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Bevezetés 

 
Jelen tanulma ny a Nemzetstrate giai Kutató inte zet Makróregióna lis kutata sók a Ka rpa t-

medence ben a kó zó sse gfejleszte s e s ta rsadalmi feleló sse gva llala s megeró sí te se 

e rdeke ben cí mu  prójektje nek, ha rmas, Határon átnyúló foglalkoztatási modellek 

kidolgozása, mintaprogram(ok) kísérleti megvalósítása fó teve kenyse g re szeke nt ke szu lt. 

Ce lunk, hógy a jó vó ben ólyan prógramók való suljanak meg a Ka rpa t-medencei magyarók 

kó re ben, melyek a kó zó sse gfejleszte st, a ta rsadalmi befógada st e s a fóglalkóztata st 

segí tik eló , hógy a gazdasa gi pózí ció ik eró só djenek, ó nella ta si ese lyeik javuljanak a 

helyben bóldógula s, e s í gy a megmarada s e rdeke ben. Mindemellett fóntósnak tartjuk a 

kó zó sse gek kó zó tti, hata rókón a tí veló  gazdasa gi, valamint kultura lis integra ció t is. 

Az elmu lt e vekben kibóntakózótt gazdasa gi kónjunktu ra a munka vila ga ban is 

kedvezó  fólyamatókat induka lt, mivel csó kkent a munkane lku lise g, nó vekedett a 

fóglalkóztata si ra ta e s a jó vedelmek is. Ugyanakkór a kedvezó  e rte kek mó gó tt tóva bbra is 

jelentó s ku ló nbse gek mutatkóznak a ta rsadalmi csópórtók e s az órsza g teru letei kó zó tt. 

A pillanatnyi helyzet e s az eddigi tapasztalatók azt mutatja k, hógy a makacsul fenna lló  

ta rsadalmi e s teru leti sze ttarta s spónta n mególda sa ban nem reme nykedhetu nk, 

elkeru lhetetlen az inte zme nyi beavatkóza s. Ez azónban alapós kó ru ltekinte st ige nyel, 

ugyanis a kóntrapróduktivita s e s az eró fórra sók hia bavaló  lekó te se nagy kócka zatót 

jelent. 

Az intézetben eddig megvalósult ipari kender1 termesztésével és feldólgózásával, 

valamint társadalómpólitikával kapcsólatós kutatásók kellő tudásbázist szólgáltatnak, 

hógy ezeket ötvözve a területileg kóncentráltan jelentkező társadalmi próblémákra 

mególdási javaslatókat dólgózhassunk ki. Ennek megfelelően tanulmányunkban az ipari 

kenderre épülő fóglalkóztatás relevanciáját vizsgáljuk a fóglalkóztatás-hiányós, 

agrárkarakterű térségekben, Bórsód-Abau j-Zemple n, Szabólcs-Szatma r-Bereg, valamint 

Be ke s e s Csóngra d megye kben. Ezzel összhangban a kelet-magyarórszági határ menti, 

rurális karakterű térségek helyzetfeltárása után a kialakult helyi és határón átnyúló 

gazdaságfejlesztési módelleket tekintjük át, majd az ipari kender termesztésének és 

feldólgózásának lehetőségeire térünk ki, végül pedig a létező jógyakorlatokat tekintjük 

át. Munkánk a prójekt első mérföldkövét teljesítő, a későbbi kutatásainkat megalapózó 

tanulmány. Ennek megfelelően a releváns szakiródalmi fórrásók szintetizálását végeztük 

el. 

                                                 
1
 A Cannabis nemzetse gnek ke t faja van: Cannabis Indica, az indiai kender, mely a vila g nagy re sze n 
illega lis szernek minó su l, mivel nagy ara nyban termel egy pszichóaktí v vegyu letet, a THC-t. Jelen 
tanulma ny e fajta val nem fóglalkózik. A Cannabis Sativa, az ipari, vagy vete si kender, amely elenye szó  
mennyise gben termel THC-t, nem minó su l ka bí tó szernek, e s ipari felhaszna la sra alkalmas. Ennek sókfe le 
alfaja t e s hibridje t nemesí tette k, a fó  haszónve teleknek megfeleló en. Egy kóra bbi felfóga s szerint a Sativa 
ó se a Cannabis Ruralis, a vadkender. Ez a fajta nó ve ny ma ipari termele snek nem re sze. THC tartalma 
ennek is elenye szó , e s egyedenke nt nagyón ku ló nbó zó  habitussal rendelkezik. Feltehetó en ezt a fajta t 
termesztette k a 20. sza zad eleje ig, az elsó  nemes fajta k megjelene se ig. 


