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1. Bevezetés 

 

A Sárbogárdi kistérség Fejér megye legdélebbi részén elhelyezkedő, 56127 hektár nagyságú 

kistérsége, amely hat további kistérséggel, az Abai, az Adonyi, az Enyingi, a Dunaújvárosi, valamint a 

Tolna megyében elterülő Paksi és Tamási kistérséggel határos. A kistérséget tíz település, a városi 

jogállású Sárbogárd, a nagyközségi jogállású Cece, valamint nyolc községi jogállású település, Alap, 

Alsószentiván, Hantos, Igar, Mezőszilas, Nagylók, Sáregres és Vajta alkotja. Sárbogárd több mint 12 

ezer fővel rendelkező város, a kistérségben további három, 2000 fő feletti (Cece, Mezőszilas, Alap), 

két 1000 fő feletti (Nagylók, Igar) lakosságszámú település, valamint négy kisfalu (Hantos, Vajta, 

Sáregres, Alsószentiván) található. Valamennyi felsorolt település része a 2013-ban létrehozott alsó 

középszintű közigazgatási egységnek, a Sárbogárdi járásnak, amelynek a fentieken kívül a 

kistérségben korábban részt vevő Sárkeresztúr és Sárszentágota is tagja1. 

1. ábra: A Sárbogárdi kistérség 

 

Forrás: http://data2.openstreetmap.hu/index.php 

 

A kistérségben kirívóan speciális településszerkezettel rendelkezik a megyei kisvárosok sorában 

legnagyobb területi kiterjedéssel bíró, falusias jellegű Sárbogárd, amely több település 

(Alsótöbörzsök, Sárszentmiklós, valamint a külterületi Nagyhörcsök, Sárhatvan, Örspuszta, 

Pusztaegres, Rétszilas és Kislók) folyamatos összevonásával duzzadt várossá 1986-ban. Szintén 

szokatlan a három község (Igar, Igar-Vám, Igar-Vámszőlőhegy) egyesítésével kialakított Igar 

településszerkezete, amelynek keleti és nyugati határa között 15 kilométer, az egyes községrészek 

között 5-5 kilométer különbség van, s a közöttük lévő közúti kapcsolat is csak Tolna megyén keresztül 

teremthető meg. 

                                                
1 A települések 2003-ban csatlakoztak a Székesfehérvári kistérségből kivált Abai kistérséghez. 
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A kistérség a Mezőföldön, a Sárvíz-völgyi kistájon terül el, amelynek jó földminősége hagyományosan 

mezőgazdasági jellegűvé formálta a térséget, s a növénytermesztés és az állattenyésztés egyaránt 

jellemző tevékenységgé vált. A mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos feldolgozóipar azonban nem 

honosodott meg a térségben, így alapvetően a termelés, az előállítás és a kibocsátás jellemezte a 

gazdaságot az államszocialista időszak termelőszövetkezeteinek fennállása során is. A foglalkoztatás 

másik irányát a térségi vagy környező városokban (Enying, Paks, Sárbogárd, Simontornya, Szekszárd) 

létesített nehéz- és könnyűipari üzemek biztosították. A rendszerváltozást követően a 

termelőszövetkezeti rendszer felbomlása, átalakulása tömeges munkahelymegszűnéseket 

eredményezett, a feleslegessé vált munkaerőt ekkor még a környező üzemek fel tudták szívni, 

azonban hamarosan ezek is hanyatlásnak indultak, jelentős mértékű munkanélküli réteget zúdítva a 

térségre. A külföldi tőkebefektetők kivonulása Sárbogárdot is érintette2, a korábbi Videoton-gyárban 

működő Mannesmann 2000-ben Kínába telepítette át gyártóegységét, s ugyanebben az évben a 

honvédség helyi alakulatát is felszámolták, ezzel az utolsó nagyobb foglalkoztatók is elhagyták a 

térséget, jelentős beszállítói kört hagyva tevékenység és jövőkép nélkül. A munkaképes korú 

népesség számára ekkortól kezdve gyakorlatilag csak a megye gazdasági központjaiba, a 

Székesfehérvárra és Dunaújvárosba települt multinacionális vállalatok, illetve még talpon maradt 

cégek kínáltak munkalehetőséget, jelentősen megváltoztatva a térségi ingázás irányát, intenzitását és 

az utazás időtartamát (2. ábra). 

A mezőgazdaságban jórészt a nagyüzemi gazdálkodás vált jellemzővé, így a gépesítés eredményeként 

élő munkaerőre csak minimális létszámban van szükség. A mezőgazdaságban tevékenykedő egyéb 

egyéni gazdaságok jelentős része családi vállalkozásként vagy önfoglalkoztatóként működik, 

munkavállalókat jellemzően nem alkalmaznak. A térségi feldolgozóipar továbbra is gyenge, az 

üzemek alacsony hozzáadott értékkel működnek3. A Sárbogárdi kistérség természeti értékekben 

gazdag, az ezek védelmére szolgáló jogszabályok és szabályozások azonban – a beruházások jelentős 

környezetvédelmi többletköltségei miatt – hátráltatják a gazdasági fejlődést4, a terület ugyanakkor a 

turizmus szempontjából jelentős, ma még csak kismértékben kihasznált potenciállal bír.  

A kistérség közlekedési kapcsolatrendszere megfelelő, a 61-es, a 63-as és a 64-es főútvonala átszeli a 

területet, s az M6-os autópálya, valamint a dunaújvárosi Pentele híd megépítése javított a regionális 

összeköttetések terén is. Sárbogárd vasúti csomópont, Budapest és Pécs, illetve Kaposvár között 

teremt kapcsolatot. A közlekedési infrastruktúra kiépítettsége, valamint az utóbbi évek fejlesztései 

ellenére a térség a befektetők számára nem vonzó, a vállalatok letelepedése továbbra is a gazdasági 

centrumokban jellemző. A munkavállalók ingázását a legtöbb esetben a cégek szerződéses járatok 

keretében biztosítják, helyközi közlekedéssel ez nehezen lenne megoldható. A gazdasági válság 

eredményeként a távolabbi munkavállalóktól váltak meg elsőként a vállalatok, amelynek 

továbbgyűrűzéseként ma is a beszállítási körzetek szűkítéséről lehet hallani, ami a déli kistelepülések 

számára újabb munkanélküli tömeget jelent(het). 

                                                
2
 Közép-Dunántúli Operatív Program 2007–13. 

3
 A Sárbogárdi kistérség agrárstruktúra és vidékfejlesztési stratégiai programja 2000. 

4 Sárbogárdi Kistérség Komplex Fejlesztési Koncepció és Struktúraterv 2005. 
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2. ábra: A foglalkoztatottak a munkahely helyszíne szerint a Sárbogárdi kistérségben (2001, %)  
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Forrás: KSH 

 

1. táblázat: A népesség gazdasági aktivitás szerinti megoszlása a Sárbogárdi kistérségben (2011, %) 
 

 Alap 
Alsó- 

szentiván 
Cece Hantos Igar 

Mező- 
szilas 

Nagylók 
Sár- 

bogárd 
Sáregres Vajta kistérség 

Fejér 
megye 

foglalkoztatott 36,4 34,0 35,7 43,6 29,6 34,3 40,2 39,2 35,6 33,5 36,2 41,7 

munkanélküli 6,0 7,1 5,5 5,4 10,9 6,3 5,6 7,6 8,5 8,1 7,5 5,6 

inaktív kereső 34,2 34,1 31,7 29,8 34,9 37,5 31,1 27,8 32,1 27,2 29,9 28,0 

eltartott 23,5 24,8 27,1 21,1 24,6 21,9 23,1 25,4 23,8 31,2 26,5 24,7 

Forrás: KSH 

 

A kistérség jelenlegi mutatói alapján az Enyingi kistérséggel együtt alkotott Dél-Fejér megyei 

társadalmi, foglalkoztatottsági, gazdasági, infrastrukturális szempontból hátrányos helyzetű belső 

periféria5 része. A kistérség fentebb ismertetett gazdasági, infrastrukturális, s ezzel összefüggő 

foglalkoztatási jellegzetességei egyes társadalmi, demográfiai folyamatokra is hatással voltak, s ez az 

állítás fordítva is igaz. A térséget fogyó (3. ábra), elöregedő népesség jellemzi, amelynek oka részben 

a halálozásokat kiegyensúlyozni nem képes alacsony születésszám, részben pedig az ezért döntően 

felelős, főként a fiatal, magasabban kvalifikált vagy a munkalehetőséget kereső, alacsonyabb iskolai 

végzettséggel rendelkező rétegek elvándorlása (4–5. ábra). Foglalkoztatási szempontból 

nehézségeket okoz a kistérség társadalmának – elsősorban a korábbi mezőgazdasági dolgozók – 

szakképzetlensége, ami az idősebb generációk esetében sok esetben elsődleges oka a tartós 

munkanélküliségnek6.  

                                                
5 Fejér Megye Területfejlesztési Koncepciója 2013. 
6 A Sárbogárdi kistérség agrárstruktúra és vidékfejlesztési stratégiai programja 2000. 
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A kistérség nemzetiségi szerkezete a népszámlálás vonatkozó adataihoz képest színesebb képet 

mutat, bár a cigány társadalmon kívül jelentősebb, szervezett kisebbséget nem találunk. A cigányok a 

központi településen, valamint a megye déli részén elhelyezkedő, nagyobb lélekszámú községekben 

(Mezőszilas, Cece, Vajta) élnek, a kistérség többi részében – az ott élők szerint is – marginális a 

jelenlétük. 

 
3. ábra: Az állandó népesség számának változása a Sárbogárdi kistérségben 2001 és 2011 között (%, 
2001=100) 

 

Forrás: KSH 

 

4–5. ábra: A természetes szaporodás és a vándorlási különbözet változásai a Sárbogárdi 
kistérségben (1990–2011, fő) 

       

Forrás: KSH 
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2. A jól-lét dimenzióinak jelenléte, hiánya 

2.1. Foglalkoztatás, munka-szabadidő viszony 

 

A „teljes foglalkoztatottság” időszakában a foglalkoztatottak aránya 39-53 százalék között alakult a 

kistérség településein. Az 1990-es népszámlálás idejére a korábban kordában tartott aktivitási 

struktúra felbomlott, s jelentős változások mentek végbe, amelyek viszonylag egységes arculatot 

kölcsönöztek a térségnek. A foglalkoztatotti létszám visszaesésével a keresők aránya 35-44 százalék 

közé csökkent a térség településein, s a kistérségi (42,2 százalék) és a megyei (45,8 százalék) átlag 

távolodni kezdett egymástól, s a következő évtizedben az olló még tovább nyílt (32,3 és 40,4 

százalék). Az új kategóriának számító munkanélküliség egyre növekvő tendenciát mutat az egyes 

településeken, az 1990-es kezdeti időszak kedvező értékei után (0,6-1,8 százalék) 2001-ben már a 

megyei átlagot erőteljesen meghaladó arányban voltak állás nélkül a Sárbogárdi kistérség lakosai 

(1,5-7,3 százalék). A 2008-as pénzügyi és gazdasági világválság eredményeként országos szinten is 

magasra szökött a munkanélküliségi ráta, a térségben továbbra is meghaladta a megyei átlagot, s 

2011-ben 5,4-10,9 százalék között alakult. A gazdasági aktivitás tekintetében markáns belső területi 

különbségek is kialakultak, a munkanélküliek aránya rendre magas volt Igaron, míg Cecén, Hantoson 

és Nagylókon a megyei átlagnál kedvezőbben vagy azzal megegyezően alakult. A munkanélküliek 

mellett az inaktív keresők és az eltartottak kistérségi aránya is évtizedről évtizedre meghaladja a 

megyei értékeket, a jelentős különbségek csak 2011-re mérséklődnek valamelyest. Az ezredforduló 

után csaknem kivétel nélkül alacsony szintű foglalkoztatás és magas inaktív és eltartott réteg 

jellemezte a településeket, s az ezt követő évtizedben is csak Nagylók, Hantos és Sárbogárd tudott 

jelentősebb mértékben javítani az eredményein (KSH Népszámlálás 1980–2011). A gazdasági aktivitás 

szerinti háztartás-összetétel alapján a kistérségen belül a legnehezebb helyzetben Igar van, ahol a 

háztartások 53,9 százalékában egyáltalán nincs foglalkoztatott. A rangsor másik végén Hantos áll, 

ahol a háztartások 66,1 százalékában legalább egy fő foglalkoztatásban áll (KSH Népszámlálás 2011). 

A térség foglalkoztatási lehetőségei meglehetősen korlátozottak, a polgármesteri hivatalokban és az 

egyéb intézményekben dolgozó köztisztviselők, közalkalmazottak mellett a közfoglalkoztatásba 

bevont munkavállalókkal az önkormányzatok váltak a legnagyobb foglalkoztatókká. A 

kistelepüléseken alakult, illetve a termelőszövetkezetekből átalakulással létrejött vállalkozások 

nagyüzemi gazdálkodása szükségtelenné teszi nagyobb munkavállalói kör alkalmazását, ezért a térség 

lakossága – a helyi kereskedelmi, szolgáltatási ágazatban elhelyezkedni vagy vállalkozni képes 

viszonylag szűk kör kivételével – ingázásra kényszerül. A mezőgazdaságban dolgozók aránya 

Mezőszilason, Alsószentivánon, Igaron jelentős (legalább 20 százalék), míg az igari és a hantosi ipari 

foglalkoztatottak 55 százalék feletti részesedése messze felülmúlja a megyei átlagot. E két utóbbi 

településen a foglalkoztatottak igen kis hányada dolgozik a szolgáltatási ágazatban, ami arra is 

utalhat, hogy a településeken e szektor igencsak fejletlen (KSH Népszámlálás 2011).  
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A Sárbogárdi munkaerőpiac ipari (nagy)vállalatok hiányában szintén szűk, így a munkaképes korú 

térségi lakosság nagy része nem tud sem a kistérségi/járási központban, sem a közeli, szintén 

hátrányos foglalkoztatási helyzetű kisvárosokban (Simontornya, Enying) munkát vállalni, hanem a 

távolabbi nagyvárosok (Székesfehérvár, Dunaújváros) transznacionális vállalatai, valamint a 

legdélebbi települések esetében Paks, Szekszárd felé veszik az irányt, ahol döntően három-, illetve 

folyamatos műszakban dolgoznak. A cégek többsége szerződéses járatokkal biztosítja a lakóhely és a 

munkahely közötti utazást, ami a kistérség legdélebbi részéből akár napi három órát is igénybe vehet. 

A járatok jelenleg még az érintett települések mindegyikéről szállítanak munkavállalókat, de a hírek 

szerint a jövőben a buszszám csökkentésére, valamint a beszállítási körzet szűkítésére lehet számítani 

(ez néhány vállalat esetében már megvalósult), ami újabb nehézségek, illetve kihívások elé állítja a 40 

kilométeres körön kívül, azaz lényegében a Sárbogárdtól délebbre élőket. 

A statisztikai foglalkoztatottsági adatokat némiképpen árnyalják a kérdőíves felvétel eredményei. A 

dolgozó népesség munkaerő-piaci helyzetének szerkezete (2. táblázat) rámutat arra, hogy a 

hagyományos, 8 órás alkalmazotti foglalkoztatási forma mellett az egyéb kategóriák mennyire 

jelentéktelenek a térségben, s különösen a vidéki településeken, valamint arra is, hogy a 

közfoglalkoztatás valóban elterjedt, s foglalkoztatásban betöltött szerepe kimutatható. A 

munkanélküliekkel kapcsolatos képet is részletezik az eredmények, arról tanúskodva, hogy e széles 

álláskereső rétegen belüli legnagyobb csoportot a járadék nélküli, illetve a szociális segélyben 

részesülő munkanélküliek, valamint a tartós álláskeresők alkotják, amit a 3. táblázat is alátámaszt. 

A térségi társadalom beosztását (4. táblázat) tekintve szembetűnő a táblázat első felének üressége, 

valamint a munkásrétegen belül a betanított munkáscsoport dominanciája. A diplomás vagy egyéb 

szellemi munkakörökben dolgozók aránya is csekély, nagyobb arányt az első esetében Sárbogárdon, a 

második esetében a fejlett7 településeken találunk. A betanított munkások részaránya a térségi 

vállalatok munkaerőigényét ismerve tulajdonképpen nem meglepő, a fejlett települések magas 

segédmunkási rétegére, illetve a magas mezőgazdasági foglalkoztatottak részarányára részben az ad 

magyarázatot, hogy a válaszadás során a jelenleg már nyugállományban lévők is megadták utolsó 

beosztásuk jellegét. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 A fejlett és fejletlen települések felsorolását lásd a 2. táblázat megjegyzésénél. 
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2. táblázat: A Sárbogárdi kistérség népességének munkaerő-piaci helyzete (%) N=400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: MTA KRTK RKI 
*Megjegyzés: A kérdőíves adatfelvétel során a komplex statisztikai mutatók alapján lehatárolt három fejlett 
település közé Hantos, Nagylók és Sáregres, míg a három fejletlen település közé Igar, Mezőszilas és Cece 
tartozott. 
 

 

3. táblázat: A jelenleg álláskeresők munkanélküliségének időtartama (%) N=58 

 központ fejlett fejletlen összesen 

Több mint 1 éve 43,8 52,0 64,7 53,4 

Kevesebb mint 1 éve 56,3 48,0 35,3 46,6 
Forrás: MTA KRTK RKI 

 

 

 

Munkaerő-piaci helyzet központ fejlett* fejletlen* összesen 

Közfoglalkoztatott (közmunkás) 3,0 5,3 5,4 4,8 

Alkalmazott, 8 órában 29,0 24,5 27,5 26,8 

Alkalmazott, részmunkaidős 2,0 0,0 0,0 0,5 

Saját vállalkozásában dolgozik, egyéni vállalkozó, 
őstermelő 

1,0 1,3 1,3 1,3 

Alkalmi munkákból, megbízásokból él 
(szabadfoglalkozású) 

6,0 0,0 1,3 2,0 

Dolgozik 41,0 31,1 35,6 35,3 

Saját jogon öregségi nyugdíjas és/vagy özvegyi jogon 
nyugdíj 

30,0 38,4 35,6 35,3 

Rokkantsági vagy rehabilitációs járadékos 3,0 3,3 8,7 5,3 

Gyes, gyed, gyet „főállású anya (apa)” 5,0 7,3 4,0 5,5 

Háztartásbeli 0,0 0,0 1,3 0,5 

Tanuló eltartott 2,0 1,3 2,0 1,8 

Munkanélküli, álláskeresési járadékos 3,0 0,7 0,0 1,0 

Munkanélküli, foglalkoztatást helyettesítő támogatást 
kap 

1,0 0,7 0,0 0,5 

Munkanélküli, rendszeres szociális segélyt kap 1,0 6,6 7,4 5,5 

Munkanélküli, járadék nélkül 11,0 8,6 4,7 7,8 

Munkanélküli 16,0 16,6 12,1 14,8 
Egyéb 3,0 2,0 0,7 1,8 
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4. táblázat: A Sárbogárdi kistérség népességének munkahelyi beosztása (%) N=400 

Beosztási kategóriák  
(utolsó vagy jelenlegi beosztás) 

központ fejlett fejletlen összesen 

Sosem dolgozott 4,0 5,3 7,4 5,8 

Gazdálkodó, őstermelő önálló/vállalkozó 1,0 0,0 0,7 0,5 

Fizikai munkát is végző kisvállalkozó önálló/vállalkozó 1,0 4,0 0,0 1,8 

Szellemi szabadfoglalkozású önálló / vállalkozó 0,0 0,0 0,0 0,0 

Középszintű vezető (osztályvezető) alkalmazott 0,0 0,0 0,7 0,3 

Alsó vezető (osztályvezető alatt) alkalmazott 3,0 0,0 0,0 0,8 

Közvetlen termelésirányító alkalmazott 0,0 0,0 0,0 0,0 

Diplomához kötött alkalmazott 5,1 1,3 2,7 2,8 

Egyéb szellemi (diploma nélkül) alkalmazott 2,0 6,6 2,7 4,0 

Szakmunkás (nem mezőgazdasági) alkalmazott 17,2 13,2 12,1 13,8 

Betanított munkás (nem mezőgazdasági) alkalmazott 54,5 27,2 48,3 41,9 

Segédmunkás (nem mezőgazdasági) alkalmazott 7,1 24,5 8,7 14,3 

Mezőgazdasági fizikai alkalmazott 5,1 17,9 16,8 14,3 
Forrás: MTA KRTK RKI 

 

Az ingázással töltött idő (5. táblázat) esetében a naponta egy óránál is tovább tartó utazásokra 

érdemes összpontosítanunk, amelyekben a kistelepüléseken élő dolgozó réteg a leginkább érintett. A 

helyi és kistérségi munkalehetőségek hiányát, s a nagyvárosokba irányuló ingázást támasztják alá 

ezek az adatok. A munkahely helyszíne (6. táblázat) a fejlett településen élők esetében 70 

százalékban eltér a lakóhelytől, a fejletlen településen csak 50 százalékos ez az arány, míg 

Sárbogárdon csupán 18 százalék. A 5. táblázatban látható hosszú ingázási időket a központi település 

munkavállalóinak esetében Sárbogárd településszerkezeti jellegzetességei magyarázzák. A dolgozó 

réteg egy csekély részét érinti a pl. az építőipari brigádokra jellemző változó helyszínű munkavégzés. 

 

5. táblázat: A Sárbogárdi kistérség népességének munkahelyi ingázással töltött ideje (%) N=125 

 központ fejlett fejletlen összesen 

20 percnél kevesebb 27,3 35,7 44,7 36,9 

21-30 perc 42,4 4,8 14,9 18,9 

31-40 perc 3,0 11,9 4,3 6,6 

41-60 perc 3,0 7,1 0,0 3,3 

60 percnél több 24,2 40,5 36,2 34,4 
Forrás: MTA KRTK RKI 

 

6. táblázat: A Sárbogárdi kistérség népességének munkavégzési helye (%) N=138 

 központ fejlett fejletlen összesen 

Lakóhelyén dolgozik, 79,5 26,1 49,1 50,0 

Más magyarországi településen 17,9 69,6 49,1 47,1 

Külföldön dolgozik 2,6 0,0 0,0 0,7 

Változó településen/ helyen  4,3 1,9 2,2 
Forrás: MTA KRTK RKI 
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2.2. Életkörülmények 

 
A foglalkoztatás jellegzetességei természetszerűleg nyomot hagynak a kistérség társadalmának 

életkörülményein is. Míg Sárbogárdon többségében 200 ezer forint feletti összeggel takarékoskodnak 

a családok, addig a kistelepüléseken a háztartások jelentős részében a havi összbevétel 200 ezer 

forint alatt marad. A fejlett és a fejletlen települések közötti különbség is markánsan kirajzolódik, a 

fejletlen településeken élők csaknem fele 150 ezer forint alatti összeget oszt be minden hónapban (7. 

táblázat). A kislétszámú háztartások esetében alacsony, de a központ–fejlett–fejletlen tengely 

mentén emelkedik a legfeljebb 90 ezer forintos összjövedelemből élők száma, a legalább négytagú 

családok közül azonban sokan élnek nehéz anyagi körülmények között: Sárbogárdon 30 százalékuk, a 

fejlett településeken 61,4 százalékuk, a fejletlen településeken pedig 52,2 százalékuk rendelkezik 

legfeljebb 200 ezer forint összegű bevétellel. 

7. táblázat: A Sárbogárdi kistérség háztartásainak havi bevétele (%) N=238 

  központ fejlett fejletlen összesen 

150 ezer Ft vagy kevesebb 25,3 25,7 45,3 30,0 

151-200 ezer Ft 15,2 42,9 28,3 30,4 

201-300 ezer Ft 41,8 25,7 15,1 28,7 

300 ezer Ft felett 17,7 5,7 11,3 11,0 
Forrás: MTA KRTK RKI 

 

A jövedelmekkel a térségben élők legnagyobb része megfelelően gazdálkodik, döntő többségük úgy 

ítéli meg, hogy a rendelkezésre álló bevételekkel fedezni tudják a szükséges kiadásokat (8. táblázat).  

8. táblázat: A Sárbogárdi kistérség népességének anyagi helyzete (%) N=400 

 központ fejlett fejletlen összesen 

Nélkülözések között élnek 2,0 3,4 9,9 5,5 

Hónapról-hónapra anyagi gondjaik vannak 24,0 12,1 15,2 16,25 

Éppen, hogy kijönnek a havi jövedelmükből 63,0 57,7 46,4 54,75 

Beosztással jól kijönnek 11,0 26,8 28,5 23,5 
Forrás: MTA KRTK RKI 

 

Az állandó kiadások közül a rezsi fizetése többnyire nem okoz problémát, bár viszonylag jelentős az a 

réteg is (13,5–15 százalék), akinek időről időre gondja van ezzel, vagy már díjhátralékuk keletkezett 

valamely szolgáltatónál. Hitellel, tartozással a megkérdezettek túlnyomó többsége nem rendelkezik, s 

azok, akik valamilyen adósságot vettek a nyakukba, kisebb zökkenőkkel, de bírják a törlesztést. 

Komolyabb nehézségekkel a térségi lakosságnak több mint hat százaléka küzd. Érdemes rámutatni 

arra is, hogy a kötelezettségek terén a fejlett települések lakosságának kevésbé vannak fizetési 

problémái (9. táblázat). 
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9. táblázat: A Sárbogárdi kistérség népességének anyagi problémái (%) N=400 

  központ fejlett fejletlen összesen 

Rezsi fizetése 

Nem okoz problémát 53,0 47,3 60,1 53,5 
Néha előfordul, hogy nehézségeink vannak a 

fizetéssel 
32,0 39,2 25,0 32,1 

Hónapról hónapra nehézségeink vannak a 
fizetéssel 

14,0 13,5 10,1 12,4 

Már most sem tudjuk fizetni 1,0 0,0 4,7 2,0 

Hiteltörlesztés, 
tartozás 
fizetése 

Nem okoz problémát 15,8 3,4 4,1 6,8 
Néha előfordul, hogy nehézségeink vannak a 

fizetéssel 
5,9 20,9 4,7 11,1 

Hónapról hónapra nehézségeink vannak a 
fizetéssel 

5,0 1,4 6,8 4,3 

Már most sem tudjuk fizetni 5,0 0,0 2,0 2,0 

Nincs ilyen költségük 68,3 74,3 82,4 75,8 
Forrás: MTA KRTK RKI 

 

A statisztikai adatoknak megfelelően – amelyek azt mutatták, hogy a kistérségben Igaron találhatóak 

a legkisebb alapméretű lakóegységek (a legfeljebb 80 négyzetméteres házak aránya 63,9 százalék a), 

míg a legnagyobbak Hantoson (a 80 négyzetméternél nagyobb alapterületű házak aránya 67,5 

százalék) – a fejletlen településeken a kisebb, míg a fejlett településeken a nagyobb alapterületű 

házak adják a lakóépületek többségét. Komfortfokozat szerint (10. táblázat) a települések messze 

elmaradnak a megyei átlagoktól, azaz e tekintetben a kistérség hátrányos helyzete egyértelműen 

kirajzolódik. A kistérségi, viszonylag kedvező átlagok néhány település (főként Sárbogárd) 

húzóerejéből fakadnak, a térségen belüli különbségek azonban markánsak. Az összkomfortos lakások 

aránya a településeken legalább 20 százalékkal elmarad a megyei átlagtól (67 százalék), de Igaron 

mindössze 9,8 százalék, s szintén rendkívül alacsony Sáregresen és Alapon is. A legkedvezőbb 

aránnyal Sárbogárdot követően Hantos rendelkezik (43,5 százalék). Az előbb említett két településen 

kívül a komfortos lakások adják a községek lakásállományának többségét (41,4–54,3 százalék). 

Megyei szinten mindösszesen 7 százalék az ennél alacsonyabb komfortfokozatú lakások aránya, a 

legrosszabb helyzetben lévő Igaron azonban összesen 47,4 százalék a félkomfortos és komfort nélküli 

lakások részaránya, s ez más településeken is 11,4 és 25,5 százalék között mozog (bizonyos 

esetekben kiegészülve a szükség- és egyéb lakásokkal). A felvázolt helyzet annak ellenére súlyos, 

hogy az utóbbi évtizedben jelentősen megnőtt az összkomfortos és a komfortos lakások településen 

belüli aránya. 

 Felszereltség tekintetében Igar említhető meg kirívó példaként: bár valamennyi igari lakáshoz 

tartozik konyha, a 100 lakásra jutó fürdőszobák száma mindössze 65 – szemben a kistérség egyéb 

településeinek 83–99 közötti értékeivel. A hiányosságokra valamelyest választ ad a lakások építési év 

szerinti vizsgálata. Az Igaron jelenleg is állományban lévő lakások többsége még 1946 előtt épült, s a 

Kádár-rezsimben, valamint a rendszerváltás óta eltelt 25 évben épült házak aránya összességében 

sem éri el a 20 százalékot. Az 1990 után épített lakások aránya Vajtán a legmagasabb (13,8 százalék), 

ám a kistelepülések közül – tehát Sárbogárdot nem számítva – Hantos rendelkezik a legújabb 

lakásállománnyal.  
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A lakások közművesítése, közműhálózatokba való bekapcsolása, s házi infrastrukturális felszereltsége 

is a megyei értékek alatt marad (11. táblázat). E mutatók szerint ismét Igar az egyik említésre méltó 

település, hiszen a község minden tényező tekintetében elmarad a térség többi településétől, s e 

szempontok szerint is összességében Hantos emelkedik ki a községi jogállású települések közül. 

Sárbogárdon és Mezőszilason az elmúlt évtizedben kiépült a település egészét átfogó közcsatorna-

hálózat, s hogy a víz-, melegvíz-ellátottság, a csatornázás és a vízöblítéses WC terjedése alapján a 

jelenlegi állapot előrelépésként értékelhető. 

 
10. táblázat: A lakások komfortfokozat szerinti megoszlása a Sárbogárdi kistérségben (2011, %) 

 
Össz- 

komfortos 
Komfortos 

Fél-
komfortos 

Komfort 
nélküli 

Szükség- és 
egyéb lakás 

Alap 27,7 48,7 5,9 17,6 0,1 

Alsószentiván 31,9 41,4 7,4 17,5 1,8 

Cece 37,9 43,0 4,7 13,7 0,7 

Hantos 43,5 43,3 2,7 10,5 0,0 

Igar 9,8 42,8 12,0 35,5 0,0 

Mezőszilas 27,4 51,9 5,3 14,8 0,7 

Nagylók 38,2 41,9 6,9 12,8 0,2 

Sárbogárd 52,0 36,6 3,8 7,2 0,4 

Sáregres 20,2 54,3 6,5 19,0 0,0 

Vajta 31,4 47,3 4,0 17,0 0,3 

Sárbogárdi kistérség 41,0 41,5 4,9 12,2 0,4 

Fejér megye 67,1 25,9 2,5 4,0 0,5 

Forrás: KSH 

 

11. táblázat: A lakások közművesítettség szerinti megoszlása a Sárbogárdi kistérségben (2011, %) 

 
hálózati 

vízvezeték 
házi 

vízvezeték 
meleg 

folyóvíz 
vízöblítéses 

WC 
közcsatorna házicsatorna 

Alap 64,7 24,8 81,7 78,5 0,0 89,5 

Alsószentiván 58,6 29,5 77,5 77,2 0,0 88,1 

Cece 89,6 1,4 85,1 82,8 6,8 84,3 

Hantos 88,4 3,0 88,2 88,2 0,0 91,4 

Igar 76,7 2,4 55,2 61,2 0,0 79,1 

Mezőszilas 95,4 0,2 81,8 82,5 74,2 21,4 

Nagylók 93,3 1,3 83,1 85,0 0,0 94,6 

Sárbogárd 95,8 1,0 90,4 91,1 75,0 21,7 

Sáregres 91,7 2,4 77,2 77,4 0,0 94,1 

Vajta 86,7 2,1 80,6 80,6 0,0 88,8 

Sárbogárdi kistérség 89,6 4,0 85,1 85,3 43,8 49,8 

Fejér megye 96,5 1,6 94,6 95,3 77,6 20,5 

Forrás: KSH 
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2.3. Egészség 

 

A kistérség településein működő egészségügyi alapszolgáltatások közül a háziorvosi ellátási rendszer 

jövőjében tapasztalhatók bizonytalanságok, amit a jelenlegi álláshelyek betöltésével kapcsolatos 

nehézségek – több településen helyettesítéssel oldják meg ma is az alapellátást – is előrevetítenek. 

„Elfogytak az orvosok (…), akik meg jönnek, azok jönnek-mennek, valami miatt tovább állnak, nem 

tudnak megélni”, aminek részben oka az alacsony jövedelem (amit a térségi társadalom szegénysége 

miatt minimális paraszolvenciával sem tudják kiegészíteni), ami miatt jobban jövedelmező 

területekre, többen külföldre költöznek. A jelenlegi orvostársadalom elöregedése nemcsak a 

kistelepüléseken, hanem Sárbogárdon is jelentős utánpótlás-problémákat vet fel, bár ha a 

szakdolgozók létszáma megfelelő (és a fejlett településeken az), akkor ők jelentősen tudják 

tehermentesíteni az orvosokat, s esetleg egy alacsonyabb háziorvosi létszámmal is elláthatóak a 

körzetek. A védőnői szolgálat esetében több helyen erőteljes fluktuációval találkoztunk, ami szintén 

nem kedvez az ellátás kiegyensúlyozott biztosításának. A valódi vagy kvázi társulásos forma nem ritka 

az egységügyi alapellátások terén, ami a települési ellátás bizonyos napokon történő kényszerű 

szüneteltetését jelenti. A rendelési időn kívüli orvosi ügyeletet a kistérség területén működő 

társulásos formákban, több település összefogásával és közös finanszírozásában biztosítják – indokolt 

esetben (pl. Igar) a megyehatárt átlépve, s a földrajzi közelséget, a megközelíthetőséget elsődlegessé 

téve. A szakrendelés a kistérség lakossága számára a Sárbogárdi Rendelőintézetben érhető el, ami az 

utóbbi időszakban a szakrendelések bővítésével megfelelővé vált. Szintén racionális szempontok 

alapján – a járási határok figyelmen kívül hagyásával – az Enyingi Rendelőintézet fogadja a 

hagyományosan e központhoz kötődő települések lakosságát. Egyes településeken az alapellátáson 

kívül állandó vagy időszaki jelleggel egyéb szolgáltatások, például labor (pl. Cece, Sáregres), fogorvos 

(pl. Cece, Alap, Mezőszilas), illetve gyógyszertár is rendelkezésre áll.  

Az egészségüggyel kapcsolatos problémák inkább általános jellegűek, s túlmutatnak a kistérség, 

illetve a megye határain is („az egészségügyön már kormányszinten látszik, hogy másodlagosan van 

kezelve”). Alapvető probléma, hogy az egészségügyi ellátások szempontjából nemcsak a Sárbogárdi 

kistérség, hanem egész Fejér megye – beleértve Székesfehérvárt – hátrányos helyzetűnek tekinthető, 

annyira nem működik a rendszer, a hosszú várólisták miatt „az ember ellátáshoz nem jut hozzá, ilyen 

nincs, ez egy vicc”, s ez különösen a daganatos betegséggel küzdők esetében kirívó, akiknek már a 

szakrendelésekre is nehéz bejutniuk, így a szükséges kezelésekhez sem jutnak hozzá időben. A 

várólisták kikerülésének, a diagnosztizálás idejének csökkentésének útja a magánrendelések (pl. 

ultrahangos vizsgálat) felkeresése, ami pluszterheket jelent. A leterhelt orvosok hagyományosan 

nemcsak egészségügyi feladatokat látnak el, gyakran szociális és lelki téren is vannak teendőik, 

azonban az is nehézségeket okoz, hogy a lakosság elvárásai túlmutatnak a munkaidő keretein, s 

gyakorlatilag non-stop elérhetőségre, szolgáltatásra formálnak igényt, ami – ha nem húzza meg 

egyértelműen a határokat – a háziorvos működési engedélyét is veszélyeztetheti.  
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Az egészségügy, s a háziorvosok leterheltségének terén jelentős változást hozhatna az 

egészségkultúra fejlesztése, amely egyrészt az oktatási rendszer, másrészt a média felelőssége, e 

kettőnek kellene olyan ismeretekkel felruháznia a társadalmat, amely alapján adott helyzetekben 

helyesen tudna dönteni arról, hogy milyen esetben hova kell vagy érdemes fordulnia a megfelelő 

ellátás érdekében. A szabályozási rendszer megváltoztatása (igazolások, táppénzes rendszer) szintén 

jelentős mértékben csökkentenék a háziorvosok leterheltségét, akik így – megfelelő szakdolgozói 

létszám mellett – nagyobb körzetek ellátására is alkalmassá válnának. 

Az egyes egészségügyi szolgáltatások igénybevételének helyszínével kapcsolatos kérdés elemzése 

rámutat az ellátások elérhetőségére, illetve színvonalának társadalmi megítélésére (12. táblázat). A 

háziorvost csaknem mindenki a településén keresi fel, néhány esetben azonban máshová 

(Budapestre, Mezőfalvára, Simontornyára) utaznak a betegek. A szakorvosi, kórházi ellátás során a 

kistelepülések lakói szükségszerűen más településre utaznak, legjellemzőbben Székesfehérvárra, 

Sárbogárdra és Enyingre, de a Fejér megyei várólisták elkerülése érdekében többen a főváros felé 

veszik az irányt. A gyógyszertár hiánya az ilyen szolgáltatással nem rendelkező Igar lakosságát 

kényszeríti utazásra, ők főként Mezőszilason, illetve Simontornyán váltják ki receptjeiket. 

 

12. táblázat: Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének helyszíne a Sárbogárdi kistérségben 
(%) N=400 

Egészségügyi szolgáltatás központ fejlett fejletlen összesen 

Háziorvos 

Nem veszi igénybe 0,0 0,7 0,0 0,3 

Helyben 100,0 94,7 99,3 97,8 

Más településen 0,0 4,7 0,7 2,0 

Szakorvos, kórház 

Nem veszi igénybe 2,0 12,1 14,7 10,5 

Helyben 93,0 0,0 1,3 23,8 

Más településen 5,0 87,9 84,0 65,7 

Gyógyszertár 

Nem veszi igénybe 0,0 1,3 1,3 1,0 

Helyben 99,0 93,3 66,0 84,5 

Más településen 1,0 5,3 32,7 14,5 
Forrás: MTA KRTK RKI 

 

A térség lakossága egyáltalán nem elégedetlen az egészségi állapotával, s bár az elégedettség a 

központi-fejlett-fejletlen települések ívén egyre csökken, a legkedvezőtlenebb átlagérték is pozitív 

irányba hajlik. Az élet stresszességének megítélése is kedvező képet mutat, ám e vonatkozásban a 

városi és a vidéki élet közötti általános különbség rajzolódik ki, így a sárbogárdiak erőteljesebben 

érzékelik a stresszt, mint a kistelepülések lakossága, akik közül jóval nyugodtabb életet élnek a fejlett 

települések lakói. 
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13. táblázat: Az egészséges állapottal való elégedettség és a stresszes élet megítélése a Sárbogárdi 
kistérségben (átlagértékek) N=400 

 központ fejlett fejletlen összesen 

egészségi állapot* 3,2 3,0 2,7 2,9 

stresszes élet** 2,5 1,7 2,2 2,1 

Forrás: MTA KRTK RKI 
* Az értékek 1 és 4 között mozoghatnak, ahol az 1= elégedetlen, 4= elégedett 
** Az értékek 1 és 4 között mozoghatnak, ahol az 1= egyáltalán nem, 4= nagyon 

 

A stresszel együtt járó jellegzetes tünet a fejfájás, amelytől – az előzőeknek megfelelően – a központi 

település lakói gyakrabban szenvednek, mint a vidéki lakosság. Az általunk felsorolt tünetek és 

egészségügyi problémák közül egyik sem éri el a kritikus szintet, jellemzően ritkán, vagy egyáltalán 

nem szenvednek tőlük a térségi társadalom tagjai (14. táblázat).  

 

14. táblázat: Az egészségi tünetek gyakorisága a Sárbogárdi kistérségben (átlagértékek) N=400  

tünetek központ fejlett fejletlen összesen 

Fejfájás 2,01 0,81 0,85 1,12 

Hát- és derékfájás 1,76 0,89 1,14 1,20 

Alvási problémák 0,32 0,41 0,88 0,56 

Fáradtságérzés 0,28 0,72 1,01 0,72 

Gyomorproblémák 0,39 0,15 0,47 0,33 

Mozgásszervi problémák 0,83 0,70 0,77 0,76 
Forrás: MTA KRTK RKI 
Megjegyzés: Az értékek 0 és 3 között mozoghatnak, ahol a 0 =soha, 3= gyakran 

 

Az egészségügyi szolgáltatásokat kiegészítő szociális ellátások nagy részét szintén társulásos 

formában szervezik meg az önkormányzatok, a hét déli települést összefogó HÁLÓ Dél-Mezőföldi 

Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat, illetve Hantos, Nagylók, Sárbogárd társulás által működtetett 

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény látja el ezeket a feladatokat, amelyeket esetenként pl. 

falugondnoki szolgálat (pl. a település szerkezetéből adódóan szinte szükségszerű ez Igaron, de 

Sáregresen is működnek a falugondnoki szolgálathoz kötődő szolgáltatások, csak nem gondnoki 

rendszerben), idősek nappali otthona (Alap), ápoló-gondozó otthon (Mezőszilas) egészít ki. A szociális 

szolgáltatások legszélesebb körét természetesen Sárbogárd nyújtja, ahol a megszokott városi 

szolgáltatások teljes egészében megtalálhatóak. 
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2.4. Oktatás 

 
A kistérség társadalmának végzettségi szintje az elmúlt egy évtizedben összességében 

nagymértékben emelkedett (6–8. ábra). A legalább alapfokú végzettséggel rendelkező népesség 

aránya kistérségi, s települési szinten is megközelíti a megyei átlagot, a területi különbségek 

viszonylag kiegyenlítődtek. A közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkező kistérségi népesség 

arányának alakulása – különösen a Fejér megyei értékekkel egybevetve – már nem ennyire kedvező, 

bár kétségtelen, hogy minden településen kisebb-nagyobb mértékű javulást tapasztalunk. Az 

érettségizett, valamint a felsőfokú végzettséggel rendelkező népesség aránya – a kistérségi átlagot is 

meghaladó mértékben – Sárbogárdon és a legfiatalosabb korszerkezetű Vajtán a legmagasabb, a 

legnagyobb pozitív irányú elmozdulás Vajtán és Hantoson mutatkozik. A pozitív változások ellenére is 

alacsonyabb értékekkel rendelkezik, s negatív értelemben továbbra is kilóg a kistérségi települések 

sorából Igar, ahol az érettségizettek aránya 2011-ben is csak 17,6 százalék, míg felsőfokú 

végzettségűeké 2,6 százalék volt. 

6–7. ábra: A 15-x éves legalább alapfokú, illetve a 18-x éves legalább érettségizett népesség aránya 
a Sárbogárdi kistérségben (2001 és 2011, %) 
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8.  ábra: A felsőfokú oklevéllel rendelkező 25–x éves népesség a megfelelő korúak százalékában a 
Sárbogárdi kistérségben (2001 és 2011, %) 
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Forrás: KSH 

   

A Sárbogári kistérség köznevelési intézményi rendszerét az utóbbi időszakban a csökkenő 

gyermekszám miatt általánosságban az óvodák, általános iskolák, iskolai osztályok, valamint az 

intézményi létszám csökkenése, csoport- és intézmény-összevonások jellemzik. A jelenlegi struktúrát 

a valamennyi településen megmaradó óvodák, a tankerületekhez tartozó kilenc általános iskola, egy 

gimnázium, valamint egy speciális szakiskola alkotja. A térség közoktatási intézményei három 

tankerület illetékességébe tartoznak; a legtöbb iskola a Sárbogárdi tankerület, a mezőfalvai általános 

iskola tagintézményeként működő hantosi kisiskola a Dunaújvárosi tankerület, a speciális szakiskolai 

képzést biztosító Kossuth Zsuzsanna iskola8 pedig szakmai tekintetben a Székesfehérvári tankerület 

alá sorolódik. A kilenc általános iskola közül az Alapon, Alsószentivánon, Nagylókon, valamint a 

Sárbogárd-Töbörzsökön működő iskola tagintézmény, míg a mezőszilasi általános iskola fogadja az 

igari, a cecei általános iskola pedig a sáregresi és a vajtai gyerekeket. A legtöbb általános iskola 

nyolcosztályos képzést nyújt, Hantoson azonban csak az 1–6. osztály, Nagylókon pedig az 1–4. osztály 

maradt meg, s az alacsony tanulói létszám miatt ezek is összevont osztályok formájában működnek. A 

középfokú oktatást a sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium, valamint speciális szakiskolai képzés 

keretében a Kossuth Zsuzsanna iskola biztosítja, ami a középiskolai kínálat elégtelenségére, 

Sárbogárd oktatásközponti funkcióinak hiányosságára utal. Az óvodák az utóbbi évek stabilizálódó 

születésszámának köszönhetően a racionális átalakítások után mára kiegyensúlyozottan működnek, 

helyenként kapacitásbővítésre is sor került, ami javarészt a munkába való visszatérést elősegítő 

bölcsődei-óvodai csoportok létrehozásának eredménye, de hozzájárul az is, hogy viszonylag sok 

gyermeket visszatartanak még az iskolától.  

 

 

                                                
8 Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény 
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Problémát elsősorban a pedagógiai szakszolgálat leterheltsége, különösen egyes gyógypedagógusok 

hiánya, így a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, fejlesztése jelent, de esetenként 

nehézségként jelentkezik az állások betöltése, valamint folyamatos kihívás az elszigeteltségből 

kitörést nyújtó, szakmai fejlődést biztosító továbbképzések elérése is. Az általános iskolák 

megmaradásához a legmesszemenőbbig ragaszkodtak a települések, hiszen ezekben az 

intézményekben látják a településhez való kötődés megteremtésének zálogát, az állami fenntartásba 

vételt az önkormányzatok azonban megkönnyebbüléssel nyugtázták annak ellenére, hogy a KLIK 

működésével és szellemiségével sok esetben nem értenek egyet, s az együttműködés – főként az 

épületek javításával, állagmegóvásával összefüggő problémák terén – (még?) nehézkes, a 

lehetőségek pedig korlátozottabbá váltak (pl. tehetséggondozás, utazások finanszírozása). Az oktatási 

intézmények a KLIK-kel kapcsolatban kizárólag a problémát látják, sok és felesleges adminisztrációról, 

szakmaiatlan hozzáállásról, hosszadalmas eljárásokról, önállóság és döntési szabadság tökéletes 

hiányáról számolnak be9, amik az intézményvezetők (s egyúttal nyilván az összes pedagógus) 

szubjektív jól-létére egyértelműen kedvezőtlen hatással vannak.  

A települések, iskolák a működési problémáikat tekintve több csoportba sorolhatók. A sárbogárdi 

iskolák jelentős férőhely-többlettel, de stabilan működnek, a községek egy részében azonban 

folyamatos a küzdelem a csak alsó tagozattal rendelkező, illetve hatosztályos képzést nyújtó 

intézmények megtartásáért (Nagylók, Hantos). A kistelepülések egy másik része a pedagógusok 

áttanításának megszervezésével biztosítja a fennmaradást,  míg egy harmadik részük az iskolába más 

településekről kényszerűen eljáró gyermekek számának köszönhetően szintén stabilnak mondható. 

Az általános iskolával nem rendelkező települések számára az iskolabuszok megszervezése és 

működtetése jelent financiális kihívást. Az alacsony gyermekszám és a nem kirívóan nagy méreteket 

öltő iskolai ingázás mellett az általános iskolák számára problémát jelent a nyolcosztályos képzést 

nyújtó, döntően nagyvárosi gimnáziumok (de ebből a sárbogárdi gimnázium is kiveszi a részét) 

„tanuló-lefölözése”, amelynek eredményeként az egyébként is integrált formában működő 

intézményekben alig marad húzóerővel bíró gyermek. A sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása 

és fejlesztése – mindamellett, hogy esetenként ezzel a létszámmal biztosítják az iskola létét – jelentős 

teher az intézmények számára, s lemaradásuk, amelyen esetenként a szakiskola próbál a 

későbbiekben enyhíteni, majdhogynem rendszerbe kódolt. Az intézményi gyógypedagógusok hiánya, 

valamint a pedagógiai szakszolgálat leterheltsége – a szakiskolai oktatás mellett az utazó 

gyógypedagógiai ellátást is csaknem ugyanaz a gárda végzi – miatt az integrált képzésben tanuló 

gyermekek nem részesülnek megfelelő szintű fejlesztő oktatásban, s fennáll annak a veszélye, hogy a 

hátrány behozhatatlanná válik.  

 

 

 

                                                
9 Ez azonban a kistérségi szintet meghaladó, s valószínűleg országos probléma. 
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A középfokú oktatást biztosító egyetlen térségi gimnázium korábban több ízben is indított 

szakközépiskolai képzést (közgazdaságtan, mezőgazdasági gépész, híradástechnika), amely minden 

esetben kapcsolódott a településen működő vállalatok munkaerőigényéhez, s a Videoton 

megszűnése után is próbálta ezt informatikai szakközépiskolai osztály keretében fenntartani, 

azonban az egyre romló beiskolázás, valamint a szakképzési rendszer átalakítása miatt visszatért az 

eredeti gimnáziumi profilhoz. Az iskola 1993-ban indította el a hagyományos négyosztályos mellett a 

nyolcosztályos gimnáziumi képzést, azonban tagozatos osztályok felállítására – éppen annak 

érdekében, hogy bármilyen továbbtanulási irányba segíteni tudja a tanulókat – eddig nem 

vállalkozott. Szakképzési intézmények hiányában a térségben élő fiatalok Székesfehérváron, 

Dunaújvárosban, vagy éppen a tolna megyei Simontornyán, Szekszárdon tudnak szakmát tanulni. Az 

iskolák szakos pedagógus-ellátottsága összességében – akár áttanítások útján – megfelelő, egyedül a 

szakiskolai, gyógypedagógiai, valamint a mindennapos testnevelés bevezetésével a testnevelő szakos 

területeken mutatkoznak hiányosságok, s jelentős energiákat kell megmozdítani az utánpótlás 

biztosítása érdekében is.  

A közoktatási intézményekben a társadalmi problémák közül az egyik legérzékelhetőbb a hátrányos 

helyzetűek számának emelkedése, ami elsősorban a fejletlenebb településeken jelentős mértékű, s 

okoz gondot pl. az óvodai beszoktatás során, merthogy „nehezen válnak le a gyerekek, mert ugye 

tudják, hogy mindenki otthon van”. Az óvodákban egyértelműen tapasztalják, hogy a szülők kevés 

időt fordítanak a gyerekekre, a közös programokra és a fejlesztésekre egyaránt. A legjellemzőbb 

szabadidős elfoglaltság a számítógép és a tévé, s „mindig megmosolyogják a szülők, amikor mondjuk 

nekik, hogy meséljetek”. Az intézményeken belül konfliktusok nem jellemzők, bár előfordul, hogy az 

anyagi különbségekből fakadó, szülők között kirobbant ellentétek a gyermekek kapcsolatában is 

megnyilvánulnak, s ezeket a pedagógusoknak kell csillapítaniuk. A tapasztalatok szerint a pedagógus-

szülő kapcsolatban az intézmények nyitottabbá válásával jelentős előrelépés érhető el, s bár nem 

iktatható ki teljesen, hogy a vélt vagy valós problémák valamilyen relációban konfliktusba 

torkolljanak, azok kezelhető szinten maradnak. 

 

2.5. Politikai képviselet, kormányzás 

 
A települések életét közigazgatási szempontból a közös önkormányzati hivatalok, illetve a járási 

rendszer kiépítése formálta át az utóbbi két évben. A Sárbogárdi kistérség és a Sárbogárdi járás 

területe csaknem megegyezik – a járás a kistérséghez képest további két települést (Sárkeresztúr, 

Sárszentágota) foglal magában –, így az új közigazgatási szint létrehozása jelentősebb átrendeződést 

e térségben nem eredményezett. A kétezer fő alatti lakosságszámmal rendelkező települések 

számára kötelezővé tett közös önkormányzati hivatalból a térségben négy működik, Cece Vajtával, 

Nagylók Hantossal, Alap Alsószentivánnal (és Sárszentágotával), Mezőszilas pedig Igarral és 

Sáregressel alkot közös intézményt. A hivatalok kialakítását nagyrészt a korábban fennálló 

körjegyzőségek, ekképpen a földrajzi közelség, részben pedig a (későbbi) jegyző személye, azaz a 

személyes kapcsolat, bizalom ösztönözte.  
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A járási rendszert a jegyzők tehermentesítésének jelszavával hozták létre, s bár a közös hivatalok 

működési tapasztalatai, különösen a résztvevő települések közötti kapcsolatok összességében jók, a 

jegyző és az adminisztratív személyzet túlzott leterheltségéről számoltak be a községekben. Azokon a 

kirendeltségeken, ahol elbocsátásokra került sor, a csökkentett létszám kapacitáshiánya, ahol 

megtartották az önkormányzati alkalmazottakat, a saját forrásokból történő munkabér-finanszírozás 

jelent nehézségeket. A járási államigazgatási intézmények Sárbogárdon viszonylag kompakt módon 

helyezkednek el (Városháza és szűk környéke), a járásközpontban tehát megteremtették az 

ügyfélbarát közigazgatás feltételeit. A közlekedési kapcsolatok ugyanakkor nem minden település 

lakossága számára teszi lehetővé a járásközpont könnyű megközelítését, ez különösen Hantos, Igar10 

esetében okoz nehézségeket. A járások kiépítését, illetve a kistérségek felbomlását – illetve települési 

szemszögből inkább jelentős átalakítását – nem élték meg nagy horderejű változásként az 

önkormányzatok, sőt, a többcélú kistérségi társulások megszűnését néhányan megkönnyebbüléssel 

vették tudomásul. A jelenleg működő feladatellátási társulások (Hantos – Nagylók – Sárbogárd, illetve 

a fennmaradó hét település két külön társulást hozott létre) a résztvevők szűkebb száma és a 

kapcsolatok létesítésének szabadsága, az önkéntesség eredményeként a korábbi formánál 

harmonikusabbnak és hatékonyabbnak bizonyulnak. 

A térségi lakosság (országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti) választásokon való 

részvétele (9. ábra) összességében – jelentős területi különbségeket eltakarva – alulmúlja az ország, 

illetve Fejér megye arányait. A lakosság politikai aktivitása nem a fejlett – fejletlen tengely mentén 

válik ketté, hiszen a rendkívül alacsony átlagos választási részvételi arányokat mutatók között találjuk 

pl. Nagylókot is. Az EP-választás 2009-ről 2014-re egységesen érdektelenségbe fulladt a térségben 

(ahogy egyébként országos szinten is), a szavazás során legmagasabb a 24,7 százalékos részvételi 

arány volt, ez is Sárbogárdon. Az ország és az egyének sorsára és jövőjére (vélelmezetten) nagyobb és 

közvetlenebb hatással bíró országgyűlési választásokon11 való részvétel esetében a térségben éppúgy 

megtalálhatók az országos és megyei szintet megközelítően, vagy meghaladóan aktivizálódó 

települések (Sáregres, Sárbogárd), mint a politikai véleménynyilvánítás e formájától is tartózkodó 

közösségek (Mezőszilas, Igar). A polgármester személyének, illetve a képviselőtestület összetételének 

meghatározását sem egyformán fontosként élik meg a települési társadalmak, Vajtán, Sáregresen és 

Igaron az utóbbi két választás alkalmával 61–83 százalék között volt a részvételi arány, míg Cecén, 

Nagylókon és Mezőszilason előfordult, hogy 40 százalékos arányban sem járultak urnához a 

választópolgárok. Az olló tehát jelentős mértékben kinyílt a települések csoportjai között, azonban ez 

a különbség nem a fejlettségbeli eltérések mentén alakul, hanem sokkal inkább az egyes országos, 

települési intézményekbe, illetve azok tevékenységébe fektetett bizalomról árulkodik. 

 
 
 

                                                
10 A probléma enyhítése érdekében az Alba Volán 2014. május 1-jétől szerdánként új buszjáratpárt indított 
Simontornya – Sárbogárd viszonylatban. 
11 A 2002-es és 2010-es választások során alkalmazott kétfordulós szisztéma esetében az első forduló részvételi 
eredményeit vettem figyelembe. 
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9. ábra: Választási részvételi eredmények a Sárbogárdi kistérség településein (%) 
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Forrás: www.valasztas.hu    

 
 
A kérdőíves adatfelvétel eredményei szerint (15. táblázat) a fő politikai események (parlamenti és 

önkormányzati választás) csaknem teljes körben ismertek, azonban az alternatív részvételi 

lehetőségek, politikai közéleti fórumok egyes formáiról jóval kevesebben tudnak a térségben élők. A 

területi különbségeket tekintve a fejlett településeken lakók, demográfiai jellemzők szerint az 

idősebbek és a magasabb iskolai végzettségűek tekinthetők a tájékozottabbaknak és aktívabbnak. Az 

érdekérvényesítés vagy ismeretszerzés lehetőségét is kínáló politikai rendezvényeken való részvétel 

alacsony, s az önkormányzatok munkájához kapcsolódó eseményeken is inkább a kisebb települések 

lakossága képviselteti magát, ami a képviseleti szerv és a lakosság közötti távolságban rejlő 

különbségekre is rámutat. Az egyéb megmozdulások láthatóan inkább a városi terekhez köthetőek, 

ezért ezeken a Sárbogárdon élők részvétele jellemzőbb. 

Az információáramlás (16. táblázat) legjellemzőbben még ma is személyes kapcsolatokon keresztül 

biztosított a települések közéleti ügyeit, aktuális híreit illetően, amit a helyi média egyes formái 

egészítenek ki. A központi településen az egyéb információforrások szerepe marginális, míg a 

kistelepüléseken viszonylag jelentős funkciót töltenek be a hagyományos, faliújságra kihelyezett 

hirdetmények, illetve a modern, internetes felületeken közzétett információk is. Ugyanakkor mind a 

fejlett, mind a fejletlen településeken megtalálható egy igen széles réteg, amely egyáltalán nem 

érdeklődik a település eseményei, hírei iránt.  

 
 
 
 
 

 
 

http://www.valasztas.hu/
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15. táblázat: A Sárbogárdi kistérségi társadalom politikai eseményekkel kapcsolatos ismeretei és 
azokon való részvétele (%) N=400, illetve N=345 

Forrás: MTA KRTK RKI 
 

 
16. táblázat: A Sárbogárdi kistérségi társadalom helyi ügyekkel, eseményekkel kapcsolatos 
információforrásai (%) N=400 

Információforrás központ fejlett fejletlen összesen 

Nem érdekli, nem informálódik 0,0 14,9 15,3 11,3 

Internetes honlapról 0,0 15,5 16,0 11,8 

Helyi újságból, TV-ből, rádióból 79,0 30,6 46,3 48,7 

Önkormányzati faliújságról 1,0 15,0 19,2 13,1 

Személyes kapcsolatokon keresztül 73,0 69,6 76,2 72,9 
Forrás: MTA KRTK RKI 

 

2.6. Környezet 

 

A kistérség egyes területeinek természeti értékei, növény- és állatvilága védettséget élveznek, így a 

Sárvíz-völgye Tájvédelmi Körzeten belül Cece és Sáregres, a Dél-Mezőföldi Tájvédelmi Körzeten belül 

Alsószentiván, Cece és Vajta érintett. Pusztaegres, Sáregres és Sárbogárd közigazgatási határában a 

Rétszilasi tavakat nyilvánították természetvédelmi területté, míg a NATURA 2000 területek közé a 

kistérségben két terület, a Nagylóki löszvölgyek (Nagylók, Sárbogárd), illetve az Alapi kaszálórétek 

(Alap, Cece, Sárbogárd) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület tartozik.  

Jelentősebb ipari tevékenység híján légszennyezési és közlekedésbiztonsági szempontból a térségben 

elsősorban a nagymértékű átmenő forgalom okoz problémát, ez is főként a kistérség déli, 

fejletlenebb részében jelentkezik, ahol a települések főutak csomópontjában (Cece), illetve 

jelentékeny forgalommal terhelt utak mentén (Alsószentiván, Igar, Mezőszilas, Vajta) fekszenek. A 

térségi lakosság a környezeti problémákat – mint ahogy az egyéb társadalmi, szociális problémákat 

sem – nem tartja súlyosnak (az átlagértékek 1,6–1,7 között mozognak), a területi  különbségek 

azonban megnyilvánulnak e kérdés vizsgálata során, így az „ökológiai lejtő” ívével megegyezően a 

központhoz képest a fejlett településeken súlyosabb az egyes problémák megítélése, amely még 

erőteljesebbé válik a fejletlen településeken (17. táblázat). 

Politikai esemény 
Hallott-e…? Részt vett-e? 

központ fejlett fejletlen összesen központ fejlett fejletlen összesen 

Népszavazás 51,5 70,0 96,7 75,5 17,6 71,4 83,4 68,1 

Parlamenti képviselőválasztás 100,0 100,0 97,4 99,0 72,0 82,7 73,3 76,5 

Képviselő/polgármesterválasztás 100,0 100,0 94,7 98,0 72,0 80,0 82,5 78,9 

Közmeghallgatás 18,0 60,4 25,3 36,6 0,0 21,1 11,1 16,0 

Lakossági fórum 39,4 69,3 36,7 49,6 20,0 20,2 27,3 22,1 

Közgyűlés 9,0 48,0 19,9 27,7 0,0 15,3 20,0 15,3 

Tiltakozások 13,0 36,0 38,0 31,0 0,0 7,4 0,0 3,2 
Egyéb társadalmi megmozdulás, 

tevékenység 
41,0 38,0 38,4 38,9 41,5 8,6 5,2 15,9 
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17. táblázat: A környezeti problémák súlyosságának megítélése a Sárbogárdi kistérségben 
(átlagértékek, N=400) 

környezeti probléma központ fejlett fejletlen összesen 

Illegális hulladéklerakás 1,0 1,8 2,0 1,6 

Szelektív hulladékgyűjtés hiánya 1,0 1,3 2,5 1,7 

Fűtésből származó bűz, füst 1,4 1,6 2,0 1,6 

Belvíz 1,0 1,8 2,0 1,6 

Forrás: MTA KRTK RKI 
Megjegyzés: Az értékek 1 és 5 között mozoghatnak, ahol az 1= nem súlyos, 5=súlyos 
 

 

A fenti problémákkal összefüggő statisztikai leltár (18. táblázat) rámutat a véleménykülönbségek 

hátterében rejlő tényezők egy részére, illetve a területi különbségekre is. A hulladékbegyűjtésbe 

bevont lakások aránya egyik településen sem teljeskörű (72–90 százalék között mozog), szelektív 

hulladékgyűjtésre – nem egyetlen kihelyezett konténer, hulladéksziget formájában – azonban csak a 

központi településen van lehetőség; a lakossági válaszok tükrében ezt azonban nem élik meg jelentős 

gondként a kistelepülési társadalmak. A kommunális szolgáltatások közül az ivóvízhálózat a 

legkiépítettebb, bár Alap és Alsószentiván jelentős elmaradásban van a többi településhez képest. A 

szennyvízcsatorna-hálózat Sárbogárd és Mezőszilas kivételével teljes egészében hiányzik, illetve 

minimális kiépítettséggel működik a településeken, nem véletlen, hogy a csatornázás az 

önkormányzatok fejlesztési tervei között az első helyeken szerepel. A kommunális szolgáltatások 

terén leginkább elmaradott Igaron („lehet, hogy Európában ez lesz az utolsó kisfalu, ahol lesz 

szennyvíz-elvezetés”) ugyanígy akut probléma a gázhálózat kiépítetlensége, ám a beruházás a 

jelentős, az önkormányzatot és a lakosságot egyaránt terhelő anyagi vonzatai miatt folyamatosan 

halasztódik.  

18. táblázat: Az egyes kommunális szolgáltatásokban bekapcsolt lakások aránya a Sárbogárdi 
kistérség településein (2012, %) 

Lakások Alap 
Alsó-

szentiván 
Cece Hantos Igar Mezőszilas Nagylók Sárbogárd Sáregres Vajta 

Közüzemi ivóvízvezeték-
hálózatba bekapcsolt 

72,1 74,7 98,6 99,7 97,0 97,1 95,4 100,0 98,5 91,5 

Közüzemi szennyvízgyűjtő-
hálózatba bekapcsolt 

0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 71,8 0,0 79,2 0,0 0,0 

Gázvezeték-hálózatba 
bekapcsolt 

61,5 55,8 61,7 70,7 0,0 62,6 66,6 64,6 68,0 40,4 

Rendszeres 
hulladékgyűjtésbe bevont 

77,6 81,4 80,3 90,3 71,7 81,8 87,6 85,2 76,9 80,9 

Szelektív 
hulladékgyűjtésbe bevont 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,2 0,0 0,0 

Forrás: KSH 
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2.7. Társadalmi, személyes kapcsolatok 

 
A kistérségben, s különösen a kistelepüléseken a bejegyzett társadalmi szervezetek (egyesületek, 

alapítványok) – és az abban részt vevők (19. táblázat) – száma igen alacsony, a civil élet meghatározói 

elsősorban azok a nem hivatalos szervezetek, amelyek a település vagy egy-egy társadalmi csoport 

fejlődése, szabadidős tevékenységek biztosítása, illetve hagyományőrzés, közösségépítés érdekében 

szerveződtek. A bejegyzett szervezetek egy része kimondottan önkormányzati kezdeményezésre, 

illetve az önkormányzat erőteljes támogatásával jöttek létre, elsősorban azzal a szándékkal, hogy a 

terület-, illetve településfejlesztési források lehívására abban az esetben is nyíljon lehetőség, ha a 

pályázati kiírásban önkormányzatok nem, illetve ha a civil szervezetek kedvezőbb feltételek 

(minimális vagy 0%-os önrész) mellett indulhatnak. A valódi civil társadalom tehát fejletlen a 

kistérségben, erőforrásaikat tekintve nagyrészt pedig a települési önkormányzattól függnek, pályázati 

aktivitásuk – a kb. direkt e célra létrehozott szervezetek kivételével – gyenge. A civil és egyben a 

közösségi életet több tényező is befolyásolja. A korábban már említett szétszórt településszerkezet, a 

településeken belüli nagy földrajzi távolság nem teremt egységes közösséget, ami vagy a területi 

alapú szerveződésekben (Sárbogárd) vagy a közösségi élet teljes hiányában (Igar) nyilvánul meg. 

Szintén jelentőséggel bírhat a település mérete, a tapasztalatok szerint a kistelepülések közössége 

aktívabb és egységesebb, mint a nagyobb településeké, ugyanakkor itt is számít az, hogy van-e olyan 

személy – akár a polgármester, akár valamely szervezet, művelődésszervező, aktív polgár –, aki a 

helyi társadalom megszervezését különösen szívén viseli. A művelődési ház léte is tekinthető a 

közösségi élet működése zálogának, ekképpen a társadalmi aktivitás elmaradása magyarázható a 

helyszín hiányával is (pl. Mezőszilas, Alsószentiván), jóllehet, a rendezvények, összejövetelek más 

közösségi terekben ugyanúgy megvalósulhatnának, s Igar példája azt is megmutatja, hogy 

önmagában a művelődési ház nem teremt közösséget. 

 

19. táblázat: Civil szervezeti tagság a Sárbogárdi kistérségben (%) N=400 

Tag-e? központ fejlett fejletlen összesen 

igen 1,0 0,0 2,0 1,0 

nem 99,0 100,0 98,0 99,0 

összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 
Forrás: MTA KRTK RKI 

 

Mind a civil szervezetek aktivitása, mind a közösségi életben, közösségi programokon való részvétel 

csökken, ami részben forráshiánnyal, részben pedig az általános passzivitással, a kikapcsolódás egyéb 

formáinak (televízió, internet) térnyerésével magyarázható. A közösségformáló szerveződések egyéb 

szervezetei – kisebbségi önkormányzatok, felekezetek – kisebb társadalmi csoportok megszólítására 

alkalmasak, feladataik közé elsősorban az érdekérvényesítés, érdekképviselet, illetve a lelki, szociális 

segítségnyújtás tartozik. 
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A társadalmi kapcsolatok, bizalom kérdésköre a közösségi élet egy másik aspektusára irányítja a 

figyelmet. A három dimenzió mentén vizsgált kérdés eredményei erőteljes családközpontúságra 

irányítják a figyelmet, különösen Sárbogárdon kezelik a családi közösségeken belül a problémákat és 

konfliktusokat. A vidéki településeken az önsegítés markánsabban kirajzolódik, viszonylag nagy 

arányban az egyének – családtagok, rokonok helyett is – csak magukra számíthatnak nehéz 

helyzetekben, ami a családon belüli bizalom megingására, a kapcsolatok lazulására enged 

következtetni. E településeken értékelődik fel egyéb szereplők, szervezetek tevékenységének, 

segítségének jelentősége is. Anyagi nehézségek esetén a nagy többség a rokonoktól kér segítséget, s 

barátokhoz, ismerősökhöz, valamint gyorshitelt nyújtó pénzügyi szervezetekhez is jelentős számban 

fordulnak. A hitelre vásárlás csak a fejletlen településeken jellemző, igaz, ott nagymértékű, s így 

feltételezhetően bevett jelenség. 

 

20. táblázat: A Sárbogárdi kistérség népességének társadalmi kapcsolatai, segítői (%) N= 400 

 Kire számíthat? központ fejlett fejletlen összesen 

Lelki, érzelmi 
területen 

csak saját magára 0,0 21,3 14,0 13,3 

családtagjaira, rokonaira 100,0 68,7 72,7 77,9 

barátaira, szomszédaira 0,0 6,7 13,3 7,5 

egyházakra 0,0 3,3 0,0 1,3 

Anyagi 
vonatkozásban 

csak saját magára 0,0 34,9 34,7 26,1 

családtagjaira, rokonaira 100,0 64,4 62,0 72,4 

barátaira, szomszédaira 0,0 0,0 2,0 0,8 
más civil szervezetekre 

(pl. segélyszervezetekre) 
0,0 0,0 1,3 0,5 

nem tudja 0,0 0,7 0,0 0,3 

Fizikai értelemben, 
gondoskodásban 

csak saját magára 0,0 16,8 16,6 12,5 

családtagjaira, rokonaira 100,0 76,5 71,5 80,5 

barátaira, szomszédaira 0,0 5,4 3,3 3,3 
hivatalos szervekre (pl. 

önkormányzat), 
szakemberekre 

0,0 1,3 2,6 1,5 

nem tudja 0,0 0,0 6,0 2,3 
Forrás: MTA KRTK RKI 

 
 
21. táblázat: A Sárbogárdi kistérség népességének segítői anyagi nehézségek esetén (%) N=400  

 központ fejlett fejletlen összesen 

Rokonokhoz 92,5 73,7 75,8 81,1 

Szomszédokhoz 2,6 13,2 9,1 8,2 

Más ismerősökhöz 15,4 48,7 18,2 27,9 

A helyi boltban hitelre vásárolnak 0,0 0,0 30,3 9,0 

Zálogházba adnak ékszert vagy mást 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gyorshitelt vesznek fel (Provident, Cofidis). 10,3 15,8 27,3 17,3 
Forrás: MTA KRTK RKI 
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2.8. Biztonság 

 

A foglalkoztatás kapcsán már említett jelenségek, mint például a multinacionális vállalatok 

munkaerő-gazdálkodása (leépítéskor elsőként vidékieknek mondanak fel, beszállítási körzetek 

csökkentésével ellehetetlenítik a távoli településeken élők munkavállalását, munkába járását) 

befolyásolják a kistérségi társadalom biztonságérzetét is. A munkahely elvesztésétől való félelem 

közepesnek mondható, azonban az aggodalmak hátterében egyértelműen a gazdasági helyzet, a 

cégek erre adott válaszai (megszűnés, tömeges elbocsátás) állnak. Az általános biztonságérzet 

alapköve a létbiztonság mellett az egyes társadalmi szereplők, intézmények iránt érzett bizalom (10. 

ábra). A deviza- és egyéb hitelekkel kapcsolatos keserű tapasztalatok, valamint a bankokkal szembeni 

legmagasabb kormányzati szintű boszorkányüldözés eredményeként a bizalom a pénzintézetek 

irányában a leggyengébb. Az egyházakkal szembeni megrendült bizalom – többek között – alapulhat 

a vallásosság visszaszorulásán is (a válaszadók több mint 50 százaléka semmilyen felekezethez sem 

tartozik). Figyelemreméltó az általánosként leírható bizalomkülönbség a központ és a környék, 

valamint a fejlett és a fejlett települések között. A sárbogárdi társadalom sokkal inkább bízik az 

intézményekben, mint a kistelepülések közösségei, s a fejlett település lakossága jellemezhető a 

leginkább bizalmi deficittel. Érdekes módon az előbbi jelentős különbségek még a legszemélyesebb 

kapcsolatokban, a családtagok és a barátok vonatkozásában is jellemzőek. 

 

10. ábra: A Sárbogárdi kistérség népességének bizalma (átlagértékek) N=400 
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Forrás: MTA KRTK RKI 
Megjegyzés: Az értékek 1 és 4 között mozoghatnak, ahol az 1=gyengén bízik, 5=erősen bízik 
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Bizalom terén a kistelepülések esetében a közbiztonság megteremtéséért és megtartásáért 

elsődlegesen felelős rendőrség sem áll túl jól, annak ellenére, hogy a kistérségben – különösen a 

szomszédos térségek közbiztonságához mérten12 – viszonylagos nyugalom honol, s ezt 

tulajdonképpen a lakosság is így érzékeli (22. táblázat). A térségben a leggyakoribb bűncselekmények 

közé a csalások, a terménylopások tartoznak, az ennél súlyosabb esetek – rablás, betörés – ritkák, s 

jellemzően a városi térben koncentrálódnak.  

 

22. táblázat: A társadalmi problémák megítélése a Sárbogárdi kistérségben (átlagértékek) N=400  

Társadalmi problémák központ fejlett fejletlen összesen 

Hajléktalanság 1,0 1,3 1,3 1,2 

Alkoholizmus 1,6 2,0 2,6 2,1 

Drogfogyasztás 1,3 1,7 1,3 1,4 

Prostitúció 1,0 1,3 1,1 1,1 

Nemzeti, etnikai konfliktusok 2,0 2,1 1,5 1,9 

Betörések, rablások 2,2 2,4 2,4 2,4 

Szervezett bűnözés 1,0 1,6 1,9 1,5 
Forrás: MTA KRTK RKI 
Megjegyzés: Az értékek 1 és 5 között mozoghatnak, ahol az 1= nem súlyos, 5=súlyos 

 

 
A térség egyik előnyös sajátosságaként megjelölt közlekedésföldrajzi helyzet a közbiztonság 

szempontjából inkább hátrányként jelentkezik, hiszen az egymást metsző útvonalak, a könnyű 

megközelítés és az alternatív menekülési irányok sora rendkívüli módon kedveznek az átutazó 

bűnözésnek, a Pentele híd megépítése pedig újabb bűnözői csoportokat vonz a térségbe. A bűnözés 

területi különbségei is jobbára a közlekedési helyzetből fakadnak, az elzártabb településeken (pl. 

Hantos, de kifejezetten Nagylók) a menekülési lehetőségek szűkössége miatt ritkábban a bűnesetek, 

mint a főútvonalak mentén elhelyezkedő községekben. A lakossági vélemények alapján legnagyobb 

problémának számító betörések, rablások is az átutazó bűnözés termékei, s egyértelmű, hogy a 

térségi társadalom emlékezetében még élénken él az egy évvel ezelőtti betöréshullám, amit az egész 

térségen végigvonuló, majd észak felé távozó bűnözői csoportnak tulajdonítanak. A közbiztonság 

megteremtésében játszott szerepüket és felelősségüket felismerve a bűncselekmények számának 

növekedéséből fakadó problémára az önkormányzatok pályázat keretében elnyert térfigyelő 

kamerák kihelyezésével kívánnak válaszolni. Az elsősorban preventív, elrettentő jellegű intézkedés 

mellett a közbiztonság és a közrend másik alappillére a településeken működő (legalább egy) 

polgárőrség, amelyeknek tagjai a rendőri munkát folyamatos jelenléttel, helyismerettel és 

információkkal tudják kiegészíteni.  

                                                
12 „Ó, hát ha ez tartozna a kapitányság illetékességi területébe is, hát akkor ez a nyugalom és béke szigete lenne 
amúgy.” 
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A rendőri jelenlét a cecei rendőrőrs, valamint a körzeti megbízotti rendszer kialakításával 

fokozottabbá vált a térségben (elvileg minden nap megjelennek a körzetükben, a gyakorlatban nem 

feltétlenül ez a helyzet), ennek ellenére „minden település rendőrőrsöt szeretne, hogy őrse legyen, 

rengeteg rendőr legyen”, pedig a (sok helyen a semmiből újjászervezett) polgárőrségek munkáját 

nagyra tartják, értékelik, s javarészt anyagilag is támogatják az önkormányzatok. A közbiztonság 

megteremtésében, a bűncselekmények elkövetésének megelőzésében jelentős szerephez jutnak a 

közigazgatási és szociális intézmények mellett az állampolgárok is, akiket kellő mértékben 

tájékoztatni kell a potenciális veszélyekről, egyes szituációk rizikójáról. A térségben legjellemzőbb 

csalások áldozatául leggyakrabban az idős emberek esnek, akiknek „egyre több bűnöző használja ki a 

hiszékenységét, meg azt, hogy ugye még midig divat otthon tartani nagyobb mennyiségű készpénzt”. 

A rendőrség részéről folyamatos tájékoztatást igényel, hogy a trükkök állandóan változnak, „az 

ötletek tárháza kifogyhatatlan ebből a szempontból”, s egyre gyakoribbá válnak az internetes 

csalások is.  

A kábítószer-probléma elsődlegesen fogyasztói oldalon van jelen a kistérségben, bár valószínűleg 

téves azt feltételezni, hogy ez mindössze erre korlátozódna, s hogy a terjesztői hálózat nem érinti 

Sárbogárd és környékét. A rendőri beavatkozást igénylő társadalmi konfliktusok jellemzően a 

garázdaság és a legtöbbször alkoholos állapotból vagy alkoholizmusból fakadó családi perpatvarok 

formájában jelentkeznek. Az etnikai konfliktusok ebben a térségben mérsékeltek, a legtöbb 

településen romák egyáltalán nem vagy csak kis létszámban élnek. A relatíve nagyobb cigány 

népességgel rendelkező településeken (Cece, Mezőszilas, Sárbogárd, Vajta) sem kiélezett a konfliktus 

(aminek megítélésében nyilván szerepet játszik a közeli, többségi roma lakossággal rendelkező 

Sárkeresztúr súlyos problémáinak és konfliktusainak ismerete), bár a szélsőséges politikai pártok és 

mozgalmak előretörésével, a térségben is jellemző bűncselekmények (terménylopások) elkövetőinek 

általános érvényű megbélyegzésével (cigánybűnözés) az előítéletek nőnek. A súlyos, akár erőszakkal 

is fenyegető konfliktushelyzeteket ez idáig a rendőrség, a települési és a kisebbségi önkormányzat 

sikerrel megoldotta Sárbogárdon, ahol a Magyar Gárda felvonulása („csak egy szikra kellett volna, 

csak egy minimális szikra”) és a Cozma-gyilkosságot követő időszak légköre keltett félelmet a helyi 

cigányság körében.  
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3. A jól-lét dimenziókat erősítő, a hiányukat (újra)termelő mechanizmusok 

3.1. A gazdasági szereplők; jól-létet alakító gyakorlatok és stratégiák 

A kistérségben működő gazdasági szervezetek – akármely ágazat szereplőit vesszük alapul – nem 

képesek enyhíteni a terület foglalkoztatottsági problémáin. A minimális létszámot, ugyanakkor 

döntően speciális szakképzettséggel rendelkező embereket (pl. mezőgazdasági gépkezelők) 

foglalkoztató mezőgazdasági vállalkozások esetében további munkavállalók felvétele csak 

meghatározott időszakra (tavasztól őszig), s akkor is alternatív foglalkoztatási formákban 

(idénymunka, napszám) indokolt. Esetenként azonban a rossz tapasztalatok miatt az ilyen jellegű 

munkákra sem vesznek fel embereket, mert „majdnem elnézést kell kérni, hogy a pénzért valamit 

várunk.” A kisgazdaságokban a munkaerő-felvétel útjában áll az is, hogy „a gazdák közül inkább 

dolgozik valaki tizenhat órát vagy tizennégyet bizonyos időszakokban, de ne kelljen foglalkoztatni, ne 

kelljen fizetni még valakinek”. A mezőgazdaságban jelentős gond (lesz) az utánpótlás, s bizonyos 

értelemben ez áll a foglalkoztatás elmaradásának, az „erőltetett gépesítésnek” vagy indokolatlan 

munkateher-vállalásnak a hátterében is. A gazdálkodásban jelentős változások mentek végbe az 

elmúlt időszakban (éghajlatváltozás, új technológiák, vegyszerek), így az alkalmazkodás, a fejlődés 

alapkövetelménnyé vált, ám ezen a területen a jelenlegi gazdák esetében is tapasztalhatók 

hiányosságok. A mezőgazdasági szakmák presztízse alacsony, az ilyen jellegű szakképzéseket nyújtó 

iskolákba olyanok jelentkeznek, akik „azért mennek oda, mert máshova nem tudnak menni”, s miután 

maga a képzés is hagy kívánnivalót maga után, hiába végeznek, rizikós „40, 50, 100 milliós gépeket 

rábízni olyan fiatalokra, akik nem értenek hozzá, meg még nem is szeretik”, úgy, hogy „még 

traktorban sem ültek, de papírjuk lesz róla”. Az ágazat szereplőinek köre egyébként viszonylag zárt, az 

elkövetkezendő időszakban azonban – éppen a generációváltás okán – kisebb mozgások várhatók. A 

mezőgazdasági prioritások tervezett megváltoztatásával, a gépesítést eredményező 

nagyberuházásokról a kisebb beruházásokra való hangsúly-áthelyezéssel a jövőben nagyobb 

élőmunka-igényre, így foglalkoztatás-bővítésre lehet számítani, ami kedvező hatással lehet a 

kistérség társadalmára is. Az ipar és a szolgáltatás területén működő vállalkozások túlnyomó 

többsége kisvállalkozás, tehát szűk foglalkoztatotti réteget alkalmaznak, s ez Sárbogárdon sem mutat 

más képet, így a város – az oktatás mellett e vonatkozásban is – funkcióhiányos központ. A 

sárbogárdi cégeknél foglalkoztatnak térségi munkavállalókat is, azonban esetenként – az egyébként is 

kis létszámú munkaerőigény-bejelentések során – a munkaadók kifejezetten kérik, hogy egyrészt a 

központ és a térségi település közötti közlekedés rugalmatlansága, másrészt az útiköltség 

megtérítésének elkerülése miatt csak helyi lakosokat közvetítsenek hozzájuk. A vállalkozások tőke- és 

forráshiányára utal, hogy munkahelyteremtő helyett munkahelymegőrző támogatásokra nyújtanak 

be igényt, hogy a meglévő foglalkoztatotti létszámot tartani tudják. A hiányosságok a pályázati 

lehetőségek kihasználása terén is megmutatkoznak (23. táblázat); az előző programozási időszak 

regionális operatív programján belül a Sárbogárdi kistérség, s főként a vidéki települések 

vállalkozásainak pályázati aktivitása, így a megítélt pályázatok, valamint a pályázati forrásokból 

teremtett munkahelyek száma is rendkívül alacsony volt, s az aktivitás terén a 2014-20 közötti 

időszakra végzett projektgyűjtés során sem mutatkozott jelentős változás.  
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23. táblázat: A Közép-Dunántúli Operatív Program kiírásaira érkezett pályázatok jellemző vonásai 

 

Beérkezett 
pályázatok 

Megítélt támogatás Teremtett munkahelyek 

db Mrd Ft db Mrd Ft összesen HH nő 

KDOP összesen 2008 326,116 933 171,242 3246 183 1107 

Fejér megye 709 122,860 311 58,731 969 91 339 

Sárbogárdi kistérség 49 6,265 17 2,751 13 3 2 

Sárbogárd 19 2,785 8 1,675 9 3 1 
Forrás: KDRFÜ 

 

A települések életében, főleg a támogatások és a közösségi feladatok, rendezvények terén a 

vállalkozások általában jelentős szerepet vállalnak, s e tevékenységük különösen a forráshiányos 

önkormányzatok esetében számottevő. Vannak ugyanakkor olyan községek is, ahol a helyi gazdasági 

szervezetek, gazdálkodók nem tudnak részt venni a közösségi élet finanszírozásában, vagy nem 

bírják/akarják elviselni azt a terhet, amit a közösség, az önkormányzat rájuk pakol, amennyiben tőlük 

várja a közösség élet szervezésének minden nyűgét: „Azért azt ne képzelje senki, hogy ezek az 

emberek mindenféle korlát nélkül a saját anyagi vagyonukat bele fogják tolni a közösségbe”. A 

beruházásokban, fejlesztésekben és támogatásokban nem egy esetben a környező nagyvárosok 

multinacionális vállalatai is szerepet vállalnak, feltehetően társadalmi felelősségvállalási programjaik 

keretében. 

 

3.2. Az állam (önkormányzatok) szerepe: szabályozás, szolgáltatás, fejlesztés 

A települési önkormányzatok befektetés-ösztönzési politikája a rendszerváltozás óta eltelt csaknem 

25 évben gyakorlatilag kudarcként értékelhető, ami nem szűkíthető le egyoldalúan a Sárbogárdi 

kistérség településeinek strukturális vagy funkcionális hiányosságaira. Tény azonban, hogy a 

Sárbogárdon kialakított (és azóta megszűnt) ipari park és a többi települési önkormányzat 

tulajdonában lévő szabad terület nem bírt vonzerővel a vállalatok számára, amiben az 

infrastrukturális, közlekedési és egyéb hiányosságok mellett szerepet játszott Székesfehérvár 

gazdasági jelentősége, elhelyezkedése és a városvezetés politikája, amelynek keretében egyrészt 

jelentős kedvezményeket tudtak ajánlani a letelepedni kívánó cégek számára, másrészt pedig nem 

támogatták – s jelenleg sem támogatják – a megyeszékhelyen kívüli befektetések megvalósulását. A 

fentiek eredményeként csupán kisebb cégek telepedtek le a térségben, elsősorban Sárbogárdon, ami 

önmagában nem tudta a foglalkoztatási problémákat megoldani, bár erre – egyesek szerint – egy 

nagyvállalat térségi telephelyválasztása sem nyújtana garanciát, különösen hosszú távon nem. 

Egyrészt egy újabb kivonulással a 2000-es évek elején bekövetkezett válsághoz hasonló helyzet 

teremtődhetne újjá, másrészt pedig az sem biztos, hogy a munkahely-teremtés valódi foglalkoztatás-

növekedéssel járna, s nem csak az ingázási irányok megváltozásában, illetve az ingázás 

megszűnésében öltene testet. A megoldást kis- és közepes vállalkozások sokaságának megalakulása 

jelenthetné, amellyel a krízis (ti. hogy egyszerre mennek tönkre s szabadul rá a térségre többezres 

munkanélküli réteg) nagy valószínűséggel elkerülhetővé válna.  
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A legnagyobb foglalkoztatókká az évek folyamán a települési önkormányzatok váltak, amelyek a 

lehetőségeikhez mérten a közfoglalkoztatás keretében igyekeznek segíteni a helyi társadalom, s a 

költségvetés terhein. A közmunkaprogramok keretein belül lehetőség nyílik egyrészt olyan eszköz- és 

gépbeszerzésekre, amelyekre egyébként – főként a kis költségvetéssel működő kistelepüléseken – az 

önkormányzatoknak nem lenne lehetősége, másrészt pedig olyan településüzemeltetési feladatok 

elvégzésére, felújításokra, amelyekre eddig csak korlátozottan volt mód, így érthető, hogy az 

önkormányzatok elégedettek. Ugyanakkor a tavaszi átmeneti időszak, a munkaprogramok folytatása 

körüli bizonytalanságok nehézségeket okoztak a településvezetőknek, amelyekre vagy kényszerűen a 

munkák leállításával, vagy a folyamatos munkavégzés biztosítása érdekében rövid távú megbízási 

szerződésekkel reagáltak. A közmunkaprogramokba a településeken a segélyezettek és a regisztrált 

álláskeresők legnagyobb részét be tudják vonni hosszabb-rövidebb időszakokra, s az önkormányzatok 

igyekeznek is a lehetőséget a legszélesebb kör számára biztosítani, igaz, időnként sakkozni kell, hogy 

mindenkinek meglegyen a harminc napos foglalkoztatási viszonya, ami alapján a későbbiekben a 

szociális segélyre jogosulttá válik. A kiválasztás során így az elsődleges szempontok között szerepel, 

hogy a szociális segélyre való jogosultság feltételei biztosítottak legyenek, azaz azokat hívják be, 

akiknek már éppen letelne az egy évük. A közmunkák egyes területein azonban szakképzettséget 

igénylő feladatokat kell ellátni (pl. gépkezelés), így a kiválasztás során erre is tekintettel kell lenni, s 

mivel ezek általában hosszú távú, ha nem folyamatos foglalkoztatást jelentenek, alapot adhatnak a 

félreértésekre és a konfliktusokra: „van egy törzsgárda, akikről mindig megkapom az itt élőktől azt a 

feddést, hogy mindig ugyanazok az emberek vannak bent, mert azok az én barátaim (…) több millió 

forint értékű gépet nem tudok egy másik emberre rábízni, mint aki tanulta azt, már szakképzett rá. 

(…) Itt egyensúlyozok azzal, hogy bekerüljenek jórészt azok, akiknek kell, meg azok, akik erre 

képzettek, illetve vigyáznak az önkormányzat, illetve a falunak a tulajdonára, vagyonára.” Tény, hogy 

a közfoglalkoztatás lehetősége sem lelkesít minden állásnélkülit, vannak, akik önhibájukból szorulnak 

ki a programokból, de az utóbbi években – talán az érintettségi kör kiszélesedésével („ő is abba a 

behívható kategóriába került. És hát ilyenek is voltak, aki előtte úgymond megkiabálta, hogy ezek a 

léhűtők”) és a programok jellegének megváltozásával („ott söprögetett órákig, kapja a fizetést, aztán 

semmit nem csinál, söprögetni én is tudok”) – valamelyest nőtt a közmunka presztízse, s az emberek, 

bár kényszerűségből nyilván, de szívesen vesznek részt a munkákban: „Tehát ott tartunk, hogy ma 

már bizonyos értelemben, nem, ez túl erős szó, hogy vonzó, de tudják, hogy gyakorlatilag nincs más. 

Vagy a segély van, aki belefér, vagy ennek a nagyjából dupla összegét jelentő közmunka.” A 

közfoglalkoztatásban elvégzett munka minőségével szemben azonban időnként kritikák is 

megfogalmazhatók, s előfordul az is, hogy a munkavállalók nem időben, vagy nem munkaképes 

állapotban jelennek meg a munkavégzés helyén. Az önkormányzatok igyekeznek az ilyen jellegű 

problémákat is türelemmel kezelni, néha a végletekig elhúzzák a felmondást. Alkattól függően a 

személyes beszélgetésekben vagy a nevelő célzatú távoltartásban látják a megoldást a 

polgármesterek, akik láthatóan lelkiismeretesen, jelentős pluszmunkát vállalva egyengetik a település 

lakosságának sorsát.  
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A közmunka keretében végzett értékteremtő munkák jelentőségét minden egyes településen 

hangsúlyozták, amelyek egyrészt a közfoglalkoztatottak közérzetére, önbecsülésére is kedvezően 

hatnak, másrészt pedig lehetőséget nyújtanak a vonzó településkép kialakítására, valamint a helyi 

gazdaság alapjainak megteremtésére. A közmunkaprogramok segítenek a munka világába való 

visszatérésben is, rendszert visz a régóta inaktív emberek életébe, s egyúttal közösségi élményben is 

részesíti őket. Nem minden esetben pozitívak a tapasztalatok, esetenként nem sikeres a reintegráció, 

de javarészt beváltotta a közfoglalkoztatás a hozzá fűzött reményeket. Kisebb döccenő azokon a 

településeken tapasztalható (pl. Igar), ahol széles réteg számára kellene közmunkát biztosítani, s ahol 

nem találtak ki olyan tevékenységet, ami fejlődési távlatokat nyithat. Az eddigiektől némileg eltérő a 

kép a Sárbogárdon, ahol arányaiban szélesebb réteg marad ki az önkormányzati 

közmunkaprogramokból – számukra az országos közfoglalkoztatási programok (MÁV, VADEX, KDT 

Vízügyi Igazgatóság) jelentenek további lehetőségeket –, ami pl. a cigány kisebbségi önkormányzattal 

való egyeztetés elmaradásával a településen belül nagyobb feszültségeket, illetve bizalmatlanságot 

eredményez: „olyan embereket próbálnak felvenni, akik értelmes munkát, meg akik régebb óta itt 

vannak. Azt megértem én is, de könyörgök, akkor az az ember most haljon éhen?” A társadalmi 

problémák az önkormányzatoktól erős szociális háló kiépítését, működtetését követelik meg, s 

emellett számos olyan szolgáltatás megszervezését is, amellyel az egyre idősödő helyi társadalmak 

életét – ami például a helyi kiskereskedelmi egységek hiányából, az ellátás, valamint a közlekedési 

kapcsolatok elégtelenségéből fakad – meg tudják könnyíteni. 

Az önkormányzati gazdaságfejlesztési, gazdaságélénkítési programok egyik elemét a START 

közmunkaprogramok, illetve mintaprogramok keretében végzett tevékenységek, jellemzően 

fóliasátras vagy szántóföldi zöldségtermesztés, virágtermesztés, állattenyésztés adják, amelyek vagy 

a településen működő intézmények konyháira kerülve eredményeznek forrás-megtakarítást, vagy a 

termények, termékek értékesítésével önkormányzati bevételek formájában jelentkeznek. A jelenlegi 

tevékenységek fejlesztésével, hozamnöveléssel vagy ezekre alapozott feldolgozóipar létesítésével a 

közmunkaprogramok a helyi gazdaságok alapjaivá válhatnak. A közvetlen befektetés-ösztönzés 

helyett az önkormányzatok felismerték, hogy a települési közszolgáltatások, közművek teljes körűvé 

tételére, színvonalának emelésére (pl. Sárbogárd, Mezőszilas), rendezett épített és természeti 

környezetre (pl. Hantos, Nagylók, Sáregres, Vajta) érdemes helyezni a hangsúlyt, amellyel egyrészt 

közvetett módon hatással lehetnek a vállalkozások telephely-választására, másrészt kedvező irányba 

módosíthatják a helyi társadalom életminőségét, jól-létét.  

 

3.3. A civil szféra szerepe 

A civil szervezetek – a szféra általános fejletlensége, szervezetlensége okán – nem tudják betölteni 

azt a szerepet, ami hagyományosan ehhez az ágenshez kötődik. Az egyesületek, alapítványok egy 

része teljesen a települési önkormányzatok irányításával végzi tevékenységét, s feladatellátás vagy 

társfinanszírozás keretében átveszik azok funkcióinak egy részét.  
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A településfejlesztésben való aktív részvétel, a pályáztatási rendszerekben meglévő kiskapuk 

kihasználása nem felróható, sőt, találékonyságra utal, s az is pozitívum, hogy egy közös cél érdekében 

az önkormányzatok és a civil szervezetek ily módon együttműködnek, azonban sajnálatos, ha a szféra 

tevékenysége ennyiben ki is merül egy településen. A döntéshozatalba, a tervezésbe az e körön kívüli 

szervezetek bevonása nehézkes, egyrészt azért, mert sokan társadalmi munkában, a szabadidejükben 

végzik civil tevékenységüket, másrészt pedig feltehetően azért, mert a szektor gyenge, 

érdekérvényesítésben, hangjuk hallatásában nem hisznek. Az informális szervezetek – népdalkörök, 

nyugdíjasklubok stb. –, amelyek csaknem minden településen megszerveződtek, s amelyeket a civil 

szférával azonosítanak, más céllal – szabadidős tevékenység, hagyományápolás, közösségi és 

kulturális programok – alakultak, s mivel nem bejegyzett szervezeti formát öltenek, csak az 

önkormányzatok támogatásával, esetleg tagdíjakból gazdálkodva működnek. Szerepük 

tagadhatatlanul fontos a települések társadalmának közösséggé formálásában, a kötődések 

megteremtésében és fenntartásában, azonban ezek a csoportok nem tudják a valódi civil 

szervezeteket helyettesíteni. 

 

4. Konklúzió 

Az egyes jól-lét dimenziók szerinti hiányosságok, deficitek a Sárbogárdi kistérségben az alábbiakban 

összegezhetők. A foglalkoztatás terén a helyi gazdasági szervezetek alacsony száma, a meglévők 

alacsony munkaerő-igénye okozza az alapvető problémát, ami erőteljes ingázást, munkanélküliséget 

eredményez a térségben. A közmunkaprogramokkal az ingázást és a többműszakos munkarendet 

nem vállaló vagy elhelyezkedni képtelen, ám aktív és dolgozni akaró réteget javarészt sikerül a 

foglalkoztatásba bevonni, az ebből kimaradók nagyobb hányada nem is keresi a munkaalkalmakat, 

megelégszik a szerényebb jövedelmet jelentő segéllyel. Nagyobb létszámot foglalkoztatni képes 

vállalatok, vállalkozások letelepedése egyelőre nem valószínűsíthető a térségben, ekképpen arra 

lehet számítani, hogy „a jövőben is a közfoglalkoztatás lesz az, ami a legnagyobb létszámnak fogja 

biztosítani a munkalehetőséget”. A Sárbogárdi kistérség foglalkoztatási szempontból ugyanakkor 

minden valószínűség szerint kedvezőbb helyzetben van, mint a többi vizsgált kistérség, hiszen ha nem 

is helyben, de elérhető közelségben vannak gazdaságilag meghatározó jelentőségű nagyvárosok 

(Székesfehérvár, Dunaújváros), ahol az elvi esély megvan a térségi aktív korúak alkalmazására. Az 

életkörülményeken belül a jövedelmek szintje alacsony, ami a térség munkaerő-piaci szerkezetéből 

egyenesen következik. Jóllehet, az interjúk folyamán megfogalmazott egyöntetű álláspont az, hogy 

sem a 22800 forintos segélyből, sem a 44000 forint körüli közmunkából nem lehet megélni, sokan 

ennyi pénzzel gazdálkodnak hónapról hónapra, s nem vágynak többre, nem éri meg nekik a 

(segélyezett esetén) a közmunka vagy (mindkét esetben) az ingázással egybekötött munkavállalás. A 

közműellátottságban és a lakások komfortfokozatában a jól-lét deficit megyei szinten statisztikailag 

egyértelműen kimutatható, annak ellenére, hogy ezen a területen jelentős a fejlődés az utóbbi 

évtizedben.  
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A helyi egészségügy vonatkozásában az orvostársadalom elöregedésével az ellátás terén 

hiányosságok prognosztizálhatók, annak ellenére, hogy jelenleg teljes körű és kiépített a szolgáltatás. 

A szakellátás és a kórházi ellátás, gyógyítás terén mutatkozó hiányosságok a térségen túlmutató 

problémák, amelyek országos (kormányzati) szolgáltatásszervezési átalakításokat igényelnek. A 

kistérségi társadalom iskolázottsági adataiban történt kedvező változások ellenére a deficit továbbra 

is fennáll, amiben nyilván jelentős szerephez jut a magasabb, elsősorban felsőfokú végzettséggel 

rendelkező rétegek elvándorlása. Az oktatási rendszer a középiskolai kínálat kivételével megfelelő és 

egyelőre fenntartható, bár a pedagógiai szakszolgálat megerősítésére mindenképpen szükség van. A 

kistérségi társadalom politikai aktivitásában jelentős területi különbségek mutatkoznak, az 

intézményekbe vetett bizalom hiánya esetenként a helyi önkormányzati választások alkalmával is 

megmutatkozik. A közéleti részvétel másik formája, a civil aktivitás is gyenge, bár a nem bejegyzett 

kistelepülési közösségekben (néptánccsoport, népdalkör) – ha alakultak ilyenek – sokan vesznek 

részt, a közösségi élet nem mindenhol működik. Talán közbiztonság szempontjából a kistérség meg 

tud felelni a vidéki élet nyugalmáról alkotott képnek, e területen jelentős probléma – nyilván a 

kívülálló szemével – nem tapasztalható. A környezeti tényezők terén nem ilyen egyértelmű a helyzet, 

némely településen az átmenő forgalom miatti zaj- és környezetterhelés, máshol a vízminőség okoz 

gondot, amelyek enyhítése és megoldása jelentősen javítana az ott élők jól-létén.  

A kistérségre vonatkozó helyzetértékelések és fejlesztési elképzelések – noha az életminőség terén 

jelentős, pozitív változások történtek a településeken – alig változtak valamit az elmúlt egy-másfél 

évtizedben, ami arra enged következtetni, hogy a felzárkóztatási és fejlesztési programok elhaltak, 

vagy nem voltak kellőképpen kidolgozottak és forrásgazdagok ahhoz, hogy a térséget kellőképpen 

dinamizálni tudják. A jelenleg körvonalazódó fejlesztési irányok és területek ekképpen részben a 

korábbi elképzeléseket finomítják, konkretizálják, s törekednek a célokhoz szükséges megfelelő 

források beazonosítására is. A 2013-ban elkészült Fejér Megyei Területfejlesztési Koncepcióban a 

Mezőföld jó termőtalaja és mezőgazdasági hagyományai nyomán meghatározott „éléskamra-szerep” 

megteremtésére a következő időszakban számos fejlesztés irányulhat, többek között az akár a 

közmunkaprogramok keretében végzett tevékenységekre épülő mezőgazdasági feldolgozóipar (pl. 

konzervüzem, szőrmeüzem), vagy a megtermelt termékek értékesítését biztosító hálózatok, rövid 

ellátási láncok kiépítésével, helyi piacok kialakításával. Ezek az elképzelések egyeznek a települések 

jövőképével, a prioritások kijelölése együttműködés keretében történt. A tágabb értelemben vett 

térség (Enyingi kistérség, valamint Tolna és Somogy megye határos, északi területtel kiegészülő 

terület) akár együttes fejlesztésének fő lehetősége jelenleg a zöldgazdaságban, s az ezt kiegészítő 

energetikában, ökoturizmusban körvonalazódott, ami szintén a helyi adottságokra épít.  
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A turizmusban rejlő potenciál kiaknázására – ma a Sárbogárdi kistérségben a Sáregres közigazgatási 

területén lévő Rétimajor az egyetlen nagyobb attrakció13 – az ökoturizmus mellett a kastélyturizmus 

nyújthat esélyt, arra alapozva, hogy „az egész országban Fejér megyében van a legnagyobb 

sűrűsödése az ilyen kastélyoknak és történelmi kerteknek”. A kistérség leghatékonyabb fejlesztésére 

komplex programok nyújtanának lehetőséget, azonban az előirányzott integrált térségi 

felzárkóztatási program és a szabad vállalkozási zóna gazdaságfejlesztési program keretében sem 

nyílik erre lehetőség, mivel nem Sárbogárd és környezete nem tartozik az LHH-kistérségek, illetve 

járások közé. Az előbbi esetében a hátrányos helyzetű települések csoportjára is kidolgozható a 

program, így Fejér megye 14 déli községe – 13 helyzetéből fakadóan14, egy15 pedig a területi 

folytonosság biztosítása érdekében – kerül be majd ebbe a körbe. A szabad vállalkozási zóna 

gazdaságfejlesztési programhoz való csatlakozás érdekében a Fejér megyei közgyűlés – elfogadott 

határozata szerint – a Sárbogárdi és az Enyingi kistérség kedvezményezettek köré történő 

beemelését javasolja a kormányzatnak. A gazdaságfejlesztés mellett a közösségek kialakításának, 

megerősítésének feladata csaknem ugyanakkora jelentőséggel bír a kistérségben, amit fontos lenne 

szociális programokkal is kiegészíteni, hiszen a gazdasági helyzet hatást gyakorol a lakosság 

közérzetére, mentalitására, tapasztalható a kiábrándultság, a bizalmatlanság, a motiváció hiánya16, s 

„egyre több lett sajnos nálunk is, nem tudom, hogy a tudomány ezt hogy sorolja be, a lemondó 

ember”, akik szakemberek segítségére szorulnak.  
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