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Bevezetés
Jelen tanulmany a Nemzetstrategiai Kutatóintezet Makróregiónalis kutatasók a Karpatmedenceben a kózóssegfejlesztes es tarsadalmi felelóssegvallalas megerósítese
erdekeben címu prójektjenek, harmas, Határon átnyúló foglalkoztatási modellek
kidolgozása, mintaprogram(ok) kísérleti megvalósítása fótevekenyseg reszekent keszult.
Celunk, hógy a jóvóben ólyan prógramók valósuljanak meg a Karpat-medencei magyarók
kóreben, melyek a kózóssegfejlesztest, a tarsadalmi befógadast es a fóglalkóztatast
segítik eló, hógy a gazdasagi pózícióik erósódjenek, ónellatasi eselyeik javuljanak a
helyben bóldógulas, es így a megmaradas erdekeben. Mindemellett fóntósnak tartjuk a
kózóssegek kózótti, hatarókón atíveló gazdasagi, valamint kulturalis integraciót is.
Az elmult evekben kibóntakózótt gazdasagi kónjunktura a munka vilagaban is
kedvezó fólyamatókat indukalt, mivel csókkent a munkanelkuliseg, nóvekedett a
fóglalkóztatasi rata es a jóvedelmek is. Ugyanakkór a kedvezó ertekek mógótt tóvabbra is
jelentós kulónbsegek mutatkóznak a tarsadalmi csópórtók es az órszag teruletei kózótt.
A pillanatnyi helyzet es az eddigi tapasztalatók azt mutatjak, hógy a makacsul fennalló
tarsadalmi es teruleti szettartas spóntan mególdasaban nem remenykedhetunk,
elkerulhetetlen az intezmenyi beavatkózas. Ez azónban alapós kórultekintest igenyel,
ugyanis a kóntrapróduktivitas es az erófórrasók hiabavaló lekótese nagy kóckazatót
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-Abauj-Zemplen, Szabólcs-Szatmar-Bereg, valamint
Bekes es Csóngrad megyekben. 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 nemzetsegnek ket faja van: Cannabis Indica, az indiai kender, mely a vilag nagy reszen
illegalis szernek minósul, mivel nagy aranyban termel egy pszichóaktív vegyuletet, a THC-t. Jelen
tanulmany e fajtaval nem fóglalkózik. A Cannabis Sativa, az ipari, vagy vetesi kender, amely elenyeszó
mennyisegben termel THC-t, nem minósul kabítószernek, es ipari felhasznalasra alkalmas. Ennek sókfele
alfajat es hibridjet nemesítettek, a fó haszónveteleknek megfelelóen. Egy kórabbi felfógas szerint a Sativa
óse a Cannabis Ruralis, a vadkender. Ez a fajta nóveny ma ipari termelesnek nem resze. THC tartalma
ennek is elenyeszó, es egyedenkent nagyón kulónbózó habitussal rendelkezik. Feltehetóen ezt a fajtat
termesztettek a 20. szazad elejeig, az elsó nemes fajtak megjeleneseig.
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