komolyzene, mővészetek, irodalom megismerése, épített 
kulturális örökség és környezet, a régió jellegzetességeinek, értékeinek megismerése, 
rekreáció stb.).  

A mővészeti kínálat mellé kell rendelni a kiegészítı szolgáltatásokat, amelyek növelik 
a látogatóban kialakuló pozitív élményeket. Alapvetı kívánalom a mellékhelyiség és a büfé, a 
minden kérdésre válaszolni és megoldást találni tudó rendezvényfelelıs. A települések 
vendéglátósainak, kiállítóinak, szolgáltatóinak figyelmébe kell ajánlani a Zempléni Fesztivál 
programját, hogy nyitvatartási idejüket (saját érdekükben) igazítsák hozzá. Kiábrándító, hogy 
egy esti elıadás után, 22 órakor Sárospatakon és környékén nem lehetett vacsorázni, sıt 
élelmiszerhez sem lehetett hozzájutni. A minimális feltételeken kívül a nem konkurens 
programok ajánlása hozzájárulna a fesztivál színvonalához (pl. hintó a barokk lakomára, 
borhajóval Tokajba stb.) és a térség fejlıdéséhez. 

3.4.4.2. A látogatószám növelése 
 
- Országosan elismert hazai nagyzenekarok koncertjei kiemelt húzóerıvel 

rendelkeznek, míg a helyi vonatkozású elıadók ismertségükkel vonzanák a látogatókat. 
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- További címtárak elérése és közismert személyiségek felkérése. 
-A célcsoport vizsgálata, további alcsoportokra bontása és a nekik szóló üzenettel 

történı megszólítása.   
- Kulturális rendezvényeken való részvétel, lehetıség kérés a felszólalásra és ennek 

keretein belül a fesztivál bemutatása. 
-A szolgáltatások minıségének a látogatóközönséghez és a fesztivál színvonalához 

való hangolása. Egységes minıségi szolgáltatás kialakítása minden helyszínen. 
Látogatói szempont: a közönség igényei meghatározóak. Egy attrakció –jelen esetben 

a Zempléni Fesztivál- felkeresésekor a látogatók élményt vásárolnak. Ez az élmény számos 
összetevıbıl alakul ki, melynek meghatározó elemeit a alábbiakban tárgyaljuk.  

Tartósan egységes vizuális és kínálati arculat kialakítása. A helyi jellegzetességekbıl, 
anyagi és szellemi tıkébıl építkezı színeiben, anyagában és formavilágában ehhez idomuló 
tartós vizuális arculat kialakítása elengedhetetlen lenne. Természetesen a szintén kiemelt 
fontosságú információs eszközök, megjelenése fejezze ki az arculatot. Kínálatát tekintve 
ırizze meg a magyar komolyzenei vonalat, és e mellé rendelıdjenek a kevésbé ismert hazai, 
régióbeli és külföldi fellépık elıadásai. A kiegészítı szolgáltatások minden helyszínen 
tükrözzék a fesztivál kívánt színvonalát. 

Reklámanyagok, információs eszközök, programfüzet. Fontos, hogy a kifüggesztett 
információs eszközök az aktuális és érvényben lévı ismereteket tartalmazzák. Elhelyezésüket 
tekintve a forgalmas helyek részesülnek elınyben melyek az alábbiak: 

- programhelyszínek; 
- mővelıdési házak; 
 - hivatalok, közintézmények (önkormányzat, orvosi rendelık, könyvtárak, iskolák, 

múzeumok, levéltárak, posta, állomások stb.); 
- fıterek; 
- strandok (Végardói Strandfürdı forgalmának jelentıs részét határon túliak képezik);  
- szállodák, hotelek, panziók; 
- nagy forgalmú üzletek; 
- benzinkutak. 
A fesztivál nyitónapja elıtt egy héttel érdemes a programsorozat fıbb eseményeit 

kiplakátolni a forgalmas helyekre, ezáltal idıben beépül a köztudatba és szóbeszéd tárgya 
lesz. A programfüzet méretét és tartalmát tekintve minıségi és hasznos társ a fesztivál során. 
E társ- szemléletbıl következik, hogy az aktivizáló, segítı, biztonságot nyújtó, súgó orientáló 
szerepét szükséges megjeleníteni. Az eddigi tartalmon kívül azonban érdemes belevenni az 
alábbiakat: 

- Általános információk a helyszínekrıl és az attrakcióról (az eddigiek bıvített 
változata). 

- Tömegközlekedés (vonat és busz menetrend melléklettel). 
- Zemplén térkép és településtérkép a programok helyszíneinek feltüntetésével. 
- Esıhelyszín-cím, telefonszám, megközelíthetıség. 
- Írásban rögzíteni a fesztivál által szervezett buszok indulásainak feltételeit, a 

programváltozás lehetıségét, az esıhelyszín esetében a késıbbi kezdést. 
- Kiegészítı szolgáltatások, nem konkurens szolgáltatások, intézmények ajánlása (a 

kölcsönösséget tisztázni kell a lehetséges partnerekkel). 
- Tartalmazza a jegypénztárak helyét és nyitvatartási idejüket. A jegyirodákon kívül 

Sárospatakon, a fesztivál ideje alatt folyamatosan mőködjön jegypénztár (Zempléni 
Fesztiválos plakáttal) tájékozott pénztárossal. 

- A térségre vonatkozó irodalom, újságok, folyóiratok ajánlása. 
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3.4.4.3. Közlekedés 
 
Érdemes meggondolni, hogy mennyire szolgálja a rendezvénysorozat sikerességet a 

szervezett közönség közlekedésének teljesen, illetve részben történı megoldása. A helyi 
tömegközlekedés és a fesztivál programjainak összehangolása a látogatók kényelmét 
szolgálná, többen érkeznének a programokra és a helyi tömegközlekedési vállalatoknak plusz 
forgalmat biztosítanának. 

A Zempléni Fesztivál korábban, bizonyos létszám fölött, buszokat indított jelentısebb, 
nehezebben megközelíthetı programra. 2005-ben, számos beszélgetésbıl kiderült, a látogatók 
hiányolták a szervezett buszokat. Ezt a hagyományt 2006-ban megpróbálták visszaállítani, 
nem túl nagy sikerrel. 

Az elmúlt évekhez képest lényegesen több megállító tábla és molinó hirdette a 
programok helyszíneit. Ezt úgy lehetne még hatékonyabbá tenni, ha az adott helyszínre nem 
aznap kerül ki a plakát, hanem már jóval elıtte felhívja a járókelık figyelmét az attrakcióra. 
Oda érdemes kitenni a megállító táblákat, ahol az eseménytıl függetlenül is sok a járókelı, 
tehát nem a bejáratba, hanem a bejárat elé. Ezektıl a forgalmas gócpontoktól táblák és nyilak 
jelezhetik az irányt. 

3.4.4.4. Kínálat és a kiegészítı szolgáltatások köre 
 
A kínálat nem állhat csak a zenei produkcióból. Minimálisan elvárható, hogy a 

helyszín rendelkezzen mellékhelyiséggel és büfével. A kiegészítı szolgáltatások köre 
attrakciókként igen változatos képet mutathat, mivel a helyszínek adottságai más és más 
lehetıségeket kínálnak. Így például jelentıs koncerteken borkóstoló, kisebb települések 
elıadásai után a helyiek vendégszeretete várhatja a közönséget. A szervezés során figyelembe 
kell venni a potenciális vendégek elvárásait, szokásaikat és a térség hozományát egyaránt. A 
látogatók olyan komplex kulturális kínálat iránt érdeklıdnek, melyet máshol nem kaphatnak 
meg (pl. a Végardói Strandfürdı területén rendezett könnyebb mőfajú zenei elıadás), ezért a 
kínálatot ennek megfelelıen érdemes kialakítani. A kiegészítı szolgáltatások körét 
mennyiségileg és minıségileg is növelni érdemes (minden helyszínen –esetenként a helyi 
vállalkozók, bevonásával- legyen mindenhol büfé, mellékhelyiség, ajándékbolt, jellemzıen 
helyi kínálat, stb.) és további új, kapcsolt produkciókat kell létrehozni. (Borkóstolás a 
hercegkúti pincéknél bordalokkal kísérve, hintós városnézés hegedőszóval, történelem 
zenésítve, stb.). A helyi kiállítások, és tárlatok figyelmét fel kell hívni a fesztiválra, a 
programok, és a nyitva tartás egyeztetése hozzájárulna a látogatók számának és elégedettségi 
fokának növeléséhez. 

3.4.4.5. A látogatók szokásainak és a térség meghatározó intézményeinek, 
szervezeteinek igényfelmérése 

 
A szakirodalom számtalan formáját ismeri a véleménykutatásnak. A leghasznosabb 

információkhoz azonban látogatói szempontú elemzéssel és személyes kötetlen beszélgetéssel 
lehet hozzájutni.  
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3.4.4.6. A Zempléni Fesztivált szervezı, nonprofit célú gazdasági társaság 
 
A pályázás szempontjából érdemes megvizsgálni, hogy melyik szervezeti forma teszi 

leginkább lehetıvé a kulturális események szervezése, a mőemlékek védelme, a helyi értékek 
megırzése, a hagyományápolás érdekében történı pályázati forrásszerzést. A pályázat kiírók 
meghatározzák, hogy elsısorban milyen szervezetek, illetve milyen tevékenységeket folytató 
társaságok adhatnak be regionális, országos és Európai Uniós pályázatokat. Tehát: a pályázás 
során a lehetıség- megosztás célszerő; a nonprofit célú gazdasági társaság szerzıdéses 
együttmőködése Kft-vel, alapítvánnyal, egyesülettel, önkormányzatokkal. A szervezet 
tevékenységi körét, küldetését úgy kell megfogalmazni, hogy az a helyi erısségekre és 
értékekre építve, a fı programok hozzárendelésével a régió, a kistérség fejlıdésére, az 
örökségek megmentésére és a települések kiugrási lehetıségeire irányuljon, így nagyobb 
eséllyel lehet támogatókat és támogatást szerezni, pályázatokat írni. 

Szervezeti felépítés: hatáskörök, feladatok delegálása 
 
A helyszíni elemzések során megállapítottuk, hogy nem kellıképpen határolódtak el 

egymástól a hatáskörök, így többen foglalkoztak ugyanazzal a feladattal, míg bizonyos 
kérdésekhez senki nem tudott hozzászólni. Ezért meg kell határozni, hogy ki mivel 
foglalkozik és miért felelıs. Erre vonatkozólag az alábbiakat kell behatóan elemezni: 

Tulajdonos, befektetı 
 
A döntési folyamatokban mérsékelten vesz részt, tıkéjét hosszútávra fekteti be 

presztízs és haszonszerzés reményében. Sárospatakról és környékérıl elszármazott hazai és 
külföldi milliomosok felkutatása és megnyerése erre a célra megtérülı vállalkozás lehetne. 

Mővészeti vezetı és kulturális menedzser 
 
A mővészeti vezetı a fesztiválon szerepeltethetı nívós hazai és külhoni magyar, 

illetve külföldi zenekarok, elıadók terén jártas és kiemelkedı kapcsolatokkal rendelkezı 
felelıs szakértı. Feladatkörébe a szakmailag elismert elıadókkal történı kapcsolattartás, a 
fesztiválon való szereplés lehetıségének és feltételeinek ismertetése, felkérés és meghívás 
tartozik. A fellépıkre vonatkozó elgondolásait célszerő több szakaszos vitában egyeztetni a 
kulturális szervezıvel és a pénzügyi felelıssel is. 

A kulturális szervezı ismeri a Zemplén térség által nyújtott lehetıségek körét a 
Fesztivál számára, felismeri a figyelem középpontjába állításra érdemes természeti vagy 
épített örökséget. A helyszín funkciójából, történetébıl, hagyományaiból, illetve 
kihasználható adottságaiból kiindulva különbözı zenei, irodalmi, képzımővészeti 
produkciókat javasol. Feltérképezi ezen helyszínek befogadóképességét, a technikai 
feltételeket, lehetıségeket a helyiek bevonásával. Megtervezi a járulékos szolgáltatások, 
kiegészítı programok lehetséges változatait, a helyi adottságokra építı, komplex turisztikai 
kínálatot alakít ki, melyhez hozzá rendeli a fesztivál zenei attrakcióit. 
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Pénzügyi szakértı, pályázatfigyelı és készítı 
 
Nélkülözhetetlen egy pénzügyi felelıs alkalmazása, aki ilyen irányultságú 

végzettséggel koordinálni képes a financiális kérdéseket. Folyamatos kapcsolatban van a 
pályázatfigyelıkkel, tisztában van az erıforrásokkal és a rendelkezésre álló tıkével. 
Kalkulálni tudja a költségvetést és a pénzt megfelelıen képes elosztani, ugyanúgy a 
könyvelés elıkészítését is elvégzi. 

Pénzügyi megfontolások 
 
Átfogó elemzést szükséges készíteni arról, hogy a helyi termelı és szolgáltató 

gazdaság és a fesztivál érdekei miként kapcsolhatók össze. Több hazai és külföldi elemzés 
bizonyította a pozitív multiplikátor hatást. A fesztivál tartós anyagi bázisának 
megteremtéséhez ez az elemzés a kiinduló pont. Ezt követi az önkormányzatok érdekeinek 
feltárása és a támogatások erre alapozott megszerzése. Az ilyen elemzésekbıl az is 
következik, hogy a fesztivál elıkészítésébe és lebonyolításába a helyi vállalkozókat, 
intézményeket, non-profit szervezeteket kell bevonni. 

Ugyancsak átfogóan szükséges elemezni a térségbıl elszármazottak címtárát, s e 
kapcsolati tıke aktivizálásának lehetıségeit. Hasonlóan fontos az intézmények és non-profit 
szervezetek kapcsolatrendszerének szisztematikus felhasználása. 

A fenti elemzéseket követıen célszerő elemezni a potenciális külsı támogatók, 
szponzorok, reklámozók körét; és a fentiekre alapozva lehet kidolgozni a bevonási ajánlatot.  

Ugyancsak megtervezett és szisztematikus munka szükséges a hazai és külföldi 
pályázati lehetıségek feltárása, a pályázatok elkészítése és megnyerése érdekében is. 

Összességében tehát a források megteremtésének és a lobbizásnak koncepcionálisan új 
módját kell kialakítani. 

Rendezvényfelelısök 
 
A rendezvényfelelıs a program elıkészítésétıl (tervezés, felkérések, stb.) a 

lebonyolítás végéig, a helyszín lebontásáig és elhagyásáig végigkíséri az eseményt.  
Év közben, az elıkészület során, feladata a helyszínek minden jellemzıjének 

feltérképezése (történelem, hagyományok, állapot, jelentısség, infrastruktúra, 
befogadóképesség, építhetıség és költsége, helyiek aktivizálhatósága, rendelkezésre álló 
technika, stb.) és ebbıl kiindulva a program tervezése. Szerzıdésben a fellépık igényeirıl és 
a technikai bedolgozók munkájának feltételeirıl is megállapodik. 

A Zempléni Fesztiválon a „saját” rendezvények programját a koncert elıtt legalább 2 
nappal, ám célszerően egy héttel kihelyezi a forgalmas helyekre és a programhelyszín elé 
egyaránt. A forgatókönyv szerint egyezteti a fellépıkkel, bedolgozókkal, pakolókkal, 
berendezıkkel és a szállásadókkal a vállalt feladatokat. 

A munka megkönnyítése érdekében egy rendezvényfelelıs felelhetne egy-egy kisebb 
település egész heti programjáért, mivel így könnyebb jó kapcsolatot kialakítani a helyiekkel 
és a helyszín adottságai is ismertek lennének. Nagyobb városokban, pedig helyszínenként 
állandó felelısök koordinálhatnák a programot. Nagy volumenő elıadások természetesen több 
munkaerıt igényelnek, ekkor a „szabadnapos” rendezvényfelelısök kapcsolódnának be a 
program szervezésébe és lebonyolításába. 
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Emellett lehetıleg a fellépık próbáin is részt vesz, ugyanúgy, mint magán az 
attrakción, hiszen problémák felmerülése esetén bármikor szükség lehet rá. 

Szervezet és annak mőködésére irányuló fejlesztési lehetıségek 
 
A részfeladatok kiadása helyi önkormányzatoknak, intézményeknek és 

vállalkozásoknak.  
Multiplikátor hatás. A különbözı intézményekkel aktív kommunikációs kapcsolat 

tartása, az együttmőködés kialakítása. Közös érdekek felismerése és megfogalmazása, ezek 
tudatos tervezése és megvalósítása. 

Érdemes megfontolni a fesztivál hosszú távú filozófiáját, hogy mi az amiben mást 
nyújt, mint a többi hasonló jellegő rendezvény. A nagy magyar komolyzenei zenekarok 
szerepeltetése és a régió nemzetiségeinek mővészei és mővészete egyedülálló kiindulási alap 
a programok kialakításakor. A környezı országok, illetve az Európai Uniós tagországok 
potenciális turistái egyedi és komplex kínálat iránt érdeklıdnek, olyanért, amit máshol nem 
kaphatnak meg. 

Új kapcsolt produkciók létrehozása. (Borkóstolás a hercegkúti pincéknél bordalokkal 
kísérve, hintós városnézés hegedőszóval, történelem zenésítve, stb.). 

Motivációs rendszer kiépítése és bıvítése 
 

Fellépık szerzıdése, igényeik rögzítése (sablon + egyéni kívánság) 
 
A fesztivál által felkért zenekarok, zenészek, elıadómővészek esetében a szerzıdést a 

programsorozat megkezdése elıtt, lehetıleg minél korábban meg kell kötni. Az eddigi 
gyakorlatban alkalmazott szerzıdéssablonban foglaltakon kívül minden esetben érdemes 
kitérni az általuk támasztott igényekre. Ez alapján a rendezvényszervezı tudja majd, hogy 
milyen technikai feltételeket kell biztosítania az adott koncertre; az is fontos, hogy 
szándékoznak-e az elıadók próbát tartani-e vagy sem.  

Helyiek szerepvállalása 

Településmarketing – helyi érdekek 

 
Mivel a fesztivál szervesen kötıdik a Zempléni településekhez és azok 

intézményeihez, szükséges megvizsgálni, hogy milyen kölcsönös elınyöket biztosítanak 
egymásnak. A fesztivál nem mőködhet a helyiek aktív részvétele nélkül (különben igen 
költségesek lennének). Ugyanakkor a települések számára kiugrási lehetıség az, hogy a 
fesztivál ıket tiszteli meg rendezvényeivel. Ennek többek közt az is a jelentısége, hogy a 
településfejlesztés területén jelentıs szemléletváltás történt. A vezetés felismerte, hogy a 
régiók és települések között verseny folyik és a versenyben csak hatékonyabb munkával és 
aktívabb közremőködéssel lehet maradni. A regionális és a települési szint egymástól nem 
elválasztható, egy település nem lehet sikeres, gazdaságilag eredményes akkor, ha az a régió, 
ahol elhelyezkedik, nem erısíti a törekvéseit, nem biztosít támogatást, s nincsenek partnerei a 
megnyíló lehetıségei számára. Természetesen fordítva is igaz, hogy egy régió felemelkedése 
csak egyes településeinek együttes eredményeire épülhet.45 A Zempléni Fesztivál minıségi 

                                                 
45 Errıl lásd részletesebben: Dr. Sarudi Csaba [2004] (szerk): Régió- és településmarketing. Agroinform 

Kiadó, Kaposvár; illetve  Sarudi Csaba[2003]: Térség- és vidékfejlesztés. Agroinform Kiadó, Kaposvár 
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programot kínál a településeknek, ezen keresztül a települések saját magukat is mutathassák 
be, ezért közös érdek kell, hogy legyen a minél aktívabb részvétel. 

A programhelyszínek házigazdái 

 
Az intézmények, programhelyszínek számára bemutatkozási lehetıséget érdemes 

biztosítani, ezáltal magukat reklámozhatnák és minıségi kiegészítı szolgáltatásokkal 
jelentkeznének (amit célszerő meghatározni). 

A fesztivál és a helyszínek igényeit, elvárásait (személyi, technikai, idı és térbeni) 
írásban célszerő rögzíteni a félreértések elkerülése végett. A helyiek munkatársaira, 
hostesseire, is vonatkozik, hogy informáljon, koordinálja a programokat, legyen empatikus, jó 
megjelenéső, elegáns, jó problémamegoldó gondolkodású, kreatív, rendelkezzen 
nyelvtudással.  

Helyi vállalkozók, befektetık, elszármazottak 

 
A helyi vállalkozók kínálatuk alakításával és nyitvatartási idejük módosításával 

szervesebben kapcsolódhatnának a fesztiválhoz.  
Átfogóan szükséges elemezni a térségben befektetı nagyvállalatok címtárát és az 

elszármazottak jellemzıit.(Pl.: Waberer’s) 

Kiemelt helyszínek 
 
Minden évben érdemes megvizsgálni, hogy hol a legaktívabb a helyiek igyekezete, 

hozzáállása. Ezekre a helyszínekre érdemes odafigyelni, hiszen képesek a szervezés egyes 
részeit átvállalni és további látogatókat invitálni a rendezvényekre, ajánlani más helyszíneket, 
stb.. 2005-ben, a helyszínfelelısi munka során, tájékozott, intelligens, innovatív vezetıkkel, 
intézményvezetıkkel, helyszín házigazdákkal a következı településeken találkoztam: 
Bodrogolaszi, Disznókı, Füzérradvány, Hercegkút, Karcsa, Királyhelmec, Kisrozvágy, 
Tállya, Tolcsva. A 2006. évi helyszínek közül a következıket emelném ki: Sátoraljaújhely, 
Tolcsva, Hollóháza, Karcsa, Hercegkút. (Sajnos a programok bısége miatt sok helyszínen 
nem volt lehetıségem jelen lenni és a szervezésbe bekapcsolódni, ezért a lista nem teljes.) 

Technikai munkatársak, berendezık 
 
A hangszermozgatás, hangolást végzı, erısítésért, világításért felelıs, színpad és 

tribünfelelıs rakodó, kellékes, fuvarozó, személyszállító, étel-ital kínálat szervezı technikai 
szakembereket munkája, megjelenése, hozzáállása, segítıkész, innovatív magatartása 
kulcsfontosságú minden rendezvény esetében. Ezért fontos lenne, hogy a ruházatukban, 
öltözködésükben is megjelenjen a fesztivál magas szellemisége és a helyi specialitásokra 
történı utalás. Ugyanúgy a médiaszakemberek, televíziós munkatársak ne toprongyosan 
jelenjenek meg és tolakodóan dolgozzanak, hanem „koncertképesen”, öltönyben, vagy 
fesztiválos egyen öltözékben legyenek. Ezzel egy országos viselkedéskultúra programot 
indíthatna a fesztivál és az Antenna Hungária Rt. 

A fellépıkkel való megállapodás után kiderül, hogy milyen igényeket támasztanak a 
helyszínnel és a technikai háttérrel kapcsolatban, a rendezvények felelısei szerzıdéskötéssel 
is megállapodhatnak a vállalkozókkal a teljesítendı feladatokról, a teljesítés módjáról, 
idejérıl, helyérıl és az elszámolás módjáról. Késés illetve nem teljesítés esetén tisztázni kell a 
kártérítés módját. 
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Ezeknek a vállalkozóknak a fesztivál megrendelései biztos jövedelmet jelentenek 
(akár több évre is szerzıdtethetık), sıt reklámozási lehetıséget biztosítanak ezért akár 
megérheti nekik kedvezményes munkavégzés „felajánlása” a fesztivál részére. 

3.4.4.7. Rövid távú lehetıségek 
 
A Zempléni Mővészeti Napok majd a Zempléni Fesztivál megrendezését felvállaló 

Interkultur Hungaria Kht. nehéz feladatot tőzött ki céljául. Nehéz feladatot, mivel egy nagy 
múltú rendezvény szervezését vállalta magára, azzal a céllal, hogy kínálatát tovább színesíti 
és a hagyományokra építve megújítja azt. Ezt a feladatot sikeresen teljesítette. A tematikus 
napok köré szervezett programok átláthatóvá, izgalmassá és változatossá tették a kínálatot.  

A megújulás része a rendezvény átkeresztelése volt Zempléni Mővészeti Napokról 
Zempléni Fesztiválra. Az új név könnyen megjegyezhetı, bár a fesztiválok kavalkádjában 
nehezebben azonosítható. Az új logó túl általánosra sikerült az ezt megelızı stilizált 
sárospataki Rákóczi vár reneszánsz loggiájával szemben. A vizuális megjelenés lecserélése 
következtében a megszokott eligazító táblák és információs eszközök híján, meglehetısen 
kevés számú információ állt a látogatók rendelkezésére. 

A térség természeti és szellemi öröksége a Zemplén jövıjének és kulturális 
turizmusának jövıje lehet.  

Az elmúlt évtizedben a Zempléni Mővészeti Napok – 2004-tıl Zempléni Fesztivál 
elnevezéső rendezvénysorozat – sikerrel kombinálta a különbözı mővészeti irányzatokat 
(zene, képzımővészet, irodalom) és a Zemplén természeti-kulturális örökségeire is felhívták a 
figyelmet. A fesztivállal való találkozás során kultúrák találkoznak, az örökség a mai élettel, 
az ide érkezı látogatók az itt élıkkel. 

Ezért a szervezés során figyelembe kell venni a potenciális vendégek elvárásait, 
szokásaikat és a térség hozományát egyaránt. A látogatók komplex kulturális kínálat iránt 
érdeklıdnek, olyanért, melyet máshol nem kaphatnak meg (pl. a végardói strandfürdı 
területén rendezett könnyebb mőfajú zenei elıadás), ezért a kínálatot ennek megfelelıen 
érdemes kialakítani.  

A magyar komolyzene jelentıs elıadóinak szerepeltetése komoly vonzerıvel bír helyi, 
regionális és országos szinten is. Emellett a helyi vonatkozású elıadók és alkotók fellépése 
népszerősítené a térséget, erısítené az identitástudatot és a régióra jellemzı kapcsolt 
programok és szolgáltatások kedvezıen befolyásolnák a kulturális-gazdasági életet. A nem 
konkurens szolgáltatások (pl. vendégházak, fürdık, kiállítások, borházak, lovardák stb.) 
ajánlása, esetleg bevonása, további célcsoportok igényeit elégítené ki. Tevékenységükben a 
rendezvényhez kapcsolható intézmények, gazdasági társaságok, civil szervezetek 
bemutatkozására is lehetıség nyílhatna a fesztivál keretén belül.  

Az Európai Uniós tagság megnyitotta a lehetıséget a szlovákiai magyar és szlovák 
kultúra megismerése, egyes helyszínek, nevezetességek, újabb helyszínek irányába.  

A célcsoportra, a közönség számának növelésére irányuló lehetıségek 
 
A térségben vezetı személyiségek megkeresése és felkérése az együttmőködésre, 

ezáltal a sárospataki és más helyi címtárak hozzáférhetıvé válnának. 
A fesztivál célcsoportjainak behatárolása és megszólítása (a potenciális közönség 

elérhetıségének, elıfordulásának megtalálása baráti körök találkozóin, egyesületi 
összejöveteleken, konferenciákon és helybeni személyes reklám, tájékoztatás nyújtása). 
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A kiegészítı szolgáltatások mennyiségi és minıségi növelése (minden helyszínen –
esetenként a helyi vállalkozók, bevonásával- legyen mindenhol büfé, mellékhelyiség, 
ajándékbolt, jellemzıen helyi kínálat, stb.). 

Látogató centrikus magatartás –felkészült munkatársak részletes és naprakész 
információval várják az érdeklıdıket és a fesztivál programjain túl más, kiegészítı 
szolgáltatásokról is tudjanak tájékoztatást adni. 

Fizikai látogatószám növelése 
Országosan elismert hazai nagyzenekarok koncertjei kiemelt húzóerıvel rendelkeznek, 

míg a helyi vonatkozású elıadók ismertségükkel vonzanák a látogatókat. 
További címtárak és közismert személyiségek felkérése. 
A célcsoport vizsgálata, további alcsoportokra bontása és a nekik szóló üzenettel 

történı megszólítása.   
Kulturális rendezvényeken való részvétel, lehetıség kérés a felszólalásra és ennek 

keretein belül a fesztivál bemutatása 
A szolgáltatások minıégének a látogatóközönséghez és a fesztivál színvonalához való 

hangolása. Egységes minıségi szolgáltatás kialakítása minden helyszínen. 

Egységes vizuális kommunikáció alkalmazása 
 
A vizuális megjelenés lecserélése következtében a megszokott eligazító táblák és 

információs eszközök híján, meglehetısen kevés számú információ állt a látogatók 
rendelkezésére, amelyek kevésbé alkalmazkodtak a fesztivál profiljához. A 
rendezvénysorozat szempontjából fontos tisztázni, hogy mit érdemes jelölni: a programokat, a 
szolgáltatásokat, és/vagy a megközelíthetıség útvonalát. Azt is érdemes meghatározni, hogy 
hová és milyen távolságokra legyenek egymástól és a helyszínektıl elhelyezve. Egyszerő, a 
környezetébıl mégis kitőnı, a tájékozódást és információszerzést megkönnyítı, településen 
és helyszínen belüli szöveges és képes táblák kihelyezése komfortosabbá tenné az események 
felkeresését. A települések utcáin kifüggesztett zászlók egészen a bejáratig kísérjék el a 
vendéget, megjelenésükben váljanak el környezetüktıl. Fıbb elágazódási pontokon irányt 
jelzı intenzív színkombinációjú jelek mutathatnák az irányt a települést kevésbé ismerı autós, 
illetve gyalogos turisták számára.  

A programhelyszínek bejáratának kialakítása meghatározó tényezı az élmények 
megszerzésekor, hiszen a látogató az elsı benyomásokat itt szerzi. A rendezvénysorozat 
egészére jellemzı, színeiben és formavilágában minden helyszínen egységes stand 
alkalmazása szervezettséget, biztonságot és színvonalat sugallna. A nélkülönözhetetlen 
tájékoztató táblát a helyszínen kívül, a bejárattól távolabb a közlekedési útvonal mellé 
érdemes kitenni, így figyelemfelhívó hatásfoka nagyobb lesz és a bejáratnál sem „tartóztatja” 
fel a befelé haladókat. 

Komplex programot kínáló, kultúrált és kultúrát adó minıségi kínálat felkészült 
munkatársakkal érhetı el. Nem elég, ha a vezetık rendelkeznek professzionális 
rendezvényszervezıi ismeretekkel, a látogatókkal közvetlenül találkozó személyeknek is 
hozzáértıen kell fogadniuk vendégeiket. Ehhez azonban a látogatónak fel kell ismernie 
öltözékérıl és viselkedésérıl az adott személyt, hogy bizalommal fordulhasson hozzá. Azon 
kívül, hogy a hostok, hostessek megkülönböztethetı, a fesztivál identitását tükrözı 
öltözékükkel pontos információk birtokában a vendégek rendelkezésére állnak, az 
információs eszközök, táblák elhelyezésérıl is gondoskodhatnának. Ezáltal minden 
eseménynek lenne egy „belsı” felelıse, aki kommunikációs kapocsként funkcionálhatna a 
látogatók, a fellépık, a helyi vezetık és a „fesztivál” között.  
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Az adott helyszínen belül alkalmazott világítás technika gondos és változatos 
megválasztása különleges élményhez juttathatja a befogadót. 

Ahol csak lehetséges a ládás virág elhelyezése kedvességével és melegségével 
tükrözné az emberséges és szerethetı Zempléni Fesztivál arculatát. 

A szúnyogirtó helikopter lehetıleg ne zavarja az elıadást, hanem a programok elıtt 
repüljön reklámzászlót húzva maga után. Cserébe a permetezı cég reklámanyaga 
felkerülhetne a fesztivál honlapjára. 

A szervezetre és annak mőködésére irányuló fejlesztési lehetıségek 
 
A részfeladatok kiadása helyi önkormányzatoknak, intézményeknek és 

vállalkozásoknak.  
A helyi kiállítások és tárlatok figyelmének felhívása a fesztiválra, a programok és a 

nyitvatartás egyeztetése, a látogatók számának és elégedettségi fokának növelése céljából. 
A különbözı intézményekkel aktív kommunikációs kapcsolat kiépítése az 

együttmőködés lehetıségének felvetése. 
A régióban mőködı intézmények és egyesületek bemutatkozása a Fesztivál utca 

keretein belül (mővészeti, zenei iskolák, fıiskolák, egyetemek, kulturális intézmények 
szereplése). 

Motivációs rendszer bevezetése, kiépítése és bıvítése 
Multiplikátor hatás. A különbözı intézményekkel aktív kommunikációs kapcsolat 

tartása, az együttmőködés kialakítása. Közös érdekek felismerése és megfogalmazása, ezek 
tudatos tervezése és megvalósítása. 

Érdemes megfontolni a fesztivál hosszú távú filozófiáját, hogy mi az amiben mást 
nyújt, mint a többi hasonló jellegő rendezvény. A nagy magyar komolyzenei zenekarok 
szerepeltetése és a régió nemzetiségeinek mővészei és mővészete egyedülálló kiindulási alap 
a programok kialakításakor. A környezı országok, illetve az Európai Uniós tagországok 
potenciális turistái egyedi és komplex kínálat iránt érdeklıdnek, olyanért, amit máshol nem 
kaphatnak meg. 

Új kapcsolt produkciók létrehozása. (Borkóstolás a hercegkúti picéknél bordalokkal 
kísérve, hintós városnézés hegedőszóval, történelem zenésítve, stb.). 

3.4.4.8. Összegzés 
 
A térség természeti és szellemi öröksége a Zemplén jövıjének és kulturális 

turizmusának jövıje lehet. Az elmúlt évtizedben a Zempléni Mővészeti Napok – 2004-tıl 
Zempléni Fesztivál elnevezéső rendezvénysorozat – sikerrel kombinálta a különbözı 
mővészeti irányzatokat (zene, képzımővészet, irodalom) és a Zemplén természeti-kulturális 
örökségeire is felhívta a figyelmet. A fesztivállal való találkozás során kultúrák találkoznak, 
az örökség a mai élettel, az ide érkezı látogatók az itt élıkkel. 

Ezért a szervezés során figyelembe kell venni a potenciális vendégek elvárásait, 
szokásaikat és a térség hozományát egyaránt. A látogatók komplex kulturális kínálat iránt 
érdeklıdnek, olyanért, melyet máshol nem kaphatnak meg, ezért a kínálatot ennek 
megfelelıen helyi értékekre és a helyi település-; térségfejlesztési koncepciókra érdemes 
építeni.  

A magyar komolyzene jelentıs elıadóinak szerepeltetése komoly vonzerıvel bír helyi, 
regionális és országos szinten is. Emellett a helyi vonatkozású elıadók és alkotók fellépése 
népszerősítené a térséget, erısítené az identitástudatot és a régióra jellemzı kapcsolt 
programok és szolgáltatások kedvezıen befolyásolnák a kulturális-gazdasági életet. A nem 
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konkurens szolgáltatások (pl. vendégházak, fürdık, kiállítások, borházak, lovardák stb.) 
ajánlása, esetleg bevonása, további célcsoportok igényeit elégítené ki. Tevékenységükben a 
rendezvényhez kapcsolható intézmények, gazdasági társaságok, civil szervezetek 
bemutatkozására is lehetıség nyílhatna a fesztivál keretén belül. Az Európai Uniós tagság 
megnyitotta a lehetıséget a szlovákiai magyar és szlovák kultúra megismerése, egyes 
helyszínek, nevezetességek, újabb helyszínek irányába.  

A Fesztivál tevékenysége, eszközrendszere, struktúrái lehetıvé tették a résztvevık 
számára, hogy a rendezvények által egy kulturális rendszer kialakítása megtörténjen, és ez a 
rendszer építı folyamat a jövıben újabb elemek bevonásával tovább fejlıdjön. 

Kívánatos, hogy a fesztivál még nagyobb lokális participációt érjen el, ennek 
következtében az autonómia tovább erısödjön, és hogy a régiók közötti tudás az eddigieknél 
intenzívebben cserélıdjön és megteremtıdjön a Zemplén és térsége számára a regionális 
kulturális szerep, mint egyedi és különleges vonzerı. 

Közös célunk az, hogy a Zempléni Fesztivál a kulturális találkozások jegyében, a helyi 
erık felhasználásával, a multiplikátor hatások beindításával a térség vonzó és jövıt formáló, 
magas mővészeti minıségő eseménye legyen.46 

                                                 
46  A felhasznált forrásokat lásd a 2.6.2. pontban.   
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3.5. A 4. számú vertikális cél. Sárospatak: a gazdálkodó város 
 
A gazdálkodó város program legalább három elembıl áll: Sárospatak a 

tudásgazdaság korában gazdaságfejlesztı, aztán a kevés külsı források idıben 
hatékonyan gazdálkodó, s végül az energiaválságok idıszakában a megújuló és 
alternatív energiák városa legyen. 

A gazdaságfejlesztı város gazdaságának prioritása: a szabadidı gazdaság. Vagy 
másképpen: a tudásipar, az oktatási ipar, a turizmusipar posztipari városa legyen. És ne 
csak ırizze meg, hanem még magasabb szinten maradjon a minıségi bor városa is.  

A város önellátó, bıvítetten újratermelı profit, nonprofit, költségvetési és 
háztartási rendszere dinamikus, térségi belsı piacra építve vonzza a külsı befektetıket 
és megrendelıket. Az EU legújabb elvárásainak megfelelıen a Város és a Kistérség 
főtési és részbe villamos energia ellátási rendszere legyen helyi, illetve térségi bázisú. A 
várost szolgáló vidék történelmi tendenciáit meghaladó, olyan városi szolgáltató, 
koordinációs rendszer, magatartás és hangulat alakuljon ki, amely inspirálja, orientálja, 
tehát húzza a vidék (a mikrotérség, a kistérség illetve a tágabb Tokaj-Hegyalja és 
Bodrogköz) fejlıdését.  

 

3.5.1. Helyi gazdaság 
 
A hosszú távú cél: a város önellátó, bıvítetten újratermelı, egyaránt profit, nonprofit, 

költségvetési és háztartási rendszere dinamikus, térségi belsı piacra építve vonzza a külsı 
befektetıket és megrendelıket. Az EU legújabb elvárásainak megfelelıen a város és a 
kistérség főtési és részben villamos energia ellátási rendszere legyen helyi, illetve térségi 
alapú rendszer. A várost szolgáló vidék történelmi tendenciáit meghaladó, olyan városi 
szolgáltató, koordinációs rendszer, magatartás és hangulat alakuljon ki, amely inspirálja, 
orientálja, tehát húzza a vidék (a mikrotérség, a kistérség illetve a tágabb Tokaj-Hegyalja és 
Bodrogköz) fejlıdését.  

A város hosszú távú stratégiájának minden vertikális célja - tágan értelmezve -
gazdasági hatású, de érdemes külön pontban csokorba szedni, hogy jól látható legíen: a 
városlakók jövendı gazdasági környezete milyen legyen, milyen lehet. A gazdálkodó város 
programnak legalább három elembıl kell állnia:  

a) Sárospatak a tudásgazdaság korában, mint gazdaságfejlesztı,  
b) a kevés külsı forrással hatékonyan gazdálkodó, s 
c) az energiaválságok idıszakában a megújuló és alternatív energiák városa legyen. 
Mindezen elemek összekapcsolása szükséges: egyrészt a vonzáskörzet, a kistérség 

hasonló programjaival, például közös marketing során: a már meglévı internetes tartalmak, 
elérhetıségek átlinkeléseivel, és a hagyományos szórólapokon, katalógusokban, filmekben, 
könyvekben való helyi értékek és gazdasági lehetıségek, kínálat és kereslet közös bemutatása. 
Másrészt a korábban teljesen elkülönült társadalmi újratermelési szférák, különösen a 
gazdasági- anyagi szolgáltatási, a mővelıdési - oktatási – kulturális és a szociális (pl.: 
idısgondozás, családsegítés, ifjúsági tanácsadás) szinergikus összekapcsolása is közös érdek. 
Mindezzel a városban és a kistérségben meglévı kulturális és társadalmi tıke dinamizálása a 
cél. A városban a foglalkoztatás bıvítése is úgy valósulhat meg, ha a kulturális-turisztikai 
szolgáltatási hálózati rendszer összekapcsolódik a termelési és anyagi szolgáltatási háttérrel.  
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A fejlesztésekbe fogva egy felelıs városvezetésnek gondoskodnia kell a 
pályázatokhoz szükséges önerırıl is. Sárospatakon a 2008-as kötvény kibocsátás a 
területfejlesztésben példaértékő, az önkormányzás anyagi hátterének új lehetıségét teremti 
meg. „ Révész Imre egykor így fejezte ki azt, amit megértett a pataki szellembıl: a pataki diák 
elé megy a tavasznak, a debreceni diák pedig kipipál az ablakon és megvárja, amíg a tavasz 
érkezik el hozzá.” A város vezetése továbbvivıje ennek a mentalitásnak. Az únióban a 
pályázatokhoz önerı is kell, és a kötvény teremt erre biztos anyagi alapot.  

Jelenleg a tettek szintjén Sárospatak nem sokat tesz azért, hogy a hagyományosan 
kialakult, értéket képviselı ipara, iparágai bıvüljenek, illetve elérjék. Az emblematikus pataki 
termékeknek, pedig szerepet kell kapniuk a városmarketingben. A polgármesteri hivatalnak 
többszintő támogatást, akár jelképes segítséget is kell nyújtania ezek új piacokhoz, jutásához.  

3.5.1.1. A helyi gazdaság kitörési pontjai  
 
Sárospataknak meg kell határozni, hogy melyek azok a mezıgazdasági vállalkozások, 

ipari üzemek, (iparág, méret, igényelt munkaerı) e-gazdasági lehetıségek, amelyeket a 
városba vonzani szeretne, megtőrni képes, úgy, hogy az egyéb városfejlesztési (pl: 
idegenforgalmi) célok, megvalósulását az ne nehezítse, vagy gátolja. Azt is meg kell 
határozni, hogy a város mit kész vállalni annak érdekében, hogy a feltételeknek megfelelı 
vállalkozások, üzemek, szolgáltató helyek tulajdonosait, beruházóit vonzza. Nem lehet a 
városvezetésnek egy ipari övezet tulajdonosát, mőködtetıjét ebben magára hagynia. 

Az érdemi közös gondolkodásnak és cselekvésnek olyan rendszeres esemény, 
rendezvény, gesztus rendszerét kell kialakítani, vagy a régi kapcsolatokat átszervezni, aminek 
során az érdekeltek megnyilatkozhatnak, eszmecserében, érdemi vitában alakul ki és 
folyamatosan fejlıdik tovább a közös fejlesztési terv. 

Tudásalapú gazdaság- és vállalkozásfejlesztés 

 
A tudásalapú gazdaság és társadalom helybeni kialakulását segítı, sokszínő 

szolgáltatást nyújtó gazdasági környezet megteremtése a cél, ami ezzel a programmal 
elérhetı. Sárospatak a tudásipar, az oktatási ipar, a turizmusipar posztipari városa lehet és 
legyen is. Nincs más alternatíva, mint az, hogy a város gazdasága-társadalma egységes, 
tudásalapú piacot hozzon létre. De ne felejtsük el, hogy ez már nem a klasszikus piac, mert az 
már régen nem létezik. A feladat ma éppen az, hogy Sárospatakon is a piacot kiszabadítsuk az 
érdekek nyomása alól, hogy azt minél inkább a tudások, s értékek koordinálják. Továbbá a 
kisváros jellegét is megırzı mértékő gazdaságfejlesztésre kerüljön sor, elsısorban a kreatív, 
innovatív kisvállalkozások segítésével. Meg kell fogalmazni, mik legyenek azok a 
marketingeszközök, marketingüzenetek, marketing értékkel bíró események, amelyekkel, és 
ahol a polgármesteri hivatal élhet. Városmarketinget kell folytatni nemcsak a túrizmusért, a 
vendégcsalogatásért, hanem a megfelelı gazdasági szereplık csalogatásáért is.  Nem elegendı 
az sem, ha esetleg elmegy a polgármester valamit megnyitni, vagy ha esetleg meghívják, ha 
beavatják egy- egy vállalkozás már kész terveibe.  

A város meglévı ipari övezete mellett szükséges volna, és a városnak is bevételeket 
jelentene egy virtuális ipari park létrehívása. Akár több helyszín összekapcsolásával is, 
ahogyan ez a kialakuló hálózati gazdaságban már több helyszínen meg is valósult.   

A hagyományos gazdaság, és fıként a szolgáltató szektor szereplıi, ha meg kívánják 
ırizni pozícióikat, meg kell, hogy feleljenek a korszak új kihívásainak. A Zempléni Vízmő 
Kft-nek például már van szofisztikált honlapja. Ezen a honlapon e-hibabejelentı szolgáltatása 
mőködik, s vannak letölthetı őrlapjai. Van-e vajon ehhez felkészült fogyasztó is? Ki tud 
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legjobban segíteni? Talán a család diák korosztályú tagja is? A városban diákoskodó, vagy itt 
végzett korosztályok a legfogékonyabbak az e-gazdaságba való bekapcsolódásra. A 
középiskolások, fıiskolások körébıl sikeres webfejlesztık máris kikerülnek. Bizonyítja ezt az 
Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium tanulóinak országos sikere is. Diákmunka jól 
kialakított kereteiben elvégezhetık a fenti témakörökben szolgáltatások. Azt pedig, hogy a 
munkahelynek ebben az információs korban nem kell feltétlenül a lakóhellyel megegyeznie 
Vanek Zsuzsa szavai, bizonyítják: Egy miskolci lakhely egyáltalán nem akadálya annak, hogy 
valaki egyiptológus legyen, csak kellı kitartás kell, szorgalom és türelem. A pataki lakhelyrıl 
ugyanúgy kinyílik a világ az internet használatával. 

A szélessávú internet, interaktív hálózat megteremtésének és a hozzáférés fejlesztése 
 
A telekommunikációs és információtechnológiai infrastruktúrák fejlesztése, a 

hálózatok megfelelı állapotának biztosítása, az intézményi, vállalkozói és lakosság 
hozzáférésének és a felhasználói feltételek megteremtése a városban és a sárospataki kistérség 
településein. 

Indoklás: A szélessávú infokommunikációs infrastruktúra kiépítettsége az elıfeltétele 
minden további fejlesztésnek. Már itt hangsúlyozni kell, hogy amikor információs 
infrastruktúra fejlesztésrıl beszélünk, nem csupán a technológiát tartjuk szem elıtt, hanem 
ezen infrastruktúra hatékony és a felhasználók céljait szolgáló alkalmazásához szükséges 
ismeretek és attitődök megteremtését is. 

Fontos hangsúlyozni továbbá, hogy az információs társadalom kialakulásának mostani 
szakasza olyan követelményeket támaszt az adatátvitellel kapcsolatban, amelyet a 
hagyományos, analóg megoldások (analóg telefonvonal) már nem képesek hatékonyan 
teljesíteni. Ezért már az eEurope 2005 Akcióterv is központi célként fogalmazta meg a 
szélessávú Internet elterjesztését. A kistérség sem tehet mást, ha nem akar lépéshátrányba 
kerülni, mint hogy fejlesztési terveiben a szélessávú hálózat kiépítését tőzi célul. Egyedül egy 
ilyen hálózat képes hatékonyan kiszolgálni azokat az igényeket, melyeket a közeljövıben 
várhatóan az e-közigazgatás, az e-kereskedelem vagy az egyéb fejlıdési irányok fognak 
támasztani. A helyzetelemzésben érintettük, hogy a lakossági Internet használat és a PC-kkel 
felszerelt cégek, háztartások száma alacsony. Ennek az országosan is jellemzı jelenségnek 
legfıbb oka a potenciális használók érdektelensége, és az alacsony számítástechnikai 
„kultúra” a lakosság és a kisvállalkozások körében. Ezért a stratégiai tervek között kiemelt 
szerepet kell kapnia az infokommunikációs eszközök használatára való felkészítésnek. 

A kábel TV hálózat mőszaki fejlesztése 

 
A helyzetelemzésben láthattuk, hogy a nemzetközi és a hazai folyamatoknak 

megfelelıen az információs infrastruktúra fejlesztése a régióban, sıt a kistérségben is 
megindult. A már kialakított infrastruktúrán belül a kábeltévé szerepe növekszik, s minden jel 
arra utal, hogy információs kor egyik legfontosabb közmővévé válik. A kábel tv (az interaktív 
kábeltévé) szerepe a jövıben azért értékelıdik fel, mert a felhasználókhoz a legtöbb 
kommunikációs szolgáltatás, a legkevesebb ráfordítással a már meglévı kábelen keresztül 
vihetı el. Így arra alkalmas kiszolgáló rendszerekkel és megfelelı sávszélességő jelátvitellel 
internetezhetünk, tévézhetünk, és telefonálhatunk egyazon kábel segítségével.  

De a kábeles elérés gyengeségét a technika gyors fejlıdésével való lépéstartás 
hiányában jelölhetjük meg. A problémát leginkább az okozza, hogy amikor a kábel-TV 
hálózatok kiépültek, még szó sem volt a sokmősoros, szélessávú (5-30 MHz sávot kihasználó) 
átvitelrıl. Éppen ezért a legnagyobb gondot az interaktív kapcsolati rendszer kiépítésében az 
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jelenti, hogy hogyan lehet a keskenysávú, zavarokkal terhelt hálózatokat minimális költséggel 
az interaktív szolgáltatások számára alkalmassá tenni. A sokféle megoldás közül a hazai 
fejlesztési koncepciók – hasonlóan az európai törekvésekhez – a kábeltévé hálózatok 
szegmentálását (részekre bontását) javasolják, annak érdekében, hogy minél kevesebb 
elıfizetıt ellátó csomópont jöjjön létre (HFC-architektúra). Ennek a rendszernek nagy elınye, 
hogy egy-egy elıfizetı számára nagyobb visszirányú sávszélesség áll rendelkezésére. Az 
interaktív kábeltévé alkalmazási területei: a gyors Internet elérés, digitális interaktív televízió, 
igény szerinti mősorszolgáltatás, a legkülönbözıbb távszolgáltatások (elektronikus 
ügyintézés, távmunka, távoktatás stb.), Internet-telefon.  

Az interaktív kábeles elérés terjedését nehezíti, hogy fejlesztése rendkívül 
tıkeigényes. Ennek következtében az önkormányzati tulajdonban lévı kábelrendszer 
beruházási (hálózat-fejlesztési) lehetıségei – a relatíve gyengébb tıkeellátottság 
következtében – korlátozottak. Ezért a kábelhálózat kiépítése többnyire csak a viszonylag 
nagyobb településeken kifizetıdı, míg a kisebb településeken országos viszonylatban is 
megfigyelhetı a kábeltévé hálózat elmaradottsága. 

Mindezeket figyelembe véve Sárospatakon az információs infrastruktúra fejlesztés 
középpontjában szerepelhet az interaktív kábeltévé hálózat további kiépítése és 
korszerősítése. 

Mőholdas rendszerek és/vagy új széles sávú hálózat fejlesztése 

 
Két megoldás kínálkozik: a) mőholdas rendszer; b) szélessávú hálózat. 
Egyik megoldás. A kábeltévé hálózat mellett a másik, napjainkban terjedıben lévı 

szélessávú távközlési, internetes eszköz a mőholdas rendszeren történı jelátvitel. E megoldás 
elınye, hogy hatékonyabban megoldható a kisebb, szétszórtabban elhelyezkedı települések 
bekapcsolása a világhálóba. A szélessávú internetezés harmadik variációja a mikrohullám. 

A sárospataki kistérség falvaiban a kábeltévé rendszer még nem épült ki és a 
telefonhálózat minısége sem mondható mindenütt kielégítınek.  
           A másik megoldás: Infokommunikációs hálózatfejlesztés (például új üvegszálas 
technológia, 100Mb/s) a háztartásokban, munkahelyeken és intézményekben. Kisebb 
jövedelemmel rendelkezı családoknál dekóder közbeiktatásával TV-n keresztül. (Ez például 
az új Ericsson-féle üvegszálas technológia.) 

 
A Sárospatakon kívül esı térségek infokommunikációs fejlesztésében tehát az 

aprófalvas településszerkezet következtében vagy a mőholdas rendszerre épülı megoldások és 
a nyilvános pontok, vagy inkább az ERICSSON által kifejlesztett valóban új, széles sávú 
hálózat kialakítását kell elıtérbe helyezni.    

Javasolt programok 

 
1. program. A kábeltelevízió hálózat fejlesztése Sárospatakon és a kistérségben: 

interaktív televízió, Internet hozzáférési és Intranet program 
A program a városban és a többi településen már meglévı kábeltelevíziós hálózat 

fejlesztését foglalja magába, ami a még be nem kötött potenciális csatlakozási pontok 
bekötését, illetve a hálózat átalakítását jelenti oly módon, hogy az alkalmassá váljék a 
szélessávú adatátvitelre. A hálózatnak a következı funkciók ellátására kell alkalmasnak 
lennie: 

• elektronikus önkormányzás – lakossági ügyintézés, e-demokrácia, lakossági 
fórumok, települési szolgáltatások (intranet),  
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• az önkormányzati intézmények közötti interaktív kapcsolat (extranet),  
• a települések közötti kommunikáció megteremtése (Internet),  
• csatlakozás a megyei platformhoz,  
• piacterek mőködési feltételeinek biztosítása, 
• e-turizmus szolgáltatások mőködtetése. 
Az infrastruktúrán belül az interaktivitás – a hálózatok kétirányúsítása - az intelligens 

városfejlesztés elemi kritériuma. E nélkül az információáramlás egyirányú és a virtuális 
kapcsolatra épülı kommunikációs rendszer mőködésképtelen lesz. 

 
2. program. A kistelepülések Internet csatlakozásának biztosítása mőholdas 

kapcsolat révén 
A program a kistelepülések szélessávú Internet elérését szolgálja. A kivitelezés során 

egy-egy település arra alkalmas, központi helyére telepítenek egy mőholdvevı rendszert. A 
mőholdvevı rendszer elosztóján, az úgynevezett HUB-on keresztül csatlakozhatnak a 
felhasználók a világhálóra. A mőholdas technológia igény esetén alkalmas más típusú 
távközlési szolgáltatás biztosítására is, illetve virtuális magánhálózatok kialakítására. Az 
Ethernet technológiából adódóan a HUB-ra közvetlenül kapcsolódó elérési pontok távolsága 
protokollfüggı, így csak a mőholdvevı antenna szőkebb környezetében/szomszédságában 
lévı épületek csatlakozása biztosított. Ahhoz, hogy a csatlakozás az adott település teljes 
területén biztosított legyen, gondoskodni kell a feltétel megteremtésérıl. Erre a következı 
lehetıségek kínálkoznak: 

Lehetséges megoldás kábelkapcsolat kiépítése a HUB és az igénylı pontja között, 
azonban ez a fajlagos fogyasztói sőrőség alacsonysága miatt nem javasolt, gazdaságtalan 
megoldás. 

Másik lehetıség a településen belüli mikrohullámú vétel biztosítása (szórt spektrum), 
aminek segítségével szabadon, díjmentesen használható hullámsávon kiépített körsugárzó 
rendszerrel a település bármely pontján biztosítható a vétel. 

Harmadik megoldás akkor van, ha a település már rendelkezik szabványos 
kábeltelevíziós hálózattal, és ez a HUB-ra csatlakoztatva, azon biztosítható az Internet elérés. 

Negyedik megoldás lehet, de napjainkban, kísérleti fázisban van még a 
nagysebességes telefon és infokommunikációs szolgáltatás biztosítása az elektromos hálózatot 
üzemeltetı szolgáltató rendszerének felhasználásával. 

Mivel az érintett települések túlnyomó részében még nincs kábeltelevíziós hálózat, így 
a második lehetıséggel lenne célszerő elérni a kívánt eredményt. Ez a megoldás lényegét 
tekintve a vezetékes internet-elérés tulajdonságaival bír. Az elıfizetı számára alapesetben 
azonos sebességet tesz lehetıvé, mint az ISDN csatlakozás, s rugalmasan bıvíthetı, igény 
szerint. A megoldás a település központi kapcsolódási pontját figyelembe véve hasonló, mint 
a vezetékes bérelt vonali szolgáltatás, azzal, azonos tulajdonságokkal bír: 

• fix, állandó kapcsolat 
• használati idıtıl és ügyfélszámtól függetlenül fix díj, azaz átalánydíj 
• napszakfüggetlen, korlátlan internethasználat lehetısége 

 
3. program. Információs központ kialakítása Sárospatakon 
A program célja a városra és a kistérségre vonatkozó információkat összegyőjtı, 

feldolgozó, archiváló és továbbító (részben térítéses) szolgáltatás kialakítása. Megvalósítása 
érdekében szükség van egy olyan információs központ kialakítására, ahol a feladatok 
ellátásához szükséges infrastruktúra és személyi feltételek egy helyre szervezıdnek. Egy ilyen 
központ kialakítása (akár térségi hálózati pontokból is) a fejlesztési programpontokban 
megjelölt e-gazdasági és e-turisztikai fejlesztések alapfeltételét is biztosíthatja. 
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A központ alapvetı szolgáltatása, azaz az információgyőjtés, feldolgozás és internetes 
továbbítás, tárolás a következı témákra terjed ki: 

• Közhasznú információk ( pl: a települési honlapok keresztlinkeléseivel) 
• A gazdasági, politikai, közösségi élettel kapcsolatos információk  
• A kultúrával, sporttal kapcsolatos információk,  
• Fórum biztosítása a helyi lakosságot érintı kérdések számára  
• A turizmussal kapcsolatos információszolgáltatások 
Az információs központ mőködésével hatékonyabbá válik a különbözı szakterületek 

(média, IT) közti információcsere és létrejön egy integrált helyi adatbázis, aminek használata 
segítséget nyújthat a térség életét érintı minden további fejlesztéshez is. Az információk 
továbbításába be kell vonni a regionális televíziót és rádiót is (esetünkben a sátoraljaújhelyi 
Zemplén TV,… ), hiszen az internetes, rádiós és a televíziós információszolgáltatást, egymást 
kiegészítve érdemes alkalmazni. 

Az információs központban integrálni kell minden, a helyi információs szolgáltatási 
rendszerben alapvetı fontosságú szerepet játszó egységbıl származó releváns információt. 

Az információszolgáltatás mellett az információs központ a következı feladatokat is 
ellátja: 

• A lakosság, más használók felkészítése az információs technológia alkalmazására 
és használatára  
• A távoktatási szolgáltatások feltételeinek megteremtése 
• A távmunkavégzéshez szükséges képzések biztosítása 
• A PC-vel nem rendelkezık számára távmunkahely szolgáltatások 
• E-inkubátorház mőködtetése a vállalkozások számára 
• Minden helyi vállalkozás és állampolgár, elsısorban pedig a helyi fiatalság 
számára az Internet és multimédiás forrásokhoz való szabad hozzáférés. 
• Térségi elektronikus könyvtár mőködtetése 
• Egyéb helyi szolgáltatások (fizetıs is) mőködtetése 
A feladatoknak megfelelıen az információs központ a következı hálózati pontok 

együttmőködéseként mőködhet:  regionális TV, rádió, on-line Könyvtárak és Internet 
könyvtár, IT Oktató központ, Távmukahely és távmunka-szervezı központ, E-inkubátorház,  
Info-Szolgáltató központ, Nyilvános hozzáférési pontok 

 
4. program. Közösségi infokommunikációs pontok. Térségi teleház/tudásház 

hálózat fejlesztése 
A program a kistérség közösségi helyein való bekapcsolódást célozza az információs 

vérkeringésbe. A régióban jelenleg 35 teleház van, a kistérségben Hercegkúton mőködik csak 
ilyen. A térség falvaiban ma még az Internet ellátottság igen alacsony, s a várható fejlıdés 
ellenére a közeljövıben sem valószínő, hogy létrejön a teljes telítettség. A vállalkozóknak, 
intézményeknek és a lakosoknak azonban már vannak, és bıvülı körben lehetnek olyan 
ügyeik, amiket az Internet használatával intézhetnek, ezért van szükség közösségi információs 
pontokra, melyek ilyenkor rendelkezésre állnak. Ahol a szükséges felhasználói ismeretek 
megszerzésére is mód nyílik, vagy hozzáértı segítségét vehetnek igénybe. Az elkövetkezı 1-2 
éven belül tehát el kell érni, hogy a kistérség minden településén jöjjenek létre teleházak / 
tudásházak, és ezek közvetlenül kapcsolódjanak a Sárospataki információs központhoz.  

Egy-egy teleház többféle hálózatnak, ill. hálózati szolgáltatási rendszernek lehet tagja 
attól függıen, hogy azok milyen szolgáltatásokat nyújtanak és az adott kisközösségnek mire 
van szüksége. Mindegyikhez önként csatlakoznak, vállalják azok feltételeit, a szolgáltatási 
kínálat nagyon széles az alábbi hálózatokon keresztül: 

= a referencia teleházak belsı szolgáltatási hálózatai, 
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= teleház forrásközpontok belsı szolgáltatási hálózatai, 
= teleházak saját hálózati üzleti szolgáltatási rendszere, 
= az Interneten elérhetı nyilvános szolgáltatási rendszerek, 
= civil hálózatok, virtuális közösségek szolgáltatásai. 
A teleházak saját, védett, privát hálózata garantálja azt, hogy az ott megjelenı 

szolgáltatások ellenırzöttek, az abban közremőködı végpontok meghatározott 
követelményeknek minıségbiztosított módon megfelelnek, az elszámolások korrektek és 
hatékonyak, a mőködés feltételei sokkal kedvezıbbek, mint más rendszerekben, mert a 
teleházak – a névhasználat feltételeként – teljes körben részei a hálózatnak. 

A referencia teleházak maguk is hálózati szolgáltatókként vesznek részt a teleházak 
saját hálózatának mőködésében, kihasználják saját képességeiket, s ennek révén is bevételhez 
jutnak. A teleházas tudás és tapasztalat is, ezen belsı „értékhálózaton”, a teleház tudáshálón 
keresztül áramlik. 

A védett teleház szolgáltató hálózatot az üzleti és közszféra szereplıi nagyon széles 
körben használják, ami által ez a hálózat a közösségi hozzáférés országos lefedéső, általános, 
intelligens, egyenszilárd szolgáltató rendszerévé válik. Így, a teleházakhoz komoly, 
rendszeres bevétel áramlik.  

Sok nyilvános számítógépes Internet elérési hely – eMagyarország pont, 
internetkávézó, stb. – van az országban, de ezek közül csak a teleházak látnak el 
professzionális, általános összekötı szerepet a helyi és országos, ill. globális piacok között, s 
ezt a helyi fejlıdés javára képesek fordítani. A helyi és tágabb piacok szerves, egymást 
kiegészítı jellegő összekapcsolását új, kreatív üzleti és szolgáltatási modellek támogatják, a 
helyi üzleti, társadalmi, kulturális erıforrások mozgósításával. 

A teleházak-tudásházak hálózatához egyre több eMagyarország pont, és más 
közösségi hozzáférési pont csatlakozik, azaz alakul át teleházzá, vállalva és teljesítve a védett 
teleház névvel járó követelményeket. Megfontolásuk alapja az, hogy ez a hálózat az, amelyik 
fenntarthatóságuk legbiztonságosabb forrása. Ezt a folyamatot a teleház hálózat képzéssel, 
mentori és egyéb szolgáltatásokkal segíti. 

A települések jelenlegi infrastrukturális elmaradottsága miatt alapvetı fontosságú, 
hogy a létrehozandó teleházak, funkciójukat tekintve továbblépjenek, és sokkal inkább egy 
tudásháznak megfelelı szerepet töltsenek be a falvakban, mint sem egyszerő szolgáltató házzá 
váljanak. Középtávon ugyanis itt kell megoldani a helyi információs csomópont 
mőködtetését, a helyiek felkészítését az információs társadalomban való sikeres részvételre 
(oktatás, képzés) és itt kell kialakítani a távmunkahelyeket is. 

A teleház és tudásház program az úgynevezett kistérségi e-Content program 
megvalósításához teremti meg a szükséges feltételeket, amennyiben hozzájárul a kistérségi 
települések hálózati összekapcsolásához, helyi információs csomópontokat hoz létre és segíti 
az információs rendszer mőködési rendszerének kialakítását.  

Az infrastruktúra fejlesztési és hozzáférési programok keretében el kell érni, hogy a 
kistérség minden településének legyen saját honlapja, illetve, hogy a térség minden lakója 
rendelkezzen saját e-mail címmel. 

 
5. program. Nyilvános hozzáférési pontok (kioszkok) kialakítása 
A sárospataki kistérség jellegzetesen aprófalvas településekbıl áll egy kisvárosi 

központtal, ahol nem egy helyen komoly problémát jelent még bármilyen infokommunikációs 
hálózat kiépítése is. Annak lehetısége, hogy a közeli jövıben ezeken a településeken a 
bekábelezés infrastruktúrája kiépülhet igen kicsi a valószínősége, bár e cél elérését nem 
szabad elvetni. A lakosság teljes körő hálózati hozzáférésének biztosítása érdekében 
javasoljuk a már hazánkban is elérhetı nyilvánosan felállítható mőholdas kapcsolaton alapuló 
információs kioszkok telepítését.  
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A megoldás rugalmas hálózat-felépítést, gyors telepíthetıséget és a földfelszíni 
hálózattól független infokommunikációs lehetıséget kínál. Az információs kioszk bárhol 
felállítható (vandálbiztos), s akár a nyilvános telefon, szabályozott információáramlást 
biztosít. Kezelése egyszerő, mindenki számára könnyen elsajátítható (érintıképernyı). 

A rendszer az önkormányzatok (elektronikus eszközök használata, külsı és belsı 
adatbázisokhoz való hozzáférés, információs szolgálat idıbeni kiterjesztése), a vállalkozások 
(belsı információs rendszer kialakítása, áru-készletnyilvántartás, mőszaki felügyelet, 
kapcsolat elektronikus fizetıeszköz használathoz) és a lakosság (ingyenes és fizetı Internet 
elérhetıség, levelezés, közérdekő információk, központi és helyi adatbázisok, szolgáltatások 
elérése, bankkártyás fizetés) számára egyaránt magas szintő szolgáltatásokat nyújt. Az 
információs kioszkok nagy elınye, hogy a telepítés és az üzemeltetés költségei nem magasak, 
meghatározott idıre is bérelhetık.  

A kioszkok elhelyezése város- és településrendezési feladat. Elsısorban a leginkább 
frekventált, könnyen elérhetı helyeken kell felállítani (Posta, Kultúrház, Bankfiókok stb.). A 
szakemberek általában 700-800 szavazati joggal rendelkezı emberre javasolnak egy 
terminált.  

 
6. program. A helyi gazdasági szereplık e-piaci részvétele elısegítése 
Magyarországon évek óta vannak már olyan nagyvállalatok, amelyek csak interneten 

tartanak kapcsolatot a beszállítóikkal. Az IT-cégek tömegesen álltak át az információs 
technológiák üzleti alkalmazására. Az internet és az e-business az egész világon átalakítja, 
áthatja az információs rendszereket, megoldásokat. Alapvetı elmozdulások érzékelhetık az 
üzleti szokásokban, üzleti partneri viszonyokban, kommunikációban. A friss kutatási adatok 
szerint jelenleg a tízfısnél nagyobb vállalatoknak van internet-hozzáférése. Nincs okunk 
feltételezni, hogy a helyi gazdaság az e-business kialakulásának nem ugyanazokon a fejlıdési 
periódusokon halad át, mint a nálunk elırébb járó gazdaságokban. Vagyis, az elektronikus 
piacok nagyon is praktikus okok miatt átveszik az üzletkötések terepét. A világ vezetı 
nagyvállalatai már rég elektronikus piacokon veszik és adják el áruikat, kihasználva a 
gyorsaság és a költségtakarékosság elınyeit. Az elektronikus piac mindenki számára nyitott. 
Úgy kell elképzelni, mint egy nagy zsibvásárt, ahol egyik oldalon katalógusokba rendezett 
cégtermékek, szolgáltatások találhatók, a másik oldalon pedig az igények. Amelyik cég 
automatizálta a beszerzéseit, átlagosan 10–15 százalékos megtakarítást ért el beszerzési árai 
csökkentése, illetve a beszerzés gyorsasága és a járulékos költségkímélés okán. Világjelenség, 
s remélhetıen nemsokára Magyarországon is elterjednek a vertikális e-piacok. Vásárlói körök 
állnak össze azonos iparágak szereplıibıl, s nagyobb tételő megrendeléseik miatt kedvezıbb 
árakat tudnak elérni, ami jó a biztos és nagyobb piacot nyerı eladónak, szállítónak is. Sok 
igazság van abban, hogy az IT alapú üzleti alkalmazások elterjedésével alapjaiban változnak 
meg majd azok a fogalmak, amelyeket a gazdasági élethez, kommunikációhoz kötöttünk. A 
közeljövıben erısen érzékelni fogjuk, hogy a marketingszemlélet gyökeresen megváltozott. 
A személyre szabott szolgáltatás, a személyes marketing, tehát az ügyfelekkel való közvetlen 
kapcsolat kiépítése, az ügyfél naprakész, pontos ismerete, a róla összeszedett információ 
mennyisége és intelligens kezelése fogja eldönteni a piaci versenyt. Az egyre nagyobb teret 
hódító Customer Relationship Management (CRM)-rendszer új eleme a gazdaságnak. 
Lényege, hogy a CRM-cégek ügyfelük minden adatát nyilvántartják, s neki megfelelı 
kínálattal alkalmanként testre szabott ajánlatot tesznek.. Természetesen ehhez az adatbázisok 
intelligens kezelésére van szükség. De érdemes megemlíteni a Knowledge Management-
megoldásokat, melyek a cégeknél felhalmozott, páratlan értéket képviselı tudás és tapasztalat, 
módszerek és eljárások rendszerbe szervezését és ez által jelentıs hatékonyságjavulást 
kínálnak. Az árumozgások teljes folyamatát optimalizáló Global Value Chan- rendszerek, 
pedig összekötik a vállalati folyamatokat, láncszerően felfőzik egy elektronikus rendszerre, s 



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

Stratégiakutató Intézet Kht. 126 

onnantól kezdve az egész vállalat mőködése, a beszállítástól az értékesítésig digitalizált és 
optimalizálható. 

De a jelentıs idı- és költségtakarékos vállalatközi elektronikus kommunikációs 
rendszerek használata, a bekapcsolódás az e-business vérkeringésébe mindenekelıtt 
beruházásigényes. Forráshiányos kis- és középvállalkozásaink saját erıbıl aligha fognak 
tömegesen kapcsolódni, bejelentkezni a világháló e-piacaira. A kívül maradás viszont 
hamarosan egyet jelent a végérvényes leszakadással.  Az internetes piacok felhasználóinak is 
invesztálniuk kell, és az elektronikus piacon való mőködés új technikai és kommunikációs 
tudását is el kell sajátítani. Ez az új kommunikáció a digitális írástudás, ami nélkül nem lehet 
boldogulni. 

Az e-piacok létrehívásában a mindenkori kormányzat vitathatatlan felelıssége mellett 
a helyi önkormányzatoknak is van szerepe. Preferenciák, adókedvezmények, kedvezı 
finanszírozási konstrukciók széles skálájával kell az üzleti vállalkozások mögé állni, a 
szabályozók alkalmassá tételével segíteni, az oktatás átalakításával elımozdítani, a 
versenyegyenlıség megteremtésével dinamizálni az e- piacra jutást, a város és a kistérség 
gazdasági szereplıit segíteni az újgazdaságba való bekapcsolódásra. 

 
7. program. Sárospataki média és kommunikációs rendszer tartalmi fejlesztése 
A tömegkommunikáció megújításáért a város vezetése már tett lépéseket. 2008-ban 

megújult a Sárospataki Tömegkommunikációs Alapítvány. Ennek az alapítványnak az 
elsıdleges feladata az, hogy Sárospatak és vonzáskörzetének olyan irányú fejlıdését segítse 
elı, ami a tömegkommunikációs ellátottságot a lehetı legmagasabb színvonalra emeli. A 
kuratórium újraalakítására részben azért került sor, mert a létrehozása óta eltelt idı alatt 
lényegesen megváltoztak a kor követelményei. Új kihívások, új feladatok jelentek meg. 
Tagsága olyan személyiségekbıl áll, akik a tömegkommunikáció egy-egy szakterületén, vagy 
akár többen is évek, évtizedek óta fejtenek ki tevékenységet. Munkájuk kezdetén már 
tárgyalásokat kezdtek külsıs cégekkel és társaságokkal, akikkel közösen kívánják kitőzött 
feladataikat a közösség elvárásai és érdekei szerint meghatározni. Ha meg tudják valósítani 
elképzeléseiket, akkor ez hatalmas mérföldkı lesz a város tömegkommunikációs 
fejlıdésében. Sárospatakon is megvalósulhat ezzel a hálózati koordináció. Ami röviden így 
összegezhetı: együttmőködés, az 1+1>2 elve mentén; a szinergiahatásnak azaz -a részek 
közötti kapcsolat javítása révén többleteredményt kapunk- gyakorlatba emelése.  Magyarán: 
Egymást felkeressük, tájékoztatjuk, propagáljuk, reklámozzuk. Egymásnak adunk 
megrendelést, kiegészítı programot, alvállalkozást, ötletet, megrendelıt, tanácsot, segítséget, 
(jutalékot). Egymáshoz a megrendelıt orientáljuk, tovább küldjük. 

Az e-gazdaság média tanácsadó szereplıi máris megjelentek a helyi piacon. Nem az 
egyetlen, és követhetı példa is az alábbi fejlesztés: 

Az Európai Unió pályázataihoz kapcsolódó kommunikációs feladatok megoldásával 
gondjaik vannak a nyertes önkormányzatoknak. Egy térségi vállalkozás kifejezetten ennek 
megoldása okán jött létre, ami bizonyítja, hogy a vállalkozó szellemőek a kellı ismeretek és 
jártasságok birtokában megtalálják azt a piaci részt, vagy rést, amiben tevékenykedve 
hiánypótló és innovatív szolgáltatást nyújthatnak. A tolcsvai székhelyő Proaktív 
Kommunikáció egy olyan vállalkozás, amelynek célja, hogy partnerei  (az önkormányzatokon 
túl gazdasági szereplık és civilek is) számára a legmagasabb szintő európai uniós 
kommunikációs tanácsadást biztosítson. A vállalkozás ifjú vezetıjének élethelyzete is 
példaértékő : született Sárospatakon, nevelkedett Tolcsván, tanult Miskolcon és Budapesten. 
Most fıállásban Sátoraljaújhelyen dolgozik, lakása, pedig Patakon van.   Szolgáltatásaik: Pr-
filmek készítése, vállalják kisfilmek elkészítését professzionális, digitális technikával, több 
éves szakmai tapasztalattal, rendelkezı stábbal. Újságok, más kiadványok szerkesztése, 
felmérések elkészítése, elemzése, weblapok készítése, karbantartása. 
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A K+F lehetıségei Sárospatakon 

Városi és kistérségi innovációs alap, innovációs díj program  

 
A program célja az innovatív környezet kialakulásának ösztönzése Sárospatakon és 

térségében. A létrehozandó kistérségi innovációs alap által nyújtható ösztönzések közül 
kiemeljük az innovációs teljesítıképesség növelése és az innovációs tevékenység elismerése 
érdekében minden évben kiosztandó kistérségi innovációs díjat, amelyet az a kistérségben 
telephellyel rendelkezı vállalkozó, kis- és középvállalkozás kaphatna meg, amely/aki az elızı 
évben kiemelkedı hasznot hozó, nagy jelentıségő innovációt valósított meg. A díjnak 
érdemes megalapítani egy ifjúsági változatát is, amit annak a legújítóbb szellemő diáknak 
lehetne kiosztani, aki olyan találmánnyal, innovatív tevékenységgel, újszerő szolgáltatással 
jelentkezett, ami példaként állítható a többi fiatal elé. A díjak jelentıs mértékben 
hozzájárulhatnak a vállalkozások megújulásához nélkülözhetetlen innovatív tevékenységek 
ismertségéhez, elismertségéhez, valamint a kellı társadalmi rang elnyeréséhez. A díj forrása 
egy kistérségi innovációs alap lehetne. 

A kormányzat felismerve az ország lemaradását az innováció tekintetében 2004 
januárjában a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. Törvényt 
hozta. A hatálya alá tartozó gazdasági társaságok számára írja elı az elkülönített állami alap 
javára teljesítendı innovációs járulékelıleg, illetve innovációs járulék megfizetésének és 
bevallásának részletes szabályait. A törvény 2006. január 1-jétıl hatályos változásait a 2005. 
évi LXXXV. törvény módosította. 2006. január 1-jétıl új szabályként, a 2005. évi LXXXII. 
Törvény, úgynevezett. Akadálymentesítési törvény módosította az iparőzési adó 
meghatározásánál figyelembe veendı nettó árbevétel fogalmát, kiemelve az adózás alól a 
kapott kamatok és kamatjellegő bevételek 50%-át, valamint a Társasági adóról és 
osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdíjakból származó árbevételt. Az innovációs járulék 
alapja a helyi adókról szóló - többször módosított - 1990. évi C. törvény 39. § (1) 
bekezdésének fentiekben ismertetett módosítása alapján meghatározott adóalap. 

A város és a térség innovációs járulékfizetésre kötelezett gazdasági társaságai azonban 
nem kell, hogy feltétlenül az Államkincstárhoz utalják a rájuk esı részt. Ugyanis ennek éves 
bruttó összegébıl levonható:  

- a gazdasági társaság saját tevékenységi körében végzett kutatás-fejlesztési 
tevékenység közvetlen költsége,  

- költségvetési gazdálkodási rendszerben mőködı és a közhasznú szervezetekrıl szóló 
1997. évi CLVI. törvény 2. § (1) bekezdésében meghatározott szervezetektıl megrendelt 
kutatás-fejlesztési tevékenység költsége.  

A levonható költségeket a saját szervezetben végzett és a vásárolt kutatás-fejlesztés 
esetében is csökkenteni kell a levonásnál figyelembe vett költségek fedezetéül szolgáló, az 
államháztartás valamely alrendszerébıl nyújtott támogatás összegével. Kutatás-fejlesztésnek 
minısül:  

- az alapkutatás: az általános tudományos és technológiai tudásanyag bıvítése, amely 
nem kapcsolódik ipari vagy kereskedelmi célkitőzéshez,  

- kutatás-fejlesztés: az alapkutatás, ipari vagy alkalmazott kutatás, valamint kísérleti 
(pre-kompetitív) fejlesztés,  

- ipari vagy alkalmazott kutatás: új tudásanyag megszerzésére irányuló kutatás, 
amelynek célja, hogy a megszerzett új tudásanyag felhasználható legyen új termékek, 
eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, illetve meg lévı termékekben, eljárásokban 
vagy szolgáltatásokban jelentıs javulást eredményezzen,  



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

Stratégiakutató Intézet Kht. 128 

- kísérleti (pre-kompetitív) fejlesztés: az alkalmazott kutatás eredményének tervekbe 
foglalása, új vagy továbbfejlesztett termékek, szolgáltatások, eljárások tervezése, 
kereskedelmi felhasználásra nem kerülı prototípus elkészítése is,  

- technológiai innováció: minden olyan tudományos, mőszaki, szervezeti, pénzügyi és 
kereskedelmi jellegő tevékenység, amely ténylegesen vagy szándék szerint mőszakilag új 
vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások és szolgáltatások, megvalósításához vezet.  

Ennek a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapnak az a rendeltetése, hogy 
kiszámítható és biztos forrást jelentsen a magyar gazdaság technológiai innovációjának 
ösztönzésére és támogatására és tegye lehetıvé  

- a kutatás-fejlesztési tevékenység ösztönzését, támogatását,  
- a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosuló kutatás-fejlesztés 

erısítését,  
- a hazai és külföldi kutatási eredmények hasznosítását, valamint  
- az innovációs infrastruktúra fejlesztését.  
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap a magyar gazdaság versenyképességének 

és innovációs teljesítményének javítását hivatott szolgálni.  Az országos mintát követve 
létrehívható egy kistérségi innovációs alap. A Kistérségi Alap pénzeszközei a díjon túl 
felhasználhatók lennének külön szabályozás szerint különösen:  

- a II. Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása keretében a kutatással, fejlesztéssel és 
innovációval kapcsolatos helyi projektek társfinanszírozására,  

- a tudás-és technológia-intenzív kis-és középvállalkozásokba befektetı kockázati 
tıkelapokban történı részvétel esetén,  

- a nemzetközi tudományos és technológiai együttmőködésbıl adódó feladatokra,  
- a tudományos kutatás és technológiai innováció támogatáspolitikai megalapozását 

szolgáló mőszaki, közgazdasági, társadalomtudományi elemzések, tanulmányok, koncepciók 
készítésére,  

- a kistérségi innovációs tevékenységgel közvetlenül összefüggı konferenciák 
szervezésére, szakkiállítások rendezésére, kiadványok készítésére, innovációs-ösztönzési célú 
díjhoz történı hozzájárulásra.  

 

3.5.1.2. Borkultúra, biogazdálkodás, e- mezıgazdaság 
 
Sárospatak és a kistérség termékeinek, szolgáltatásainak regionális, országos vagy 

globális piacokra jutásának segítésén túl a belsı piac fejlesztése is feladata az 
önkormányzatoknak. Sárospataknak a kistérség többi önkormányzatával együtt feladatai 
vannak abban, hogy mind a helyben lakók, mind az ide látogatók számár ne csak ırizze, 
hanem magasabb szinten jelenítse is meg, hogy Patak a minıségi borkultúra városa is. A 
vidéken egyedülálló Rákóczi pince mellett az új bástyában kapjanak helyet a bemutatkozásra, 
üzleti jelenlétre a patakhoz kötıdı borászati vállalkozások. 

Borkultúra, gasztronómiai programcsomag  
 
A Rákóczi várban már megnyitásra kész egy reneszánsz étterem, a várárokban egy 

hatalmas kemencébe készülı finomságokkal csalogatják a látogatókat, és a város vendéglátó 
helyei is érdekeltek abban, hogy kidolgozásra kerüljön egy különleges kínálati csomag. 
Sárospatak és a kistérség arculattervében központi szerepet kell, hogy játszanak a 
gasztronómia programok, elsısorban a térség múltja és e területtel kapcsolatos tradíciói miatt. 
A program célja egy olyan kínálat kialakítása, mely tartalmas és érdekes programokkal 



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

Stratégiakutató Intézet Kht. 129 

hozzájárul a térségbe érkezı turisták hosszasabb idıtöltéséhez. A fürdı és a vár, a kollégium 
mellett a gasztronómiai élvezeteket nyújtó helyek alkothatják a térség fı vonzerejét. A 
programokat úgy kell kialakítani, hogy rendszeres idıközönként képesek legyenek a térségbe 
csalogatni a vendégeket, vagyis ne csupán évi egy-egy neves alkalommal jelentsenek nagy 
forgalmat. Az események megrendezése mellett állandó jellegő programokkal és 
kiállításokkal is biztosítani kell az idelátogatók szórakozását. A gasztronómiai programok a 
következı elemeket foglalhatják magukba: 

A nyitott pincék már meglévı hagyományát megtartva idıszakonként rendezvényeket 
kell szervezni, illetve állandó jellegő kiállításokat, fızı tanfolyamokat, különleges éttermeket 
kell üzemeltetni. Gyógy- és főszernövényeket bemutató kertben tárhatnák a látogatók elé a 
termesztéssel, feldolgozással kapcsolatos hagyományt is. A gasztronómiai programkínálatot 
gyógy- és főszernövények árusításával lehet bıvíteni, ugyanis a térség természeti adottságai, 
és tiszta környezete kedvezı körülményeket biztosít e növények számára. A térségben régi 
tradíciónak örvendı méztermelésre épülı kóstolók, bemutatók és a méz-feldolgozását 
bemutató alkalmak szintén sikeresen járulhatnak hozzá a gasztronómiai programkínálat 
színesítéséhez. Egy gyümölcsfesztivál szintén egy, a térségben hagyományokkal rendelkezı 
mezıgazdasági ágazatra épülve gazdagítaná a turisztikai látnivalók sorát. 

Sárospatakon, és a vidéken a gasztronómiai programok sorában kitüntetett szerepet 
foglal el a borkóstolás, pincék, borászatok látogatása. A térségben több helyen állítanak elı 
kiváló minıségő bort, illetve a borturizmus fellendítésére is születtek már projektek, a Tokaji 
borút révén.  

Az itt felsorolt programok mellé újabbak is felsorakozhatnak. Az egyes látnivalók 
összekapcsolását és rendszerbe foglalását egységes turisztikai marketing és 
infrastruktúrafejlesztés hivatott ellátni. 

A mezıgazdasági vállalkozások bio-átállását segítı program  

 
Az élelmiszertermelés és élelmiszeripar lehetıségeinek kedvez, hogy a Bodrogköz 

kemikáliákkal kevéssé terhelt terület. Állítólag Európa legkevésbé terhelt termı területe az 
egykori, és mai viszonylagos elzártsága miatt is. Ebbıl az egykori hátrányból lehetne a 
jövıben elınyt élvezni. A táj adottságai lehetıvé teszik az extenzív állattartást, a helyi vagy a 
tágabb térség piacaira való zöldségtermesztést. Mint értékes bio- vagy bio-közeli 
élelmiszertermelı bázis szóba jöhet a kistérség területe. A bio-szárított gyümölcs, olajos mag, 
mőzli termékek piaca is bıvül szerte a világban. Van Sárospatakon egy kreatív desszert-
mőhely (Borsa desszert) ahol már ezeket a természetes alapanyagokat használja fel 
desszertjeihez. Országos ismertséget, sok médiaszereplést nyert a Szent-Erzsébet év során az 
új termékével. Egy éledı kisvállalkozás jó példája profiltól függetlenül más vállalkozók 
bátorságát is növelheti, ha hasonló támogatást kapnak. A lokálpatrióta franciák mintáját 
követve mi is preferálhatnánk az olcsó, ki tudja hol termesztett üzletláncban forgalmazott 
termékek helyett a helyben elıállított és ismert termesztıtıl, szolgáltatótól beszerezhetı 
termékeket. Az emberi szervezettel, betegségekkel foglalkozók már régóta , és újra azt 
vallják:” Az vagy amit megeszel”. Kiaknázatlan lehetıség rejlik a mostani élelmiszertermelés 
fokozatos át és visszaalakításában, egyes keresett termékek termesztésének felfejlesztésében. 
A bio-minısítések fokozatos elérésében, a terméktanúsítványok megszerzésében. Ez a 
fejlesztési irány érinti a teljes kistérséget, de értelemszerően a Sárospatakon felújításra kerülı, 
önkormányzati tulajdonú piactér fejlesztésének a része lehet. Egyre fokozódó igényt 
elégíthetnének ki a pataki éttermek is, ha kínálatukban biohúst,  (pl: szürkemarhát, bivalyt, 
mangalicát) vagy  „boldog” tyúk” tojásából készült rántottát, a Bodrogközben készült 
biolekvárt, gyógy és főszernövényeket  is szerepeltetnének. A Bodrog halászata teljesen a 
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múlté kell legyen? Mitıl van sikere egy nagykaposi (Kelet-Szlovákia) magyar 
agrárvállalkozónak, aki szívesen, sokat és jövedelmezıen szállít a nyíregyházi nagyban 
piacra? Ha jól szervezetten, céltudatosan, megfelelı idıben a megfelelı mennyiséggel tud 
valaki a termelésbe és a kereskedelembe kapcsolódni, akkor annak multiplikatív hatása hamar 
megjelenik a helyi gazdaságban.   

Mezıgazdasági piackutató és kapcsolatépítı alprogram 
 

Sárospatak és térsége mezıgazdasági termelésének jövıje nagymértékben attól függ, 
hogy milyen mértékben tud integrálódni a megyei, regionális és a globális piacokba. A 
határmenti termelıi kapacitás fejlesztése kilátásba helyezi olyan szállításra egyébként 
érzékeny friss, elsısorban biotermékek külföldön történı értékesítését is, amire korábban nem 
volt lehetıség.  Ahhoz, hogy a termelık kellıen tájékozottak legyenek az értékesítési 
lehetıségeket illetıen, valamint arról, hogy milyen termékek keresettek a hazai és külföldi 
piacokon megfelelı információkra van szükségük. A mezıgazdasági piackutató és 
kapcsolatépítı program célja ennek az információáramlási hiányosságnak az áthidalása, oly 
módon, hogy a térség termelıihez eljuttatják azokat az információkat, melyek segítségével 
azok új és kedvezıbb értékesítési lehetıségekhez juthatnak. E program megvalósítása az 
alábbi elemek együttes mőködtetésével érhetı el: 

1. Piackutató szolgálat megszervezése. Létre kell hozni egy olyan szervet, csoportot, 
mely képes naprakész és részletes információkat beszerezni a különbözı piacokon felmerülı 
keresletekrıl, a fentebb elmondottak miatt elsısorban az EU piacokra koncentrálva. A 
szolgálat megszervezıdhet a termelık alulról építkezı kezdeményezése révén, vagy pedig 
önkormányzati segítséggel. Az információforrások minél szélesebbé tétele érdekében a 
szolgálatnak kapcsolatokat kell fenntartania az EU agráripari helyzetében jártas 
kutatóintézetekkel, kamarákkal. 

2. Tájékoztató szolgáltatások a termelık részére. Arra kell törekedni, hogy a 
termelıkhöz minél gyorsabban, részletesebben jussanak el azok a lehetséges piacokról szóló 
információk. Ez történhet kiadványok útján is, de a leghatékonyabb módja az internetes 
adatszolgáltatás.  

3. Kapcsolatteremtés a lehetséges külföldi partnerekkel. A térség gazdái elınyösebb 
megállapodásokat köthetnek, ha az üzletek létrejöttét egy közvetítı szerv segíti, mely lehet a 
piackutató szolgálat. Így könnyben leküzdhetıvé válnak a nyelvi vagy az információáramlási 
nehézségek. 

4. A program beleillesztése a régió e-piactér koncepciójába. Az információszerzés, 
adatkezelés hatékonyságnövelése és a méretgazdaságosság megfontolásai alapján a 
programnak a szükséges pontokon illeszkednie kell a regionális e-piactér programba. 

Mezıgazdasági termelı adatbázis létrehozása 
 
A város és a kistérségi gazdaságfejlesztési programjának részeként - a mezıgazdaság 

versenyképességének növelése érdekében -, alapvetı fontosságú feladat a mezıgazdasági 
kapacitást építı és bıvítı program kidolgozása.  

 • Kistérségi termelı-szolgáltató adatbázis létrehozása (kistérségi mezıgazdasági e-
kereskedelmi adatbázist), amely tartalmazza a mezıgazdasági ágazatok kínálatát és az ehhez 
kapcsolódó szolgáltatói oldal adatait is.  

 • Az adatbázis összekapcsolása a regionális és a nemzeti adatbázisokkal. Cél, hogy a 
város és a kistérség agrár vállalkozásai intenzíven kapcsolódjanak be a régió kialakításra 
kerülı agrár e-piacterének létrehozásába. Az egységes adatbázis elısegíti, hogy a potenciális 
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felvásárlók könnyebben rátaláljanak a térség termelıire, s minél pontosabb és frissebb adatot 
tudjanak szerezni a mezıgazdasági kínálatot illetıen. A lehetséges külföldi partnerek 
felkutatása miatt az adatbázis angol nyelvő ( a határmenti helyzetet kihasználandó esetleg 
ukrán, szlovák, lengyel) verzióját is el kell készíteni. 

Virtuális mezıgazdasági társulások programja 
 
Jelenleg a városban és a kistérségben az ágazathoz tartozó vállalkozások zömét a kis 

mérető családi vállalkozások, és az ıstermelık aránytalanul nagy száma jellemzi. Ahhoz, 
hogy akár a megyei vagy a regionális piacon, talpon tudjanak maradni valamilyen szintő 
össze fogásra, versenyképességük növelésére van szükség.. A mezıgazdaságot segítı 
programok kohéziós erık lehetnek ugyan, amelyek ösztönzik és összefogják a termelıket 
annak érdekében, hogy elindítsák a virtuális mezıgazdasági társulások programját és 
megalapítsák mezıgazdasági és élelmiszeripari virtuális vállalataikat. Így a résztvevı 
mezıgazdasági mikro-, kis- és középvállalatok egységes „nagyvállalatként” léphetnek fel a 
virtuális vállalatok keretében együttmőködve képességeik, ismereteik, kapacitásaik és 
kapcsolataik összeadásával és a feladatok egymás közötti megosztásával. 

Mezıgazdasági klaszter terve 
 
A program célja a mezıgazdasági termékek hozzáadott értékének növelése. A vállalkozások 

együttmőködésének egyik formáját az ún. klaszterek alkotják, amelyek egy-egy tevékenységre korlátozzák a 
vállalkozók összefogását. Az értékesítésen és a beszerzıi (takarmány, tápszerek, növényvédıszerek, vetımag stb.) 
tevékenységen túlmenıen szintén értékes összefogás eredménye lehet a térségben például az állattartók számára egy 
közös mini vágóhíd felállítása, a zöldség és növénytermesztık számára  egy közös csomagoló rendszer kialakítása, 
egységes arculatú termékkör piacra vitele.   Esetleg a helyi termékek feldolgozására kialakított kisüzem létrehozása.  
 

Jellegzetes pataki termékek, új termékek piacra jutása 
 
Célszerő meghatározni a város és a kistérség emblematikus termékeit, és a saját 

önkormányzati tennivalók meghatározásán túl országos szervezetekkel (mint például 
Népmővészeti Egyesületek Szövetsége, Iparkamara) és a helyi elıállítókkal közösen 
szisztematikusan áttekinteni a helyzetet és az egyes feladatokat az érdekeltek bevonásával 
meghatározni. Ha a zempléni tölgy kiváló a hordók anyagának, mert lassú növekedéső és az 
adottságok miatt kiváló tömör faanyag, akkor érdemes vizsgálni mihez jó még? Fa 
csónakokat, sportevezıket, teniszütıt, golfütıt, vagy baseballütıt lehet-e gyártani belıle? Ha 
a közeli Munkácsra lehetett Fischer síléc gyártást telepíteni, vajon lehet-e más sportszergyártó 
céget is idetelepíteni? 

A turizmus várható belföldi és külföldi élénkülésével nıni fog az ajándéktárgyak 
kereslete is. Igényes, a helyre jellemzı, helyben készült ajándéktárgyak, emléktárgyak, a 
helyre jellemzı élelmiszerek gyártóit serkenteni lehet, ha a város pályázatot indít 
hagyományos, illetve a hagyományt megújító új, kreatív igényes ajándéktárgyak tervezésére, 
készítésére, tesztelésére, zsőriztetésére. A város nevének viselési jogáért a város, részesedjen 
valamilyen elınyben.  

A munkanélküliség enyhítése, foglalkoztatás, közmunka 
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A munka világából valamilyen okból kiszorultak foglalkoztatásának megszervezése 
kiemelkedıen fontos közfeladat, éspedig nemcsak a megélhetés, hanem a lekötés miatt is. A 
hazai mindennapi tapasztalatok is, de a világ más részein megjelent híres publikációk (Sen, 
Fukuyama, Korten mővei) is megerısítik: az önmagával mit kezdeni nem tudó, csellengı 
csoportok ön- és közveszélyesek; az alkohol, a kábítószer, a felelıtlen szexualitás, az 
alultápláltság, a betegségekre való hajlam és a bőnözés hatásai felerısítik egymást.  

A munkanélkülieknek több rétege van, ezért a jól megkülönböztethetı csoportok 
számára kell megtalálni, a megélhetést hosszú távon is biztosítani képes megoldást. A 
szakképzetlenek helyzete több okból jelenleg a legkilátástalanabb. Ezek túlnyomó része a 
térségben roma. 

Roma foglalkoztatás javítása 
 
A foglalkoztatás terén is a cigányság sajátos kultúrájából, hagyományaiból, belsı 

lehetıségeibıl, természetes irányultságából kell kiindulni. Mihez ért és mihez érthet a mai 
munkaképes korú, cigány népesség?  Ha most is igaz az, hogy pl. a famunka, vesszıfonás, 
vályogvetés vagy a mezın, erdın való győjtögetés közel áll az ott élık hagyományos munka 
kultúrájához, akkor éppen a Bodrogköz és Zemplén erre kiváló munkaterület. A 
foglalkoztatási programok keretében lehet feltárni, hogy van-e, lehet-e utánpótlása a teknı-
vájó, faragó, kovács és más, igencsak idı- és munka intenzív mesterségeknek.  

Ha ugyanis például a fenntarthatóságot, ökológiai szempontokat figyelembe véve 
tervezzük meg az új építkezéseket (így például az öko vagy szociális családi házakat) akkor a 
vályogvetés fellendülı iparággá szervezhetı. Ha a megújítható energiákra alapozzuk a város 
főtését, akkor az erdık tisztításakor ma felhasználatlan gally, a kidılt fák, a hegyaljai venyige, 
a bodrogközi gaz és a mezıgazdasági hulladék begyőjtése és feldolgozása igenis hatalmas 
munkalehetıség. Tévedés ugyanis az, hogy a tüzelési bio- alapanyag csak a nagyüzemi 
rendszerő energia ültetvényekkel állítható elı. Ha nem a szőken vett gazdasági intenzitás, 
termelékenység a szempont, hanem az életmódot is formáló, a megélhetéshez hozzájáruló, az 
idıt lekötı foglalkoztatás, akkor ennek társadalmi hatékonysága sokkal jelentısebb, mint a 
szőken vett gazdaságosság. 

Szakképzetlenek számára idıszakosan foglalkoztatási lehetıség nyújt a közterületek 
rendben tartása, a takarítás. Az elszemetesített, elgazosodott utak mentének tisztítása, az 
illegális szeméttelepek és lerakatok radikális felszámolása, a környezetet terhelı, a település 
képét lerontó lomok (intézményeknél és portákon egyaránt) szisztematikus felszámolása. De 
fontos, hogy erre kiképzett munkaszervezık az irányítók vezetése mellett kerüljön sor !  

Létre lehet hozni egy cigányok foglalkoztatását célzó nonprofit kft-t.; elsısorban a 
közterületek, temetık, árkok, útmenti területek tisztítására; az elfekvı készletek, vacakok, 
bútorok, hulladék anyagok összegyőjtésére (ez utóbbiakat, pl. tüzelınek is hasznosítani) . 

A kistérség településein akár pályázati eszközökkel is munka intenzív mezıgazdasági 
vállalkozások indíthatók, állattartási kísérletekre van más térségben már példa. ( 
Nyúltenyésztésre, pl. kiválóan alkalmas, kihasználatlan telepek vannak a város szélén és a 
Kistérségben.) A bőztıl nem kell félni, hiszen a Zemplén egyik kincse, a zeolit felhasználásra 
vár… Fel kell kutatni a cigány önkormányzattal közösen a pályázati lehetıségeket és azok 
összekapcsolhatósági módját.  

Az erdei, mezei gyógynövény alapanyag, vagy gomba, más erdei gyümölcs győjtése 
és a vészesen elszaporodó fagyöngy terjedésének megállítása ugyancsak munkaerı igényes, 
de szakképzettséget nem igénylı. Továbbá a külterjes, extenzív juh-, kecske és 
szarvasmarhatartás is jelentıs munkaerıt igényelne; a tudnivalók gyorsan elsajátíthatók, de 
nem csak pásztorkodás jöhet szóba, hanem a legelık tisztítása, megújítása, karámolása és 
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gazvágása is elvégzendı feladat. Ahogy a tolcsvai példa is mutatja a szılı- és 
gyümölcstermesztés munkáit is végezhetik sikeresen romák.  

Idıszakos foglalkoztatás, közmunka 
 
A foglalkoztatás megszervezése döntı feladat, éspedig nemcsak a ráutaltak 

megélhetése, hanem a szabad kapacitásnak a közösség számára hasznos lekötés miatt is. Az 
önmagával mit kezdeni nem tudó, csellengı csoportok ön- és közveszélyesek; az alkohol, a 
kábítószer, a felelıtlen szexualitás, az alultápláltság, a betegségekre való hajlam és a bőnözés 
felerısítik egymást.  

Az idıszakos foglalkoztatás, közmunka terén is a cigányság sajátos kultúrájából, 
hagyományaiból, belsı lehetıségeibıl, természetes irányultságából kell kiindulni. Mihez ért 
és mihez érthet a mai munkaképes korú, képzetlen cigány népesség?  Ha most is igaz az, hogy 
pl. a vályogvetés vagy a győjtögetés közel áll a kistérségben élıkhöz, akkor éppen a 
Bodrogköz és Zemplén erre kiváló terület. Ha ugyanis a fenntarthatóságot, ökológiai 
szempontokat figyelembe véve tervezzük meg az új építkezéseket (így például a cigány 
családi házakat) akkor a vályogvetés fellendülı iparággá szervezhetı. Ha a megújítható 
energiákra alapozzuk a város főtését, akkor az erdık tisztításakor ma felhasználatlan gally, a 
kidılt fák, a hegyaljai venyige, a bodrogközi gaz és a mezıgazdasági hulladék begyőjtése és 
feldolgozása igenis hatalmas munkalehetıség. Tévedés ugyanis az, hogy a tüzelési bio- 
alapanyag csak a nagyüzemi rendszerő energia ültetvényekkel állítható elı. Ha nem a szőken 
vett gazdasági intenzitás, termelékenység a szempont, hanem az életmódot is formáló, a 
megélhetéshez hozzájáruló, az idıt lekötı foglalkoztatás, akkor ennek társadalmi 
hatékonysága sokkal jelentısebb, mint a szőken vett gazdaságosság. 

Tovább menve: az elszemetesített, elgazosodott utak mentének tisztítása, az illegális 
szeméttelepek és lerakatok radikális felszámolása, a helyzeteket és a lelkeket terhelı lomok 
(intézményeknél és portákon egyaránt) szisztematikus felszámolása kiterjedt foglalkoztatási 
lehetıség – ha erre kiképzett munkaszervezık az irányítók!  

A külterjes, extenzív juh-, kecske és szarvasmarhatartás; a nem tápra, hanem is 
jelentıs munkaerıt igényelne; hiszen nem csupán pásztorkodásról van szó, hanem a legelık 
tisztítása, megújítása, karámolása és gazvágása is feladat.  

Hasonlóan: a munka intenzív szılı- és gyümölcstermesztés; a ma oldalra dobált kövek 
felhasználásával a vizet is megfogó teraszosítás, (lásd a régi fényképeket) a vízpartok 
tisztítása, a kubik gödrök hasznosítása további lehetıségek.  

A munkanélküliség enyhítése az infokommunikációs eszközökkel, s a távmunka 
széleskörő bevezetése 

 
Sárospatak és kistérsége stratégiájának megvalósítói számára is valószínőleg 

nyilvánvaló, hogy a gazdasági folyamatok változásai, és az informatikai megoldások fejlıdése 
szoros kapcsolatban van. Elképzelhetetlen a mai modern gazdaság az Internet, a 
vállalatirányítási szoftverek (ERP - Enterprise Ressource Planning), a kommunikációs 
technológiák kialakulása. alkalmazása nélkül. A technológiai rohamos fejlıdésének 
köszönhetıen napjainkban gyakori, hogy egyes intézmények, gazdasági szereplık napi szintő 
koordinációjukat távolról, akár más országból vezénylik (lásd: indiai távmunkahelyek, 
amerikai központtal). Az újonnan használatos infokommunikációs eszközökkel történı 
tevékenységet összefogó  munkaszervezés tehát az egyes munkafeladatokat azok 
elvégzésének térbeli helyétıl, és végzésének idejétıl is függetlenül is képes 
munkafolyamatokká építeni. A távmunka alapját a múlt század a 70-80-as évek információs 
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társadalmi folyamatai – és technológia feltételei nyitották meg. Megjelentek a modern 
gazdasági világra ma jellemzı egység-kihelyezések – az outsourcing –, pl: az alvállalkozók 
megjelenése a nagyvállalatok hátterében. Erıforrás kihelyezéssel részmunkákat 
alvállalkozóknak adtak ki. Ilyenkor úgynevezett „szolgáltatásszínt szerzıdésekben” (SLA – 
Service Level Agreement) határozzák meg az egyes munkafeladatok elvégzési módját, 
feltételeit, kontroll kritériumait. A távmunka forma is  hasonlóan igényli a munkafeladatok 
pontos megfogalmazását , de azzal a + elınnyel jár, hogy rugalmasságot biztosít az egyes 
feladatok végrehajtására vonatkozóan. A távol dolgozó munkavállaló számonkérı vezetıje 
ugyanis továbbra is ugyanaz a munkaadó lesz, ellentétben az outsourcing  vállalkozásra, ahol 
saját szervezeti struktúra található. 

Maguk a munkavégzık ebbıl a gazdasági és technikai fejlıdésbıl annyit tapasztalnak, 
hogy munkavégzésük egyre nagyobb részben már csak informatikai és kommunikációs – más 
néven infokommunikációs – eszközök alkalmazásával történik, a mőveletek gyakran 
automatizáltak, és azokat inkább már csak ellenırizni, vezényelni kell. A távmunkát ott lehet 
bevezetni, ahol munkakörök egyre nagyobb része a szellemi tevékenység irányába tolódik el. 
Egyes nagyvárosokban a hagyományos  munkába való ingázás naponta 1-3 órát is igénybe 
vehet. Éves szinten ez 10-31 napnyi utazást jelent, de ha munkaidıként tekintünk rá, úgy 31-
93 extra munkanapot jelent. Ez az  idı legtöbbször nem hasznos sem a munkavállalónak, sem 
a munkaadónak, de mégis kizárólag a munka miatt töltjük utazással az idınket. Ennek a 
holtidınek a felszabadítása az egyik fontos eleme a távmunkavégzés munkavállalói 
elınyeinek. Tekintettel arra, hogy a munkavégzés egyre több munkakörben és a nap bármely 
szakában szinte csak infokommunikációs eszközökön történik, gyakorlatilag lehetıvé vált, 
hogy ne csak a vállalkozási telephelyek legyenek szétszórtan a Világban, hisz ugyanaz a 
munkaszervezési logika és technológia teszi lehetıvé azt is, hogy a munkavállalók bárhonnan 
elérhessék a központi rendszereket. Ugyanazok a számítógépek 1-2 egyszerő szoftver 
installálásával, (pl. VPN kliens) technikai szempontból gyakorlatilag azonnal távmunkára 
alkalmassá tehetik az arra felkészített munkavállalót. 

 

A távmunka típusai 

 
A távmunka jellegébıl adódóan, nehéz pontosan meghatározott iránymutatásokat 

alkotni a távmunka-végzés szabályozásával és típusaival kapcsolatosan. Mutatja ez azt is, 
hogy sem a távmunka keret-megállapodás47, sem a magyarországi távmunka törvény48 nem 
tett kísérletet a távmunka-végzés helyének és rendszerességének részletesebb szabályozására. 
A legtöbb felmérés és tanulmány e kérdések vizsgálatakor a munkaszervezés jellegére 
hivatkozik, azaz távmunkának tekinti azokat a munkavégzési formákat, ahol a 
munkaszervezés lehetıvé teszi az egyes munkafeladatok helyfüggetlen elvégzését. A 
munkavégzés helyére és a távoli munkavégzés rendszerességére vonatkozóan az 
esettanulmányok alapján a szakirodalomban mégis kialakult egyfajta csoportosítás, amelyet itt 
kívánunk bemutatni. 

                                                 
47 http://ec.europa.eu/employment_social/news/2002/oct/teleworking_agreement_en.pdf 
48 2004. évi XXVIII törvény  
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Távmunka-végzést a munkavégzés helye szerint az alábbiak szerint csoportosíthatjuk: 
a) otthoni távmunka – a munkavégzı otthonából látja el feladatait (pl. programozó, 
adatrögzítı), b) mobil távmunka – a munkavégzı otthonán és munkaadó telephelyén kívül 
látja el feladatait (pl. értékesítık, kárfelmérık, tanácsadók), c) távmunka centrum vagy 
szatellit iroda – a költségcsökkentési lehetıségek és a munkaerıpiac rendelkezésre állása 
alapján regionális irodákban látják el a munkavállalók a feladataikat. Ezen irodák 
üzemeltetését elláthatja a munkaadó, vagy egy harmadik fél is (pl. call-centerek, könyvelés, 
adatrögzítés). 

A telephelytıl távol végzett munka rendszeressége alapján az alábbi csoportosításokat 
különböztethetjük  meg: 

• alkalmi távmunka – a munkavégzı egyes távmunkára alkalmas munkafeladatokat 
távmunkában láthat el. Ezek rendszeressége azonban a munka jellegénél fogva nincs 
meghatározva (pl. ajánlatok és szerzıdések készítése, marketingakciók elıkészítése, 
kutatások), 

• részleges távmunka – a munkavállaló elıre meghatározott rendszerességgel 
végezheti munkáját távmunkában (pl. heti 1-2 nap, heti 2-3 nap), 

• folyamatos távmunka – a munkavállaló gyakorlatilag folyamatosan a telephelytıl 
távolról látja el feladatait (pl. call center, adatrögzítés, monitoring feladatok) 

A távmunka bármely formájában speciális munkaszervezési mód. A  munkavégzésnek 
azt a formáját nevezzük távmunkának, ahol a munkaadó lehetıséget biztosít a 
munkavállalónak, hogy az elvégzendı munkát a telephellyel nem megegyezı helyszínen 
végezhesse el.  

A távmunka elterjesztése a munkaadóknak is  elınyt jelenthet mind mikro ( városi) , 
mind makro szinten. Mikro szinten a távmunka alkalmazásával a foglalkoztatók jelentıs 
költségeket takaríthatnak meg (üzemeltetési költségek 10-50%-át), amelyeket pl. 
fejlesztésekre fordíthatnak. A hatékonyabb szervezés és mőködés jelentısen segítheti a 
szervezet, cég, vállalat növekedését. A növekedés pedig további munkaerık foglalkoztatását 
igényelheti. A foglalkoztatás növekedése és a távmunkahelyek létrehozására fordított 
beruházások makro ( régiós ill országos)  szinten is jelentıs elırelépést jelenthetnek, mind a 
foglalkoztatásra, mind a GDP növekedésére vonatkozóan.  

A távmunka elterjedése- a munkaszervezési mód jellegébıl adódóan- csökkenti a 
foglalkoztatott munkaerı lakóhelyének szerepét a telephelyválasztás során. Ennek 
megfelelıen a tudásalapú, elsısorban tercier ágazatban tevékenykedı munkaadók számára 
lehetıség nyílik hogy akár országhatárokon is átnyúló, költséghatékonysági szempontok 
alapján válasszák meg telephelyüket. Ez a jelenlegi regionális különbségek figyelembe 
vételével elsısorban az alacsonyabb munkabéreket és ingatlanköltségeket nyújtó régiók, 
városok számára lehet elınyös. Ilyen a jelen stratégia fókuszában levı Sárospatak is. 

A munkaadó telephelyének függetlenítése a munkaerı elhelyezkedésétıl, valamint a 
természeti adottságoktól, nagyban javíthatja a regionális különbségeket, a humán erıforrás 
képzettségi szintjét, a projektalapú munkaszervezés, pedig segítheti a távmunkát alkalmazók 
gazdasági felzárkóztatását és versenyképesebbé tételét.  

A városi ill. térségi távmunka centrumok, mint regionális operációs és 
tudásközpontok, valamint a távmunka által „távolságfüggetlenné” tett munkavégzés alapjaira 
építve nagy jelentıséget kaphat a városban a nemzetközi távmunka is. A nemzetközi 
munkaadók csornai távmunkavállalókkal dolgozva azonnali költségcsökkentést 
könyvelhetnek el, míg a városlakók számára munkahelyek jönnek létre, vagy maradnak meg, 
azaz nem csökken vagy nı a foglalkoztatottságuk. Az országok közötti bérkülönbségre épülı 
újfajta gazdasági kapcsolat a helyi bérszínvonal emelését is kiválthatja, ezzel javítva a 
lakosság életszínvonalát. 
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A megváltozott munkaképességőek (és más hátrányos helyzetőek) e-részvétele 
 
Az információs társadalom korszakát egy alapjaiban megváltozott, idıben és térben is 

rugalmas és dinamikus munkaerıpiac jellemzi. Ez az állampolgár, a munkaképes 
korosztályok szemszögébıl nézve az „egész életen át tartó tanulás” és az „információs 
írástudás” új követelményeinek való megfelelést és lehetıségeinek kihasználását vagy 
elvetését jelenti. A változás, kedvezıen is hathat a jelenlegi hátrányos helyzetőekre. 

Azaz már most, és az elkövetkezı idıszakban még inkább esély teremtıdik a 
hátrányos térségben élık, gyermeküket egyedül nevelık, romák, 45 év feletti munkavállalók, 
fogyatékkal élı emberek számára az e-részvételre, bekapcsolódásra az új munkaformákba. 

• 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 nemzeti és helyi kulturális örökség hozzáférhetıvé tételét és 
megújítását foglalja magába, hosszú távon, 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.  

Megváltozott munkaképességőeknek azokat tekintjük: akik születésükkor, baleset 
miatt, vagy eredeti munkakörükben, foglalkozásukban munkaképességük nagyobb hányadát 
elvesztették. A gyakorlatban idetartoznak a látás-, hallás-, mozgás- sérültek, értelmi 
fogyatékossággal élık és a krónikus betegek – közülük a legjelentısebb arányban a 
pszichiátriai és neurológiai problémákkal, valamint a keringési és szívzavarokkal, illetve 
daganatos betegségekkel élık. 

Túl frissnek nem mondható KSH adataink vannak csak országosan a számukra nézve. 
Az 1990-es népszámlálás részleges kérdezése után, ahol ilyen kérdés nem is volt, a 2001-ben 
megtartott felmérésben már valamennyi megkérdezettnél feltették az egészségi állapotra, 
esetleges problémájára utaló kérdéseket is. Ezek szerint:. „A településtípus szerinti adatok azt 
mutatják, hogy a fogyatékos emberek magasabb arányban élnek a községekben és kevésbé a 
fıvárosban, valamint más városokban, mint a nem fogyatékos népesség. Így társadalmi 
hátrányaikat a települési egyenlıtlenségbıl adódó nehézségek tovább súlyosbítják. Azokban a 
háztartásokban, amelyekben fogyatékos emberek élnek, a család-háztartások aránya 
Budapesten a legkisebb (65 százalék), a községekben, pedig a legnagyobb (75 százalék). 
Ugyancsak eltérıek e mutatók értékei a két vagy több családból álló háztartások esetén is, 
ahol 3, illetve 7 százalékot tesznek ki. Ezekbıl az adatokból is következik, hogy az 
egyszemélyes háztartások aránya viszont a fıvárosban magasabb – közel 30 százalék –, míg a 
falvakban csak 21 százalék. Sárospatakra és más városokra nem találtunk külön adatot.  

A községekben (az aprófalvas sárospataki kistérségben is) tehát jóval több fogyatékos 
ember él olyan családi környezetben, ahol – elvileg, remélhetıleg a gyakorlatban is – 
számíthat a vele együtt élık segítségére. A falvakban egyedül élı, fogyatékosságban 
szenvedık viszont némileg nehezebb helyzetben vannak, mint a fıvárosban, 
megyeszékhelyen vagy más városokban élı társaik, mert a nagyobb településen élı 
fogyatékos személyeknek nagyobb az esélyük, hogy segíteni kész rokonaikkal egy 
településen éljenek, és velük könnyebben tarthassanak kapcsolatot.”  

 
 



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

Stratégiakutató Intézet Kht. 137 

Védett munkahelyek biztosítása 

 
A fejlett gazdaságú országokban, de még a közepesen fejlettekben is a piac 

bizonytalanságaitól védett szervezeteket, avagy munkahelyeket találhatunk, amelyeknél az 
állam különféle módon (dotációval/ támogatással) ellensúlyozza a munkáltatónál azt a 
hátrányt, hogy megváltozott munkaképességő emberek alkalmaz. A védett munkahelyek 
létesítésének egyik, a közösség számára legkifizetıdıbb, éppen ezért legáltalánosabb típusa 
olyan munkaszervezet (alapítvány, szövetkezet) létrehozása, ahol a dolgozók legalább 67 %-
de legalább 67 %–ban elvesztette munkaképességgel, tevékenykedhetnek. 

Távmunka lehetıségek  

 
Esélyegyenlıség a foglalkoztatásban – a távmunka elterjedése több kiemelt 

foglalkoztatási csoportnak is kedvezı 
1. Csökkent munkaképességőek – a folyamatos távmunka, valamint a regionális 

távmunka centrumok, meghirdetett munkahelyteremtı támogatások lehetıvé teszik a 
csökkent munkaképességőek speciális munkakörülményeinek biztosítását, továbbá központi 
forrásokat allokálnak e célra, 

2. Idıszakosan lakáshoz kötöttek (pl.: kismamák)– az otthoni távmunka és a 
rugalmas munkaidı lehetıvé teszi számukra a rész- vagy teljes munkaidıs foglalkoztatást, 
ezzel kiegészítve központi forrásokat (pl. GYED), valamint elısegítve a munka világával való 
folyamatos kapcsolódást vagy visszatérést, 

3. Felsıfokú képzésben résztvevık, távoktatásban tanulók – a mobil távmunka és a 
rugalmas munkaidı lehetıvé teszi akár azt is, hogy egy nappali tagozatos hallgató hektikus 
tanrendjéhez, idıbeosztásához igazítva végezhessen távmunkát. Így mind a munkavállalók, 
mind a munkaadók számára kedvezı foglalkoztatási mód kihasználásával nıhet a 
felsıoktatásban tanulók rész- vagy teljes munkaidıs foglalkoztatása. 

 

3.5.2. Város a vidékért: kistérségi feladatok  
 
Elıször is: a város stratégiájának nem az a feladata, hogy kidolgozza a kistérség 

stratégiáját. Ezt nem is tettük meg. Ebben az alfejezetben elsısorban olyan kistérségi 
fejlesztési elemeket fogalmaztunk meg, amelyek összefüggnek Sárospatak fejlıdésével.  

A természeti, történelmi, turisztikai és kulturális adottságok Sárospatak központtal - 
jóval a statisztikai-tervezési körzetet meghaladóan, a megyei, regionális, sıt az 
országhatárokat is átlépı lehetıségeket hordoznak magukban. A meglévı belsı potenciálok 
és a külsı lehetıségek komplex átgondolása, egymás szolgálatába állítása, párhuzamosan a 
térség lakosságának szemléletformálásával és a fejlıdésre alkalmassá tételével, hosszútávon 
igazolható sikereket eredményez. Ezért kiemelt fontosságú a városi és kistérségi határokat 
átlépı gazdálkodási, idegenforgalmi és kulturális gondolkodás és együttmőködések 
kialakítása, mőködtetése. 

Sárospatak, mint köszönı város, segítse a Kistérség öntudatosodását. Ehhez kell egy 
hívó szó, egy olyan szignál megalkotása, amelynek elhangzása után a kívülállóknak „beugrik” 
az adott térség, az ott élık pedig büszkén vállalják azt. Ennek megalkotása már önmagában is 
turisztikai mozgósító program, hiszen nemes versenyre meghívhatók a pataki és az 
elszármazott zenészek, tanárok, diákok.  

Az emblematikusság a közös nevezı kifejezıje, amely mentálisan szimbolikus és 
érzelmi, tartalmi sőrítménye a kistérségnek. Ez a helyi adottságok figyelembevételével legyen 
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történelmi, természeti, néprajzi, munkamegosztási, termelési stb. termékek által hordozott 
embléma. Nem a Rákóczi számlák és színek überelésérıl van szó, hanem a társadalmi, 
mozgósító program megindításáról. Ez esetben is a mai helyi népmővészek, tanárok, diákok; 
az elszármazottak és a „csak” ide kötıdık egyaránt szóba – és helybe jönnek! 

A fizikai rend megteremtése nem jelentıs forrásigényő. Szervezési, koordinációs és 
irányítási munkával a kistérségi kitakarítás, a szemétszedés, a közterületek, parkok, 
játszóterek, a Bodrogpart, az árkok stb. rendbetétele elengedhetetlenül fontos. Errıl már a 
3.3.1. pontban is volt szó. Ehhez kapcsolódóan a turistaútvonalak (települési és külsı-
természeti), az információs táblák, eligazító jelzések, a források rendbetételével, minimális 
számú, tájba illı pihenı, de annál több szemétgyőjtı elhelyezésével, tematikus túraútvonalak, 
tanösvények kialakítása célszerő.  A „forrás program” az összes iskola számára mozgósító 
lehet. Tanárok és helyiek vezetésével, elızetes történelmi, táji felkészítéssel felkeresni a 
forrásokat; szakszerően elemezni a vizet. Majd: kitisztítani és néhány nap múlva újra 
felkeresni és elemezni… Ezért elsısorban tenni akarás igényét, a szemléletváltást és a 
lakosság önkéntes részvételét erısítı programokra van szükség. (Civil társadalomfejlesztés) 

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 kistérséget összefőzı közös nevezı, az azonosságok feltérképezése és bemutatása, a 
gazdasági-infrastrukturális (növénytermesztés, állattenyésztés, szılıkultúra, stb.), földrajzi 
egység (tájszervezı hegység és sík terület, folyók, tavak és ehhez hasonlók), társadalmi, 
nemzeti, etnográfiai, mővelıdéstörténeti, irodalmi, zenei, mővészeti, közigazgatási egyaránt 
meghatározzák a térség jövıjét. Ezért e közös nevezık alkossák a rendszer gerincét, a 
kistérséget reprezentáló kulturális azonosságot bemutató modelljét. Ehhez van szükség a 
3.3.1. pontban vázolt erıforrás térképre!  

Rendszerezni kell és a közösségek számára elérhetıvé tenni mindazon szerzıdéseket, 
együttmőködési megállapodásokat, szándéknyilatkozatokat, gazdasági társulások 
dokumentációját, pályázati (projekt) anyagokat, valamint az egyéb kiadványokat, amelyek a 
város és a kistérségi együttmőködés tartalmára és formájára, azok kodifikálására, illetve és 
minıségére utalnak 

A koordináció érdekében, mindezek megvalósításához, a kistérségen belül alkalmazni 
kell egy erre szakosodott, kulturális és turisztikai ismeretekkel rendelkezı szakembert, aki 
képes összegyőjteni, rendszerezni és ajánlani a kínálatot a helyi és a turistaként a térségbe 
látogató érdeklıdıknek, közösségeknek.(>Sajnálatos, hogy a helyiek nem értékként kezelik és 
nem is ismerik az ıket körülvevı természeti, épített örökségi és kulturális környezetet. A helyi 
intézmények csak esetlegesen és csak a turistákra figyelve, igencsak kezdetlegesen törekszenek 
ezek megismertetésére.) 

Ehhez kapcsolódó konkrét feladatok, programok: 
• Tematikus kistérségi és TÉRSÉGI (Zemplén-Bodrogköz-Hegyalja-Hegyköz 

tájegység) túraútvonalak kialakítása, infrastruktúrájuk kiépítése a települések érintésével. 
• Kiállítások összeállítása, vándoroltatása. 
• Kistérségi kulturális napok a közös értékekre alapozva (történelmi, nemzetiségi, 

hagyományok ápolása) 
• Kistérségi kulturális internetes portál, hírlevél. (Lásd a 3.7. pontot!) 
• Közös kulturális-turisztikai csomagok kialakítása. 
• Közös kiadványok, programfüzetek kiadása. 
• Kulturális és turisztikai portfólió összeállítása, egyéni kistérségi arculat 

kialakítása. 
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• Közös fejlesztési alap létrehozása. 
• A települések kiemelkedı értékeire épített rendezvénysorozat létrehozása a 

Zempléni Fesztivál lehetıségeinek kiaknázásával (ezen belül saját értékeket 
bemutató/ismertetı programok szervezése, lásd a 3.4.4. pontot.) 

• Hosszú távú kistérségi (és a kistérség határait átlépı, térségi) kulturális stratégia 
megalkotása. 

• Hatékony közös külsı kommunikáció, marketing. 
• Kistérségi kulturális szervezetfejlesztés, kulturális, turisztikai iroda létrehozása a 

sárospataki Tourinformmal és kistérségi irodával közösen. 
• Szomszédolás – térségi túranapok. 
• Összességében tehát a helyi termékekre, kulturális adottságokra, vonzerıkre 

alapozott programok szervezése. 
A turizmus-fejlesztés közvetlenül hozzájárul a kistérség gazdasági termékeinek 

versenyképességének erısítéséhez, a térség nagyobb fejlesztési potenciállal rendelkezı 
turisztikai összehangolt fejlesztése révén. Közvetetten, pedig elısegíti a kistérségen belüli 
hátrányos helyzető települések felzárkózását, mivel alternatív jövedelemszerzési 
lehetıségeket teremt. 

A fejlesztés keretében a térségi, specifikus turisztikai és kulturális programcsomagok 
kialakítása, a falusi turizmus ösztönzése és az összehangolt térségi promóció megvalósítása a 
feladat. Ez megköveteli az idegenforgalmi szektor szereplıi közötti együttmőködéseket, az 
általuk nyújtott szolgáltatások minıségének javítását. Így például váljon a a lovasturizmus 
egyedi arculatú, természetes, nomád, ám magas színvonalú központjává Sárospatak és 
térsége. 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 eddig még senki, sem tekintette át. „A kistérségben egyéb, speciálisan a 
turizmusfejlesztéssel foglalkozó hivatalos intézmény sem az önkormányzatokon belül, sem 
pedig a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás, mint önálló költségvetési szerven belül 
nem mőködik, még bizottsági formában sem. Nincs tehát a térségben olyan szervezet jelen 
pillanatban, mely a helyi integrál és komplex turizmusfejlesztési feladatok koordinálásával, 
felügyeletével foglalkozna. A turizmusfejlesztéssel kapcsolatos pályázatokat vagy az egyes 
érintett önkormányzatok munkatársai, vagy a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás 
Fejlesztési Iroda kistérségi és vidékfejlesztési menedzserei írják.”49 

E témakörben azt javasoljuk, hogy a Sárospataki Lovas Egyesület szervezésében 
legyen egy konkrét, összehangoló, feladat meghatározó megbeszélés.  

A hosszú távú együttmőködés kialakítása az egyetlen megoldás. Az összefogás hiánya, 
a potenciális, egyéni érdekek elıtérbe helyezése hosszútávon megrekeszti a térséget. 

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. 

Az együttmőködés érdekében mőködtetni kell a koordinációs megbeszélések 
„Belsı”rendszerét: Sárospataki Önkormányzat-Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás 
munkaszervezete és a települések között és a„Külsı” szisztémát: Sárospatak város- STKT- 

                                                 
49 A Sárospataki Kistérség Turizmusfejlesztési és Turizmusmarketing Programja Készítette: Ariadne 

Alapítvány Miskolc, 2005  187 old. 
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környezı kistérségi központok, idegenforgalmi központok, kulturális intézmények, fejlesztési 
tárulások, civil szervezetek között.  

Kétségtelen, hogy országos szintő közigazgatási és segélyezési reform szükséges; 
tehát a segélyezés és a foglalkoztatásra való ösztönzés összekapcsolása; a gazdaságföldrajzi, 
kulturális és adminisztratív szempontok koordinálása. Ennek érdekében a települések, 
szomszédos kistérségek, megyék, régiók össze fogásával politikai lobbi tevékenységet kell 
folytatni a törvényi szabályozás megváltoztatásáért, újabb kapuk kinyitása és a fejlıdés 
érdekében. Cél: a törvényi és az emberi kötelességeket (…aki nem dolgozik, ne is egyék…) 
megfelelı forrásokkal társítani. 

Stratégiai cél a kistérségben élı hátrányos helyzető társadalmi csoportok 
leszakadásának magállítása, tehát a szociális ellátás, a humán infrastruktúra fejlesztése. Ez 
közvetve elısegíti a kistérségen belüli hátrányos helyzető települések felzárkózását. 
Amennyiben az érintett településeken javul a szociális ellátás, a leszakadó csoportok 
társadalmi-munkaerıpiaci reintegrálása növeli a népességmegtartó képességet.  

A szociális intézmények, és a kistérségi iroda egyaránt javasolja a város szociális 
térképének elkészítését, amelynek kistérségi kiterjesztése is célszerő lenne. (Errıl írtunk a 
szociális-egészségügyi fejezetben) 

A humán infrastruktúra fejlesztésének egyik fontos alapköve az alapfokú oktatás 
feltételeinek javítása, a kulturális koordináció, az iskolarendszeren kívüli felnıttképzés, a 
munkaerı-piaci képzés és az egészségügyi ellátó rendszer fejlesztése is. Ez a térség 
önfejlıdésének alapja. 

Az aktivitás, a mobilitás hiánya, a rossz szociális támogatási rendszer és a 
katasztrofálisan alacsony minimálbér nem ösztönzi tanulásra és munkavállalásra a hátrányos 
helyzető, leszakadó személyeket, közösségeket. 

A térségi, kistérségi és települési képzetlen, tenni nem akaró helyi társadalom számára 
az alapkompetenciák elsajátíttatása kiemelt stratégiai cél, mivel erre épülhetnek a munkaerı-
piaci képzések és majdan a tervezett szolgáltatások. 

Javasolt oktatási területek: közismeret, társadalomismeret, általános mőveltség, 
eligazodás a mindennapi életben. A kistérségre is kiterjesztendı cigány programról a 3.2.1. 
pontban már volt szó.  

Kiemelt figyelmet kell fordítani a térség ifjúságára, ık a jövı társadalma! Külön 
programokat kell kidolgozni a hatékonyabb iskolarendszerő oktatásra, nevelésre és a 
szabadidı értelmes eltöltésére! 

A kistérség gazdasági versenyképességének megerısítése keretében megvalósítandó 
fejlesztések hozzájárulnak a helyi gazdaság szerkezetátalakításához, korszerősítéséhez, 
valamint a térségben elıállított hozzáadott érték növeléséhez.  

Lehetséges beavatkozási területek 
-szılészeti-borászati  
-mezı- és erdıgazdaság 
-az ezekhez szervesen kapcsolódó üzleti szolgáltatások és infrastruktúrák fejlesztése; 
- a helyben elıállított alapanyagok, élelmiszerek, termékek magasabb feldolgozottsági 

szinten történı értékesítése; 
- a kistérségben, Sárospataki központtal, egy ipari park célját szolgáló terület 

kialakítása; 
- új foglalkoztató szervezetek letelepítése, ill. az ezekhez szükséges feltételek 

megteremtése útján a munkalehetıségek bıvítése. 
A közlekedési és információs kommunikációs infrastruktúra fejlesztése a minıségi 

életnek fontos feltétele. Legfontosabb cél lenne a vasúti és a közúti közlekedés feltételeinek a 
javítása, a kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése, korszerősítése.  
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Ezen belül is alapvetı cél a vasúti közlekedés esetén a Mezızombor – Sátoraljaújhely 
közötti vonal villamosítása, a 37. sz fıközlekedési út nyomvonalának megújítása, késıbbiek 
során szélesítése, illetve településeket összekötı és településen belüli közúthálózat felújítása. 
Részben a helyi, illetve helyközi forgalmat, de turisztikai célokat is szolgálna a kistérségen 
belüli kerékpárút hálózat kiépítése. A vidéki települések vállalkozóbarát környezetének 
megteremtéséhez és a közszolgáltatások költségtakarékos eléréséhez hozzájárul az 
infokommunikációs technikai feltételek biztosítása is 

Sárospatak Önkormányzatának honlapja a város színeit jeleníti meg, de a piros és kék 
szín közé, a középsı felületen fehér színt alkalmaznak. A francia zászló kék fehér piros…) 
Tehát az internetes honlapok fejlesztése halaszthatatlan. Célszerő kidolgozni az egész 
kistérségre használható felületet, amelyre ráépülhetnek a települési sajátosságok. A 
honlapokat tartalmilag is megújítani szükséges, hiszen sok esetben a város intézményeit sem 
lehet megtalálni, illetve igen gyenge színvonalúak. 

Stratégiai cél a települések arculatának javítása, a kommunális hulladékkezelés 
lehetıségeinek megteremtése, a közmőellátottság javítása, korszerősítésére, a települési 
környezet állapotjellemzıinek javítása, közösségszervezı tevékenységeik infrastrukturális 
feltételeinek biztosítása; ugyanakkor a kistérség központi településén új és meglévı 
gazdasági, közösségi funkciók megteremtése, megerısítése a tıkebefektetések ösztönzése és a 
magasan képzett lakosság megtartása.  

A térségszervezı funkciókkal rendelkezı kistérségi centrum települési 
attraktivitásának fokozását, nívós településközpontok kialakításával, vállalkozások üzleti, 
infrastrukturális feltételeinek javításával célszerő támogatni magánberuházások és a 
munkahelyteremtés ösztönzése érdekében. Itt ismételten meg kell említeni a fizikai rend 
követelményét. Erre a térségben mintául szolgál Mikóháza! 

Javasoljuk a marketing és a kommunikációs szempontot is kistérségi szinten, 
horizontálisan kezelni, hiszen a hatékony belsı és külsı kommunikáció nélkül az egész 
céltalanná válik. Fontos tehát a 

• közös egységes arculat; 
• külsı és belsı marketing tevékenység; 
• hirdetıtáblák; 
• infopontok; 
• egységes keret egyedi intézményi jellemzıkkel; 
A fenntartható kistérségi intézményfejlesztés kiemelten és integráltan kezeli az alábbi 

területeket: 
• közigazgatási infrastruktúrafejlesztés, e-közigazgatás; 
• környezetgazdálkodás (ezen belül az alternatív energiaforrások népszerősítése, 

elterjesztése; tájgazdálkodás, biogazdálkodás); 
• örökségvédelem, helytörténeti kutatások, kistérségi adattár létrehozása; 
• foglalkoztatás, HR, life-long learning, felnıttképzés (különös tekintettel a 

döntéshozók képzésére, szemléletformálására); 
• intézményfejlesztés, közösségépítés, partnerség, regionális diplomácia; 
• tudatos arculatkialakítás, térség- és geomarketing, a turisztikai potenciálok 

fenntarthatóvá fejlesztése; 
• információs társadalom kistérségi szintő adaptációja; 
• a helyi nyersanyagok és erıforrások igénybevétele, kiaknázásuk mértékének 

meghatározása; 
• a termék és melléktermék (hulladék, károsanyag, stb. is) kibocsátás mértékének 

felmérése, optimalizálása, esetleges feldolgozása és (újra)hasznosítása; 
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• erıs helyi termelı és értékesítı hálózatok és kooperatív kapcsolatok kiépítése, 
melyek kifele nyitott és új piacokat, keresı gazdaságot alapoznak meg. 

Különösen fontos a helyi élelmiszer és főtıanyag termelés újra indítása. A 3.2.1. 
pontban vázoltakon kívül Túristvándi példájának követését, elemzett adaptálását javasoljuk.  

 

3.5.3. Ökológiai stratégia továbbfejlesztése 
 
A városnak sok szempontból jó, kiérlelt környezetvédelmi programja van. Ehhez 

néhány területen további javaslatokat teszünk.  
 

3.5.3.1. Barátságban a környezettel: támogatott és megtőrt ipari üzemek, ipari 
tevékenységek 

 
Elıször is az ipari üzemek környezetvédelmi hatásáról listát, s indoklást kell készíteni, 

mert így derülhet ki, hogy a város milyen üzemeket lát szívesen, milyeneket tőr meg, vagy 
milyeneket nem engedélyez. Az így elkészített „korlátozó” listát természetesen ki kell 
egészíteni más - nem a környezetterheléssel összefüggı - tényezıkkel, adottságokkal, melyek 
ténylegesen lehetségessé, elınyössé, és kívánatossá tesznek egy-egy sárospataki vállalkozás 
indítását.  

Sárospataknak nagyon jól meg kell határoznia, hogy melyek azok az iparágak, 
tevékenységek (iparág, méret, igényelt munkaerı, jó illeszkedés), amelyeket a városba 
vonzani szeretne, megtőrni képes, úgy, hogy a betelepülı ipar az egyéb idegenforgalmi célok 
megvalósulását ne gátolja és ne veszélyeztesse. Azt is meg kell határozni, hogy a város 
önkormányzata pontosan mit kész vállalni annak érdekében, hogy a feltételeknek megfelelı 
befektetıket vonzza. Elsısorban gazdaság-diplomáciai és marketingmunkáról lehet szó.  

Nem lehet, nem célszerő egy ipari övezet tulajdonosát, mőködtetıjét ebben magára 
hagyni, mert esetleg olyan befektetıt vonz, amely nem illeszkedik jól a városhoz. Ha egy 
ilyen nagyon konkrét és világos orientációs anyag létezik, az alkalmas - a szempontoknak 
megfelelı - befektetık szemében Sárospatak komoly helyszín lesz, és versenyelınybe 
kerülhet más helyszínekhez képest. 

3.5.3.2. Az élelmiszertermelés és élelmiszeripar lehetıségei 
 
A Bodrogköz kemikáliákkal kevéssé terhelt terület. Európa egyik legkevésbé terhelt 

termı területe az egykori, és mai viszonylagos elzártsága miatt is. Ebbıl elınyt lehetne 
kovácsolni: Extenzív állattartás? Zöldségtermelés? Gabonatermelés? Gyümölcstermesztés? 
Gyógynövénygyőjtés? Ezek mind érdekes opciók.  

Ez a terület, mint értékes bio- vagy bio-közeli élelmiszerbázis szóba jöhet. Lehetıség 
rejlik a mostani szők élelmiszertermelés fokozatos minıségi felfejlesztésében, s a 
biominısítések fokozatos, szívós megszerzésében. Ez a program túlnyúlik Sárospatakon, de a 
sárospataki és a kistérségi vállalkozók, gazdálkodók és feldolgozók sokat segíthetnének, ezért 
érdemes lenne kidolgozni egy bioélelmiszer termelı projekt.   

3.5.3.3. Az ökológiai gazdálkodás 
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A Bodrog bal partján elhelyezkedı holtágak esetében, és a Bodrogzugban kismértékő 
beavatkozásokkal a valamikori fokgazdálkodáshoz hasonló gazdálkodást lehetne folytatni és 
egyben ökológiai vízutánpótlást biztosítani. Errıl a fejlesztési lehetıségrıl régótaq cikkek, 
szakdolgozatok íródtak. Egyik ilyen munka: Nováky Béla: A Tokaj-bodrogzugi Határ-ér 
vízrendszer ökológiai vízpótlásának hidrológiai adottságai címő tanulmánya.  

Érdekes megvizsgálandó lehetıség az extenzív halnevelés, hosszabb távon - a 
megfelelı minısítések megszerzése után - a minısített biohal nevelés. Errıl friss tapasztalat 
szerezhetı a Hortobágyi Nemzeti Parktól, amely több éves, sok vitával övezett folyamatban 
állt át az egykori intenzív halnevelésrıl az extenzív halnevelésre.  Ma már minısített biohalat 
termelnek és forgalmaznak. Beszállítói lehettek új, magasabb minıségi elvárásokat 
megfogalmazó vevıknek, köztük bébiétel gyártónak. 

3.5.3.4. Környezetvédelmi szemléletformálás 
 
A korábbi városi környezetvédelmi programban hangsúlyos szerepet kap a 

szemléletformálás. Ennek azonban konkrét, gyakorlati vonatkozásait, projektjeit ki kell 
dolgozni.  

Például a szelektív hulladékgyőjtés elhatározott és - egy hulladékkezelési társulás 
mőködése során - megvalósuló programja lehetıséget adhat a különbözı oktatási 
intézményekben, vállalatoknál folyó szemléletalakító munkára. Nem tévesztendı szem elıl 
az, hogy a rendszer elemeinek fizikai létrehozása, csak a kezdet. Az eszközök fegyelmezett, 
szorosan ellenırzött, környezettudatos, végsı soron hatékony és eredményes használata nem 
alakul ki automatikusan, hanem kellı figyelem és szemléletváltozást stimuláló programok 
mellett is csak számos év távlatában.  

A szemléletformálásra nemcsak a legkritikusabb ponton - a folyamat végén - a 
„hulladékok birtokában” van szükség, hanem már sokkal korábban is. A jelenlegi, nem 
racionális és nem is fenntartható fogyasztói magatartások szívós változtatására és a tudatos 
fogyasztói, vásárlói magatartás kialakítására is szükség van. Tanulságos esetek, követendı 
magatartásminták, megmutatására van szükség.  

Hasonlóan szükség mutatkozik, és lehetıség kínálkozik a megújuló energiák helyi 
használatával kapcsolatos minták bemutatására és ezzel szemléletváltozás elérésére. 
Mintaprojektek kellenek a biomassza kisléptékő felhasználására.  E minták lehetıség szerint 
nagy forgalmú városi középületekben, közösségi terekben, diákok által gyakran látogatott 
épületekben, mindenki által látható, tanulmányozható módon helyezkedjenek el. Többféle 
ilyen projekt bemutatása is szükséges, pl.: hıszivattyús rendszer (pl. a fürdıben), 
napkollektoros rendszer (pl. a kempingben), pellet-égetés (kisebb középületekben, boltokban), 
brikett-égetés (középületekben).  

Az elsı lépésben a lényeg a „bemutatáson” van. Ha ez teljesül, azaz 
szemléletformálásra lehetıség kínálkozik, akkor erre külön támogatás pályázható. A 
bemutatás azért is fontos és azért érdemel támogatást, mert a társadalmi megismerés és 
elfogadottság a már meglévı, jól használható technológiák után kullog nagy-nagy 
lemaradással.  

3.5.3.5. Ökológiai lábnyom megállapítása szervezetekre 
 
Egyfajta „ökológiai lábnyom” kiszámítása szükséges, de nem egyénekre, 

háztartásokra, hanem szervezetekre. Kiváló minták, modellek, kalkulátorok állnak 
rendelkezésre, amelyek - elsısorban háztartásokra - segítenek érzékelhetıvé tenni, hogy a 
háztartásban élık életmódja, tevékenysége révén ki mekkora mérető „lábnyomot” hagy a 
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bolygón, s annak bármely területén. Hasonló, szervezetekre, gazdasági vállalkozásokra 
vonatkozó kalkuláció segítheti majd a város gondolkodását, döntését abban, hogy milyen 
termelı, szolgáltató tevékenységet érdemes vonzani, megtartani és mit nem. 
Összehasonlíthatóvá válik az alma a körtével, az ökológiai mércével mérve megállapítható, 
hogy egymástól eltérı tevékenységek, gyártók, szolgáltatók, termelık, hogyan hatnak 
környezetükre. 

3.5.3.6. A Bodrog, s a Bodrog-strand 
 
Egyes korábbi elképzeléseket, például a Bodrog-stranddal kapcsolatos konkrét 

feladatokat nem dolgozták ki, holott aktualitásukat nem vesztették azáltal, hogy fürdızésre 
alkalmatlannak nyilvánították a Bodrog vizét, hanem még inkább szükséges a figyelem 
középpontjába állítani. Az ottani feladatokat fel kell váltani a mai helyzethez illı, várhatóan 
nehezebb, több lépcsıbıl álló, számosabb és sokoldalúbb feladat-együttessel, hiszen itt egy 
folyamatosan romló és a fürdésre alkalmatlanságig romló folyamatot kell visszájára fordítani 
és egy jobb vízminıségi helyzetet elérni. A fürdésre alkalmatlanság csupán egy helyi tünet, 
annak számos közelben és távolban lévı oka létezik. Szükséges a széles körő összefogás. 

A Bodroggal kapcsolatban a fontosabb részinformációk a következık: 
• Sárospataknál a tisztiorvosi szolgálat szerint fürdızésre nem alkalmas a Bodrog. 
• A Bodrog vízminıségének javítása kívánatos (Sárospatak környékén és máshol a 

szennyezı befolyások megszüntetése, ami Sárospatak önkormányzata szerint most még csak 
50 %-os megoldású.)  

• Az áradó Bodrog idınként kommunális hulladékot hoz. (pl. 2007. december) 
Magyar, szlovák, román, ukrán határon átnyúló együttmőködésre Európai Uniós 

program keretében van lehetıség: ENPI CBC) (HU-SK-RO-UA Cross Border Programme. A 
szükséges nemzeti társfinanszírozás mértéke kedvezı: az EU finanszírozás 10 %-a  Miért is 
érdemes egy ilyen projektre pályázni? Azért, hogy nem lehet a Bodrogban fürdeni (ha nincs 
látható leúszó szemét, akkor sem) , s ez a tiltás nagyon nem illik össze a turizmus, öko-
turizmus, vízi-turizmus kívánt fellendülésével.  

Az erısíteni, fellendíteni kívánt turizmust, öko-turizmust vízi-turizmust veszélyeztetı, 
ellehetetlenítı dolog egy ilyen árral leúszó szennyezés, még akkor is, ha csak idınként 
jelentkezik. Az ilyen esemény a tényleges szennyezésnél sokkal nagyobb kárt okoz, és éppen 
a turizmus fellendítésére irányuló erıfeszítések ellenében hat, hiszen látványt rombol, 
ökológiai tájat tesz hiteltelenné, negatív újsághír, vagy képes híradás lesz belıle széles 
körben.  

Ez a szennyezıdés egyébként árhullám révén kerül a vízbe. Ha a Bodrogközben is 
éppen magas vízszint van, elıfordulhat, hogy széles ártéri környezetben terül szét a hulladék, 
és nem is halászható le a folyón olyan "egyszerően", koncentráltan, mint ahogy 2007 
decemberében le lehetett halászni.  

Ezért optimális megoldás lehetne, ha a négy oldalú, nemzetközi projekt keretében 
határoznák meg, hogy mik azok az okok, veszélyes pontok, hiányok, stb. amik az ilyen 
szennyezıdéshez vezetnek, és azoknak konkrétan hogyan lehet útját állni. Milyen konkrét 
együttmőködés, technikai védelem, hiánypótlás kell ehhez? Itt szervezı erı, motiváló 
erı lehetne a sárospataki kezdeményezés, míg a tényleges teendıkre, beavatkozásokra jórészt 
Ukrajnában kerülne sor.  

A termálfürdı elfolyó vize és a Bodrog 
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A sárospataki fürdı Bodrogba folyó használt termálvize elképzelhetı, hogy nem elégít 
ki, vagy nem fog kielégíteni minden határértéket, ami az élıvízbe bebocsátható használtvízre 
vonatkozik. Van olyan egyszerő tájépítészeti megoldás, amely ezt a vizet természetes, a tájba 
jól, látványosan illeszthetı szőrıkön át kormányozza és mentesíti a tulajdonost a 
környezetvédelmi bírságtól. Ilyen modell-kísérlet folyik például Polgár gyógyviző fürdıjének 
területén, ahol az a cél, hogy a sóstóban győjtött termálvíz túl sós vizébıl megfogjanak, 
helyben tartsanak annyi sót, hogy - a határértékeknek megfelelve - büntetés nélkül 
ereszthessék el a használt termálvizet a természetes befogadóba. A németországi C&E 
Analytik und Umweltdienstleistungs GmbH, a Bioplanta GmbH, és más cégek konzorciuma 
végzi a kísérletet. 

Szeméttelepek a Bodrog mentén, a Bodrog ártéren 
 
Akár sikerül EU által támogatott nagyobb nemzetközi projekt keretében elıbbre lépni, 

akár nem, szükséges kezdeményezni a Bodrog menti települések összefogását annak 
érdekében, hogy a folyó áradásakor ne juthasson szemét a folyóba. Minimális cél a 
kapcsolattartás, és a jó személyes kapcsolat, ismertség kialakítása. Ennek elsı lépéseit, elsı 
alkalmait nem a bekövetkezett szennyezés idıszakában kell kezdeményezni, hanem jóval 
korábban. Meg kell találni azokat a rendszeres kapcsolódási pontokat, rendezvényeket, 
alkalmakat, amikor ezeket a kapcsolatokat meg lehet teremteni, illetve ápolni lehet.  

A szennyezı telepek, illegális lerakók helyeit a jó együttmőködés kialakultával nagy 
technikai elıkészületek nélkül is meg lehet állapítani, s így a megelızés módjait meg lehet 
tervezni. Addig is, amíg a megelızés nem lehetséges, egyszerő védmőveket kell megfelelı 
helyre tenni. Ezek helyszínét, eszközeit elıre meg kell határozni. Ezek üzemeltetését 
közmunkában, akár a külföldi szennyezı közremőködésével el lehetne végezni. 

3.5.3.7. A város közlekedési rendszerének áttekintése 
 

Sárospatak város közlekedési rendszerének áttekintését vegyük ismét napirendre.  
Sárospatakon 15 éve nem volt forgalomtechnikai áttekintés, a közlekedési forgalom viszont 
jelentısen változott. A forgalomkutatás keretében nemcsak a jelen helyzetet mérik fel, hanem 
a várható változások következtében elıálló jövıbeni helyzetet (változó intézményi szerkezet, 
várható iparszerkezet, várható turista-forgalom hatása, stb.) is képesek számszerősíteni, 
modellezni és az információkat prioritási listákká, döntési alternatívákká, teendıkké, 
feldolgozni. Mindebbıl az következik, hogy Sárospataknak szüksége van új közlekedési 
stratégiára, amelynek keretében a város új közlekedési rendje kidolgozható, s a szükséges 
beruházásokra a projektek megfogalmazhatók. 

Tamás Erzsébet ide vonatkozó javaslatai megfontolandóak: legfontosabb a kisvasúti 
híd újjáépítése, a sárospataki híd felújítása, elterülı autóutak, garázsok és mélygarázsok 
építése, stb. 
 

3.5.3.8. Legyen Sárospatak kerékpárbarát város! 
 
Az úthálózat és forgalomcsillapított közterületek fejlesztésekor nem szabad kihagyni a 

kerékpáros infrastruktúra megteremtését. Csak olyan közlekedésfejlesztés optimális, ami 
megteremti, de legalábbis nem rontja el egy majdani, bıvülı kerékpáros közlekedés 
lehetıségeit. Országos tapasztalat szerint a kerékpáros közlekedés javításának legnagyobb 
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mai akadályai nem a pénzhiány miatt keletkeznek, hanem azért, mert eleve kihagyták ezt a 
szempontot a fejlesztések elıkészítésénél, és a megvalósításánál. Ilyen „kifelejtések”, vagy 
figyelmetlenségek miatt kerülhettek lámpaoszlopsorok, vagy egyedi oszlopok a járda 
közepére, így kerültek balesetveszélyes szőkületek (pavilonok, buszmegálló, KRESZ-tábla 
tartószerkezetek, pad, szemétgyőjtı, reklámtábla, fa, stb.) az egyébként kerékpárútnak is 
használható szélességő járdákra.  

Pályázzon a város biztonságos kerékpártárolók létesítésére! Nyerjen meg a város 
középületeket, kereskedelmi és vendéglátóhelyeket a kerékpáros vevık, látogatók barátságos 
fogadására. Pályázzon a város kerékpárutak létesítésére! Segítse a város a mindennapos 
kerékpárhasználatot. Lehessen könnyen iskolába, boltba, középületekbe menni kerékpárral. 
Sárospatak adottságai már ma is lehetıvé teszik a kerékpárok gyakoribb használatát. Nem a 
kerékpárút létrehozásával kezdıdik a kerékpáros közlekedés elısegítése! Megépült 
kerékpárúton is lehet nagyon gyér a kerékpáros forgalom, erre éppen Sárospatak térségében is 
van bizonyító erejő példa. 

Kapcsolódás a kerékpáros turizmushoz 
 
A Polgármesteri Hivatal – érdekelt vállalkozásokkal közösen - készíttessen terveket, 

generáljon ötletgyőjtést, együttmőködést a városi és környék kerékpáros turizmus 
fejlesztésének lehetıségérıl. Egy ilyen ötlet a sok lehetıség közül: Félpanzió kerékpárral. A 
kerékpáros turizmus haszonélvezıi azok a szálláshelyek, vendéglátóhelyek lesznek, amelyek 
egyben kerékpárkölcsönzık, kerékpármegırzık is. Ezek közül különösen alkalmasak 
lehetnek azok, amelyek kerékpárút mentén, vagy kerékpározásra vonzó egyéb utak mentén 
vannak, vagy annak közelében mőködnek, esetleg azon vonzerık közelében vannak, amelyek 
vonzzák a kerékpárra pattanó turistákat. Ahol lehetıség van a kerékpárok biztonságos, 
felügyelt, vagy legalábbis jól áttekinthetı parkolására.  

Ha például a MÁV állomáson, a turisták felé kinyíló Mudrányban, a Fürdıben, a 
Várban és a Vár Sörözıben lehet majd kerékpárt bérelni és bárhol - a többi bázis bármelyikén 
- leadni, akkor ezek a helyek némi többletfigyelemre és forgalomra számíthatnak. Esély lehet 
arra, hogy az így Sárospatakon idızı család egy napon nem veszi elı az autóját, a diákcsoport 
eleve nem különbbusszal érkezik Patakra, hanem vonattal (és csoportos kedvezménnyel), több 
ponton áll meg a városközpontban, többet ismer meg a városból, stb.  

A városnak várhatóan ebbıl semmi, vagy nagyon kevés közvetlen bevétele fog 
származni, de plusz vonzerıt jelent, ami egy turista-rétegben nem elhanyagolhatóan növelheti 
a Sárospatakon töltött vendégnapok számát, mondjuk 0-ról 1-re 2-re, vagy 3-ról 4-re. 

 

A Bodrogpart legyen hozzáférhetı! 
 
Több ponton is meg kellene nyitni lejárási lehetıségeket, hogy könnyen le lehessen 

menni a folyópartra. Most gyalogosan ez szinte reménytelen. Olyan nyilvánvalóvá kell tenni a 
folyóparthoz való kapcsolatot, hogy az ıgyelgı gyalogos, akár térkép nélkül is megtalálja a 
lejáratot a folyóhoz, illetve másik helyen a visszautat a városközpont felé. Ehhez segíthetnek a 
tér olyan érdekességei, fontos tájékozódási pontjai, amelyek vonzzák, tovább vonzzák, még 
tovább vonzzák azt az érdeklıdıt is, aki jön-megy, ıgyeleg.  

Most a Sárospatakra látogatók busszal, vagy autóval érkeznek és az autóparkolóból 
nem nagyon távolodnak el. Ha több helyszínt felkeresnek, akkor a két helyszín között az 
autóbusz, vagy az autó a közlekedési eszköz. Ez azt jelenti, hogy autóban buszban 
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„átugorják” a város olyan részeit, amit egyébként lehet, hogy megnéznének. Közben jármő 
forgalommal terhelik a várost. Érdeklıdı gyalogosoknak nagyon barátságtalan ez az állapot. 

3.5.3.9. Szeméttelep rekultiváció 
 
Szeméttelep rekultivációval kapcsolatban - a nagyon sok felszámolandó telep miatt - 

prioritási sorrendet kell felállítani. Sokféle módon lehet e téren prioritásokat kijelölni. 
Bizonyára a 86 települést tömörítı hulladékkezelı társuláson belül és a városon, a kistérségen 
belül is van erre valamilyen kiválasztási szempontrendszer. A felszámolandó, rekultiválandó 
telepek között olyan sorrendet kell megállapítani, amely azt veszi elıre, ami a legnagyobb 
akadálya, hátramozdítója a turisztikai lehetıségeknek, illetve leginkább zavarja a lakosságot. 
(A leginkább látványromboló, a leginkább szagszennyezı, stb.)  

Ha a szemétlerakók, meddıhányók csurgalékvizei okoznának jelentıs 
környezetvédelmi problémát, határérték túllépést, bírságot, arra van költséghatékony technikai 
lehetıség, hogy ezeket a szennyezıdéseket helyben tartsák, természet-közeli módon 
megszőrjék, és idıt adjanak a szennyezık természetes lebomlására. E lehetıség ismeretében 
szabad, lehet nagyobb prioritást adni a kevésbé szennyezı, de nagyon látványromboló 
helyszíneknek. 

3.5.3.10. Felhagyott kıbányák, mint nagymérető, érdekes terek 
 
Meg kellene vizsgálni, mire adnak lehetıséget a környékbeli felhagyott kıbányák. Egy 

ilyen áttekintés a jövıbe nézve is érdekes lehet: azaz: mire lesz lehetıség egy ma üzemelı, de 
10-20 év múlva majd felhagyott kıbányában. Ennek átgondolásával „lehetıségek nyerhetık.” 

Egyrészt: ezek tájsebek, melyek a szél révén porterhelés forrásai. Másrészt: ezek 
különleges, ember alkotta képzıdmények, melyek érdekesek, különlegesek lehetnek, 
utóhasználatuk hasznos lehet. Harmadrészt: nem tudni, hogy az ott egykor bányászott anyag 
esetleges további bányászata mikor válik újra gazdaságossá (ha nem kimerülés miatt zárták 
be.). Ötletek: 1. Sportcélú lıtér van ez egyik ilyen sárospataki bányában nagyon régóta. 2. 
Szabadtéri szoborpark, és évenként ismétlıdı kıfaragó alkotótábor van egy ilyen 
magyarországi bányában (Szársomlyó.) Igaz jövedelmet nem igen termel, de része lehet egy 
mővészetváros, iskolaváros, tudásváros, spirituális város vonzerejének. 3. Elrejtett ipartelep, 
ami nincs szem elıtt. 4. Kupolával, tetıszerkezettel befedve különleges hasznos tér lehetne. 
Tárolótér? Csarnok? Sportcsarnok? 5. Extrém sportok központja? 6. Attrakció lehetne? 
Kalandpark? Kiállítótér? 

3.5.3.11. Környezetgazdaság, megújuló és alternatív energia hasznosítás 
 
Egy 2006. májusi felmérés  szerint a lakosság 64%-a vélekedik úgy, hogy a 

magyarországi vállalatok nem fordítanak elég figyelmet a fenntartható fejlıdés alapelveinek 
megfelelı mőködésre. A helyzetet csak 13% ítéli meg pozitívan. Nem valószínő, hogy 
Sárospatakon jobb lenne a helyzet. 

 

3.5.3.12. Szilárd biomasszával történı hı- és használati melegvíz szolgáltatás 
 

Az utóbbi években az energiahordozók árainak nagyarányú emelkedése és a 
környezettudatos életforma kialakulása következtében élénk érdeklıdés mutatkozik a 
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megújuló energiák alkalmazása iránt. Az energia ágazat ezen szegmensén „erıs” kínálati piac 
van: cégek, vállalkozók, akik egy napja, egy hete vagy már egy éve is foglalkoznak ezzel az 
üzleti lehetıséggel „biztos, megbízható” alternatívákat ajánlva, referenciák nélkül. Az 
önkormányzatok és költségvetési szervek, egyéb szervezetek részérıl nagy érdeklıdés 
mutatkozik a fenti mőködı hıtermelı rendszerek iránt, mivel a szőkös költségvetésüket a 
folyamatos földgáz áremelések az elviselhetetlenségig terhelik. A megújuló energiák 
használatát támogató különbözı pályázati lehetıségek igénybevételével lehet kialakítani a 
hıtermelı rendszereinket.  

A szakemberek hitvallása és gyakorlati tapasztalata az, hogy csak a komplex rendszer 
mőködik! Jelenti ez azt, hogy a rendszer induló eleme a diverzifikált szaporítóanyag, végsı 
fázisa pedig a hıszolgáltatás. Minden mozzanat egy zárt rendszeren belül – ez a komplexitás! 

Sárospatakon a város intézményei nem hatékonyan és meglehetısen drágán látják el 
magukat hıvel és melegvízzel. Sárospatak város hı- és használati melegvíz igényét három 
főtımővel oldja meg. I. főtımő hıteljesítménye: 8.449 kW; II. főtımő hıteljesítménye: 2.163 
kW; III. főtımő hıteljesítménye: 735 kW. Ezt a földgázzal elıállított hımennyiségeket 
javasoljuk szilárd biomassza felhasználásával kiváltani. A régi fütésrendszert változatlanul 
hagyják, s ezek mellett kialakítják a szilárd biomassza hıtermelési rendszert (kazánok, silók, 
behordó csigák, főtési automatika, hımennyiségmérık, stb.), továbbá létrehozzák a 
kistérségben a pelletgyártó üzemeket. A szükséges főtıanyag mennyiség elıállításához két 
pelletáló üzemre van szükség, mely közel 30 fı foglalkoztatását biztosítja. 

A szükséges hımennyiség elıállításához szükséges szilárd biomassza energetikai 
alapanyagot kb. 1.000 hektáron a város környezetében egyrészt céltermeltetéssel, másrészt 
meglévı melléktermékek felhasználásával lehet biztosítani. Ráadásul a pellethez szükséges 
energetikai alapanyagot olyan gyenge minıségő termıföldeken termeszthetik, amelyek 
gazdaságos nagyüzemi növénytermesztésre nem alkalmasak. Elızetes becsléseink alapján 
(tényleges felmérés, energetikai audit elkészítése nélkül) a hıtermelési beruházás mintegy 
háromszáz millió forintba kerül, a pelletáló üzemek együttes bekerülési értéke háromszáz 
millió forintra tehetı. Ez együttesen hatszáz millió forint, mely beruházást a Hangya-NOVA 
cégcsoport elvégzi, s ehhez a város önkormányzatának anyagiakkal nem szükséges 
hozzájárulni. A hıtermelés és pelletálás eszközeinek üzemeltetését is ez a cégcsoportunk 
vállalja magára. A teljes rendszer hozzávetılegesen 50 fı foglalkoztatását biztosíthatja.  

A megtermelt hımennyiséget az Önkormányzat megvásárolja tíz éves idıtartamra. 
2008. évben 125 Ft/m³ földgáz árral számolva az önkormányzat energiaköltsége mintegy 
tizenöt millió forinttal csökken az általunk nyújtott hıtermelési szolgáltatás eredményeként. 

A projekt missziója: energiatermelés kizárólag abszolút zölden.  
 

3.5.3.13. Ablakon bedobott pénzek program 
 
A környezetvédelemre fordított összeg nem „ablakon kidobott pénz”, hanem legtöbb 

esetben rövid idın belül megtérül, és gazdasági haszonhoz, versenyelınyhöz juttatja a 
környezettudatos szervezeteket. A környezetgazdasági fejlesztések egyszerre hoznak 
környezeti javulást és pénzügyi megtakarítást is. Ilyen intézkedések szinte minden városi 
intézményben, vállalatnál fellelhetıek, csak kicsit utána kell járni. Mire lehet gondolni? A 
teljesség igénye nélkül lássunk néhány példát, amik a környezetvédelem és a gazdasági 
érdekek összehangolhatóságát bizonyítják: 
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Intézkedés Környezeti javulás Gazdasági haszon 

Szelektív hulladékgyőjtés 
bevezetése 

A hulladék nem lerakókra 
kerül, hanem 
újrahasznosítják 

Kevesebb elszállítási díj, az 
újrahasznosítható 
hulladékért kapott összeg 

Irodai papírfelhasználás 
csökkentése, kétoldalas 
nyomtatással, papírok 
újrahasználatával stb. 

Kevesebb papírfelhasználás, 
kevesebb hulladék 

Kevesebb papír vásárlásán 
keresztül költségcsökkenés 

Logisztika fejlesztése, 
szállítási útvonalak 
racionalizálása 

Kevesebb üzemanyag-
felhasználás, kevesebb 
légszennyezıanyag 
kibocsátása 

Üzemanyagköltség 
csökkenése 

Hulladékhı hasznosítása 
Kevesebb erıforrás 
kivonása a környezetbıl 

A főtés költségének 
csökkenése 

Technológiai újítás, régi, 
rossz hatékonyságú 
berendezések cseréje 

A tisztább technológia 
kevesebb szennyezıanyag-
kibocsátása, kisebb energia-
felhasználás stb. 

Kisebb energiaköltség, 
kevesebb alapanyag-
szükséglet, kevesebb 
veszélyes hulladék 
elszállítási díj stb. 

 
Fontos megjegyezni, hogy az intézkedések közel harmada beruházás nélkül hoz 

környezeti javulás mellett gazdasági hasznot, az ezt ma már  alkalmazók szintjén átlagosan 
évente 21,8 millió forintot!  
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3.6. Az 5. számú vertikális cél. Sárospatak: a rehabilitált város 
 
Sárospataknak saját fejlıdési pályáján nem volt meg az a szerencséje, hogy 

szerves módon létrejött volna a valódi városközpontja. A városnak nem volt olyan elıre 
tervezett, tudatosan kiépített városközpontja, amely a különbözı városrészeknek 
szerkezetileg is a középpontját jelentené. 

Sárospatak olyan kisváros, amelynek – szerkezetileg - nem lehet a centruma a 
Vár. Ezért a városközpont rekonstrukció egyben azt is jelenti, hogy több évtizedes 
munka eredményeként megszülethet a régi/új városközpont. 

Az EU elvárásainak, tervezési- és pályázati rendszerének megfelelıen, az új 
beruházásokkal párhuzamosan valósuljon meg a város történelmi értékeinek 
rehabilitálása, ugyanakkor a városias jelleg, a tér-képzés legyen megújító és elıre 
mutató.  

„Városaink egyedi kulturális és építészeti sajátosságokkal, erıs társadalmi integrációs 
erıvel és a gazdasági fejlıdés tekintetében kivételes lehetıségekkel bírnak, mint a tudás 
központjai, és mint a gazdasági növekedés és az innováció forrásai. Ugyanakkor demográfiai 
problémákkal, társadalmi egyenlıtlenséggel, egyes népességcsoportok társadalmi 
kirekesztıdésével, a megfelelı, de megfizethetı lakások hiányával és környezeti 
problémákkal küzdenek. A városok hosszú távon nem tölthetik be a társadalmi fejlıdés és a 
gazdasági növekedés motorjaként a lisszaboni stratégiában leírt szerepüket, amennyiben nem 
sikerül megıriznünk a társadalmi egyensúlyt a városokon belül és a városok között, miközben 
megvédik kulturális sokféleségüket, és kimagasló színvonalat mutatnak a várostervezés, az 
építészet és a környezetvédelem területén.” – Az idézet a 2007 májusában elfogadott Lipcsei 
Charta a fenntartható városokról c. dokumentum Preambulumából való.50 A dokumentum 
felhívja a figyelmet az integrált városfejlesztési politika szükségességére különösen a 
hátrányos helyzető városok esetében.  

Integrált városfejlesztési politika alatt a városfejlesztés szempontjából fontos 
problémákat és érdekeket egyidejőleg és méltányos módon kezelı folyamatot értjük, melynek 
során a várospolitika térbeli, ágazati és idıbeli koordinációja történik. Lényeges eleme a 
gazdasági szereplık, az érdekeltek és a lakosság együttes bevonása a stratégiai tervezésbe és 
végrehajtásba, lehetıséget adva a polgárok számára, hogy tevékeny szerepet játsszanak 
közvetlen lakókörnyezetük formálásában. Ezzel párhuzamosan a köz- és magánberuházások 
jobb koordinációját teszi lehetıvé. Az integrált városfejlesztés négy cselekvési iránya:  

1. a fizikai környezet fejlesztése: a leromlott városrészek meglévı 
épületállományának javítása, a tervezés, a fizikai állapot és az energiahatékonyság 
tekintetében.   
2. a helyi gazdaság és a helyi munkaerı-piaci politika erısítése  
3. a proaktív oktatási és képzési politikák gyermekek és fiatalok számára 
4. a hatékony és megfizethetı városi közlekedés elısegítése 
A hatályos Országos Településrendezési és Építési Követelmények 

fogalomértelmezése szerint „a rehabilitáció elavult, de értéket képviselı településrész, tömb 
olyan felújítása, melynek során az úthálózat és az épületállomány erre érdemes elemeinek 
megtartásával, korszerősítésével, az alkalmatlan épületek, épületrészek elbontásával, esetleg 
azok új épületekkel történı pótlásával történik az érintett terület értékének a kornak megfelelı 

                                                 
50 Lipcsei Charta a fenntartható városokról, 2007. május 24. www.bmvbs.de/Anlage/original_998215/ 
 



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

Stratégiakutató Intézet Kht. 151 

színvonalra emelése”.  Sárospatak esetében azonban ennél jóval többrıl van szó. Nem 
egyszerően épületek, vagy városnegyedek felújításáról, bontásáról vagy foghíj-beépítésekrıl, 
hanem a városrészek egymáshoz igazított viszonyrendszerének újragondolásáról, amelyben az 
információs kor és a kulturális turizmus követelményei együttesen határozzák meg a 
térszerkezet funkcionális kapcsolatrendszerét. Hozzá kell tennünk, hogy Sárospatak jövıjének 
pozícionálása szempontjából meghatározó, hogy a régió tudásközpontjává váljon, erre pedig 
mint az fentebb láttuk, csak  a turizmus és a kultúra, vagyis a szabadidı gazdaság és tudásipar 
fejlesztése révén tehet szert. Az építészeti környezet rehabilitációja ennek a fejlesztésnek nem 
csak fontos, de meghatározó állomása is, mert a környezet esztétikai, építészeti megjelenésén 
keresztül válik hitelessé a stratégia megvalósulása. Egy elhanyagolt városközpont, a piszkos 
utcák vagy az olyan szegregált városrész, mint a kispataki cigánytelep alapján a lakosság és a 
turisták számára egyaránt nehezen elhihetı, hogy Sárospatak a tudáskorba akar lépni. 

Miután a jelen stratégiai programnak nem feladata egy részletes rehabilitációs 
akcióprogram elkészítése51 most csak a legfontosabb, megoldásra váró feladatokat vesszük 
számba.  

Turisztikai szempontból a város vendégmegtartó képessége alacsony. A turisták úti 
célja a fürdı / és vagy a pataki vár. A két turisztikai csomópont között, szervetlenül és 
határozott funkció nélkül húzódik a történelmi városközpont, amely nem rendelkezik 
semmiféle sajátos vonzerıvel. Az egy napra érkezı látogatók kikerülik, vagy átszáguldanak a 
rajta. A turisztikai város vertikális célban megvalósításában már kifejtésre került, hogy a 
fürdı és a vár összekötésére a Bodrog parton végi húzódó sétányt kellene kialakítani. A 
funkcionalitás viszont megkívánná, hogy a központot becsatlakoztassuk a turisztikai 
vérkeringésébe. Miután a közlekedésszervezés és a fıutca, mint kereskedelmi és vendéglátói 
negyed nem alkalmas arra, hogy a városközpontban sétáló utca kerüljön kialakításra, a lehetı 
legjobb megoldásnak az látszik, ha a városközpontot nyitják meg – Kossuth u. és a Dobó u. – 
a Bodrog parti sétány irányába. Ez a megoldás egy hatalmas pihenı és kirándulásokra 
alkalmas park kialakítást eredményezi. A kulturáltan kialakított területen a vízpart irányában a 
családok és baráti társaságok számára szabadtéri sütı helyek, játszó helyek, rossz idı esetére 
nyitott, tetıvel ellátott pavilonok, kisebb kávézók, a folyó mentén csónak kikötı és horgász 
stégek bıvíthetik a kínálatot. A pihenı parkban számos szabadtéri program megrendezésére is 
sor kerülhet: térzene, koncert, a gyerekeknek bábszínház stb. A park a fürdıbe zsúfolódó 
turistákat már ki tudja mozdítani és új turisztikai termékkel bıvíti a kínálatot. A park nem 
annulálja, sıt felerısíti a  turizmus programban már részletesen kifejtett Kalajka-sétány és a 
Suta-ösvény tervét. 

Másik fontos eredmény, hogy a Bodrog túlsó partján fekvı Ó-berek turisztikai 
szempontból felértékelıdik. Ebben a térségben megfontolandó egy tematikus park kialakítása, 
amely a sport- és az egészséges életmód koncepciója mentén hozható létre. A vízi turizmus és 
a kerékpárút fejlesztésével a szabadidı park és a témapark a Bodrog menti települések 
turisztikai útvonalának centrumába kerül.     

A városközpont építészeti rehabilitációja fontos elemét alkotja Sárospatak arculatának. 
Miután ma még jelentıs funkcióváltásra nincs lehetıség és igény, a munkálatokat az utcakép 
történelmi hangulatának visszaállítására, a lerobban épületek külsı és belsı felújítására kell 
irányítani. A turisták becsalogatását az elıbb említett Bodrog part irányába való megnyitással 
lehet leghatékonyabban elérni, amelynek egyik eszköze lehet a vendéglátás fejlesztése 
(borozók, kávézók stb.) és hétvégeken az autóforgalom betiltása.  

 

                                                 
51 2009. évtıl minden város számára kötelezı elıírás az integrált városfejlesztési koncepcióba illesztett 

rehabilitációs cselekvési terv elkészítése – ld. Városrehabilitáció 2007-2013-ban. Kézikönyv a városok számára, 
ÖTM – Területfejlesztési és Építésügyi Szakállamtitkárság, Budapest, 2007. október 5. 
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A város rehabilitáció körébe tartozik a vár negyed fejlesztése. E téren a munkálatok 
már elindultak. A jelen stratégia koncepciójának szempontjából, fontos fejlesztési elem az 
„ötödik bástya” programja, amely értelmezésünkben a sárospataki turisztikai és kultúra 
tudásközpont funkcióját töltené be.   

A város építészeti arculatának és kulturális életének meghatározó színhelye a 
Makovecz Imre által tervezett Mővelıdési Ház. Ideális állapotot teremtene az épületet övezı 
park és az épület közötti integrált kapcsolat kialakítása. Tanulmányunkban már szót ejtettünk 
arról, hogy itt lehetne kialakítani egy ifjúsági programokat fogadó szabadtéri centrumot.  

Város rehabilitációs szempontból a legkényesebb, de elodázhatatlan megoldásra váró 
probléma a romatelep kérdése. Az itt élı családok életkörülményei még csak elégségesnek 
sem mondhatók. Ebben a sajnos szegregált negyedben a rehabilitáció már nem lehet 
megoldás. A telepet vagy fel kell számolni, vagy teljesen újjá kell építeni. A város 
rehabilitációs program keretében országos pályázatok fognak 2009-2010 körül indulni, 
amelyek egyik központi célja éppen a szegregált városnegyedek helyzetének megoldása lesz.   

Köztudott, hogy legalább négy évtizede vizesednek Sárospatak, különösen a Kossuth 
utca épületei. Ez egészségtelen és ronda. Irreális elvárás lenne, hogy a hiányzó szigeteléseket 
valamiféle központi programmal pótoljuk. Ám fel kell ismerni, és tudatosítani kell, hogy a 
vizet döntıen a földig érı vakolat és különösen a lábazat vezeti. A megoldás igen egyszerő: 
20-60 centit ki kell hagyni! A lecsiszolt, mésszel (cement nélkül!) fugázott kı, vályog vagy 
tégla levegızik! Az új épületek már szigetelve készülnek, tehát a nem szigetelı felújításoknál 
egyszerően meg kell tiltani a lábazat alkalmazását, és elı kell írni a fenti módszert.  

Vizsgálandó az Önkormányzat érdeke a volt Borostyán Hotel melletti, volt ÁFÉSZ 
épület és telek hasznosításában. A magántulajdonban lévı felépítményes ingatlan helyén nem 
célszerő szállodát építeni, mert a Fürdı beruházást is figyelembe véve, a városban kínálati 
piac alakulna ki. Ám az épület mellett lévı, önkormányzati tulajdonú épület hasznosításával 
összehangoltan más-más, jelentıs beruházás képzelhetı ide:  

- Például az Idısek Otthona; figyelemmel a környezetre; tehát a Várkertben, a 
Bodrog parton, a Bazilika környékén való gyalogos, kerekes-székes idıtöltési lehetıségekre. 

- Internátus, abban az esetben, ha a Református Kollégium és/vagy a ME Comenius 
Tanítóképzı Fıiskolai Kara új, externális beiskolázási körrel bıvül. 

- Princetown típusú, post Ph.D. képzési és kutatási apartman-ház.  
Bármely megoldás esetén a kivitelezés szempontjai:  
- Tájba, környezetbe illı, de meglepıen modern, tehát önmagában is vonzó, 

látványosságot (=új turisztikai vonzerıt) adó épület. 
- A főtés, világítás, víz, csatorna megújítható energia rendszerő, környezetbarát és 

bemutathatóan példa, minta értékő legyen.  
Megvizsgálandó, hogy a volt Esze Tamás Általános Iskola épülete (a Rákóczi út és az 

Eötvös utca sarkán), a Piac melletti iskola bıvítése után, milyen új funkciót kaphat. 
Elemzendı, hogy nem lenne-e célszerő ide, tehát központba telepíteni a Polgármesteri 
Hivatalt és egy-két más önkormányzati intézményt. (Pl: a Munkaügyi és/vagy a Családsegítı 
Központot). Ezzel ugyanis a felszabaduló helyek irodai vagy más célokra bérbe adhatók, 
illetve (a mai Polgármesteri Hivatal épületét kivéve ) eladhatók, ha a befolyt összeg azonnal 
más ingatlanba (és csak abba) fektethetı.  

Javasoljuk az összes önkormányzati tulajdonban lévı ingatlan felmérését és a funkciók 
kötelezı mérlegelését. A belvárosi lakások és szociális bérlakások eladását javasoljuk. A 
befolyt összegeket a vagyon-ırzés és az esetleges, késıbbi hitel felvételi fedezet miatt kell 
megfelelıen funkcionáló ingatlanba fektetni. Vizsgálandó, hogy a Szociális Otthon melletti, a 
vasúttal párhuzamos ingatlan miként hasznosítható. Elsısorban a Szociális Otthon bıvítése 
illetve a raktárbázis kialakítása jöhet szóba. Ám ha sikerülne call-center típusú feladatra 
mőködı tıkét szerezni, akkor ilyen funkcióra is átalakítható. 
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Ami a raktárbázist illeti, nem csupán a vállalkozói szférában kell gondolkodni. A 
kapcsolati- és információs tıke aktivizálásával költségvetési levéltári raktár vagy KSH raktár 
is lehet itt! 

A tér-képzés legalább jelképes elısegítése érdekében kapjon tér-nevet a Református 
Kollégium elıtti keresztezıdés. Törekedni kell arra, hogy az utcák pataki jelesek nevét 
kapják. 

Az Önkormányzat szorgalmazza a temetık rendbe tételét. A Református Temetı 
esetében elsısorban a bejáratokat kell széppé tenni és figyelni kell a fák pótlására. A Római 
Katolikus Temetı kıfalának vakolatát le kell verni. A mésszel fugázott kıfal és belülrıl 
oszlop fenyık ültetése, lényegen javítaná a városképet. A riasztó virágbolt helyett megfelelı 
üzlet építendı. Mindez önállóan, vagy a Posta mellé tervezett körforgalommal együtt 
megvalósítható. 

El kell határozni a volt Zsidó Fürdı bemutató hellyé szervezését. S általában: 
törekedni kell arra, hogy a reprezentatív épületek, pl.: a Katona ház valóban reprezentatív 
funkciót kapjanak. 
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3.7.  Az 6. számú vertikális cél. Sárospatak: az e-kormányzott város 
 
A hazai intelligens térségfejlesztési politika egyik fontos sajátossága, hogy az 

infokommunikációs infrastruktúra teljes kör ő kiépítésének programja szoros 
összefüggésben áll az államigazgatási reform megvalósításával. Ebben a stratégiai 
koncepcióban „a kistérség a legkisebb, jogilag elhatárolt, szabályozott területi és 
államigazgatási egység”, a települési önkormányzatok szolgáltató (ellátási, igazgatási) és 
fejlesztési célú társulása. Egyszerre alkalmas az igazgatás és a politikai hatalom 
hagyományos kapcsolatrendszerébıl fakadó hierarchikus rend fellazítására és az 
önkormányzatiságnak a területi autonómia elvéhez való közelítésére. A szolgáltató állam 
programja ebben az összefüggésben valós térségi és társadalmi innovációs folyamatokat 
generál: szükségessé teszi az infokommunikációs infrastruktúra kiépítését, s ez által 
megteremti a hálózati társadalom kialakulásának feltételrendszerét az állampolgárok és 
az állam(igazgatás) (e-közigazgatás, e-ellátó / szolgáltató rendszerek), az állampolgárok 
és az (ön)kormányzás (e-önkormányzás, e-demokrácia), valamint az állampolgár és az 
állampolgár (e-gazdaság, e-oktatás, e-kultúra) viszonylatában.  

Ez pedig nem csak a demokrácia fejlıdésére és a hálózati gazdaság kialakulására 
hat motorikus erıvel, de új, szabad lehetıséget is biztosít az intelligens térségek és 
települések számára a globális térszerkezetben zajló kompetencia versenyben való 
részvételre. Nem véletlen, hogy az e-közigazgatás, az e-(ön)kormányzás, e-demokrácia 
megvalósítását a tudástársadalom elıszobájának szokták nevezni.  

Magyarországon a mélyreható változások okait az „E-kormányzat Stratégia és 
Programterv (Tervezet)”52 a következıkben jelöli meg:  

� A piacosodott feltételek és a központi elosztási szemlélet egyre sőrőbb összeütközése;  
� A szolgáltatások közötti színvonalbeli különbségek mérséklése;  
� A közszolgáltatások minden állampolgár számára elérhetıvé váljon;  
� Szoros összefüggésben az államháztartási reformmal a közigazgatás és 

közszolgáltatások hatékonyságának és átláthatóságának növelése mellett a 
mőködtetés költségeinek csökkentése.  
Az e-kormányzás hazai értelmezésében leginkább a közigazgatás átfogó reformja vagy 

az igazgatási rendszer technológiai modernizációja jelenik meg. Hasonló a helyzet az e-
kormányzás és a gazdaság viszonylatában is. A tervezetek elismerik ugyan az új rendszernek 
a tudásalapú gazdaságra gyakorolt hatását (MITS), sıt a közigazgatás egyes, az 
állampolgároknak és vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatásaival kapcsolatosan a piacosítás 
(„kiszervezés”) gondolata is megfogalmazódik (BM által készített stratégia), de mindezen 
megfontolások mögött alapvetıen egy fiskális, szemlélet áll.53 A programtervezetek másik 
jellemzıje, hogy kivétel nélkül infrastruktúra és informatika központúak - ebben a 
vonatkozásban sokkal inkább magukon viselik azt az amerikai típusú, a piac által generált 
technikai nyomásra (techno-push) alapozó intelligens fejlesztési szemléletet, mint az európai 
programokat átható társadalom központú (social-push) felfogást.54  Bár kétségtelen tény, hogy 

                                                 
52 Miniszterelnöki Hivatal Elektronikus Kormányzat Központ „E-kormányzat Stratéhia és programterv 

(Tervezet) 2003 szeptember 16 www.magyarorszag.hu/binary/5316_egov_strategia_all-v0.953a 
53 A Belügyminisztérium ágazati szintő középtávú informatikai stratégiája (2003-2006). 2003.Június 30. 

43, 45-50.o. 
54 Techno-push: az intelligens fejlesztés célja a gazdasági és technológiai fejlıdés (ld. USA); Social-

push: az intelligens fejlesztések középpontjában az ember és a társadalom áll. Célja az életminıség javítása és a 
demokrácia kiterjesztése, a társadalmi kohézió (szolgáltató állam, társadalmi kapcsolatok, esélyegyenlıség, 
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az elıbbi gyors fejlıdést ígér, de valós és mélyreható társadalmi változást csak egy fokozatos, 
az élet minden területén megjelenı komplex fejlesztési koncepció mentén érhetünk el. Ami 
azt jelenti, hogy a jelen stratégia bármely kulturális, gazdasági, társadalmi, egészségügyi, 
szociális, avagy ökológiai célkitőzése valósuljon is meg az elkövetkezendı 5-10 évben, azt 
minden esetben kísérjék az IKT lehetıségeit és eszközrendszerét kiaknázó megoldások is. A 
stratégia sikerének kulcsa mindenek elıtt attól függ, mennyire képes a város vezetése és 
lakossága az információs technológiát „közösségi beruházásnak”, tehát a közösségi létet és 
szellemiséget szolgáló virtuális intézménynek tekinteni. Az infokommunikációs infrastruktúra 
társadalmasításáról / humanizálásáról csak akkor és abban az esetben beszélhetünk majd, ha 
az Sárospatakot és térségét nem csak virtuálisan leképezi, hanem dinamizálja is. Másként 
fogalmazva: ha a társadalmi cselekvıképesség közegévé válik.  

Az elmondottak szellemében a sárospataki közigazgatási stratégiát csak annyira 
tekinthetjük célnak, amennyire az a város információs kori fejlıdéséhez nélkülözhetetlen 
infrastrukturális beruházás a további stratégiai fejlesztések megkerülhetetlen elıfeltétele és 
majdani eszközrendszere.   

Feladatok:  
1. Az e-közigazgatás fejlesztése szorosan kapcsolódik a szélessávú IKT rendszer 

kiépítéséhez és a minden állampolgár számára elérhetı hálózati kapcsolódás biztosításához, 
valamint a társadalmi befogadást és kompetenciát biztosító digitális írásbeliség és digitális 
kultúra széleskörő fejlesztéséhez. Ez Sárospatakon kiemelt feladatnak tekintendı, hiszen a 
városban az infrastruktúra kiépítettsége gyenge, az internet penetráció alacsony.  

2. Kiemelten kell kezelni a digitális kultúra terjesztését minden szinten. Itt is a 
legmegfelelıbb megoldásnak a partnerség és a párhuzamosság elvének betartása: 

� Az e-közigazgatási fejlesztésekkel párhuzamosan el kell indítani a lakosság 
felkészítését a rendszer használatára. Minden generációt meg kell találni: a város 
iskolában egységes program mentén a tananyagba be kell illeszteni az e-ügyintézéshez 
szükséges ismereteket. 

� A felnıtt lakosság számára ingyenes tanfolyamok szerezése (a civil szervezetekkel 
együttmőködésben). El kell érni, hogy a város minden lakosa rendelkezzen minimális 
alkalmazási ismeretekkel: levelezés, dokumentum letöltése, kitöltése, információk 
keresése, internetes közösségi fórumokban való részvéte, e-szavazás stb.    

� Minden lakos számára biztosítani kell egy ingyenes elektronikus postaládát. Még 
akkor is, ha az illetı nem rendelkezik otthoni internet csatlakozással. A postaládába 
legalább hetente egy alkalommal el kell juttatni a kerületi hírlevelet, amely az 
érdeklıdıt a portálon megjelenı információkhoz irányítja. 

� Az intézmények és hivatalok dolgozóinak szakmai képzése.  
3. e-Demokrácia fejlesztését szolgáló programok: miután az elektronikus szavazás 

bevezetése a közvetlen demokrácia gyakorlatának megvalósulását jelenti, feltétele pedig, a 
teljes körő információs közmő kiépítettsége és a megfelelı törvényi szabályozás (a jogi 
szabályozás nagy valószínőséggel az Európai Unió szintjén fog megtörténni)55, az alprogram 
célja nem lehet más, mint a lakossági véleménynyilvánítás új gyakorlatának meghonosítása 
Sárospatakon.  

Az elektronikus szavazás egy részrıl ráirányítja a figyelmet az új információs technika 
jelentıségére és fontosságára, hiszen elektronikus úton kapott információk alapján kell 

                                                                                                                                                         
kultúra stb.) faktorainak az infokommunikációs technológia felhasználásával történı erısítése. A piac növekvı 
szerepe a társadalom egyre kifinomultabb kiszolgálására és a tudástársadalom megvalósítására irányuló 
innovációs folyamatok intenzitásának növelését szolgálja.    

55 Az Európai Unióban már elindult az elektronikus választások kísérleti programja. A tervek szerint a 
következı Európa parlamenti választásokon már nem csak hagyományos úton választunk. 
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visszavonhatatlan egyszeri véleményt kialakítani (döntést hozni). Más részrıl, a rendelkezésre 
álló információk halmaza sokkal részletesebb, alaposabb véleményformálásra ad lehetıséget, 
mint a hagyományos médiák, mert széleskörő tájékozódásra ad alkalmat.  

 

3.7.1. A szolgáltató állam alapelvei és az önkormányzat funkcionális 
feladatrendszere 

3.7.1.1. A fejlesztés alapelvei  
 
Az e-kormányzás és e-közigazgatás kialakítása szempontjából az alábbi 

megállapítások, alapelvek fogalmazhatók meg:  
 1. A „szolgáltató állam” elválaszthatatlanul összefonódik az e-kormányzás 
megvalósításával.  
 2. Az elektronikus közigazgatás önmagában nem fedi le az e-kormányzás 
mőködésének egészét, hanem annak szerves részét képezi.  
 3. A kormányzás szolgáltató funkciója nem az elektronikus közigazgatás rendszerébıl, 
hanem a részvételi demokrácia lényegébıl fakad.  
 4. Az e-kormányzás és közigazgatás alapvetıen infrastrukturális meghatározottságú és 
elválaszthatatlan az élet minden területére kiterjedı intelligens fejlesztésektıl.  
 5. Az „elektronikus” (e-) jelzı egyszerre utal az alkalmazott infokommunikációs 
technológiára és arra, hogy a közszféra intézményei és az állampolgárok közötti kapcsolat 
közvetlen és interaktív, a társadalom minden tagjára kiterjed, a „szolgáltatások” az 
állampolgárok elvárásaihoz, igényeihez és sajátos élethelyzeteihez idomulnak.  
 6. Az e-közigazgatás funkcionális feladatait és a feladatokat ellátó hivatalok, 
intézmények területi illetékességét a globális térszerkezetbe való illeszkedés és a helyi / 
térségi specifikus adottságokra alapozott „ellátottság” kritériuma alapján kell meghatározni.  
 7. Az e-kormányzásban az „ellátottság” fogalma a szubszidiaritás (kiegészítés), a 
kooperáció (együttmőködés, partnerség) és participáció (részvétel) alapelveinek együttes 
érvényre juttatásával valósul meg.  
 8. Az e-közigazgatás a tudásalapú társadalom és gazdaság megvalósulásának motorja: 
motiválja és felpörgeti az infokommunikációs infrastruktúra fejlesztését, hozzájárul a digitális 
kultúra terjesztéséhez (társadalmi befogadásához), alapot teremt az elektronikus 
tartalomfejlesztés (információs adatbázisok) és tartalomszolgáltatás dinamikus fejlıdésének. 

Az e-közigazgatás kialakítása tehát elválaszthatatlanul összefonódik az e-
kormányzással. Következésképpen az információs korban a közigazgatás átalakítása nem 
valósítható meg az alapvetı kormányzási célkitőzések és funkciók figyelembevétele nélkül. 
Fejlesztési szempontból ez azt jelenti, hogy a közigazgatás elektronizált mőködési 
rendszerével párhuzamosan és egy idıben meg kell teremteni annak eredményes, gyakorlati 
mőködéséhez szükséges társadalmi feltételeket is. Csak a kettı együttes megvalósulása teremt 
alapot az információs társadalomnak, s vele együtt a részvételi demokráciára épülı e-
kormányzásnak.  

3.7.1.2. Feladatok és funkciók, önkormányzatokra jellemzı tevékenységek köre 
 

Az önkormányzatok jogait és kötelezettségeit az önkormányzati törvény rögzíti. 
Általános elv, hogy az önkormányzatok alapjogai mindenütt azonosak, ugyanakkor 
kötelezettségeik eltérıek lehetnek. A kötelezettségek két csoportját különbözteti meg a 
törvény:  
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- kötelezı feladatok  
- önként vállalt feladatok   
A feladatok a terület és településfejlesztéshez valamint a közszolgáltatásokhoz 

kötıdnek. 

3.7.1.2.1. Önkormányzati mőködéshez köthetı tevékenységek 
 

- Területi és egyéb szervek létrehozása, mőködtetése (bizottságok, kökltségvetési 
szervek, közalapítványok, gazdasági és közhasznú társaságok stb.) 

- Éves tervezés, stratégiai tervezés (gazdasági program, ágazati és funkcionális 
feladatok stratégiai tervezése, költségvetés, célprogramok) 

- Rendeletalkotás, határozathozatal, vezetıi döntéshozatal, belsı szabályozás 
(SZMSZ, ügyrend, közszolgálati szabályzat,ügyviteli és gazdálkodási szabályzatok, 
minıségbiztosítás stb.) 

- Irányítás, vezetés (operatív feladatok ellátása: munka és feladattervek készítése, 
munkaszervezés és feladatkiosztás, számonkérés, kötelezettségvállalás, utalványozás stb.) 

- Felügyelet és ellenırzés (költségvetési szervek irányítása és ellenırzése, közérdekő 
bejelentések kezelése, panaszok intézése stb.) 

- Képviselet és együttmőködés (általános önkormányzati képviselet, 
partnerkapcsolatok, civil szervezetek, társulások – pl. kistérségi együttmőködés -, 
érdekképviseleti tagság, nemzetközi kapcsolatok stb.) 

- Tájékoztatás (lakosság, ügyfelek, nem önkormányzati civil és gazdálkodó 
szervezetek, médiák irányában, Interneten (web lap) és kiadványok formájában)   

Településrendezés, településfejlesztés és helyi gazdaságfejlesztés 

 
Ide tartoznak – a teljesség igénye nélkül – a helyi építési szabályzat kialakítása, a 

településrendezési tervek elkészítése, területszervezési kérdések, munkahelyteremtés, 
foglalkoztatás bıvítés, térségfejlesztés, önkormányzati beruházások, befektetések, beruházási 
kedvezmények meghatározása, turizmus stb. 

 

Közszolgáltatások 

 
- Humán jellegő közszolgáltatások: közoktatás, közmővelıdés, egészségügyi és 

szociális ellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások  
- Kommunális szolgáltatások: ivóvíz, csatorna, elektromos energia, gáz, 

hulladékkezelés, tömegközlekedés stb. Ebbe a körbe kell sorolnunk a jövıben az információs 
közmőrendszert is. 

- Egyéb szolgáltatások: nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak biztosítása, a 
tudomány, mővészet és sport támogatása stb.    

 

 Pénzügyi és gazdálkodási szolgáltatások 

 
- Éves költségvetés és zárszámadás 
- Operatív gazdálkodás: számvitel, könyvelés, forrásteremtés, helyi adóhoz 

kapcsolódó feladatok, költségvetési szervek gazdálkodása 
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Vagyonkezelés 

 
Vagyonkataszter, vagyonhasznosítás, karbantartás, felújítás, befektetés, vállalkozás 

stb. 
 

Közigazgatási szolgáltatások és hatósági ügyintézés 

- Ügyfélszolgálat: Lakossági tájékoztatás, ügyfél-felvilágosítás, nem önkormányzati 
hatáskörbe tartozó ügyekben segítségnyújtás, önkormányzati adatvagyon közérdekő és 
közhasznú adatszolgáltatása 

- Hatósági ügyintézés: államigazgatási és önkormányzati hatósági eljárások, hatósági 
nyilvántartás, ellenırzés, okmányok és engedélyek, folyamatos ügyfélszolgálat biztosítása stb. 

 

Az önkormányzatok és az államigazgatási szervek / hivatalok feladatellátásával szembeni 
elvárások és a megvalósítás kritériumai 

 
Az önkormányzatok és az államigazgatási szervek feladatellátásával szembeni 

általános elvárásokat az európai és a hazai dokumentumok alapján az alábbiakban 
foglalhatjuk össze: 

- Szolgáltató jelleg erısítése 
- A szervezetek belsı hatékonyságának fokozása 
- A változó igényekhez és az új mőködési rendhez rugalmasan alkalmazkodó 

szervezet kialakítása 
- A mőködési és döntéshozatali folyamatok átláthatóságának biztosítása 

Az Európai Unió a tagállamok számára meghatározza azon kötelezettségeket, 
amelyek az állampolgárok illetve az üzleti élet szereplıi számára Interneten keresztül 
nyújtandó közszolgáltatások körére vonatkozik.56 Az alapvetı szolgáltatásokat rögzítı 
dokumentum az elektronikus szolgáltatásoknak, az infrastrukturális fejlettségtıl függıen, öt 
szintjét57 különbözteti meg: 

1. Információszolgáltatás: on-line információk nyújtása a közigazgatási 
szolgáltatásokról. Alapvetıen az ügyleírásokat tartalmazó szolgáltatások körét jelenti. - 
Miután ez a szolgáltatás nem Internet alapú infokommunikációs eszközök útján is biztosítható 
(pl. kábel-televízió, rövid formában mobil szolgáltatások keretében), úgy véljük, hogy a jelen 
hazai viszonyok között, amikor még számos településen nincs, vagy csak szők körben létezik 
hálózati hozzáférési lehetıség, az elsı szint tartalmi követelménye mindenütt biztosítható.  

2. Egyirányú interaktivitásra épülı szolgáltatások: az ügyleírásokon túl az 
ügyintézéshez szükséges őrlapok, nyomtatványok letölthetı és/vagy nyomtatott formában 
történı biztosítása (ezen a szinten már csak az Internet alapú kapcsolódás képzelhetı el)  

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 ügymenetének bıvítésével egészül 
ki.   

5. Automatizált e-közigazgatási szolgáltatások: az ú.n. pro-aktív ügyfélorientált 
szolgáltatások nyújtása az adatok újrahasznosítása révén (targetizáció) 

                                                 
56 Common List of Basic Public Service 
57 Az ötödik szint megjelenése az i2010 címő dokumentumban jelenik meg 
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Az e-kormányzás és e-közigazgatás megvalósításának  

általános követelményrendszere 
Intézményi oldalról Társadalmi oldalról 

Fejlett infrastruktúra : nagy sebességő, 
szélessávú interaktív hálózottság (Internet, 
intranet, extranet) 

Mindenki számára hozzáférés 
biztosítása, 

Befogadás – digitális kultúra 
Alkalmazás – információs írásbeliség 

Adatbázisok sokasága (tudásközpontok-
információs csomópontok):  

Folyamatos frissítés – naprakész 
adatszolgáltatás 

 

Biztonság: ügyfél azonosítás, e-aláírás, 
hitelesítés - személyi adatok kezelése  

Bizalom   

Portálok rendszere               győjtı portál 
szolgáltatások, adatcsere, tudáslogisztika 

és tudásmenedzsment 

Kommunikáció  
Nyilvános hozzáférési pontok 

Kompetencia és flexibilitás 
Egyszerőség, érthetıség, szakszerőség, 

személyre szabott szolgáltatás 

Egyedi igények megfogalmazásának 
képessége, digitális kultúra  

Transzparencia Nyilvánosság részvételi demokrácia    
Intézmények közötti együttmőködés Információ- és adatcsere, adat-

újrahasznosítás 
Innováció: informatikai, alkalmazási és 

szolgáltatói 
Fejlett innovációs és innovatív miliı 

22. táblázat 
 

A szolgáltatások körének lehatárolása  

 
Az Európai Bizottság ajánlás formájában meghatározza azon szolgáltatások körét is, 

amelyeknek elektronikus úton történı biztosítását alapvetı fontosságúnak tartja az 
információs társadalom és gazdaság megvalósulásának folyamatában. Az ajánlásokat az 
alábbi táblázatban foglaljuk össze. (23.táblázat) 

    
Az Európai Bizottság által megjelölt 20 alapvetı adminisztratív szolgáltatás 

követelményrendszere 
Az állampolgárok számára  A gazdasági szféra számára  

Jövedelemadó - bevallás és kiértesítés Társasági adóval kapcsolatos szolgáltatások 
Általános Forgalmi Adóval kapcsolatos 
szolgáltatások 
Új társaság bejegyzése 

Munkaügyi hivatalok  – Álláskeresés  
Társadalom Biztosítási szolgáltatások 
(kifizetések)58 
Munkanélküli segély 
Gyermekek után járó pótlékok 
Gyógyászati költségek 
Tanulói ösztöndíjak 

Munkavállalók  részére nyújtott hozzájárulások 

                                                 
58 A felsoroltak közül legalább három elem megvalósítása 
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Személyi dokumentumokkal kapcsolatos 
szolgáltatások – útlevél, gépkocsivezetıi 
jogosítvány 

Adatközlések a statisztikai hivatal részére 

Gépkocsi nyilvántartásba vétel Vámnyilatkozatok 
Építési engedély kérelem Környezetvédelemmel kapcsolatos 

engedélyezések 
Rendırség irányába tett bejelentések Közbeszerzés 

Közkönyvtárak – nyilvános elektronikus 
katalógusok használata 

 

Születési és házassági bizonyítványok 
kezelése és kiadása 

 

Felsıbb oktatásba való jelentkezés  
Lakcímváltozás  
Egészségüggyel kapcsolatos 

szolgáltatások 
1. interaktív tanácsadás 
2. korházi és más egészségügyi 
intézménybe való bejelentkezés 
3. korházi szolgáltatások 

 

13. táblázat 
Az ajánlások és a magyarországi lehetıségeket valamint sajátosságokat is figyelembe 

véve az IHM által készített e-önkormányzati részstratégia59 a következı közigazgatási 
szolgáltatások megvalósítását irányozza elı: 

 

e-Közigazgatási szolgáltatások az állampolgárok irányába: 
- Személyi okmányok (személyi igazolvány, útlevél, gépjármővezetıi engedély) 
- Hatósági igazolások (születési, házassági, halálozási anyakönyvi kivonatok) 
- Lakcím változtatás bejelentése 
- Gépjármő regisztráció, súlyadó-fizetés 
- Építési engedélyezés 
- Szociális juttatások, támogatások kifizetése 
- Helyi adózás 
- Egészségüggyel kapcsolatos szolgáltatások (interaktív tanácsadás, intézmények 

speciális szolgáltatása, bejelentkezés) 

e-Közigazgatási szolgáltatások az üzleti szféra irányába: 
- Iparőzési adó 
- Gépjármő-súlyadó 
- Engedélyezések: iparengedély, telephely-engedély 
A közszolgálati-, és kereskedelmi szolgáltatások regisztrálása, vezérlése, 

dokumentálása (például víz-, gáz-, elektromos szolgáltatások vezérlése és számlázása, az e-
közigazgatási, önkormányzati feladatok gyors, hatékony lebonyolítása), az interaktív 
televíziózás, a mindennapos Internet-használat, a videó-telefon, a videó-konferencia (az 
önkormányzatok és lakossági fórumok között), valamint egyidejő oktatás, képzés 
megvalósítására, az Internet alapú telefonhálózat, a távoktatás és távmunka. Ez a mindennapi 

                                                 
59 MITS – e-Önkormányzat Ágazati Informatikai Részstratégia (Munkaanyag) (készítette: HRK 

Consulting Tanácsadó Kft), 2003.09.02. www.magyarország.hu 
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élet számos területén jól kihasználható rendszer élhetıbb környezetet, többszörösen bıvülı 
munkavégzési és kommunikációs lehetıségeket kínál a lakosság számára. 

Ha alaposan átgondoljuk és megfelelı absztrakciós szinten vizsgáljuk az elıbbi 
szolgáltatásokat, akkor az „üzleti logika” alapján egyetlen értelmes válasz adható: a 
közigazgatás ügyeket intéz, dolgoz fel (azaz a közigazgatás „eredményes” outputjai: az 
elintézett ügyek). 

Elvileg két ügy-alaptípusról beszélhetünk: 
• G2C (közigazgatás-állampolgár) és G2B (közigazgatás-üzleti szféra) típusú ügyek 
• G2G (közigazgatás intézményei közötti) ügy-típusok  
Az európai indikátorok világosan jelezik, hogy a húsz e-közszolgáltatás bevezetése 

mellett nagyon fontos a társadalmi-gazdasági beágyazottság, azaz az e-közigazgatást az 
állampolgárok és a vállalkozások közül hányan és mire használják. További ajánlások 
jelentek meg a 2006 áprilisában nyilvánosságra hozott az i2010 e-Kormányzati Akciótervben. 
Mindebbıl az következik, hogy magasabb technológiai színvonalon (lásd: mesterséges 
intelligencia fokozatos alkalmazása) a tényleges szolgáltató közszolgáltatás elérése a cél, 
amelynek a valódi hasznossága az állampolgári, gazdasági és társadalmi sikerességén múlik. 
A sárospataki e-önkormányzás- és e-közigazgatásfejlesztési stratégia sem tehet mást, 
minthogy ezen feladatokat felvállalja.   

3.7.2. A sárospataki e-közigazgatás fejlesztés alapelvei és célkitőzései 
 
1. Az önkormányzatok jellemzıen kötött szabályozási valamint saját jogalkotási 

rendben dolgoznak. Ez egyben azt is jelenti, hogy a jelenleg még nem integrált, különbözı 
személyeknél vagy szervezetekben mőködtetett szétszórt adatbázisok, sajátos belsı 
munkafolyamatok megkövetelik, hogy minden önkormányzati hivatalon belül egyenként is 
megfogalmazásra kerüljenek:  

� a fejlesztés fı szakmai irányai,  
� a fejlesztéssel és szemben támasztott követelmények,  
� javaslatok a konkrét alkalmazásokra (projektek) 
2. A fokozatosság elve: az alkalmazások megvalósulása lépésrıl léprésre, a település 

illetve az igazgatási területi szint nagyságától, befogadóképességétıl függıen történik. A 
fokozatosság elvét több érv is alátámasztja:  

� még jó néhány éven keresztül számolnunk kell a hagyományos és az elektronikus 
ügymenetek párhuzamosságával;  
� a rendszer kialakításánál tekintettel kell lenni a hivatali apparátusok és a személyi 
állomány felkészítésére, képzésére;  
� hosszútávon az e-kormányzás és e-közigazgatás sikere a lakosság befogadó 
képességétıl is függ;  
3. A fejlesztés iránya az önkormányzatoknál is papírnélküli közigazgatás rendszerének 

fokozatos kialakítása, amely átszövi az elektronikus közigazgatás teljes tevékenységét.   
Papírnélküli közigazgatáson a közszereplık feladatainak elvégzéséhez szükséges 

elektronikus, digitalizált kommunikációját értjük, mely több cselekvési irányban valósulhat 
meg:  

� A polgármesteri hivatalok az adatok, információk elektronikus kezelésével látják 
el a feladataikat. A szervezeten belüli feladatok hatékony, elvégzése szorosan összefügg az 
irodaautomatizálással, a különbözı munka folyamatvezérlı rendszerekkel. Célja a korszerő 
ügyvitelben, hogy az ügyiratok elektronikus formában közlekedjenek, nyomon követhetıvé 
váljanak. A jól és eredményesen mőködı hivatalhoz ma már egységes adatbázisokat, 
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összefüggı integrált rendszereket kell kiépíteni, és erre kell az apparátust megfelelı képzéssel 
felkészíteni.  

� Az önkormányzati igazgatás másik fı irányát, a közszolgáltatást biztosító 
intézményrendszer alkotja. Egy-egy közigazgatási feladat ellátása sok esetben több 
intézményt is érinthet. Az intézmények és az irányító képviselıtestület, polgármesteri hivatal 
megfelelı kapcsolata esetén a feladatok elvégzése hatékonyabbá, átláthatóvá tehetı.  Az ilyen 
kapcsolatoknál elıtérbe kerül a közvetlen korszerő belsı (Intranet) és külsı hálózatban 
(Internet) mőködı kapcsolat.  Ezek meghatározásához és mőködtetéséhez tisztázni kell a 
jogosultsági kérdéseket: ki és milyen formában ismerheti meg a különbözı információkat.  

� A szolgáltató önkormányzat feladatának harmadik területét a lakossággal – 
ügyfelekkel kialakított korszerő információ kapcsolatépítés jelenti. Az állampolgár hivatalos 
ügyeinek intézésekor és a közszolgáltatás igénybevételekor kapcsolatba kerül az 
önkormányzat különbözı szervezeteivel, intézményeivel. A kapcsolatok során szerzett 
tapasztalatok, benyomások alapján ítéli meg a hivatali munkát, az intézmények 
együttmőködését, a szolgáltató önkormányzási kép kialakulását. Fontos szempont a hivatali 
munka hatékonysága és eredményessége is. Az állampolgárnak ugyanis nem kell ismernie az 
ügymenet teljes folyamatát, de folyamatos tájékoztatást igényel arról, hogy ügyei miként 
haladnak elıre. A tájékoztatás a hivatali kommunikáció fontos, „szolgáltató” részét képezi. 

4. Információs alapellátás meghatározása: az EU elvárásaival összhangban változást 
kell elérni az önkormányzati munka átláthatóságában, hatékonyságában, a közérdekő és 
digitális információk hozzáférhetıségében, az állampolgári tájékoztatás, ügyintézés 
informatikai támogatásában egyaránt. A részvételi demokrácia (s a majdani e-demokrácia) 
felé vezetı út egyik fontos követelménye tehát a helyi közhatalomnak nyilvános, széles kör 
számára hozzáférhetı szolgáltatásai legyenek. Ennek érdekében meg kell határozni az 
információs alapellátást formai és tartalmi körét. Erre vonatkozóan a hazai irányelvek és 
elıírások megfelelı támpontot nyújtanak, de ennek ellenére, véleményünk szerint, tekintetbe 
kell venni a rendszert használó helyi társadalom igényeit is.  

5. Az megvalósítás garanciális területének meghatározása (még akkor is, ha 
Sárospatakon és a kistérségben ez ma még a lakosság nagy részét rövidtávon nem érinti).  

� Elektronikus adatcsere szabályozása: elektronikus okmányok, dokumentumok 
sértetlensége, titkosítása, hitelesítése, letagadhatatlansága;  

� A titkosítás hatékony, feltörésmentes biztosítása: a papírnélküli közigazgatás 
megköveteli az adatok megfelelı titkosításának módját, hiszen a hivatali munka során 
többnyire olyan információk közlekednek, melyek illetéktelen kezekbe kerülve visszaélésre 
nyújtanak lehetıséget.  

� A kialakítandó informatikai rendszer fontos tulajdonsága az, hogy az üzenetek 
(információk) feladói pontosan azonosíthatók, nem letagadhatók, bizonyító erıvel bírnak.  

� A digitális aláírás és a hitelesítés intézményi kereteinek és felügyeletének 
kialakítása. Az elektronikus aláírás a közhivatali munka során a szereplık azonosításához 
szükséges. Ilyen jellegő azonosítás hiányában papírnélküli közigazgatás el sem képzelhetı. A 
digitális aláírással, a hagyományos, papíron történı aláíráshoz hasonlóan, ám számítógépes 
környezetben biztosítják az üzenetek hitelességét.60   

� A digitális adatok hitelesítésére szolgál a kódsorozat.  Ez lehetıvé teszi, hogy 
minden digitálisan aláírt üzenet olvasója ellenırizni tudja az üzenetet küldı 

                                                 
60 A digitális aláírás bevezetése sajnálatos módon, bár Magyarország elsıként fogadott el erre 

vonatkozóan törvényt, még mindig várat magára. Ennek ellenére ettıl a céltól nem tekinthetünk el, mert nélküle 
az e-közigazgatás megvalósulása értelmetlen: az adminisztrációban hosszútávra konzerválja a kettıs rendszerő 
ügymenetet, nem költség-hatékony, az állampolgár számára követhetetlen és átláthatatlan, az ügyintézık 
számára dupla munkát jelent.    
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személyazonosságát, s az üzenet sértetlenségét. A digitális aláírás garanciális mőködését egy 
un. Hitelesítı Központ biztosítja.61 A digitális aláírás rövidtávon, a helyi önkormányzatokon 
belül is valóság lesz, a fejlesztés során számolni kell vele, a jegyzın kívül kell olyan 
köztisztviselı, aki ismeri, és az alkalmazást használja.  

� Védelem az on-line (közvetlen kapcsolatban bonyolódó) csalások ellen 
6. Gazdálkodási információs rendszer: az önkormányzati szervek és intézmények 

költségtakarékos mőködéséhez elengedhetetlen, hogy a gazdálkodás hatékonyan valósuljon 
meg. Ma már az informatikában olyan a szervezeteket támogató alkalmazások (szoftverek) 
állnak rendelkezésre, amelyek megfelelıen képesek segíteni egy szervezet gazdálkodását a 
papírmunka minimálisra történı csökkentésével.62  

� A rendszer elsıdleges célja: az adott gazdálkodási körülményekhez igazodva 
támogassa az intézményi, hivatali gazdálkodást, képes legyen nagyon pontosan és 
kifinomultan követni a gazdálkodási folyamatokban, a szervezetek felépítésében, a számviteli 
elıírásokban a szervezetek-, felhasznált adatok- és az igénybe vett funkciók mennyiségében 
történı folyamatos és nagyobb arányú változásokat is. Hatékonyan támogassa az 
önkormányzat és szervei éves tervezését, a napi elıirányzat-gazdálkodást, 
kötelezettségvállalást. Rugalmasan alakítható jogosultsági hierarchiája alkalmas legyen 
minden költségvetési intézményi igényt kielégíteni. A rendszer fel legyen készítve a legújabb 
technológiák alkalmazásával a jövı informatikai kihívásaira, és alkalmas legyen az uniós 
elvárásokra.  

� A gazdálkodás rendszerével kapcsolatosan általános követelmények:  
° Gazdálkodási információk a költségvetés alrendszer szintjén összesítve

 gyorsan, pontosan rendelkezésre álljanak;  
° Csökkenjen a papírmunka;  
° Egységesen elektronikus formában elı állítható gazdálkodási információk; 

koncentrált, minıségi számítástechnika jöjjön létre az intézményeknél;  
° A gazdálkodás végrehajtása korszerőbbé és átláthatóbbá váljon; az

 önkormányzati és intézményi szintő tervezés egyszerősödjön; jogszabályi
 változások rugalmas követésének lehetısége javuljon;  

° Kevesebb pénzügyi, számviteli és informatikai szakember igény a hivataloknál 
és az intézményeknél; az alapfeladat ellátására való koncentrálás;  

° Az önkormányzat és intézményei közötti elektronikus adatkapcsolat
 kialakítása;  

° Az Uniós elvárásoknak megfelelı rendszer alakuljon ki.  
7. A hivatali modernizáció és a papírnélküli munkavégzés egyik alapvetı feltétele, 

hogy az irodai feladatokat elektronikus módon végezzük el.   
� Irodaautomatizálás: a „manuális” irodai tevékenységek (adatbevitel, 

adatfeldolgozás, adattárolás, adminisztrációs munkafolyamatok, stb.) kiváltása és/vagy 
hatékonyságának, gazdaságosságának, sebességének, rugalmasságának és megbízhatóságának 

                                                 
61 A digitális aláírás és hitelesítés komplex programját országos szinten kell megoldani. Erre 

vonatkozóan készül az IHM-ben egy önálló részstratégia, amelynek elıkészítése folyamatban van. ld. MITS – 
Elektronikus aláírás részstratégiája (Munkaanyag) www.ihm.hu ; A hitelesítés kérdésével foglalkozik a 
Belügyminisztérium ágazati szintő középtávú informatikai stratégiőája, amely a hitelesítı központok kérdését 
önálló startégia kidolgozásába utalja. www.bm.hu 

62 A rendszerek alkalmazásával az összesített gazdálkodási információk gyorsabban elıállíthatók és a 
szervezetek gazdálkodása is könnyen ellenırizhetıbb, és különbözı – erre hivatott – szervek számára 
biztosíthatók.  Költségvetési szervek gazdálkodási információs rendszerét támogató informatikai megoldásoknál 
a jelenlegi szoftver sokszínőség ellentmond annak a követelménynek, hogy a költségvetési intézmények 
gazdálkodása, egységesített szabályok, eljárások alapján történik. Ebben a körben ezért érdemes megvizsgálni, 
hogy milyen informatikai megoldást alkalmazunk. 
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növelése a különbözı korszerő technikai eszközök és rendszerek, valamint információ-
feldolgozási módszerek aktív alkalmazásával. Miután az önkormányzati hivatalok 
szervezeteire a kötött hivatali ügymenet a jellemzı. Egy munkafolyamatokat támogató 
informatikai rendszerrel könnyen erısíthetı a hatékonyabb munkavégzés. - Akár papíron, 
akár elektronikus hordozón tárolják az iratokat, feldolgozásuk menete lényegében 
megegyezik. Minden beérkezı dokumentum elindít egy munkafolyamatot. Akár hosszú, akár 
egyszerő a folyamat, megvannak a maga lépései. A tapasztalatok szerint sok helyen nem 
alakítanak ki korszerő ügyviteli rendszereket, ezért az ügyvitel megbízhatatlan és 
áttekinthetetlen.  

� Elektronikus dokumentumkezelési megoldásokra mindenekelıtt olyan helyeken 
- többek között a polgármesteri hivatalnál - (pl. állam- és adóigazgatási szerveknél, 
vámigazgatásban, önkormányzatoknál, pénzintézeteknél) van szükség, ahol az irodai 
feladatok tipizálhatóak.  Általában törvényi vagy belsı szabályozás írja le a használatos 
dokumentumok formáit, fajtáit.  

8. Az információs társadalom kulcskérdésként kezeli a szolgáltató közigazgatás az 
„egyablakos” ügyintézés lehetıségének megteremtését. 

A megvalósítás már több önkormányzatnál megkezdıdött. Az „egyablakos” rendszer 
bevezetéséhez olyan generális kérdéseket kell rendezni, illetve feladatokat kell megoldani, a 
helyi és központi jogi szabályozás terén, mint az „egyablakos” ügyvitel eljárási rendjének 
kidolgozása, adatbázisok elvi összekapcsolása, adattulajdonosi érdekek tisztázása, 
adatbázisok fizikai összekapcsolása, adatbázisok közötti kommunikációs közeg felépítése, a 
kommunikáció szellemi és technikai feltételeinek megteremtése.  

� Az „egyablakos” ügyintézés fogalma: az „egyablakos” rendszer alatt azt az 
ügyviteli eljárási rendet értjük, mely az állampolgár számára biztosítja, hogy több 
közigazgatási szervezetet, vagy szervezeti egységet érintı ügyeinek intézése egyetlen helyen 
keresztül, egyszeri kezdeményezéssel történhessen.  

� A szervezeti megoldások és információs rendszerek hozzák létre az ügyintézés 
teljes folyamatában résztvevı adatbázisokat úgy, hogy azok az „egyablakos” eljárási rend 
szerint összekapcsolhatók legyenek.  

� A közigazgatás szolgáltató jellegének fejlesztését a világháló (Internet) sokirányú 
használata szolgálja. A kormány is kiemelt feladatának tekinti e fejlesztési irányt, forrásokat 
biztosít e témakör egy-egy alkalmazása támogatására, ezért a fejlesztési programnak 
tartalmazni kell azokat az elveket, melyek a folyamatot meghatározzák.  

Az internetes célkitőzés megvalósításának elsı üteme rövid, középtávra tervezhetı, 
többek között:  

° Az önkormányzatok rendelkezzenek munkavégzésre is alkalmas honlappal. Az 
infokommunikációs fejlesztés kapcsán e célkitőzés az elsık között kell, hogy szerepeljen.  

° Az Interneten létre kell hozni azt az állampolgári kaput, mely az állampolgárok 
részére tájékoztatást nyújt az önkormányzat szervezetérıl, a közigazgatási eljárásokról és a 
nyilvános adatbázisokról; el kell érni, hogy az önkormányzat honlapján belül az 
önkormányzati feladatot megvalósító intézmény funkcionális egység rendelkezzen önálló web 
oldallal, biztosítva azok folyamatos karbantartását;  

° Meg kell valósítani, hogy minden közérdeklıdésre számot tartó közéleti 
esemény, önkormányzati, közigazgatási rendelet kerüljön digitálisan a hálózatra és legyen 
elérhetı az állampolgári kapun keresztül;  

° El kell érni, hogy az adatbázisok megbízhatóan, a közérdekő adatok nyilvánosan, 
ingyenesen, kivételesen megfizethetı áron nyújtsanak információkat;  
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° Meg kell kezdeni az önkormányzat és az állampolgár közötti információcserét; a 
lakosságot tájékoztató rendszerek mellé el kell helyezni az interaktív, párbeszédes 
rendszereket, egyének és  vállalkozó csoportok számára;  

° Elsı lépésként el kell érni, hogy a polgárok, vállalkozások, érintettek 
rendszeresen szolgáltatandó adatok formanyomtatványai elektronikusan letölthetıvé váljanak, 
és segítségükkel valósulhasson meg az adatközlés. 

9. Tartalomszolgáltatás: az önkormányzati igazgatásban a felhalmozódó nagy 
mennyiségő anyag rendkívüli érték. A tudás alapú társadalom felé haladva az adatok 
(információk) értéke rohamosan nı. A tartalomszolgáltatás az állampolgárok, külsı 
szervezetek vállalatok felé nagyon fontos része az a papírnélküli közigazgatásnak.  

A tartalomszolgáltatásban ma még jelentıs lemaradások tapasztalhatók.  A fı 
probléma abból fakad, hogy az önkormányzatok egyes szervei, szervezetei külön-külön 
fejlesztik szolgáltatásaikat, anélkül, hogy valamiféle koordinációt lehetne érzékelni. Nem, 
vagy nem kellı hatékonysággal mőködnek az elektronikus döntés elıkészítı testületi, vezetıi 
munkát támogató alkalmazások.  

10. A papírnélküli közigazgatás hatékony mőködéséhez megfelelı infrastruktúra 
kiépítésére van szükség. Ennek egyik legfıbb eleme a helyi infokommunikációs csatornák 
megléte, amelyek lehetıséget nyújtanak az adatok áramlására.  

� Ma már az intranet (belsı rendszer), Internet (világháló) térhódításával elérhetı, 
hogy nem szükséges közvetlen postai vonalakat mőködtetni, pl. az intézmények között.  Látni 
kell, a rendelkezésre álló infrastrukturális alap ma még nem teszi minden szervezetnél 
lehetıvé az integrált szolgáltatások biztosítását.  

� A fejlesztés során át kell tekinteni az „infrastrukturális adósságokat”, a telefon 
kapcsolattól az Internet összeköttetésen át a helyi kábel hálózatig. Szükséges megvizsgálni a 
számítógép állományt, a szoftverek korszerősítését, hisz ezek biztosítják az alapot a többi 
eszköz alkalmazás használatához.  

� Számolni kell a közigazgatásban az intelligens kártyák alkalmazásával, amelyek 
„univerzális felhasználhatóságuk”, titkosíthatóságuk következtében kiváló információs 
eszköznek látszanak.63 A közigazgatásban azonosításra és hozzáférési jogosultságok 
kezelésére célszerő a chip-kártyát alkalmazni (e folyamat elindult 2-3 éven belül szükséges 
lesz ennek fogadására felkészülni). Egyetlen kártya segítségével intézhetı el minden, amihez 
eddig igazolványok, kártyák, bonyolult kódok és jelszavak kellettek. Az intelligens 
alkalmazás területei a következık lehetnek:  

° Személyazonosító - a személyi igazolvány,  
° Jogosítvány, egyéb igazolványok 
° Útlevél 
° Egészségügyi kártya – nemcsak a „TB” számmal, hanem olyan egészségügyi 

adatokkal, amelyekre egy esetleges sürgısségi ellátás esetén szükség lehet. 
° Bankkártya – készpénz-felvételre illetve –befizetésre  
° Hitelkártya  

                                                 
63 Miután ugyanaz a kártya több célra felhasználható, akár adatok nyilvántartására (mint pl. azonosító 

okmányok), akár aktív felhasználásra (mint például fizetés, illetékek bonyolítása), s miután a jól alkalmazhatók a 
például személyazonosításra az egészségügyi és szociális ellátásban, célszerő lenne e kártyák széles körő 
bevezetése. Az Európai Unió egyes országai például kísérleteket folytatnak a kártya univerzális személyi 
okmányként való használatára. – ld. MITS intelligens kártya részstratégia (Munkaanyag) www.ihm.hu 
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° Beléptetı kártya – kapukhoz és számítógépekhez egyaránt alkalmazható, 
ráadásul a kártya memóriáját ez a funkció nem terheli, mert a felületén 
elhelyezett ujjlenyomat segítségével azonosít.  

Az intelligens kártyák, olyan eszközök, amelyek saját döntési jogkörrel
 rendelkeznek. Az intelligens kártya feldolgozóegysége kizárja az adatok közvetlen 
elérhetıségét, az intelligens kártyák alkalmasak egyszerre több, nagy biztonságot igénylı 
alkalmazás kiszolgálására is.  Ebben az esetben a kártya memóriája felosztásra kerül. – Az 
intelligens kártyák bevezetésére vonatkozóan már a MITS keretében elkészült a 
részstratégia. Az Új Magyarország Fejlesztési tervben,  pedig a fejlesztés prioritási tengelyébe 
került, de csak állampolgári azonosításra. 

11. Térinformatika: az önkormányzatok közszolgáltatási feladatainak végrehajtásához 
fontos alkalmazás a térbeli információk feldolgozására. A gyakorlati helyzethez kapcsolódó 
térbeli információkat biztosító információs rendszereket széles körben alkalmazzák a 
közigazgatásban.  Az alkalmazás legismertebb területei: a közszolgáltatások tervezése, 
mőködtetése, az önkormányzatok terveinek bemutatása, a környezet-vizsgálat, építéshatósági 
igazgatás, különösen annak tájékoztatási része, általában a könnyen átlátható lakossági 
információ biztosítása, stb.  

A térinformatika képes a különbözı nem informatikai szakmai területek által használt 
adatok integrálására.  Az adatok egy része a helyre vonatkozik (geometriai adatok). A 
geometriai adatok hagyományosan térképmővek formájában realizálódtak.  Az adatok másik 
része a természet, a környezet, a gazdasági és társadalmi szféra, az infrastruktúra jellemzésére 
szolgál. A települési térinformatika fejlesztésével összefüggésben, a jövıben különbözı 
specifikus célok fogalmazhatók meg:  

° a kistérség helyzetismeretének bemutatása;  
° az Európai Unió rendszerébe való beilleszkedés elısegítése, összetételének 

bemutatása;  
° a rendelkezésre álló adottságok erıforrások hatékony elosztásának, bemutatása; a 

térinformatikához kapcsolódó folyamatok áttekinthetıségének növelése (rendezési tervek, 
közmővek, természetvédelem, környezetvédelem);  

A térinformatikai alkalmazások fontos szerepet játszanak a térség és a települések 
intelligens fejlesztésében. 

12. Mőködtetés : e-központ az alkalmazások és az informatikai háttérszolgáltatásokra.  
Az államreform szempontjából az e-közigazgatás megvalósításának egyik legnagyobb 

kihívása az, hogy hogyan és milyen eszközökkel lehet megteremteni annak egységességét. A 
probléma felvetését az indokolja, hogy a közigazgatás rendszere mind területi, mind pedig 
munkavégzés tekintetében erısen tagolt és hierarchikus építmény, amelynek mőködési 
mechanizmusai e tagoltság mentén alakultak ki. Az infokommunikációs eszközrendszer 
intenzív használata szempontjából ez a strukturálódás nem okoz gondot, hiszen az alkalmazott 
technika – miután tértıl és idıtıl független – nem érzékeny a struktúrákra. Annál inkább 
érzékenységet mutat a rendszer üzemeltetése és fejlesztése szempontjából. Ugyanis az 
egymástól elkülönülten zajló tevékenységek és informatikai megoldások között a 
kommunikáció folyamatosságának biztosítására megkerülhetetlen az interoperabilitás 
biztosítása.  Ennek eléréséhez közös szabványok, egységes szervezeti és mőszaki 
keretrendszer szükségeltetik. Ahhoz, hogy az ügyfelek részérıl az e-közigazgatás 
egységességét megırizzük (tehát a front-office oldalon) biztosítani kell az e-közigazgatás 
belsı egységét és hatékonyságát a back-office oldalon, ami az alábbi tényezık függvénye: 

• a közigazgatás ügyfelek általi elérésének hatékonysága, 

• a folyamatokban felhasznált adatok ellenırzöttsége, pontossága, 

• a közigazgatás intézményeinek, nyilvántartásainak gyors, hatékony adatcseréje, 
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• a nyilvántartások karbantartottsága, naprakészsége, 

• a nyilvántartások koherenciája, redundanciája, . 

A fentiek mellett a hatékonyság kérdéskörében persze még számtalan egyéb tényezı is 
szerepet játszik (például: felhasználó barát, az adatbevitelt segítı felületek, az e-közigazgatás 
– backoffice – rendszerében meglévı és fellelhetı adatok újrarögzítésének az elkerülése stb.). 

A másik megoldásra váró probléma az, hogy ma az önkormányzatok és közigazgatási 
szervek által alkalmazott informatikai alkalmazások egymással nem, vagy csak ritkán 
kompatibilsek. Összességében elmondhatjuk, hogy informatikai szempontból a közigazgatást 
a következık jellemzik: 

• eltérı, heterogén rendszerek, 
• jelentıs és felesleges fejlesztési költségek adaptálás mellett is, 
• magas üzemeltetési költségek  
• hosszú átfutási idık, 
• a kompatibilitás és az összehasonlíthatóság várható hiánya, 
• hosszabb távú hardver-szoftver és tartalom karbantartási problémák és veszélyek, 
• helyi informatikai szakértı hiány. 

Az egységesség megvalósításának egyik fontos eszköze a modularitás, azaz a 
többlépcsıs bevezetés és alkalmazás lehetısége. Azonban belátható, hogy ez nem mindenütt 
érhetı el. Az egységesség és a rendszer hatékonysága okán tehát olyan állandóan 
rendelkezésre álló fejlesztı központok kialakítására lenne szükség, amely képes az egymástól 
függetlenül mőködı közigazgatási struktúrák informatikai rendszereit az egységesülés 
kritériumának és az interoperabilitás jegyében összefogni, ugyanakkor alkalmas a 
mőködéshez és mőködtetéshez szükséges olcsó, gyors, könnyen elérhetı szolgáltatásokat 
nyújtani.  Ebbe a körbe telepíthetık azon szolgáltatások is, amely a hardverek és softwerek 
kezeléséhez, az alkalmazásokhoz szükséges ismeretek átadásához (képzések) kapcsolódnak.  

Az elektronikus szolgáltató központok jelentıs mértékben csökkenthetik az 
önkormányzatoknál jelentkezı igen tetemes mőködési és fejlesztési költségeket. 

Az e-központok, igazodva a jelenlegi magyar közigazgatási szintekhez, létrehozhatók 
kistérségi vagy megyei / regionális keretek között. (Erre vonatkozóan néhány régióban, 
megyében már elindultak a kezdeményezések: Közép-Magyarországi régió, Hajdú-Bihar 
megye stb.). Tekintettel arra, hogy Sárospatak közigazgatási szempontból a kistérség 
központja, javasoljuk, hogy a hatékony és egységes e-közigazgatás érdekében hozzák létre a 
kistérségi e-központot, amely követésre méltó „best pratic” program lehet a régió többi 
térsége számára is, esetleg továbbfejlesztésével megyei, vagy regionális szintő e-központtá 
válhat a jövıre nézve.    

 

3.7.3. A fejlesztés önkormányzati adaptálása  
 
A fenti alapelvek, fejlesztési célkitőzések megvalósítása teljes körben minden 

településen nem valósíthatók meg, de egyes részei igen. Ezt szolgálja a fejlesztés települési 
adaptációja, a legkisebb hivatalban is megvalósítható 3-4 alkalmazás, amely egy fokozatos 
folyamatos modernizációt generál. A helyi fejlesztéseknek az igazgatási rendszer területi 
szintjeihez való illeszkedése és elektronikus győjtıportálon keresztül való összekapcsolása 
ugyanakkor lehetıvé teszi, hogy az állampolgár szempontjából mindenki számára 
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megvalósuljon a teljes ellátottság követelménye. Tekintettel Sárospatak városának a 
kistérségben betöltött központi szerepére, ez azt jelenti, hogy létre kell hozni a kistérségi 
győjtıportált. 

Az önkormányzatok és az államigazgatási szervek / hivatalok feladatellátásával 
szembeni általános informatikai elvárásokat az alábbiakban fogalmazhatjuk meg:  

� Informatikai megoldások lehetı legszélesebb körő alkalmazása  
� Informatikai alkalmazások rendszerszerő telepítése (egységes rendszer kialakítása)  
� Munkatársak szakmai felkészültsége a szervezet mőködésének hatékonysága 

érdekében 
1. Adaptálás az önkormányzat tevékenységéhez  
Az önkormányzatok jogait és kötelezettségeit az önkormányzati törvény rögzíti. 

Általános elv, hogy az önkormányzatok alapjogai mindenütt azonosak, ugyanakkor 
kötelezettségeik eltérıek lehetnek. A kötelezettségek két csoportját különbözteti meg a 
törvény:  

o kötelezı feladatok  
o önként vállalt feladatok   
A feladatok a terület és településfejlesztéshez valamint a közszolgáltatásokhoz 

kötıdnek. 
Önkormányzati mőködéshez köthetı tevékenységek: 

� Területi és egyéb szervek létrehozása, mőködtetése (bizottságok, költségvetési 
szervek, közalapítványok, gazdasági és közhasznútársaságok stb.) 

� Éves tervezés, stratégiai tervezés (gazdasági program, ágazati és funkcionális 
feladatok stratégiai tervezése, költségvetés, célprogramok) 

� Rendeletalkotás, határozathozatal, vezetıi döntéshozatal, belsıszabályozás (SZMSZ, 
ügyrend, közszolgálati szabályzat, ügyviteli és gazdálkodási szabályzatok, 
minıségbiztosítás stb.)  

� Irányítás, vezetés (operatív feladatok ellátása: munka és feladattervek készítése, 
munkaszervezés és feladatkiosztás, számonkérés, kötelezettségvállalás, utalványozás 
stb.) 

� Felügyelet és ellenırzés (költségvetési szervek irányítása és ellenırzése, közérdekő 
bejelentések kezelése, panaszok intézése stb.) 

� Képviselet és együttmőködés (általános önkormányzati képviselet, partnerkapcsolatok, 
civil szervezetek, társulások – pl. kistérségi együttmőködés -, érdekképviseleti tagság, 
nemzetközi kapcsolatok stb.) 

� Tájékoztatás (lakosság, ügyfelek, nem önkormányzati civil és gazdálkodó szervezetek, 
médiák irányában, Interneten (web lap) és kiadványok formájában)   
   
Településrendezés, településfejlesztés és helyi gazdaságfejlesztés 

Ide tartoznak (a teljesség igénye nélkül): 
� helyi építési szabályzat kialakítása,  
� településrendezési tervek elkészítése,  
� területszervezési kérdések, munkahelyteremtés,  
� foglalkoztatás bıvítés,  
� térségfejlesztés,  
� önkormányzati beruházások,  
� befektetések, beruházási kedvezmények meghatározása,  
� turizmus stb. 

  
Közszolgáltatások 



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

Stratégiakutató Intézet Kht. 169 

� Humán jellegő közszolgáltatások: közoktatás, közmővelıdés, egészségügyi és 
szociális ellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások  

� Kommunális szolgáltatások: ivóvíz, csatorna, elektromos energia, gáz, 
hulladékkezelés, tömegközlekedés stb. Ebbe a körbe kell sorolnunk a jövıben az 
információs közmőrendszert is. 

� Egyéb szolgáltatások: nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak biztosítása, a 
tudomány, mővészet és sport támogatása stb.    
 
Pénzügyi és gazdálkodási szolgáltatások 

� Éves költségvetés és zárszámadás 
� Operatív gazdálkodás: számvitel, könyvelés, forrásteremtés, helyi adóhoz kapcsolódó 

feladatok, költségvetési szervek gazdálkodása 
 

Vagyonkezelés 
� Vagyonkataszter,  
� Vagyonhasznosítás,  
� Karbantartás,  
� Felújítás, befektetés,  
� Vállalkozás stb. 

 
Közigazgatási szolgáltatások és hatósági ügyintézés 

� Ügyfélszolgálat: lakossági tájékoztatás, ügyfél-felvilágosítás, nem önkormányzati 
hatáskörbe tartozó ügyekben segítségnyújtás, önkormányzati adatvagyon közérdekő és 
közhasznú adatszolgáltatása 

� Hatósági ügyintézés: államigazgatási és önkormányzati hatósági eljárások, hatósági 
nyilvántartás, ellenırzés, okmányok és engedélyek, folyamatos ügyfélszolgálat 
biztosítása stb. 

3.7.4. A fejlesztés általános és specifikus célkitőzései 
 
A fejlesztések egymástól önkormányzati és igazgatási feladatokban, informatikai és 

fejlesztési lehetıségekben egyaránt eltérı területi szinteken valósulnak meg. Ez egyben azt 
jelenti, hogy minden egyes településnek (község, nagyközség, város), kistérségnek (valamint 
megyének / régiónak) ki kell dolgoznia a sajátosságaihoz igazított informatikai fejlesztési 
koncepcióját.  

1. Általános célkitőzések 
� Megfelelés az önkormányzatok belsı mőködésébıl valamint a helyi társadalmi és 

gazdasági igényekbıl fakadó igényeknek. 
� Széleskörő belsı és külsı funkcionalitást megvalósító átfogó informatikai 

megoldások alkalmazása. 
� Megoldást nyújtson a leggyakoribb önkormányzati problémákra. 
� Nyílt, szabványos eszközök és megoldások használata, amelyek képesek a más 

szervezetekkel, intézményekkel való széleskörő együttmőködésre (e-kormányzat, e-gazdaság, 
e-egészségügy, e-oktatás, e-környezetvédelem, megyei és késıbb regionális e-önkormányzati 
rendszer) 

� Átfogó integrált rendszer kialakítása, amely képes elısegíteni a belsı ügyintézési, 
ügyviteli, költségvetési (gazdálkodási) folyamatok integrálását valamint a szervezet 
munkájának hatékonyságát. 
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� Moduláris telepítés: minden felhasználónak csak azokat a modulokat kelljen 
alkalmaznia, amelyek elvégzendı feladatainak ellátásához szükségesek. 

� Olyan korszerő megoldások preferálása, amelyek képesek rugalmasan 
alkalmazkodni a környezet (pl. változó közigazgatási rendszerbıl és térszerkezetbıl 
bekövetkezı mőködési folyamatok és szervezetek) valamint az infokommunikációs 
technológia dinamikus változásaihoz. 

� Hatékony, szolgáltató közigazgatás 
� Nyitott és átlátható közszféra 
 
2. Specifikus célkitőzések 
� A költség-hatékony informatikai fejlesztés szempontjai miatt nem nyirbálhatók 

meg a funkcionalitással szemben támasztott követelmények. 
� Megfelelı sávszélességő és elérhetı hálózat biztosítása, 
� A széleskörő szolgáltatások biztosítása érdekében a partnerségi kapcsolatok 

erısítése (szubszidiaritás elve). 
� A közösségi és egyéni hálózati hozzáférések biztosítása  
o Teremtse meg a társadalmi és gazdasági térbeli esélyegyenlıséget: tegye lehetıvé 

a nemzetközi pénzügyi források, illetve a vállalkozói és befektetıi tıke területfejlesztési 
programokba való bevonását,  

� Mozdítsa elı a valóságos igényeken alapuló, interaktív, integrált információs lánc 
kialakulását.  

� Alapalkalmazások rendelkezésre állásának biztosítása  
� Humán erıforrás fejlesztés: felhasználói ismeretek és készségek színvonalának 

emelése 
 

3.7.5. A sárospataki e-közigazgatás-fejlesztés tengelyét alkotó prioritások és 
beavatkozási területek 
 

1. Korlátlan széles sávot biztosító, mindenki számára hozzáférhetı infokommunikációs 
közmőrendszer kiépítése  

2. Az e-közigazgatás és az e-önkormányzás szervezeti és mőködési rendszerének üzleti 
típusú folyamat modell mentén történı kialakítása, a funkciókhoz kapcsolódó 
informatikai alrendszerek és modulok bevezetése  

a. Üzleti típusú folyamat-modell kialakítása 
b. Funkciókhoz kapcsolódó informatikai alrendszerek fejlesztése (back-office – 

front-office) 
c. Térinformatikai rendszer kialakítása 
d. Elektronikus közigazgatás mőködési környezetének integrálása – győjtıportál 

fejlesztés 
e. Humánerıforrás fejlesztés 

3. A tudásalapú gazdaság fejlesztése  
a. a regionális térhez csatlakoztatható helyi e-gazdasági tér kialakítása  
b. innováció orientált fejlesztések elindítása, K+F típusú fejlesztések elindítása 

4. Az e-önkormányzás és a részvételi demokrácia virtuális tereinek megteremtése  
a. Önkormányzat képviselı testületi munkájának informatikai támogatása 
b. Részvételi demokrácia virtuális intézményének fejlesztése – e-demokrácia  
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3.7.6. A stratégia végrehajtásának várható eredményei 
 
Az e-közigazgatás központú információs társadalom fejlesztési stratégia sikerének 

kulcsa az „ember-eszköz-társadalom-tartalom” együttes, egymásra épülı és egymást 
feltételezı fejlesztése. Sikeres megvalósulása esetén:  

� egyre több társadalmi csoport ismeri fel az információs technológia és eszközök 
által kínált lehetıségeket, és egyre többen szereznek megfelelı képzettséget, kompetenciákat 
az infokommunikációs eszközök használatához. – Az elmúlt évek bebizonyították, hogy az 
elektronikus szolgáltató rendszerek, ezen belül különösen az ügyfélkapu bevezetése 
nagymértékben hozzájárultak a hazai internet penetráció dinamikus növekedéséhez.64  
Meggyızıdésünk, hogy a fejlesztés az olyan internet penetrációban és digitális 
felkészültségben szegény térségekben is, mint a Sárospataki kistérség, a jelenlegi helyzethez 
viszonyítva jelentıs változást fog indukálni.  

� Megszőnnek, vagy enyhülnek az infrastrukturális akadályok, az 
infokommunikációs eszközök és a hálózati csatlakozás egyre több ember számára válnak 
megfizethetıvé és elérhetıvé. A penetráció eléri a „kritikus tömeget”, és az információs 
kultúra terjedése már öngerjesztı folyamattá válik.  

� A szolgáltatások, tartalmi fejlesztések minıségi változást eredményeznek a 
lakosság életkörülményeiben: jobb, teljesebb és az egyedi elvárásokhoz jobban alkalmazkodó 
ellátó rendszer, gyorsabb és hatékonyabb közszolgáltatások, új intelligens környezet 
kialakításának elımozdítása. 

� Az önkormányzat költség hatékony és átlátható mőködése, valamint az 
infokommunikációs rendszer által biztosított nyilvánosság növeli a mindenkori helyi 
közpolitikai szereplık és a lakosság közötti bizalmat és elımozdítja a részvételi demokrácia 
fejlıdését.  

� A várost újra pozícionálja a regionális és nemzeti kompetencia versenyben és 
motorikusan hat Sárospatak tudásvárosi fejlıdésére. 

� A vállalkozások számára a hálózottság új lehetıséget nyújt az információkhoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés területén; lehetıvé teszi a fokozott térségi együttmőködést, 
amely alapja lehet a kistérségi e-gazdaság rendszerének;  

3.7.7. E-közigazgatás és fenntartható fejlıdés 
 
Az elektronikus közigazgatás nem csupán a versenyképes gazdaság megteremtésének, 

hanem a fenntartható fejlıdés, a gazdasági társadalmi és területi kohézió, valamint az 
esélyegyenlıség megvalósulásának is stratégiai programeleme.  

A közigazgatás modernizációja, a közigazgatási reform megvalósítása a fenntartható 
fejlıdés és a „jó kormányzás” (good governance) elérésének alapvetı feltétele. A 
közigazgatás modernizációjának folyamatába beletartozik az önkormányzati reform második 
lépcsıjének megvalósítása, a regionális és a kistérségi rendszer kiépítése, illetve 

                                                 
64 A 2007 elsı félévi adatok alapján a 15-69 éves hazai lakosság 39 százaléka – a budapesti lakosoknak 

pedig 54 százaléka számít rendszeres internetezınek. Az internet penetráció alig hat hónap alatt öt százalékos 
növekedést jelez. Ezzel szemben az otthoni számítógéppel való ellátottság 43 százalékra emelkedett, az internet 
kapcsolattal rendelkezı otthonok aránya pedig 22-rıl 26 százalékra nıtt. Ez azt jelenti, hogy 2007-ben 
Magyarországon mintegy másfél millió háztartásban van számítógép, és megközelítıleg 800 ezer – 1 millió 
háztartásban van hálózati csatlakozás. - NNH felmérés 2006 július www.nnh.hu ;  TNS-NRC InterBus kutatás, 
2007 március – www.nrc.hu 
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megerısítése, a decentralizáltan mőködı közigazgatás létrehozása, a szubszidiaritás elvének 
következetes érvényesítésével.  

 
Belsı jellemzıit 

tekintve 
Nem állami 

szereplıkkel való 
viszonyában 

Funkcióit tekintve 

Törvényeknek 
megfelelıen mőködı 

Részvételt biztosító Szabályozó jellegő 

Szakmailag kompetens Átlátható Ellenırzı jellegő 
Egységeit tekintve 

integrált 
Elszámoltatható Végrehajtást 

szankcionáló 
Fenntartható fejlıdés 

szempontjait érvényesítı 
Szolgáltató Nemzetközi 

kapcsolatokat ápoló 
22. táblázat A fenntartható fejlıdést elısegítı közigazgatási rendszer fı jellemzıi65 

 
A fenntartható fejlıdés szempontjából az e-közigazgatás három aspektusát kell szem 

elıtt tartanunk (1. táblázat): 
� belsı mőködését tekintve szakmailag kompetens és integrált legyen,  
� az állampolgárokkal szemben nyitott, kommunikatív, transzparens, szolgáltatásra 
kondicionált, míg  
� funkcióit tekintve szabályozó, ellenırzı és külsı kapcsolatrendszerében – ideértve a 
közigazgatás decentralizációjából fakadó igazgatási szinteket is - nyitott legyen.  

             Az elektronikus közigazgatás helyi fejlesztését megcélzó program két fı területe a 
külsı és belsı kommunikáció megteremtése. A belsı kommunikáció a közigazgatás 
intézményei között (G2G szint), a külsı kommunikáció a közigazgatás és az állampolgárok 
(G2C szint) és a közigazgatás és az üzleti szféra (G2B szint) között valósul meg. Mindkét 
kommunikációhoz sajátos ügy-típusok kapcsolódnak. 

 

 
6. ábra Az e-közigazgatás topológiája66 

                                                 
65 Dr. Osmanaj Lilla: Közigazgatás, jogbiztonság. Szakterületi stratégia. A fenntartható fejlıdés magyar 

stratégiájának megalapozásához, Unireg Bt., Budapest, 2005 augusztus, 39.o. 
 
 



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

Stratégiakutató Intézet Kht. 173 

 
A fejlesztésének iránya az önkormányzatoknál is papírnélküli közigazgatás 

rendszerének fokozatos kialakítása, amely átszövi az elektronikus közigazgatás teljes 
tevékenységét.  Papírnélküli közigazgatáson a közszereplık feladatainak elvégzéséhez 
szükséges elektronikus, digitalizált kommunikációját értjük, mely több cselekvési irányban 
valósulhat meg:  

1. A polgármesteri hivatalok az adatok, információk elektronikus kezelésével látják 
el a feladataikat. A szervezeten belüli feladatok hatékony, elvégzése szorosan összefügg az 
irodaautomatizálással, a különbözı munka folyamatvezérlı rendszerekkel. Célja a korszerő 
ügyvitelben, hogy az ügyiratok elektronikus formában közlekedjenek, nyomon követhetıvé 
váljanak. A jól és eredményesen mőködı hivatalhoz ma már egységes adatbázisokat, 
összefüggı integrált rendszereket kell kiépíteni, és erre kell az apparátust megfelelı képzéssel 
felkészíteni.  

2. Az önkormányzati igazgatás másik fı irányát, a közszolgáltatást biztosító 
intézményrendszer alkotja. Egy-egy közigazgatási feladat ellátása sok esetben több 
intézményt is érinthet. Az intézmények és az irányító képviselıtestület, polgármesteri hivatal 
megfelelı kapcsolata esetén a feladatok elvégzése hatékonyabbá, átláthatóvá tehetı.  Az ilyen 
kapcsolatoknál elıtérbe kerül a közvetlen korszerő belsı (Intranet) és külsı hálózatban 
(Internet) mőködı kapcsolat.  Ezek meghatározásához és mőködtetéséhez tisztázni kell a 
jogosultsági kérdéseket: ki és milyen formában ismerheti meg a különbözı információkat.  

3. A szolgáltató önkormányzat feladatának harmadik területét a lakossággal – 
ügyfelekkel kialakított korszerő információ kapcsolatépítés jelenti. Az állampolgár hivatalos 
ügyeinek intézésekor és a közszolgáltatás igénybevételekor kapcsolatba kerül az 
önkormányzat különbözı szervezeteivel, intézményeivel. A kapcsolatok során szerzett 
tapasztalatok, benyomások alapján ítéli meg a hivatali munkát, az intézmények 
együttmőködését, a szolgáltató önkormányzási kép kialakulását. Fontos szempont a hivatali 
munka hatékonysága és eredményessége is. Az állampolgárnak ugyanis nem kell ismernie az 
ügymenet teljes folyamatát, de folyamatos tájékoztatást igényel arról, hogy ügyei miként 
haladnak elıre. A tájékoztatás a hivatali kommunikáció fontos, „szolgáltató” részét képezi. 

Informatikai szempontból ez kétirányú fejlesztést igényel. A belsı, intézmények 
közötti kommunikáció az ügymenetek belsı kezelését szolgáló back-office alkalmazásokat 
foglalja magába. Ezek öt nagy csoportra oszthatók: 

1. Irodaautomatizálás, kommunikáció 
2. Közigazgatási alkalmazások 
3. Adminisztratív alkalmazások 
4. Vezetıi információs rendszerek, döntéstámogatás 
5. Közérdekő, közhasznú információk kezelése 
A közigazgatás szolgáltató jellege elsısorban az ügyfelekkel történı 

kapcsolattartásban és az információk kezelésében nyilvánul meg, amely a front-office 
modulokat foglalja magába. Ezek sorában a legfontosabbak: 

- ügyfélkapcsolat-kezelés (call center, CRM), 
- ügyfél-authentikáció (ahol ezt az igénybe venni kívánt szolgáltatás jellege, tartalma 
egyértelmően megköveteli) 
- közérdekő, közhasznú adatok megjelenítése, 
- ügyfél-fórum, ügyfél-levelezés, 
- ügyintézési szolgáltatások 
 elektronikus aláírás, 

                                                                                                                                                         
66 Hencz L. – Simon I. – Ugrin E. – Varga Cs.: A közigazgatás általános üzleti-típusú folyamat-

modelljének kialakítása. Tanulmány. Combit Számítástechnikai Kft. Budapest, 2006 
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 elektronikus fizetés lehetısége 
- település- (kistérségi, megyei, regionális) marketing, 
- e-szavazás, e-választás, stb. 
E kétirányú kommunikáció fókuszában áll a kapu szerepét betöltı győjtıportál.  
 

 
16. ábra Infokommunikációs rendszervázlat 

 

3.7.8. Internetes győjt ıportál 
 
Sárospatak már rendelkezik saját honlappal, amelynek funkciója elsısorban a lakosság 

egyirányú informálására terjed ki. Ez azonban még nem elegendı a több irányú 
kommunikációra. Annak érdekében, hogy átlátható és könnyen kezelhetı infokommunikációs 
infrastruktúra, alkalmazási csomag jöjjön létre, amely csatlakoztatható a regionális és nemzeti 
elektronikus kormányzati rendszerbe létre kell hozni a sárospataki győjtı (integrált) portált. 
Ezek az alkalmazások biztosítják a belsı szakmai információt, illetve megteremtik a polgárok, 
ügyfelek, érdeklıdık számára az információszerzés, de a közös szakmai munka lehetıségét 
is. A portál mőködésének munkaszervezetét már az elsı ütemben biztosítani kell a 
leggazdaságosabb és a legbiztonságosabb módon infokommunikációs központhoz, amely 
késıbb a kistérségi vagy a regionális portál munkaszervezete is lehetne.) 
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1. Egy rendszert alkotó kommunikációs infrastruktúra alapjainak megteremtése, a 
kerület társadalmi-gazdasági folyamatait, intézményrendszerét tükrözı elektronikus 
feltételrendszer kialakítása. Mindezt Sárospatak hagyományait ırzı, ugyanakkor az új 
korszak lehetıségeit felkínáló metodikával. A győjtıportál a fenti célkitőzés hardware, 
software és intézményi (személyi) feltételeit hivatott megteremteni, egy az Internetre épülı, 
integráló, befogadó jellegő rendszer létrehozásával. A rendszer lehetıséget biztosít a fıvárosi 
/ megyei / regionális és a kormányzati portálrendszerhez való csatlakozáshoz, átjáráshoz. De 
lehetıséget teremt a navigációhoz, eligazodáshoz is. Megalkotásánál a tartalmi célkitőzéseken 
túlmenıen fontos szempont az önkéntesen követhetı szabványteremtés. 

2. Az Integrált Portál létrehozásának célja egy áttekinthetı informatikai, „Internetes” 
arculat képzése, a különbözı kapcsolódó portálok, honlapok részére egy befogadó, hordozó 
felület megteremtése. A portál arculat tükrözni fogja a kerület adottságait, szervezeti 
fenntartását, hagyományait, az ott élı emberek tevékenységét.  

A portál szerkezetében hangsúlyos elem a komplexitás, a legfontosabb gazdasági-
társadalmi folyamatok, szervezetek minden területének elektronikus befogadása, ebben való 
eligazodás elısegítése. A fizikai megvalósítás során pedig, az átgondolt, idıtálló informatikai 
megoldások keresése, a szabványteremtés, a biztonságos üzemeltetés megoldása jelenti a fı 
hangsúlyt.  

3.7.8.1. A portál szerkezete  
 
A portál a horizontális és (jelenleg még a) vertikális kapcsolódások eszköze. 

Kapcsolódik a külsı információt hordozók portáljaihoz, honlapjaihoz láthatóvá teszi, s 
összefogja a térség területi elv szerint szervezıdı városi és községi portálokat, honlapokat, 
befolyásolja vagy elérhetıvé teszi az egyéb portálokat.   

Vertikálisan kapcsolódási szerepet tölt be a megye / régió funkcionális alportáljai 
irányába.  

A portál felépítésére a modularitás a jellemzı, melynek stabilnak mondható szerkezete 
fokozatosan alakul ki.  Maga a portál is modulokból épül fel, illetve a hozzá kapcsolódó 
funkcionális alportálok is modulként kezelendıek. Ezzel egy kellıen rugalmas struktúra 
érhetı el, egységes csatlakozási lehetıségekkel, felületekkel.  

A rugalmasságon túlmenıen a rendszer elınye az egységes kezelhetıség, így 
bármelyik alrendszeren ugyanazok a funkciók (pl. keresés) elvégezhetık, bármelyik 
alrendszerbe egy-egy modul beemelhetı. Így a felhasználó a látszólag egymástól független 
területeket is otthonosan, egységes elvek szerint kezelheti. A fenti elv szerint a modulok 
elnevezése a sajátosságoknak és a célszerőségeknek megfelelıen változtatható, növelhetı, 
vagy csökkenthetı.   
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KÖZPONTI PORTÁL 
 

KÖZPONTI 
RÉGIÓ PORTÁLJA 

 PEST MEGYE 
PORTÁLJA 

   
   
   
 TERÜLETFEJLES

ZTÉSI 
 PORTÁL 

 

   
KÜLFÖLDI 

KAPCSOLATOK ÉS  
EGYÜTTMŐKÖDÉSEK 

PORTÁL 

 EU  FELKÉSZÜLÉSI 
PORTÁL 

   

KÖZHASZNÚ 
INFORMÁCIÓS PORTÁL 

 OKTATÁSI 
                    PORTÁL 

   

E-KÖZIGAZGATÁSI 
PORTÁL 

INTERNETES KULTURÁLIS 
PORTÁL 

   

EGÉSZSÉGÜGYI 
PORTÁL 

INTEGRÁLT  KÖRNYEZETVÉDELMI 
PORTÁL 

   

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI 
PORTÁL 

PORTÁL 
SZERKEZET 

SPORT-SZABADIDİ 
PORTÁL 

   

E-GAZDASÁGI 
PORTÁL 

 TURISZTIKAI 
PORTÁL 

   

E-MEZİGAZDASÁGI 
PORTÁL 

 NEMZETISÉGI-
ETNIKAI 

PORTÁL 
   

   

 A PORTÁL 
SZERKEZETHEZ KAPCSOLÓDÓ 

TERÜLETEK 

 

   

   

VÁROSI 
PORTÁL 

 KISTÉRSÉGI 
PORTÁL 

   
   
   

 KÖZSÉGI 
PORTÁLOK 

 
 

17. ábra A városok és kistérségüket érintı portál és honlap fejlesztés-szerkezeti irányai 
(Forrás: Németh Jenı, kézirat) 
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3.7.8.2. A rendszer moduljai  
 
A rendszer moduljai (= portálok alrendszerei) fokozatosan és a kapcsolódás, az 

elérhetıség, a strukturálhatóság logikájával kerülnek kialakításra egységes koncepció szerint 
(az alrendszereken belül mőködhetnek a honlapok és web-lapok). A modulok lehetnek 
tartalmi és funkcionális jellegőek. 

a) Modulok tematikus felsorolása: közhasznú információs portál, oktatási portál, e-
közigazgatás portál, kulturális portál, egészségügyi portál,  környezetvédelmi portál, szociális 
ellátási portál, sport és szabadidı portál, e-gazdasági portál (kistérségi e-piactér), turisztika 
portál, e-mezıgazdasági portál, EU portál, területfejlesztési portál  
A portálszerkezet véglegesítése a rendszerfejlesztés, illetve a városi, községi információs 
alkalmazások elérhetıségének, átjárhatóságának eredménye.  
 b) Funkcionális modulok: tájékoztató modul, elektronikus újság, honlapok, on-line 
kommunikációs modul, hirdetıtábla modul, keresı modul, statisztikai modulok  

 

3.7.8.3.  A funkcionális modulok és kapcsolódásuk 
 
1. Tájékoztató modul: a modul az információközlés eszköze (jogi, gazdasági, 

gazdálkodási formák, szervezeti rendeltetések). Tárgyától függıen az adatok feldolgozása 
komolyabb adatbázis kezelési eljárások alkalmazását is igényelheti, de a nagyarányú 
adatkezeléstıl tartózkodni kell. Kiemelten kell kezelni az adatfüggetlenség elvét. Ennek 
betartásával válik lehetıvé az, hogy a különbözı alrendszerek egymás adatait saját céljuknak 
megfelelıen használják.  

Az általános tájékoztatás egyik hangsúlyozott formája az eligazodást segítı elemek 
széleskörő alkalmazása, mely követelményként szerepel az alrendszerek kialakításánál.  

2. Elektronikus újság: aktuálisan változó, szerkesztett információtartalom 
megjelenítésére szolgál. A szerkesztési feladatokat arra felhatalmazott, programozói 
ismeretekkel nem rendelkezı személyek végezhetik, külön a városban, illetve községekben.  

3. Honlapok: mint modulelemek az alrendszerek legfontosabb részei az egységes 
megjelenés érdekében kerülnek definiálásra. Célszerő érvényre juttatni az interaktivitást, az 
élı, változó közeget, a szerkezeti illeszthetıséget és átjárhatóságot a modulrendszerbe.  

4. Online kommunikációs modul: a személyes kapcsolattartás eszköze. A megvalósítás 
módozatai a válaszidı és használati mód tekintetében különböznek egymástól. Típusai: 
csevegı csatorna, levelezési fórumok, ürlaprendszerek   

Jellemzıen, csak fokozatos fejlesztéssel a valós használati igényeknek megfelelıen 
alakíthatók ki. A modulok kialakítása lehetıvé teszi, hogy arra jogosult felhasználók új 
témákat állítsanak rendszerbe, rendszerintegrátor beavatkozása nélkül. Az őrlapok fıként a 
hivatali/hivatalos ügyintézés elektronikus megvalósítását hivatottak segíteni. Kialakításuknál 
fı szempont a stabil, megbízható mőködés, a nyomon követhetıség, és az adatvédelem. 
Ennek érdekében a felhasználó rendszerétıl függetlenül jól mőködı, naplózó, nyugtát küldı 
megoldás kerül kidolgozásra, megfelelı titkosítási eljárás alkalmazásával. E megoldások 
alkalmazása döntıen a honlapok részeként mőködtethetı a honlapot kezelı szervezet által.   

5. Hirdetıtábla modul: A modul a felhasználók információinak megjelenítését 
szolgálja. Egy őrlapelem kitöltése után a közlendı anyag automatikusan, vagy egy kijelölt 
moderátor jóváhagyását követıen megjelenik az Interneten. Döntı része profit, vagy non-
profit alapon mőködtethetı.  

6. Keresı modul: célja a portál és a hozzá kapcsolódó alrendszerek (portálok, ezen 
belül a honlapok) információtartalmának szőrése, áttekinthetıségének biztosítása a 
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felhasználó igényeinek megfelelıen. Az egységes Informatikai koncepció biztosítja ennek 
megvalósíthatóságát. A struktúraszerő, hierarchiát a web-térkép, míg funkcionális 
megközelítést a keresıgép kulcsszó szerinti keresése teszi lehetıvé. A keresıgép 
indexállományból dolgozik az optimális mőködési sebesség és szerverterhelés érdekében. A 
felindexelésre kerülı állományok körének kijelölése, az újraindexelés gyakorisága, idıpontja 
az adott rendszer Információs stratégiájának kialakításakor kerül meghatározásra, és 
környezeti változók beállításával programozható.  

7. Statisztikai modulok: célja a rendszer mőködtetését befolyásoló döntések, a megye 
(régió) különbözı szintő vezetıi döntéseinek elıkészítése, a kistérségi közvélemény és 
különbözı szakmai csoportok tájékoztatása a rendelkezésre álló adatok célirányos 
bemutatásával, döntıen profitérdekeltséggel. Ennek alapjául a rendszer használatát tükrözı 
adatok naplózása, és az önkéntes adatszolgáltatás, véleménynyilvánítás szolgál  

Célszerő, ha középtávon valamennyi funkcionális modul megtervezésre kerül a portál 
kialakítása során, és azok közül néhány az alrendszerek irányába is kiterjeszti hatáskörét (pl. 
keresı modul). A funkcionális modulok kialakítása lehetıvé teszi az alrendszerbe történı 
beemelésüket. A konfigurálhatóságot a környezeti változók beállítása biztosítja.  

3.7.8.4. A rendszer alapszolgáltatásai 
 
E-közigazgatási alapszolgáltatásokon a hagyományos közigazgatási feladatokat, 

funkcióknak elektronikus úton történı ellátását értjük. Ezek a szolgáltatások több 
szempontból is csoportosíthatók. A felhasználói oldal szerint megkülönböztetünk 

1. állampolgároknak nyújtott szolgáltatásokat,  
2. vállalkozásoknak (üzleti szférának) nyújtott szolgáltatásokat,  
3. külön kategóriát alkotnak a közfeladatokat kiváltó társadalmi szervezetek 

számára nyújtott szolgáltatások, 
4. állami vagy önkormányzati feladatokat ellátó közintézmények (és testületek) 

számára nyújtott szolgáltatások 
A szolgáltatások nyújtása történhet ingyenesen, de megvalósulhat piaci alapon, 

ellenszolgáltatás fejében (hatósági engedélyeztetések „kiszerelése”) is.  Ebben a körben 
azonban hangsúlyozni kell, hogy a közérdekő információk, a tájékoztatás és a helyi 
társadalom érdekeit – kohézióját, identitását – és a helyi demokrácia fejlıdését meghatározó 
szolgáltatások köre soha nem terelhetı piaci útra.  Ugyanakkor idırıl-idıre felülvizsgálatra 
szorul, hogy mely szolgáltatások minısülnek közszolgáltatásnak, hiszen egy folyamatosan 
változó világban élünk. A változás egyik dimenziója felhasználói oldalon a digitális kultúra 
elterjedése s ezzel együtt nem csupán a szolgáltatások iránti igény növekszik, hanem az 
állampolgárok összehasonlítási lehetısége is a szolgáltatások minısége és hatékonysága 
tekintetében. Ez azt is jelenti, hogy az információs korban a szolgáltató önkormányzatok 
egymással és a piaci szférával szemben is folyamatos versenybe kerülnek. 
Versenyképességük mércéje pedig, a mindenkori politikai legitimitást biztosító demokratikus 
intézményrendszer lesz. Az információs korban tehát az alapszolgáltatások helyes 
meghatározása, minısége és hatékonysága az önkormányzatiság szemszögébıl vizsgálva 
egyszerre gazdasági, társadalmi és politikai tétet jelent. A nyomás enyhítése csak a párbeszéd, 
a helyi társadalommal való folyamatos együttmőködés, a részvételi demokrácia kiteljesítése 
útján lehetséges. A nyilvánosság és átláthatóság nem csak bizalomépítı, hanem módot arra, 
is, hogy az „alapszolgáltatások” rendszerét, mind formai, mind pedig, tartalmi és 
infrastrukturális szempontból újra és újra lehessen gondolni, azt a helyi társadalmi és 
gazdasági innovációs folyamatokhoz lehessen igazítani.  

Az alábbiakban megkíséreljük, a teljesség igénye nélkül, felsorolni azon napjainkban 
általánosan elfogadott alapszolgáltatások körét, amelyeket Sárospatak önkormányzata 
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számára javaslunk. A lista nem lezárt, folyamatosan bıvíthetı, kiegészíthetı, a helyi 
igényeknek megfelelıen változtatható. Itt kell megjegyezni, hogy ezen információk jelentıs 
része már megtalálható a kerület honlapján. Ugyanakkor számos közinformáció még 
egyáltalán nem érhetı el.  

Miután egy honlap nem csupán a helyben lakók, hanem a kerületbe látogatók 
érdeklıdésére is választ kell, hogy adjon, célszerőnek látjuk felsorolni az Európa szerte 
általánosan elfogadott alapszolgáltatások listáját.  

Közinformációk 
Önkormányzat: képviselı-testületi-, bizottsági ülések, képviselık 

� Képviselı-testületi, bizottsági ülések idıpontja 
� Képviselı-testületi, bizottsági ülések helyszíne 
� Képviselı-testületi, bizottsági ülések napirendjei  
� Képviselıi fogadóórák idıpontja, helye, témái 
� Lakossági fórumok, idıpontja, helye, napirendje, jegyzıkönyvei 
� Tisztségviselık, képviselık, bizottsági tagok fizetése 
� Választókerületi képviselık és a hozzájuk tartozó utcák jegyzéke 

 
Polgármesteri hivatal 

� Tisztségviselık (cím, elérhetıség: telefon, fax, e-mail, weblap /továbbiakban: 
elérhetıség/) 

� Tisztségviselıi fogadónapok idıpontja, tartama 
� Belsı szervezeti egységei (cím, elérhetıség, ügyfélfogadás rendje, ügyintézık 

elérhetısége, idıpont-egyeztetés) 
� A kerület lapja(i) online változatban. 

 
Látnivalók, nevezetességek, programok 

� A település nevezetségeinek, programjainak felsorolása, idırendben Mit? Hol? Mikor? 
Kinek? Milyen körnek? Jegyigénylés. 

� A látnivalók címei, megtekintési lehetıségeik idıpontjai, jegyigénylés. 
 
Szálláshelyek, éttermek 

� Szállodák címe, elérhetıségük, a férıhelyek száma, szobafoglalás 
� Panziók címe, elérhetıségük, a férıhelyek száma, szobafoglalás 
� Turistaszállások címe, elérhetıségük, a férıhelyek száma, szállásfoglalás 
� Kempingek címe, elérhetıségük, a férıhelyek száma, helyfoglalás 
� Fizetıvendéglátás címe, elérhetıségük, férıhelyeinek száma, helyfoglalás 
� Éttermek címe, elérhetısége, asztalfoglalás. 

 
Kulturális és szabadidı létesítmények 

� Mővelıdési ház (cím, elérhetıség, nyitva tartás, programok, jegyigénylés) 
� Múzeumok, képtárak, kiállítótermek (cím, elérhetıség, nyitva tartás, kiállítások, 

jegyigénylés) 
� Színház (cím, elérhetıség, pénztár nyitva tartás, programok, jegyigénylés) 
� Levéltár (cím, elérhetıség, nyitva tartás, idıpont egyeztetés) 
� Könyvtár (cím, elérhetıség, nyitva tartás, kölcsönzés) 
� Sport, szabadidı létesítmények (cím, elérhetıség, nyitva tartás, helyfoglalás) 

 
Közlekedési szolgáltatások 

� Autóbusz járatok menetrendje 
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� HÉV menetrendek 
� Szolgáltatók /busz, vonat, taxi/ (cím, elérhetıség) 
� Parkolók, parkolóházak 
� Útfelbontások, útlezárások 

 
Egészségügyi létesítmények 

� Házi orvosok (cím, elérhetıség, rendelési idı, a házi orvosokhoz tartozó utcajegyzék) 
� Gyermekorvosok (cím, elérhetıség, rendelési idı) 
� Fogorvosok (cím, elérhetıség, rendelési idı) 
� Gyermek és ifjúsági fogászok (cím, elérhetıség, rendelési idı) 
� Ifjúsági és egészségügyi szolgálatok (cím, elérhetıség: telefon, fax, e-mail, weblap, 

rendelési idı) 
� Védınıi szolgálatok (cím, elérhetıség, rendelési idı) 
� Rendelıintézetek (cím, elérhetısége, rendelési idı) 
� Kórházak (cím, elérhetısége, rendelési idı) 
� Laboratóriumok (cím, elérhetısége, rendelési idı) 

 
Gyermekintézmények 

� Bölcsıde (cím, elérhetıség, nyitva tartás) 
� Óvodák (cím, elérhetıség, nyitva tartás) 
� Nevelı otthonok (cím, elérhetıség 

 
Oktatási intézmények 

� Általános iskolák (cím, elérhetıség) 
� Középiskolák (cím, elérhetıség) 
� Szakiskolák (cím, elérhetıség) 
� Kollégiumok (cím, elérhetıség) 

 
Szociális létesítmények 

� Szociális intézmények (cím, elérhetıség, nyitva tartás) 
� Krízis központok (cím, elérhetıség, nyitva tartás) 
� Családsegítı- és gyermekjóléti szolgálatok (cím, elérhetıség, nyitva tartás). 

Ügyintézés 
� Kérelmek adatlapok, kitöltési útmutatók egyének számára 
� Kérelmek adatlapok, kitöltési útmutatók gazdasági szervezetek számára 
� Kitöltést ellenırzı programok 
� Kitöltött nyomtatványok iktatásának visszaigazolása 
� Kérelmek sorsának nyomon követése 
� Földhivatalai alaptérkép 
� Közmő alaptérkép 
� Ingatlankataszter 
� Vagyonkataszter 
� Építmény és vállalkozáskövetés 
� Linkek a közintézményekhez, hatóságokhoz, okmányirodákhoz stb. 
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Tartalomszolgáltatások 
 
E-közigazgatási tartalomszolgáltatásokon egy új iparág, a tartalomipar 

megteremtésének alapját értjük: szöveges, numerikus, képi, hangos, multimediális 
információk közzétételét idıben vagy anyagilag korlátozott vagy korlátlan módon a 
különbözı (Internet, mobil) hálózatokon. 

Az Európai Unióban igényként fogalmazták meg, hogy a tartalomszolgáltatás segítse 
elı a gazdaságfejlesztést, a lakosság foglalkoztatását, és javuljon a polgárok jövedelmi 
helyzete, tartalmazza a települések gazdaságának, foglalkoztatásának adatait. Továbbá 
tartalmazza a civil és gazdasági szervezetek, a települési önkormányzatok szervezetek tárát. 
Az adatbázisokból kinyerhetıek legyenek statisztikák, az elemzéshez szükséges nyilvános 
adatok. 

Tartalomszolgáltatás tekintetében az általunk fontosnak tartott fıbb információk az 
alábbiak: 
1. Önkormányzat 

� Képviselı-testület névsora, összetétele 
� Bizottságok névsora, összetétele 
� Képviselı-testületi, bizottsági ülések írásos anyagai – véleménynyilvánítás, fórum 
� Képviselı-testületi, bizottsági ülések jegyzıkönyvei 
� Melyik képviselı, milyen témában, hogyan szavazott 
� Határozatok tára 
� Rendeletek tára, egységes szerkezetben, rendeletmagyarázatokkal 
� Költségvetés 
� Költségvetési beszámoló 
� Pályázatok 
� Választókerületek utcajegyzéke 
� Választások: tájékoztatás, határidık, kötelezı hirdetmények, választási iroda 

hirdetményei, jelöltek nyilvános adatai a jelölésük elfogadásától, választókerületek, 
szavazókörök utcajegyzéke, a szavazóhelyiségek helyszíne, választási bizottságok 
adatai. 

� Városkörnyéki bizottság: a pénzügyi alap alakulása, jegyzıkönyvek, döntések. 
� A polgármesteri hivatal létszáma 

2. A kerület elhelyezkedése 
� A kerület földrajzi elhelyezkedése, távolsága, elérhetıségi ideje más nagyobb 

településektıl 
� Fıközlekedési útvonalak, melyek áthaladnak a településen, autópálya elérhetısége, 

távolsága, idıbeli elérhetısége (számadatok) 
� Vasút-közlekedési útvonalak (leírás, milyen jármőveket tud fogadni) és azok 

elérhetısége (számadatok) 
� Vízi-közlekedési útvonalak (leírás, milyen jármőveket tud fogadni) és azok 

elérhetısége (számadatok) 
� Repülıtér (leírás) és annak elérhetısége (számadatok) 
� A közigazgatási terület nagysága (számadat) 
� A mezıgazdasági mővelés alatt álló terület nagysága (számadat) 
� A belterület nagysága (számadat) 
� A beépített terület nagysága (számadat és százalék) 
� A települési zöldfelületek (mesterséges tavak, parkok, zöldsávok) nagysága 

(számadatok), kihez tartozik, címük, elérhetıségük 
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� A település domborzati (leírás)-, éghajlati - csapadékmennyiség (számadat)-, 
széljárások (leírás), közép-hımérsékletek (számadatok) és vízrajzi (leírás, számadat) – 
viszonyai. 

3. Gazdaság szervezetek, befektetési lehetıségek 
� Gazdasági szervezetek száma (jogi személyiségő, jogi személyiség nélküli, egyéni 

vállalkozók), megoszlása (foglalkoztatottak száma szerint) 
� Vezetı vállalkozások együttmőködése (leírás) 
� Ipari létesítmények címük, elérhetıségük, nagyságuk, mivel foglalkoznak, hány fıt 

foglalkoztatnak, teljesítményérték (beszállítóik, helyben, máshonnan) (leírás és 
számadatok) 

� Kereskedelmi létesítmények címük, elérhetıségük, nagyságuk, eloszlásuk, forgalmuk, 
teljesítményérték hány fıt foglalkoztatnak (leírás és számadatok) 

� Mezıgazdasági üzemek címük, elérhetıségük, nagyságuk, hány fıt foglalkoztatnak, 
teljesítményérték (leírás és számadatok) 

� Szállító és szolgáltató cégek címük, elérhetıségük, nagyságuk, hány fıt 
foglalkoztatnak, teljesítményérték (leírás és számadatok) 

� Áru- és utas szállítás típusai (leírás és számadatok) 
� Szállítási eszközök kielégítısége (leírás és számadatok) 
� Szállítási teljesítmény nyilvántartások (leírás és számadatok) 
� Szállítási költségek és árak (leírás és számadatok) 
� Szállítási szabályozások (leírás) 
� Szállítási elıjogok (leírás) 
� Ipari övezetek, parkok nagysága, közmőellátottsága, megközelíthetısége, 

elhelyezkedése, elérhetısége (cím, telefon, fax, e-mail, weblap) 
4. Fejlesztési információk 

� A település fejlesztési programjai (programok, koncepciók, tervek) 
� Városrendezési tervek (szabályozási- és szerkezeti tervek) 

5. Pénzügyi szolgáltatások 
� Banki szolgáltatások (hitelpolitika, támogatások, új vállalatok finanszírozásában való 

érdekeltség) 
� Helyi befektetık száma 
� Országos-, regionális-, megyei-, térségi- és helyi finanszírozási források 
� Bankok (cím, elérhetıség) 
� Posták (cím, elérhetıség) 

6. Közlekedési jellemzık 
� Útnyilvántartás 
� Helyi járatok száma, sőrősége, vonalhálózatának hossza, napi utaslétszáma (számadat) 
� Vasút és helyközi járatok száma sőrősége, vonalhálózatának hossza, napi utaslétszáma 

(számadat) 
� Kerékpárutak hossza (számadat) 
� Kerékpársávok hossza (számadat) 
� Sétálóutcák hossza (számadat), behajtási lehetıségek (térkép) 
� Parkolók (parkolóházak) darabszáma, elhelyezkedése (számadat, térkép) 
� Utak tulajdonosai (magán, önkormányzat, közútkezelı kht.) címe, elérhetısége, a 

kezelt utak hossza (számadat, térkép) 
� Az utak minıségének hossza (földút, aszfalt, makadám, stb.) (számadat, térkép) 
� Jármővek száma (számadat) 

7. Környezetvédelmi jellemzık 
� Vízminıséget befolyásoló tényezık (számadatok és leírás, térképen bemutatás) 
� Levegıtisztaság a település különbözı helyszínein (számadatok, térképen bemutatás) 
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� Zajszint a település különbözı helyszínein (számadatok, térképen bemutatás) 
� Szennyvízkezelés (leírás, térképen bemutatás) 
� Veszélyes hulladékok kezelése (leírás, térképen bemutatás) 
� Szilárd hulladékok lerakása (leírás, térképen bemutatás) 
� Hóeltakarítás minısége (só, homok, egyéb) 

8. Népességi jellemzık 
� Demográfiai eloszlás (kor, nemek szerint) (számadat) 
� Iskolai végzettségek (általános, középiskola, felsıfokú) (számadat) 
� Foglalkoztatottak megoszlása (köztisztviselık, közalkalmazottak, iparban-, 

mezıgazdaságban-, szolgáltatásban dolgozók száma) (számadat) 
� Népességi tendenciák, népességvándorlás (grafikonok, leírás) 
� Vonzáskörzet (települések száma, lakónépesség száma) 
� Jövedelmi adatok megoszlása (sávosan Ft/hó) 
� Létfenntartási költségek (rezsi, élelem, háztartás Ft/fı/hó) 
� Lakások és tartós cikkek tulajdonviszonyai (leírás) 
� Szegény lakosság százaléka (számadatok) 
� Szociális segélyben részesülık aránya (számadatok) 

9. Lakásállomány 
� Lakásállomány összetétele (számadatok) 
� Új lakásépítkezések (van, nincs, tervezett építés a tárgyévben) (számadatok) 
� Értékesítés vagy bérbeadás struktúrája (leírás) 
� Bérleti díjak (m2-tıl és elhelyezkedéstıl függıen) (számadatok) 
� Lakásépítési telkek értéke (számadatok) 
� Az épített lakások átlagos alapterülete (számadat) 
� Az épített házak átlagos alapterülete (számadat) 
� Helyi ingatlanközvetítık neve, címe, elérhetısége  

10. Munkaerı, foglalkoztatottság 
� Munkaerı összetétele (iskolai végzettség, kor szakképzettség szerint) 
� Ingázók száma (számadat) 
� Ingázók közlekedése (leírás) 
� Munkabérek, átlagkeresetek (sávosan Ft/fı/hó) 
� Alkalmazottak változása (fizikai, szellemi) 
� Munkáltatók és munkavállalók közötti viszonyok hagyományai (leírás) 
� Munkanélküliség aránya a foglalkoztatottakhoz képest (% adat) 
� Munkanélküliek (képzettsége, neme, kora) (számadat) 
� Munkaközvetítı cégek felsorolása, címük, elérhetıségük  
� Munkalehetıségek (leírás) 

11. Közmőellátottság  
� Elektromos energia: rendelkezésre állása és árai egy háztartásra jutó villamos energia 

felhasználás (számadatok) 
� Az áramszolgáltató neve, címe, elérhetısége (telefon, fax, e-mail, weblap) 
� Gázszolgáltatás: rendelkezésre állása és árai, az összes gázhálózat hossza, a 

szolgáltatott vezetékes gáz mennyisége (ebbıl a háztartásoknak), vezetékes gázzal 
főtött háztartások száma (számadatok) 

� A gázszolgáltató neve, címe, elérhetısége (telefon, fax, e-mail, weblap) 
� Vízszolgáltatás: rendelkezésre állása, forrása, felhasználása és árai, a közüzemi 

vízhálózat hossza, az összes szolgáltatott víz mennyisége, a lakásoknak szolgáltatott 
víz mennyisége (számadatok) 

� A vízszolgáltató neve, címe, elérhetısége (telefon, fax, e-mail, weblap) 
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� Szennyvízcsatorna: rendelkezésre állása és árai, a csatornahálózat hossza, az elvezetett 
összes szennyvíz mennyisége (ebbıl a háztartásokból elvezetett) (számadatok) 

� A szennyvízszolgáltató neve, címe, elérhetısége (telefon, fax, e-mail, weblap) 
� Csapadékvíz-csatorna: rendelkezésre állása és árai, a csatornahálózat hossza, az 

elvezetett összes csapadékvíz mennyisége, felhasználása (ebbıl a háztartásokból 
elvezetett) (számadatok) 

� A csapadékvíz-szolgáltató neve, címe, elérhetısége (telefon, fax, e-mail, weblap) 
� Távhıszolgáltatás: rendelkezésre állása és árai, mivel főt, az ellátott fogyasztók száma 

(számadatok) 
� A távhıszolgáltató neve, címe, elérhetısége (telefon, fax, e-mail, weblap) 
� Telefonszolgáltatás: rendelkezésre állása és árai (bekapcsolt fıállomások száma, 

lakásokban-, közterületeken-, nyilvánosan felszerelt állomások száma) 
� A telefonszolgáltató cégek nevei, címei, elérhetıségük (telefon, fax, e-mail, weblap) 
� Internetszolgáltatás: rendelkezésre állása és árai (bekapcsolt fıállomások száma, 

lakásokban-, közterületeken-, nyilvánosan felszerelt állomások száma) 
� A internetszolgáltató cégek nevei, címei, elérhetıségük (telefon, fax, e-mail, weblap) 
� Kábel TV szolgáltatás: rendelkezésre állása és árai (bekapcsolt állomások száma, 

lakásokban-, közterületeken felszerelt állomások száma) 
� A kábelszolgáltató cégek nevei, címei, elérhetıségük (telefon, fax, e-mail, weblap) 
� Közmőtérkép beszerezhetısége cím, idıpont, közmőtérképek árai 

12. Védelmi szolgáltatások 
� Rendırség (cím, elérhetıség, vezetı, éves beszámoló jelentés, rendelkezési hatókörük, 

nyilatkozni jogosultak neve) eredményességének fıbb mutatói (számadat) 
� Polgárırség (cím, elérhetıség, vezetı, éves beszámoló jelentés, rendelkezési 

hatókörük, nyilatkozni jogosultak neve) eredményességének fıbb mutatói (számadat) 
� Tőzoltóság (cím, elérhetıség, vezetı, éves beszámoló jelentés, rendelkezési 

hatókörük, nyilatkozni jogosultak neve) eredményességének fıbb mutatói (számadat) 
� Katasztrófavédelem (cím, elérhetıség, vezetı, éves beszámoló jelentés, rendelkezési 

hatókörük, nyilatkozni jogosultak neve) eredményességének fıbb mutatói (számadat) 
� Tőzbiztonság: speciális berendezések, tőzoltó állomások elhelyezkedése, víz 

rendelkezésre állása (felsorolás, számadat)  
13. Médiaszolgáltatások 

� Típusa és gyakorisága (számadat) 
� Sajtó (számadat) 
� Újságok (számadat) 
� TV és rádió vételi lehetıségek (számadat) 
� Helyi témák közlésének aránya (számadat) 
� Szerkesztıségek (cím, elérhetıség) 

14. Egészségügyi jellemzık 
� Házi orvosok száma, ellátás költségei 
� Gyermekorvosok száma, ellátás költségei 
� Fogorvosok száma, ellátás költségei 
� Gyermek és ifjúsági fogászok száma, ellátás költségei 
� Ifjúsági és egészségügyi szolgálatok száma, ellátás költségei 
� Védınıi szolgálatok száma, ellátás költségei 
� Rendelıintézetek száma 
� Rendelıintézetei szakorvosi ellátásban teljesített évi gyógykezelések száma 
� Szakorvosi gondozói ellátásban teljesített gondozói vizsgálatok száma 
� Kórházak száma 
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� Kórházi ellátás (mőködı korházi ágyak-, elbocsátott betegek száma, ápolási napok 
száma) (számadatok)  

� Laboratóriumok száma 
� Laboratóriumi feltételek bemutatása 

 
15. Szociális létesítmények 

� Szociális intézmények száma, (számadat) 
� Krízis központok száma, (számadat) 
� Családsegítı- és gyermekjóléti szolgálatok száma (számadat) 

16. Gyermekintézmények 
� Bölcsıdék száma, nevelıprogramok bemutatása  
� Óvodák címe, elérhetısége, a férıhelyek száma, nevelıprogramok bemutatása  
� Nevelıotthonok címe, elérhetısége, a férıhelyek száma, nevelési módszerek 

bemutatása 
17. Oktatás 

� Általános iskolák (száma, címe, elérhetısége, tanulók- és pedagógusok száma, 
pedagógiai programok bemutatása)   

� Középiskolák (száma, címe, elérhetısége, tanulók száma, ebbıl esti és levelezı 
tagozatos, gimnáziumi, szakközépiskolai tanulók száma, pedagógusok száma, 
pedagógiai programok bemutatása) 

� Szakiskolák (száma, címe, elérhetısége, oktatás típusa, végzett tanulók száma, 
pedagógiai programok bemutatása)   

� Felsıoktatás (egyetemek, fıiskolák, kutatóintézetek, címe, elérhetısége, nappali és 
levelezı tagozatos hallgatók száma, karok száma, megnevezése, bemutatása)   

� Kollégiumok száma, címe, elérhetısége, férıhelyek száma, nevelési programok 
bemutatása 

18. Kulturális és szabadidı létesítmények 
� Könyvtárak száma (megyei, városi, egyházmegyei könyvtár és levéltár). Milyen 

könyv- és folyóirat-állománnyal rendelkeznek. Kölcsönzési idık és lehetıségek. 
Könyvtárak közötti kölcsönzési lehetıségek 

� Mővelıdési házak / kulturális intézmények száma, állandó és idıszaki programjaik, 
színházterem (befogadóképesség, technikai felszereltség, milyen rendezvények 
lebonyolítását teszi lehetıvé); kiállító terem (mérete, kiállítható falfelület, 
megvilágítás); egyéb rendezvényekhez (termek biztosítása technikai berendezésekkel, 
büfével, befogadóképességgel); kiszolgáló egységek, szolgáltatások (szálláslehetıség, 
büfé, nyilvános telefon, stb.). Speciális lehetıségeik miben különböznek egymástól 
(egyházi, megyei, városi, önálló intézmények, egyesületi alapon mőködık, községiek) 

� Levéltárak száma, milyen adatokat ıriznek, hol vannak átfedések, szolgáltatásaik (hol, 
mit lehet megtalálni az elmúlt századok óta, milyen típusú iratanyagot, hol lehet 
keresni) 

� Múzeumok / helytörténeti győjtemények száma. Állandó-és idıszaki kiállítások, rövid 
tájékoztatással. Egyéb múzeumi programok (hangversenyek, tudományos 
konferenciák, egyéb). Milyen kutatások folynak az intézményben (kik a 
szakemberek)? Aktuálisan. Mire van felkészülve az intézmény (milyen irányokban és 
milyen területeken). Régészeti területek, melyek védettek. Mőemlék és védett 
épületek, valamint azok paraméterei – Mit jelent a védettség, ki az építési hatóság és 
milyen ügyekben, mikor lehet hozzájuk fordulni. 

� Kiadványok, folyamatos tájékoztatás, amiket meg lehet vásárolni az interneten 
keresztül. 

� Rekrációs, szabadidı- és sportolási lehetıségek felsorolása, a létesítmények száma 
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19. Történelmi, kulturális hagyományok 
� Jelentıs történelmi események leírása 
� Kulturális, mővészeti örökségek leírása 
� Népmővészeti, népi hagyományok leírása 
� Gazdálkodási, foglalkozási hagyományok leírása 

20. Szálláshelyek 
� Üzleti forgalom számára (számadatok) 
� Tárgyalások befogadására (számadatok) 
� Pihenni vágyók számára (számadatok) 

21. Vendégvárók  
� Éttermek száma (számadatok) 
� Bárok száma (számadatok) 
� Presszók száma (számadatok) 
� Vendéglık száma (számadatok) 

22. Egyházi és vallási létesítmények 
� Száma és felekezetek felsorolása, címe, elérhetıségük, hívık száma, %-os aránya az 

összlakossághoz képest 
� Egyházi körben mőködı civil szervezetek, szociális otthonok  
� Papi és lelkészi szolgálat (miserend – hely és idıpont) 

23. Civil szervezetek 
� Száma és felsorolása, címük, elérhetıségük, programjaik 

24. A kistérségre és megyére vonatkozó információk és linkek 
� Települési önkormányzatok címe, elérhetısége 
� Fontosabb megyei és regionális intézmények címe, elérhetısége (Önkormányzat, 

Bíróság, Ügyészség, APEH stb.) 

A portál mőködtetése 
 
A rendszer kialakítására és mőködtetésének támogatására fejlesztı-szolgáltató 

szervezetet célszerő létrehozni, megerısödését, folyamatos fejlıdését különbözı forrásokból 
támogatni kell. E megoldást jól szolgálhatná a létrehozandó információs központ, amely 
egyszerre láthatna el társadalmi és közcélú feladatokat, és nyújthatna piaci alapon mőködı 
szolgáltatásokat is.  Az információs központ segítséget nyújthat a térségben mőködı (civil és 
gazdasági szervezeteknek, közintézményeknek stb.) az alkalmazásfejlesztésben, a honlapok 
megújításában és a rendszerépítésben, jó szolgálatot tehet a helyi humánerı képzésben, és 
betöltheti kistérségi portálszerkesztıség szerepét is. A portál beüzemelése, átadása után, ezen 
keretek között zajlik a rendszer információinak frissítése, aktualizációja, a rendszer üzemben 
tartása és karbantartása. 

A kistérségi győjtıportál egy keretrendszer, amelyen keresztül a települések egyedi 
megjelenése épp úgy biztosított (települési honlap), mint az információk és adatbázisok 
együttes, közösen kialakított és használt rendszere.  

A portál központi része a szerkesztıségi hálózat (virtuálisan is mőködtethetı 
rendszer), amely az adatok folyamatos és strukturált karbantartásáért felel. A szerkesztıségen 
keresztül minden közérdeklıdésre számot tartó közéleti esemény, önkormányzati, 
közigazgatási rendelet digitálisan felkerül egy központi adatbázisba, és elérhetıvé válik az 
állampolgárok számára. Az adatbázisokból a közérdekő információk, adatok igénybevétele 
nyilvános és ingyenes.    

A portál lehetıséget biztosít a közösségteremtı interaktív funkciók ellátására is: 
állampolgári vélemények, javaslatok megjelenítése (fórum, chat szobák, hirdetıfalak, 
szavazás stb.) 
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Az önkormányzati ügymenetek belsı kezelését szolgáló - back-office – alkalmazások  
 
Miután az önkormányzatok a jellemzıen kötött szabályozási és saját jogalkotási 

rendben dolgoznak, a fejlesztésekhez mindenek elıtt a fı szakmai irányokat, követelményeket 
kell meghatározni, mert csak ezek figyelembe vételével lehet a konkrét alkalmazásokat 
(projekteket) megtervezni. Az alkalmazások megvalósulása lépésrıl léprésre, a telepítés 
nagyságától, befogadóképességétıl függıen történik. A fejlesztés iránya az 
önkormányzatoknál is papírnélküli közigazgatás rendszerének fokozatos kialakítása, amely a 
közszereplık feladatainak elvégzéséhez szükséges elektronikus, digitalizált kommunikációt 
jelenti. Ez több cselekvési irányban valósulhat meg:  

1. A (városi, községi) polgármesteri hivatalok az adatok, információk 
elektronikus kezelésével látják el a feladataikat. A szervezeten belüli feladatok hatékony 
elvégzése szorosan összefügg az irodaautomatizálással, a különbözı munka folyamatvezérlı 
rendszerekkel. Elérendı cél, hogy a korszerő ügyvitelben az ügyiratok elektronikus formában 
közlekedjenek, és nyomon követhetık legyenek. A jól és eredményesen mőködı hivatalhoz 
ma már egységes adatbázisokat, összefüggı integrált rendszereket kell kiépíteni.  

2. A közszolgáltatást biztosító intézményrendszer: egy-egy közigazgatási feladat 
ellátása sok esetben több intézményt is érinthet. Az intézmények és az irányító 
képviselıtestület, polgármesteri hivatal belsı (Intranet) és külsı (Internet) hálózatra épülése 
esetén a feladatok elvégzése hatékonyabbá, átláthatóvá tehetı. A rendszer kiépítése feltételezi 
a jogosultsági kérdések tisztázását.  

3. Az ügyfelekkel kialakított korszerő információ kapcsolatépítés. Korunk 
technikai eszközeinek segítségével az állampolgár és a helyi közigazgatás kapcsolata teljesen 
új alapokra helyezıdik. Az új alkalmazások által az állampolgár hozzáférhet az ıt érintı 
adatokhoz, ügyeinek elintézéséhez nem kell felkeresni a hivatalt, az intézményt.  

A gyakorlati célok megvalósításának legfontosabb eszköze a döntéshozókhoz 
kapcsolódó korszerő információs és kommunikációs rendszer (intranet, extranet) kialakítása, 
illetve korszerősítése és mőködtetése. A rendszer felöleli:  

� A testületi munka korszerősítését, a döntés-elıkészítést, a döntéshozatalt és a 
fentiek nyilvántartását, ezáltal a hozott döntések ellenırizhetıségét, (monitoringoztatását), a 
végrehajtás értékelhetıségét, a beszámoltathatóság megkönnyítését.  

� A testületek munkáját segítı hivatali mőködés info-kommunikációs 
fejlesztését, ezen belül a szükséges alkalmazások kifejlesztését. (Pl. ügyvitel, vezetıi 
döntésfigyelés, rendezvényszervezés, figyelés.)  

� A lakossági tájékoztatást, kapcsolattartást szolgáló rendszerek fokozatos 
kifejlesztését. A sajátos, közvetlen demokráciát elısegítı info-kommunikációs megoldások 
mőködtetését (pl. fontos döntések elıtt elektronikus úton történı közvéleménykutatást, az 
egyes rétegekkel, csoportokkal folytatandó viták lefolytatását a hálózaton keresztül). 

A sárospataki polgármesteri hivatal elektronikus ügyviteli rendszere  
 
Az önkormányzati hivatalok szervezeteire a kötött hivatali ügymenet a jellemzı. Ezért 

egy munkafolyamatokat támogató informatikai rendszerrel könnyen erısíthetı a hatékonyabb 
munkavégzés. Ugyanis akár papíron, akár elektronikus hordozón tárolják az iratokat, 
feldolgozásuk menete lényegében megegyezik. Minden beérkezı dokumentum elindít egy 
munkafolyamatot. Akár hosszú, akár egyszerő a folyamat, megvannak a maga lépései. A 
tapasztalatok szerint ott, ahol nem alakítanak ki korszerő ügyviteli rendszereket, a folyamat 
nem csak áttekinthetetlen, hanem megbízhatatlan is.  
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Az elektronikus ügyviteli rendszer tehát az irodaautomatizálás, a közigazgatási és az 
adminisztratív alkalmazások körét foglalja magába. Az irodaautomatizálás nem más, mint a 
„manuális” irodai tevékenységek (adatbevitel, adatfeldolgozás, adattárolás, adminisztrációs 
munkafolyamatok, stb.) kiváltása és/vagy hatékonyságának, gazdaságosságának, 
sebességének, rugalmasságának és megbízhatóságának növelése a különbözı korszerő 
technikai eszközök és rendszerek, valamint információ-feldolgozási módszerek aktív 
alkalmazásával.  

Elektronikus dokumentumkezelési megoldásokra mindenekelıtt olyan helyeken - 
többek között a polgármesteri hivatalnál - (pl. állam- és adóigazgatási szerveknél, 
vámigazgatásban, önkormányzatoknál, pénzintézeteknél) van szükség, ahol az irodai 
feladatok tipizálhatóak.  Általában törvényi vagy belsı szabályozás írja le a használatos 
dokumentumok formáit, fajtáit.  

Az önkormányzati igazgatásban a felhalmozódó nagy mennyiségő anyag rendkívüli 
érték. A tudás alapú társadalom, más néven információs társadalom felé haladva az említett 
adatok értéke rohamosan nı.  Nem mindegy, hogyan gazdálkodunk ezzel az erıforrással, 
miként gondoskodunk arról, hogy az adatok eljuthassanak mindenhová, ahol azokat 
hasznosíthatják, mennyire törekszünk a minıségre és a naprakészségre. Megoldás korszerő, 
elektronikus ügyviteli rendszer mőködtetése.  

A tartalomszolgáltatás az állampolgárok, külsı szervezetek vállalatok felé nagyon 
fontos része az a papírnélküli közigazgatásnak. A tartalomszolgáltatásban ma még jelentıs 
lemaradások tapasztalhatók.  A fı probléma abból fakad, hogy az önkormányzat egyes 
szervei, szervezetei külön-külön fejlesztik szolgáltatásaikat, anélkül, hogy valamiféle 
koordinációt lehetne érzékelni. Nem, vagy nem kellı hatékonysággal mőködnek elektronikus 
döntés elıkészítı testületi, vezetıi munkát támogató alkalmazások. E hibák kiküszöbölése 
érdekében elérendı cél, hogy a kistérség / régió minden hivatalában azonos ügyviteli menet 
valósuljon meg. 

Az ügyiratkezelés alapja a megbízható információszerzésnek is, ezért kiépítésénél 
figyelembe kell venni a szigorúan vett szakmai szempontokat. Az ügyirat kezelés 
hatékonysága érdekében:  

� elektronikus útra kell terelni az ügyviteli tevékenységeket (iratkészítés, iratkezelés, 
iratkézbesítés, irattárolás),  

� az ügyviteli folyamat egyes mozzanatainak (irattári tételszámmal ellátás, 
expediálás, irattározás, irat kölcsönzése irattárból, selejtezés, archiválás, levéltárba adás, stb.) 
teljes körő számítógépes támogatása. 

 

Gazdálkodási információs rendszer  

 
Az önkormányzati faladat- és hatáskörök eredményes, ellenırizhetıbb munkája 

érdekében javasolt az összesített gazdálkodási információk informatikai rendszerének 
kialakítása, amelynek elsıdleges célja, hogy az adott gazdálkodási körülményekhez igazodva 
támogassa az intézményi, hivatali gazdálkodást.  

Követelmények: 
� A rendszer képes legyen pontosan és kifinomultan követni a gazdálkodási 

folyamatokban, a szervezetek felépítésében, a számviteli elıírásokban a szervezetek-, 
felhasznált adatok- és az igénybe vett funkciók mennyiségében történı folyamatos és 
nagyobb arányú változásokat, 

� Hatékonyan támogassa az önkormányzat és szervei éves tervezését, a napi 
gazdálkodást, és kötelezettségvállalást.  
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� Rugalmasan alakítható jogosultsági hierarchiával bírjon, s ez által alkalmas legyen 
minden költségvetési intézményi igényt kielégíteni.  

� A rendszer fel legyen készítve a legújabb technológiai alkalmazásokra és 
illeszkedjen az uniós elvárásokhoz.  

A rendszer kialakításával szemben általános követelmény, többek között:  
� A gazdálkodási információk a költségvetési alrendszer szintjén összesítve, gyorsan 

és pontosan rendelkezésre álljanak;  
� Csökkentse a papírmunkát;  
� Minden érintett intézménynél egységes elektronikus formában elıállítható és 

lehívható gazdálkodási információk;  
A rendszer létrehozásával a gazdálkodás végrehajtása korszerőbbé és átláthatóbbá 

válik, az önkormányzati és intézményi szintő tervezés egyszerősödik, az esetleges jogszabályi 
változások rugalmasan követhetık. Csökken a hivatalokban és az intézményekben a 
pénzügyi, számviteli és informatikai szakemberek létszáma.   

A megvalósítás során, tekintettel az informatikai megoldások bı választékára, javasolt 
a megfelelı szoftver körültekintı kiválasztása és egységes használata kistérség minden 
településén. 

Teendık, illetve fejlesztési irányok:  
� Az évi költségvetés, ehhez kapcsolódó pénzforgalom nyomon követése, a 

beruházások nyilvántartása. A lekérdezı funkcióval készíthetı kimutatásoknak hatékony 
támogatást kell nyújtaniuk a költségvetés felhasználásáról a beruházások munkáinak 
költségvetési tervezéséhez, a finanszírozás ütemezéséhez, felhasználható összegek 
csoportosításának, valamint mindezek megvalósulásának követéséhez.  

� Az önkormányzati pályázatok nyilvántartása. A pályázatban vállalt munkák, 
szerzıdéses kötelezettségek végrehajtásának hatékony ellenırzése, a kapcsolódó számlák és 
szerzıdések nyilvántartása, a fizetési ütemezések nyomon követése, kapcsolódó ingatlanok 
adatrögzítése mind alapelemei.  

� A fenntartási, karbantartási feladatok nyilvántartása. A költségek hosszú távú 
tervezését, részletes nyomon követését biztosítja az alapadatok rendszerezése. Nagyobb 
feladatok esetében az ingatlanok szöveges és grafikus adatai állapotleírások, mőszaki 
dokumentációk csatlakozási lehetıségét biztosítani kell.  

� Az ingatlanok (bérlakások) hasznosításának nyilvántartása, ezek költségei és 
bevételei, szerzıdések, számlák csatolása.  

� A szerzıdések és számlák nyilvántartása, a települési intézményeinek árbevételi és 
eladási tranzakcióinak nyomon követése, ezek naprakész nyilvántartása, kimutatások 
készítése, a kapcsolódó ingatlanok alapinformációi.  

Részvételi demokrácia 

 
A fejlesztés sikerének kulcsa a lakosság egyetértése és aktív közremőködése, amit a 

nyilvánosság fokozásával, a helyi civil szervezetek aktív bevonásával, és a lakossági 
véleménynyilvánítás szervezett formáinak kialakításával érhetı el.  

Az e-közigazgatáshoz kapcsolódó e-demokrácia fejlesztések: 
• e-választás, e-önkormányzás 
• virtuális népszavazás intézménye  
• Internetes, digitális (minıségi tartalmú) televíziózás lehetısége 
• E-közbeszerzés 
• A lakossági komfort érzés növelése – a civil szervezetek, e-szervezetek 

fejlesztése 
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3.7.9. Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak korszerősítése 
alprogram 
 
 
 
 

 
78. ábra Az önkormányzat belsı info-kommunikációs kapcsolatrendszere 

 

3.7.9.1. Digitális ügyfélszolgálat 
 
A polgárbarát ügyintézés alapja. A megvalósítandó rendszer mőködtetése kapcsán az 

ügyfelek egyrészt felkészülve jelentkeznek a szervezeteknél, hivataloknál, másrészt megfelelı 
interaktív (kölcsönös kapcsolatot biztosító) megoldások esetén az ügyintézés egy része 
elektronikus útra terelıdik, jelentısen javítva az önkormányzat szerveinek mőködését, és a 
hivatalok közötti együttmőködés hatásfokát. Ezt elısegítendı terjedt el az egyablakos 
ügyintézés rendszere. 

Az „egyablakos”  rendszer alatt azt az ügyviteli eljárási rendet értjük, mely az 
állampolgár számára biztosítja, hogy több közigazgatási szervezetet, vagy szervezeti egységet 
érintı ügyeinek intézése egyetlen helyen keresztül, egyszeri kezdeményezéssel történhessen. 
A szervezeti megoldások és információs rendszerek hozzák létre az ügyintézés teljes 
folyamatában résztvevı adatbázisokat úgy, hogy azok az „egyablakos” eljárási rend szerint 
összekapcsolhatók legyenek.  
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Az „egyablakos” rendszer bevezetéséhez olyan generális feladatokat kell megoldani a 
helyi és központi jogi szabályozás terén, mint  

� az „egyablakos” ügyvitel eljárási rendjének kidolgozása,  
� adattulajdonosi érdekek tisztázása, 
� adatbázisok elvi és fizikai összekapcsolása,  
� adatbázisok közötti kommunikációs közeg felépítése, 
� a kommunikáció szellemi és technikai feltételeinek megteremtése.  

Az ügyfélszolgálati rendszer kialakítása, tekintve a még megvalósításra váró 
infrastrukturális és rendszerszervezı feladatokat, Sárospatak esetében csak több lépcsıben, 
fokozatosan történhet meg.   

 

3.7.9.2. Vezetési Információs Rendszer (VIR)  
 
Cél egy átfogó mőködést biztosító számítógépes információs rendszer létrehozása, 

amely a konkrét és normatív döntések megalapozását, a naprakész tájékoztatást szolgáló – a 
szervezet mőködésérıl, illetve az azt befolyásoló társadalmi környezetérıl szóló – 
információkhoz, információhordozókhoz (dokumentumokhoz), adatokhoz történı gyors és 
egyszerő hozzáférést biztosít a szervezet valamennyi arra jogosult tisztségviselıje, 
képviselıje (döntéshozója), tisztviselıje részére.  

A rendszer (saját győjtéső és kezeléső) adatbázisai mellett elsısorban a szervezet, 
valamint külsı szervek, adatszolgáltatók rendszereibıl kialakított, másodlagos feldolgozású, 
egységesen kezelt, a mindenkori felhasználói igények szerint közvetlenül lekérdezhetı 
információkat, valamint statisztikai adatokat tartalmazzanak.  

Az egységes felhasználói tematikus menübıl legyenek elérhetık azok az Internet 
címek alatt lévı adatállományok is, amelyek az önkormányzat munkájához szükségesek. 
Munka és költségtakarékossági okokból követelmény, hogy a VIR-ben kezelt adatokkal, vagy 
azok meghatározott szőkebb, illetve kiegészített részével – átszerkesztésük nélkül – 
adatszolgáltatóként is megjelenhessen az önkormányzat az Interneten.  

Követelmények: 
� A felhasználók átlátható eligazodását a különbözı típusú és tartalmú adatbázisok 

között egységes felületen tematikusan kialakított menürendszer biztosítsa.  
� A VIR adatállománya, (információs bázisa) szolgáltatásai rugalmasan igazíthatók, 

modulárisan bıvíthetık legyenek a mindenkori igényeknek megfelelıen.  
 

Integrált adatbázis és nyilvántartási rendszer 
 
Ma már az információs technológia és az igazgatás-szervezési megoldások eljutottak 

arra a szintre, hogy a különbözı adatbázisok, szakmai nyilvántartások integrálása 
megvalósulhasson. E lehetıséget felhasználva a különbözı alkalmazások egyrészt a hivatali 
belsı munkát – az ügyintézıi munkát -, másrészt az ügyintézést, ezen belül is az 
állampolgárok felkészítı, szolgáltató tevékenységét segítik elı. A fejlesztési feladatrészeknél 
a kistérség önkormányzati hivatalaiban is át kell tekinteni a legfontosabb adatokat kezelıi 
nyilvántartásokat, informatikai nyelvre fordítva az alkalmazásokat, mégpedig abból a 
szempontból, hogy mennyire lehet alkalmassá tenni ıket az elektronikus igazgatás 
követelményeinek.  
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89. ábra Integrált informatika szakmai (mőszaki) nyilvántartás rendszere 

 
A rendszer elsıdleges célja, hogy az adott gazdálkodási körülményekhez igazodva 

támogassa az intézményi, hivatali gazdálkodást.  
Követelmények: 
� A rendszer képes legyen pontosan és kifinomultan követni a gazdálkodási 

folyamatokban, a szervezetek felépítésében, a számviteli elıírásokban a szervezetek-, 
felhasznált adatok- és az igénybe vett funkciók mennyiségében történı folyamatos és nagyobb 
arányú változásokat, 

� Hatékonyan támogassa az önkormányzat és szervei éves tervezését, a napi 
gazdálkodást, és kötelezettségvállalást.  

� Rugalmasan alakítható jogosultsági hierarchiával bírjon s ez által alkalmas legyen 
minden költségvetési intézményi igényt kielégíteni.  

� A rendszer fel legyen készítve a legújabb technológiai alkalmazásokra és 
illeszkedjen az uniós elvárásokhoz.  

A rendszer kialakításával szemben általános követelmény, többek között:  
� A gazdálkodási információk a költségvetési alrendszer szintjén összesítve, gyorsan 

és pontosan rendelkezésre álljanak;  
� Csökkentse a papírmunkát;  
� Minden érintett intézménynél egységes elektronikus formában elıállítható és 

lehívható gazdálkodási információk;  
A rendszer létrehozásával a gazdálkodás végrehajtása korszerőbbé és átláthatóbbá 

válik, az önkormányzati és intézményi szintő tervezés egyszerősödik, az esetleges jogszabályi 
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változások rugalmasan követhetık; csökken a hivatalokban és az intézményekben a pénzügyi, 
számviteli és informatikai szakemberek létszáma.67   

Fejlesztési irányok:  
� Az évi költségvetés, ehhez kapcsolódó pénzforgalom nyomon követése, a 

beruházások nyilvántartása. A lekérdezı funkcióval készíthetı kimutatásoknak hatékony 
támogatást kell nyújtaniuk a költségvetés felhasználásáról a beruházások munkáinak 
költségvetési tervezéséhez, a finanszírozás ütemezéséhez, felhasználható összegek 
csoportosításának, valamint mindezek megvalósulásának követéséhez.  

� Az önkormányzati pályázatok nyilvántartása. A pályázatban vállalt munkák, 
szerzıdéses kötelezettségek végrehajtásának hatékony ellenırzése, a kapcsolódó számlák és 
szerzıdések nyilvántartása, a fizetési ütemezések nyomon követése, kapcsolódó ingatlanok 
adatrögzítése mind alapelemei.  

� A fenntartási, karbantartási feladatok nyilvántartása. A költségek hosszú távú 
tervezését, részletes nyomon követését biztosítja az alapadatok rendszerezése. Nagyobb 
feladatok esetében az ingatlanok szöveges és grafikus adatai állapotleírások, mőszaki 
dokumentációk csatlakozási lehetıségét biztosítani kell.  

� Az ingatlanok (bérlakások) hasznosításának nyilvántartása, ezek költségei és 
bevételei, szerzıdések, számlák csatolása.  

� A szerzıdések és számlák nyilvántartása, a települési intézményeinek árbevételi és 
eladási tranzakcióinak nyomon követése, ezek naprakész nyilvántartása, kimutatások 
készítése, a kapcsolódó ingatlanok alapinformációi.  

Térinformatikai rendszer 
 
Az e-közigazgatási fejlesztésnek alapvetı eleme térinformatikai rendszer kialakítása. 

A program megvalósulása esetén az önkormányzati hivatalok olyan integrált irányítási 
hardver és szoftverrendszerrel rendelkeznek, mely lefedi a térinformatikai alapokon nyugvó 
önkormányzati feladatok és hatáskörök rendszerét. Az integrált térinformatikai program 
keretében a települések önkormányzatai (külön-külön vagy közösen) elkészíttetik a 
térképészeti adattár és a kapcsolódó információhalmaz (EU-s normákhoz alkalmazkodó) 
digitális térképét. Ezzel elérhetı, hogy az önkormányzatok naprakész állapotot tükrözı, 
nemzetközileg egységes alapú UTM (Universal Transvere Mercator), információs rendszer 
birtokában legyenek.  

A helyi közigazgatásban a gyakorlati helyzethez kapcsolódó térbeli információkat 
biztosító információs rendszereket ma már széles körben alkalmazzák. Az alkalmazás 
legismertebb területei: 

o a közszolgáltatások tervezése, mőködtetése,  
o az önkormányzatok terveinek bemutatása,  
o a környezet-vizsgálat területén,  
o építéshatósági igazgatás, különösen annak tájékoztatási része,  
o általában a könnyen átlátható lakossági információ biztosítása, stb.  

A térinformatika képes a különbözı nem informatikai szakmai területek által használt 
adatok integrálására. Az adatok egy része a helyre vonatkozik (geometriai adatok), amelyek 
hagyományosan térképmővek formájában realizálódnak.  Az adatok másik része a természet, 
a környezet, a gazdasági és társadalmi szféra, az infrastruktúra jellemzésére szolgál. A 
települési térinformatika fejlesztésével összefüggésben különbözı specifikus célok is 
fogalmazhatók:  

                                                 
67 A megvalósítás során, tekintettel az informatikai megoldások bı választékára, javasolt a megfelelı 

szoftver körültekintı kiválasztása és egységes használata a kistérség minden településén. 
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� a kistérség helyzetismeretének bemutatása;  
� a rendelkezésre álló adottságok, az erıforrások hatékony elosztásának 

bemutatása;  
� a térinformatikához kapcsolódó folyamatok áttekinthetıségének 

növelése (rendezési tervek, közmővek, természetvédelem, 
környezetvédelem);  

Az önkormányzat rendszeres frissítéssel a megfelelı mőszaki követelmények alapján 
feldolgozott digitális térképi objektumokhoz kötött információk kezelését három rendszerben 
szolgáltatja:  

1. A saját, belsı térbeli elemzésekhez, tervezésekhez,  
2. A lakosságra (és a turistákra) vonatkozó információkhoz alakít ki publikus 

hozzáférési jogosultságot.  
3. Az önkormányzati, területi földhivatali, területi közmő-üzemeltetıi, rendırségi, 

tőzoltói, stb. feladatokat támogató térinformatikai alapú digitális térképekhez való 
hozzáférhetıséget teszi lehetıvé az illetékes intézmények/hivatalok számára. 

 

Információ-kezelés, ügyfelekkel való kapcsolattartás – front-office modulok  
 
Az ügyfélszolgálat célja mindenek elıtt az ügyfelek bizalmának megtartása és magas 

színvonalú kiszolgálása. A szolgáltató állam eredményességének legfıbb indikátora az 
ügyfelek megelégedettsége. Ennek elérése egyáltalán nem könnyő feladat egy olyan 
társadalomban, ahol az ügyintézés hagyományosan a személyes jelenlétre és kapcsolatokra 
épül, s a digatalizáció elutasításának legfıbb indoka éppen annak személytelenségével 
magyaráztatik. Az ügyfélszolgálatnak még hosszú ideig az lesz a legfontosabb feladat, hogy 
bebizonyítsa: az ügyfelekkel nem sak kapcsolatot tud teremteni, hanem az internet alkalmas a 
személyre szabott, egyedi igényeket kielégítı szolgáltatásokra is.  
A professzionális ügyfélszolgálat mőködésének/mőködtetésének elengedhetetlen feltételei:  
A személyes ügyfélszolgálat, a háttér-rendszerek, az internetes szolgáltatások folyamatainak 
összehangolása, szabályozása. 

� Komplex szolgáltatási, ügyfélszolgálati, ügyfélkezelési stratégia kidolgozása. 
o telefonos Call Center és Contact Center kialakítása  
o internete ügyfélszolgálat 
o személyes ügyfélszolgálat 
o írásos ügyfélmegkeresés 

� Folyamatok teljessége, színvonala 
� Folyamatok átvilágítása, felülvizsgálata, folyamatok optimalizálása, új folyamatok 

kialakítása 
� Erıforrás gazdálkodás 
� Ügykövetı rendszer bevezetés 
�  Egységes nyilvántartási rendszer használata 
�  Minıségszemlélet, 
� Napra kész feldolgozottság 
�  Minıségi mutatók meghatározása 
� Folyamatos továbbfejlesztés igénye 
� Rendszeres oktatás és képzés 
�  Változás- és projektmenedzsment jelenléte 

Ügyfélszolgálati szabályok 
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Az ügyfél saját problémáját mindig a legfontosabbnak, annak megoldását a 
legsürgısebbnek tartja. a) Az ügyfél szemszögébıl problémájának megoldása mindig 
bonyolultabbnak tőnik, mint ahogy az valóban van. b) Az ügyfelek többségében egy-egy 
probléma feszültséget válthat ki. c) Az ügyfél megértést és segítıkészséget vár. 
d) Mindezek ismeretében az ügyféllel mindig udvariasan, tárgyszerően, figyelmesen, 
elızékenyen és tisztelettudóan kell viselkedni. 

e-Demokrácia  
 
Ahogyan az európai e-kormányzás és e-közigazgatás stratégiájának szerves része az e-

demokrácia fejlesztése, úgy ésszerő ezt Sárokpatak stratégiájában is artikulálni. Ehhez a 
témakörhöz tartozik az e-választás, az e-népszavazás vagy a helyi civil e-társadalom 
fejlesztése, az új civil érdekegyeztetési módok kialakítása, intelligens területfejlesztés 
támogatása. A projekt keretében aktivizálni kell a Sárospatakon élı köztiszteletnek örvendı 
értelmiségieket, mővészeket és szakembereket.  

Az e-demokrácia révén biztosítható az un. kvalitatív demokrácia megteremtése: a 
választói tudás, a választáshoz szükséges tudás szétosztása és evvel párhuzamosan a 
közvetlen választói döntésrészvétel kiszélesítése, aminek technológiai lehetıségét az info-
kommunikációs közmőhálózat, tartalmi elemeit pedig, az intelligens tudásbázis biztosítja.  
Mindez együttesen teremti meg az alapját – a megfelelı intézmény és mőködési folyamat – 
kialakítása után az e-népszavazás és az e-választás rendszerének. 
 

Az állampolgári részvétel négy kiemelt területe 

 
1. Javaslattételi jog: minden állampolgárnak jogában áll javaslatokat tenni az ıt 

érintı témákban 
2. Informálás és informálódási jog: minden állampolgár számára biztosítani kell az 

információkhoz jutás lehetıségét, beleértve a más állampolgárok által tett javaslatok és 
ellenérvek megismerését. 

3. Vitatkozás joga: minden állampolgárnak joga van az újra informálódáshoz, saját 
nézeteinek kifejtéséhez és új javaslattételhez respektálva mások személyiségét és véleményét. 

4. Döntési jog: az állampolgároknak jogukban áll a megfelelı szinteken (lakókörzet, 
városnegyed stb.) véleményüket szavazás útján kinyilvánítani nem csak a választott képviselı 
személyét illetıen, hanem minden olyan kérdésben, amely közvetlenül érinti életüket. 

A fejlesztéshez pályázható források és a saját szellemi, és materiális erıforrások 
felhasználásával e-önkormányzási, e-közigazgatási és e-demokrácia projekt valósulhat meg. 

1. e-demokrácia gyakorlati bevezetése Sárospatakon a már létezı civil 
kezdeményezésekben rejlı lehetıségek kiaknázása (a program a fiatalok körében – diák 
önkormányzat – is megvalósítható az ifjúsági stratégia részeként)  

2. civil választási kultúra kialakítása 
a. helyi vitafórumok szervezése 
b. a civil stratégiában felvázolt „jövımőhelyek” lényegében már a részvételi 

demokrácia modelljeinek is tekinthetık. Az itt szerzett tapasztalatok alapján felvázolhatók 
azok a sajátosságok, amelyek mentén a sárospataki részvételi demokrácia, s annak virtuális 
tere struktúrálható.   

c. vélemény-begyőjtési módszertanok alkalmazása 
d. szavazások 
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3. építési, engedélyezési ügyekben, környezetvédelmi, tömegközlekedési, 
közbiztonsági és más közérdekő kérdésekben az e-demokrácia lehetıségeinek kihasználása, 
helyi népszavazások lebonyolítása 

Sárospatak lakosságának egészét érdeklı ügyekben az e-demokrácia lehetıségeinek 
kihasználása 
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4. fejezet Fontosabb források térképe 
 
Egy stratégia jól hasznosítható része a forrástérkép. Ebben áttekintjük a fejlesztési 

irányoknak és fejlesztési szándékoknak megfelelı, jelenleg rendelkezésre álló európai uniós 
és hazai pályázati lehetıségek elérési helyeit, valamint jelezzük a jövıbeni lehetıségeket is, 
azokat a pályázati konstrukciókat, amelyekrıl on-line pontos tájékoztatást kaphatnak a 
fejlesztık.  

Magyarország.hu,  a kormányzat honlapja. www.magyarorszag.hu/;  

Feladata on-line kaput nyitni a közigazgatás felé. A Kormányzati Portál a 
Miniszterelnöki Hivatal Elektronikuskormányzat-központ (EKK) felügyelete alatt mőködik, 
üzemelteti a Kopint-Datorg Zrt. A kormány állampolgároknak, vállalkozóknak, 
közigazgatásnak is kifejlesztett on-line ügyfélszolgálata az interneten. A portál pályázati 
keresıje tartalmazza az Európai Uniós források által társfinanszírozott támogatási 
konstrukciókat, valamint a központi költségvetésbıl finanszírozott hazai pályázati 
lehetıségeket. Részletes információkat az ÚMFT Központi Ügyfélszolgálaton munkaidıben a 
06-40-638-638-es kék számon nyújtanak.  

A szakminisztériumok honlapjain a kormányzati honlappal összehangoltan (linkek 
útján oda is átvezetve) jelennek meg idırıl-idıre pályázatok.  

 
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium  www.ötm.gov.hu/ 

 
Az önkormányzatok, területfejlesztés,turizmus, sport pályázatok tekintetében érdemes 

a keresést innen indítani. Szakági linkeltsége miatt gyors keresést tesz lehetıvé. 
 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség http://www.nfu. hu  
                                      
Annak a kormányszervnek a honlapja, amit az EU támogatások felhasználásának 

segítésére hoztak létre. Minden magyar operatív program tekintetében itt jelennek meg 
legelıször az esetleges változások.. Pályázati keresı, részletes tájékoztató és, kiemelt 
országos pályázatok, pályázati eredmények és a társfinanszírozású EU pályázatok 
tekintetében is naprakész információt nyújt. 

 
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium www.gkm.gov.hu; 

 
A GKM honlapjára épülve a stratégiakészítés idıszakában önkormányzatok számára 

32 nyitott pályázati lehetıségrıl nyújt tájékoztatást. www.lendulet.hu/  
 
 

Magyar Önkormányzatok Szövetsége www.onkornet.hu/ 
 
A közéleti hírportálja 2007 júniusától arculatban és tartalmában is teljesen megújult. 

Céljuk, hogy olvasóik „percrıl-percre" értesüljenek a települési önkormányzatok munkájáról, 
a helyi közösségeket érintı problémákról és mindazokról a fejlesztésekrıl, amelyek 
befolyásolják mindennapjainkat. Szeretnék, ha  honlapukon a közigazgatás hírei mellett 
megjelenne az „Önigazgatás is az önkormányzatoktól kapott hírekben, tudósításokban. 
Pályázatfigyelıje naprakész. 
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Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége www.toosz.hu/ 

 
A portálon az 1700-nál több TÖOSZ-tag önkormányzat képviselıi, s az 

önkormányzatiság iránt érdeklıdı minden régi és új látogató számára sokszínő, tartalmas, 
használható és hasznosítható információt nyújtanak. A TÖOSZ alapítása óta következetesen 
törekszik az önkormányzati alapjogok átfogó védelmére és az önkormányzás gazdasági 
alapjainak megerısítésére. A szövetség eddigi tevékenysége jól példázza, hogy lehetséges a 
különféle típusú és nagyságú önkormányzatok érdekeinek egységesítése, s bizonyította, hogy 
a TÖOSZ törekszik az önkormányzati szféra egészének integrálására. Az egységes álláspont 
kiérlelését éppenséggel az eltérı érdekek és vélemények ütköztetése, az értelmes szakmai 
viták sora segíti. Pályázati hírei naprakészek. A TÖOSZ honlapja teret és helyet ad ehhez a 
vitához, hogy a szövetség minél több vélemény és megközelítés alapján alakíthassa ki 
álláspontját egy-egy önkormányzati ügyben. A pályázatíró cégek minısítése is megtalálható 
itt, hisz visszajelzések alapján tudomásuk van arról, hogy milyen nehézséget jelent az 
önkormányzatoknak a piaci szereplık megtalálása egy-egy beruházás, fejlesztés, szolgáltatás-
nyújtás stb. során. E probléma megoldásának érdekében tagjaik számára ingyenes jegyzéket 
készítenek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával közösen: Országos Pályázati Minısítı 
Testület Minısített pályázatírók/ tanácsadók/ pályázatmenedzselık katalogizált névjegyzéke 
címen.  Jelenleg 46 cég szerepel a jegyzékben, az ország különbözı területeirıl. 
 
Regionális Támogatás-közvetítı Közhasznú Társaság www.rtk.hu/  

 
Célja a hazai és a Strukturális Alapok forrásaiból származó régiós és 

gazdaságfejlesztési célú támogatások pályázati rendszereinek mőködtetésében, valamint az 
ezekhez kapcsolódó programok lebonyolításában való közremőködés, a pályázati források 
biztosítása és a pályázati feltételeknek megfelelı elbírálása. További feladata az egyes 
pályázatok lebonyolításával kapcsolatos elıkészítı, információs és technikai szolgáltatási 
feladatok ellátása. A Regionális Fejlesztési Holding Részvénytársaság cégcsoportjába 
tartozik. A Holding 2000. szeptemberében jött létre tartós állami tulajdonban levı 
vállalatként. Egyéb más gazdaságfejlesztési feladatai mellet a Részvénytársaság 
megalakulásától fogva foglalkozik pályázatkezelési feladatokkal és a fejlıdési lehetıség 
kiszélesítéséhez 2002. december 17-én létrehozta a Regionális Támogatás-közvetítı 
Közhasznú Társaságot (RTK Kht.) az RFH szakmai bázisára alapozva. Az RTK Kht. készült 
fel a Strukturális Alapok fogadására és a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program egyik 
közremőködı szervezete. A Kht. az eddigi szakmai munka alapján felkészült a nagy 
beruházási programok kezelésére is. Portálján pályázatkeresıt üzemeltet.  
 
HYPO Investment Bank Magyarországi képviselete  www.noehypo.at/ 

 
Az NÖ HYPO Investment BANK 2005. februárja óta Magyarországon is kamatoztatja 

tapasztalatait a közszféra / önkormányzatok, a lakásépítés- és projektfinanszírozás területén. 
Céjuk, hogy ne csak hitelezıként, hanem a kreatív, korszerő finanszírozási megoldások 
specialistájaként mőködjenek együtt a helyi önkormányzatokkal. Ilyen modell lehet pl. az 
önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok kiszervezése. Az NÖ HYPO-BANK új lehetıségeket 
lát a közszféra finanszírozásában az Európa keleti részén lévı úniós országokban, és ezen a 
területen jóval gazdagabb tapasztalatokkal rendelkezik hazai versenytársainál. 

 
Hitelgarancia Zrt . www.hitelgarancia.hu/  
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1992-ben a magyar állam, a legjelentısebb hazai kereskedelmi bankok, 
takarékszövetkezetek, és néhány vállalkozói érdekképviseleti szövetség alapította. Azóta is 
alapvetı célkitőzésük a kkv-szektor fejlıdésének elısegítése, és ezt a célt immár nemcsak a 
hitelfelvételekhez kapcsolódó kezességvállalásával szolgálja, hanem bármilyen típusú 
forrásbevonáshoz vállal kezességet: bankgaranciához, lízing- és faktoring ügyletekhez, 
kockázati tıke bevonásához, illetve uniós pályázatokhoz.  

Szintén az utóbbi években nyílt lehetıségünk arra, hogy önkormányzatok és 
önkormányzati vállalkozások hitelfelvételeit és kötvénykibocsátásait is elısegítsük 
kezességvállalásunk révén. A kezességvállalással a Társaság kötelezi magát arra, hogy az 
adós (vagy a támogatott) helyett fizet a pénzügyi intézménynek (illetve a támogatás 
folyósítójának), ha az adós (vagy a támogatott) nem tesz eleget fizetési kötelezettségének.. A 
kezességvállalás lehetıvé teszi, hogy olyan életképes üzleti tervvel rendelkezı vállalkozások, 
önkormányzatok is forráshoz jussanak, akiknek nincs elegendı felajánlható biztosítékuk, ezért 
hitelezésük, támogatásuk túlzottan kockázatosnak minısülne. 

 
Pénzforrás Portál  www.penzforras.hu 

 
Piaci vállalkozásként mőködésüket az 1997-tıl, és azóta is folyamatosan 

nyomtatásban megjelenı pályázati "forrásexpress" havilap elindításával kezdték, ahol 
tömören (vezetıi összefoglalóként) mutatják be  havonta az új brüsszeli és hazai  
pályázatokat. 1998 óta foglalkoznak pályázati tanácsadással cégek, önkormányzatok 
fejlesztési elképzeléseihez megpályázható magyar és EU forrásokat pályázati szaktanácsadás 
keretében tárjuk fel, megjelölve a forráskombinációs lehetıségeket is. (Projektgazdának.) 
1999-tıl készítenek is pályázatokat a tanácsadáson feltárt projektekhez kapcsolható 
pályázatokat elkészítjük, közremőködünk a forrásgazdákkal történı tárgyalásokon, az 
elszámolásban, monitoring jelentések elkészítésében. (Projektgazdának.) 

2000 óta vállalnak témafigyelést, hisz egy projektötlethez nem mindig kapcsolható 
azonnal pályázat. Ilyenkor célszerő folyamatosan figyelni az összes kiírást és azonnal 
megpályázni, amikor valamelyik kapcsolható hozzá. (Projektgazdának.) 

Jól használható a naprakész Pénzforrás Pályázatkeresı Adatbázis. 2004-tıl 
folyamatosan és teljes körően automatikus témafigyeléssel, naponta többször frissített online 
adatbázisként áll rendelkezésre. 

 
Pályázatfigyelı portál www.tender.sff.hu/  

 
Egy üzleti vállalkozás, amivel az RSS segítségével egy vagy több weboldalról, blogról 

összegyőjtik a frissen megjelent hírek linkjeit és rövid ismertetıit. Az RSS használatával 
elkerülhetı, hogy a kedvenc hírportálok, hálónaplók oldalait naponta többször is végig kelljen 
nézni, hiszen az újonnan felkerült anyagok megjelenésérıl az RSS-olvasó programon 
keresztül értesülhet minden érdeklıdı. Ez szinte valós idıben jelez, ha a neki megadott 
internetes címen új anyagot publikáltak. Az SFF Tender pillanatnyilag két RSS hírfolyamot 
bocsát a látogatók rendelkezésére: Legfrissebb pályázatok: http://tender.sff.hu/rss.xml 
Hírek: http://tender.sff.hu/rss-news.xml 

 

Megaportál pályázatkereséshez  www.megaport.hu/ 

A Gazdaság, üzlet menüpontban pályázatok, ösztöndíjak bemutatása is megtalálható. 
Itt mind EU- s  mind magyar szervezetek (minden alapkezelı) pályázataihoz, mind regisztrált 
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pályázatíró, menedzselı cégekhez elvezetı linkeket talál mindhárom szektor (közigazgatás, 
gazdaság, civil) aktuális forráskínálatából az érdeklıdı. 

Agrár- vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány  www.avhga.hu/    

2006-ban ünnepelte az Alapítvány 15 éves fennállását. Az agrár vállalkozók részére 
teljes körő szolgáltatást kínál, 2006-óta kezességvállalásához kapcsolódó tanácsadási 
tevékenysége is van. 2007. március 1-jétıl az országos szinten mőködı akkreditált szakértıi 
hálózata pályázatkészítési és projektmenedzsment tevékenységével áll a vállalkozók 
rendelkezésére. 

2008. január 1. napjától pénzügyi vállalkozásként történı mőködését, illetve ennek 
keretében üzletszerően, a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi 
CXII törvény (Hpt.) 3 § (1) bekezdésének f) pontja alá tartozó kezességvállalás pénzügyi 
szolgáltatási tevékenységet végez. 

 
A Norvég Alap és a Svájci alap pályázatait az NFÜ honlapjáról lehet leggyorsabban elérni 

 
EU hivatalos többnyelvő portálja  www.europa.eu/ 

 
Az információk lényegi része csak német, francia és angol nyelven érhetı el rajta. 

Keresı rendszere kitőnı,gyors és eredményes. A magyar kezdı oldal rögtön átvezet a  
http://eur-lex.europa.eu/RECH_menu. keresıbe, ahol már mód van pályázati lehetıségek 
felkutatására is. 

 
Elérhetı K+ F pályázatok: Európai Bizottság (FP7) 

 
Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs 

tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjához kapcsolódó ideiglenes 
munkaprogramok (FP7) válogatás: 

"Együttm őködés" egyedi program: 1. Egészségügy: FP7-HEALTH-2007-A 
3. Információs és kommunikációs technológiák: FP7-ICT-2007-1, FP7-ICT-2007-C 
5. Energia: FP7-ENERGY-2007-1-RTD, FP7-ENERGY-2007-2-TREN 
6. Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást is): FP7-ENV-2007-1 
7. Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is): FP7-AAT-2007-RTD-1, FP7-AAT-

2007-TREN-1, FP7-SST-2007-RTD-1, FP7-SST-2007-TREN-1, FP7-TPT-2007-RTD-1 
8. Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok: FP7-SSH-2007-1 
"Ötletek" egyedi program: ERC-2007-StG 
 
"Emberek" egyedi program : FP7-PEOPLE-2007-1-1-ITN, FP7-PEOPLE-2007-2-2-

ERG, FP7-PEOPLE-2007-4-3-IRG, FP7-PEOPLE-2007-5-1-1-NIGHT, FP7-PEOPLE-2007-
5-2-AWARDS,  

 
"Kapacitások" egyedi program: 
1. Kutatási infrastruktúrák: FP7-INFRASTRUCTURES-2007-1 
2. A kkv-k javára végzett kutatás: FP7-SME-2007-1, FP7-SME-2007-2, FP7-SME-

2007-3 
3. A tudás régiói: FP7-REGIONS-2007-1, FP7-REGIONS-2007-2, FP7-REGIONS-

2007-3 
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4. Kutatási potenciál: FP7-REGPOT-2007-1, FP7-REGPOT-2007-2, FP7-REGPOT-
2007-3,FP7-REGPOT-2007-4 
            5. Tudomány a társadalomban: FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2007-1 

6. Nemzetközi együttmőködési tevékenységek: FP7-INCO-2007-1, FP7-INCO-2007-4 



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

Stratégiakutató Intézet Kht. 202 

5. Felhasznált irodalom 
 
 
A munkához széleskörő irodalmat dolgoztunk fel: Sárospatak és a Kistérség 

településeinek története; a közelmúltban készült tanulmányok és monográfiák; terület- és 
településfejlesztés; regionalizmus; Európai Unió-s kapcsolódások; turizmus, kulturális 
turizmus, élmény parkok, tematikus parkok; kulturális menedzsment; mővelıdés-, mővészet-, 
kultúra-gazdaságtan; néprajz, népmővészet; múzeumi menedzsment, közmővelıdés, 
animáció, pedagógia; a térség jelenlegi társadalmi-gazdasági helyzete; skanzenek; ökológia, 
fenntartható fejlesztés; a jegyzetekben is feltüntetett helyi, mikrotérségi dokumentumok, stb.  

A lábjegyzetekben az idézett és közvetlenül hivatkozott írások adatait tüntettük fel. 
Egyes pontoknál, külön lábjegyzetként szak-jellegő irodalomjegyzéket is adtunk, az adott 
témakör sajátossága miatt. Itt az alábbiakban egyrészt az aktuális helyi dokumentumokat 
győjtjük össze. Másrészt pedig az általános háttér irodalomból válogatást közlünk. Igény és 
szükség esetén a teljes bibliográfiát átadjuk.  

 

Feldolgozott helyi dokumentumok, kéziratok 
 
Hajdú Imre, Tamás Erzsébet, Bordás István gépiratos tanulmányai; a Sárospataki 

Lokálpatrióták Egyesülete gépiratos javaslatai.  
 
Duchai Márta, Dr. Gellai Imre, Imre Tímea, Juhász Szabolcs: Végardó Élményfürdı 

Megvalósíthatósági Tanulmány. Készült Sárospatak Város Önkormányzatának megbízásából. 
Aquaprofit Mőszaki Tanácsadási és Befektetési Zrt. [2007. aug.] 

 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Településeinek Atlasza [1999] Felelıs kiadó: Göndöcs Péter. 

Hiszi-Map Kft.,  
 
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. 
 
Befektetıi környezet adattára - Sárospataki Kistérség  
 
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 
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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. 
 
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. 

 
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 
 
Megállapodás a belsı ellenırzési feladatok ellátásáról - Sárospataki Többcélú Kistérségi 

Társulás Sárospatak, 2007. október 19 6. old 
 
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. 
 
Szolgáltatói szerzıdés - Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás -Zrínyi Ilona Városi 

Könyvtár Sárospatak, 2007. június 11. 
 
Varga Beatrix egyetemi adjunktus: Kistérségek a statisztikák tükrében. Miskolci Egyetem, 

Üzleti Statisztika és Elırejelzési Tanszék 
 
A Sárospataki kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja 2004. 
Prominent Kommunikációs Bt. 152 oldal 
I.m.: 45. old. 
 
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 Borsod Megyei Területfejlesztési Tanács által kezdeményezett programozási munka : A 

Középtávú Stratégia és Operatív Program a Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén élı romák 
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[cigány származású emberek] élethelyzetének javítására fejlesztési program in:Hitesy, Bartucz és 
Hollai Tanácsadó Iroda 2003. március 

 
Sárospatak és térsége /Sárospataki kistérség/  Helyi hulladékgazdálkodási terve 2005-2010  

Készítette: ÖKO-TECHNIKA Bt.  Miskolc, Naturplusz ’’99 Környezetvédelmi és Mőszaki Kft. 
Miskolc. 

Piskóti István (szerk.) [2000]: Észak-Magyarország régió turisztikai fejlesztési koncepciója és 
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Teológiai Akadémia, 232 old. [2006]: 

A természetvédelem erdészeti szakmai koncepciója és távlati fejlesztési feladatai [The forestry 
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Babbie, Earl [2000]: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest, Balassi Kiadó. 
704. old.  
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emlékkönyv. Budapest-Sárospatak, Szabad Tér, 639 old.  
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Egyházban 1948 és 1989 között. Debrecen, A magyar Protestáns Közmővelıdési Egyesület, 196 old.  
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szám, 25-35. pp.  

Elek Andrea et al. (szerk.) [2002]: A tudás társadalma. Tanulmányok, esszék, reflexiók. 
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