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Absztrakt : Tanulmányunk a csernelyi biomassza projekt keretében végzett szociológiai és 
antropológiai kutatások főbb eredményeit veszi számba. Kitérünk a település demográfiai 
viszonyaira, a környezettudatosság kérdéskörére. Elemezzük a helyi társadalom konfliktusait, 
vizsgáljuk a konfliktusok hatását a projekt megvalósítására. 
 
Kulcsszavak: alkalmazott társadalomtudomány, biomassza projekt, demográfiai viszonyok, 
környezettudatosság, helyi társadalom konfliktusai, a konfliktus hatása a projekt megvalósítására 
 
Abstract: Our study review the findings of the sociological and anthropological researches carried 
out within the Csernely biomass project. We touch upon the demography of the settlement and also 
the question of environmental awareness. In the article an analysis of conflicts within the local society 
is given with an emphasis on the effects of conflicts on the successful realization of the project. 
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1. Bevezetés 
 

A mai társadalmi-kulturális átalakulási folyamatok igénylik az interdiszciplináris, 
közvetlenül alkalmazható gyakorlati társadalomtudományi ismeretekkel rendelkező 
szakemberek szerepvállalását, akik a nyilvános társadalmi élet különböző színterein 
képesek kompetens, a döntéshozók véleményalkotását szakszerűen segítő állásfoglalásra, 
konfliktushelyzetek és társadalmi krízisek kreatív kezelésére. A gyakorlati döntésekhez 
szükséges hiteles tudás egyik igen fontos alkotóeleme az immanens, direkt információ. A 
nemzetközi tapasztalatok egyértelműen jelzik, hogy a társadalomtudományok elméletei, 
módszerei és kutatástechnikái segítségével a komplex társadalmak problémái nem csak  
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megismerhetők, hanem az ismeretek közvetlenül is visszafordíthatók a társadalmi 
problémák kezelése során. 

Számos nemzetközi példa bizonyítja, hogy a különböző fejlesztési programok, 
projektek csak abban az esetben lehetnek sikeresek, ha azokat megelőzi egy – a tervezett 
projektkörnyezetben végzett – hatástanulmány. Általános tapasztalat, hogy a lokális 
közösség társadalomtörténeti összefüggéseinek ismerete nélkül eredményesen működtetett 
cselekvési terv nehezen megvalósítható. 

A Miskolci Egyetem Szociológiai Intézete és Kulturális és Vizuális Antropológiai 
Intézete is részese volt annak a Kutatóegyetemi TÁMOP projektnek, melynek keretében – 
az Energia és Minőségügyi Intézet vezetésével – biomassza alapú településenergetikai 
rendszer kidolgozásának előkészítését kezdtük meg Csernely településén 2011. nyarán. A 
projekt 2013 májusában zárul.  

A projekt alapgondolata, hogy az elszigetelt és gazdasági értelemben halmozottan 
hátrányos helyzetű perifériális lokális közösség, Csernely egy modern technológiai-
innovációs fejlesztés – itt egy biomassza alapú hőtermelő rendszer – keretében történő 
felzárkóztatási kísérlete komplex feladatrendszert képez. Jelen projekt esetében a 
biomassza alapú hőtermelő rendszer megvalósításának előkészítését, a feltételek elemzését 
a projektet szervező szakemberek olyan problémakomplexumként határozták meg, melynek 
megvalósítása nem merül ki a technikai, környezeti, gazdasági és jogi aspektusok 
elemzésében. A sorolt és a hasonló típusú fejlesztések realizálásában bevett szempontok 
mellett, a magyarországi gyakorlattal ellentétben és szokatlan módon, az alkalmazott 
társadalomtudományi szemléletet képviselő kulturális antropológiai és szociológiai 
háttérvizsgálatok is szerepet kapnak. Ugyanis, míg a fejlett technológiájú társadalmak 
többségében a sikeres innovációt minden esetben a feltételrendszer átfogó elemzésének 
függvényeként fogják fel, addig a keletközép-európai gyakorlatban a szociokulturális 
környezetre vonatkozó részletes alapkutatást és hatásvizsgálatot nem szokás az innováció 
részének tekinteni [1]. 

A projekt előkészítésének részeként 2011 nyarán lakossági kérdőíves felmérést 
folytattunk le. Ennek célja Csernely település lakosságának szocioökonómiai paraméterek 
mentén való vizsgálata volt, valamint annak feltérképezése, hogy a lakosság mennyire 
tájékozott környezetvédelmi kérdésekben, hogyan viszonyulna egy esetleges biomassza 
alapú fűtési rendszer bevezetéséhez, mit gondol és tud erről, és milyen hajlandóságot mutat 
ennek tevékeny megvalósításában.  

A lakossági kérdezés során minden családot (háztartást) felkerestünk. Ezeknek kicsivel 
több mint a fele (55,5%-a) vállalta a kutatásban való részvételt (222 háztartást sikerült 
bevonni a felmérésbe). A kérdőíves felmérést követően további interjúk készültek annak 
feltérképezésére, hogy hogyan alakulnak az interetnikus viszonyok a településen.  

Jelen tanulmány célja az empirikus társadalomtudományi kutatási eredmények rövid, 
összegző bemutatása. 

 
 
 
 
 



Egy műszaki fejlesztési projekt társadalomtudományi aspektusai 

 
121

2. Az állapotfelmérés eredményei 
 
A lakosság száma Csernelyen 1990-ben 1091 fő, 2010-ben 802, 2011-ben (2011 elején) 

827 fő volt. Az utóbbi tíz évben (az elmúlt egy év kivételével) a lakosság száma 
folyamatosan csökkent: 2009 és 2010 között a csökkenés mértéke 26,5%-os. Ez alapján 
elmondható, hogy Csernely lakossága is elöregedő, az idősek aránya jóval meghaladja a 
gyermekkorúakét. (lásd ehhez még [1]). A kérdőíves kutatás alapján elmondhatjuk, hogy a 
háztartásfők átlagéletkora a településen 60 év. A családfők többsége maximum 
szakmunkásképzőt vagy szakiskolát végzett, és sokan vannak olyanok, akiknek 
legmagasabb iskolai végzettségét a 8 általános iskolai osztály elvégzése jelenti. A 
településen a főállással rendelkező háztartásfők aránya 17,3%, és munkanélküli ellátást a 
háztartásfők 12,3%-a kap. A szociológiai vizsgálatokat kiegészítő antropológiai terep-
munka adatai alapján azt mondhatjuk, hogy körülbelül 50 roma család él a településen, 
mely összességében a lakosság 40%-át jelenti [2]. A családok jelentős része fával (is) fűt, 
illetve minden harmadik földgázzal (1. ábra).  

 

 
 

1. ábra. A lakások fűtési módjai 
 
A háztartások 98,4%-ában keletkezik lágyszárú hulladék, de ennek elenyésző részét 

használják fűtésre (92,3%-a a válaszadóknak nem használja ezt fűtésre), valamint 65,8%-
ában keletkezik fás-szárú hulladék, és jellemzően ezt sem hasznosítják.  

A családok átlagosan 114 858 Ft-ból gazdálkodnak havonta. A roma háztartások esetén 
ez az összeg átlagosan 92 706 Ft, a nem roma háztartások esetén pedig átlagosan 120 854 
Ft. Összességében a háztartások 18,2%-ának van valamilyen tartozása, díjhátraléka (lásd 
ehhez részletesebben [3]). 

Kérdőíves kutatásunk során kérdéseket tettünk fel a környezettudatosságra vonatko-
zóan. Ezen kérdések vizsgálata kutatásunk egyik lényeges eleme, hiszen a biomassza alapú 
fűtési rendszer bevezetéséhez, a gondolat lakosság körében való elterjesztéséhez, 
elfogadtatásához tudnunk kell azt, hogy milyen információkkal rendelkeznek a lakosok a 
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környezetvédelemről, a szelektív hulladékgyűjtésről, és milyen attitűdökkel és gyakor-
latokkal jellemezhető a csernelyi lakosság e kérdések kapcsán.  

A 2. ábra alapján elmondhatjuk, hogy általában a szelektív hulladékgyűjtésről, illetve a 
környezetvédelemről tájékozottak leginkább a lakosok. Legkevésbé tájékozottak a 
biomassza alapú fűtési rendszer vonatkozásában – melyről a lakosok fele-fele arányban 
hallottak már életükben, vagy nem hallottak. A kérdések vizsgálatánál nem találtunk 
szignifikáns kapcsolatot a tájékozottság és a válaszadó neme, illetve iskolai végzettsége 
között, egyedül a válaszadó életkora és etnikai származása tűnik relevánsnak a téma 
vizsgálatakor: a 60 éven aluliak és a nem romák összességében tájékozottabbak a kérdések 
vonatkozásában.  
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2. ábra. A lakosság tájékozottsága néhány környezetvédelmi kérdésben 
 

Kérdőíves kutatásunk során fel szerettük volna mérni, hogy a lakosság mutat-e 
érdeklődést munkalehetőség iránt egy esetlegesen kialakításra kerülő biomassza 
fűtőműben, illetve hogy részt vennének-e a fűtőmű működéséhez szükséges 
energianövények termesztésében. Az erre vonatkozó eredményeket mutatjuk be a 3. ábrán.  

 

 
 

3. ábra. A lakosság viszonya a munkavállaláshoz és az energianövény termesztéshez 
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Szignifikáns összefüggést találtunk az etnikai származás és az érdeklődés között, így a 
fenti grafikonon a kérdésekre adott válaszokat roma/nem roma metszetben mutatjuk be. 
Összességében elmondható, hogy a romák nagyobb érdeklődést mutatnak egy felállítandó 
alternatív energiára épülő fűtőműben való munka iránt, és a növények termesztésében is 
nagyobb hajlandóságot látunk a körükben attitűdök szintjén.  

 
3. A biomassza projekt konfliktuspotenciálja 

 
A társadalomtudományos orientáltságú vizsgálatok a projekt sikeres megvalósítását 

szolgáló konfliktuspotenciál feltárására és a projekt színterére vonatkozó kockázat-
elemzésre fókuszáltak. Alkalmazott antropológiai szemléletű kutatásunk arra a feltevésre 
épül, hogy a szociokulturális háttér felderítése nem merülhet ki Csernely község alapvető 
viszonyainak leírásában. A biomassza projekt komplex fejlesztési terv, amely a gazdasági – 
energetikai és munkaerőpiaci – hatásain túl nyilvánvaló befolyást gyakorol a lokális 
társadalom bevett kapcsolatviszonyaira. A projekt tervezhető aspektusa a csernelyi 
társadalom életére gyakorolt hatásainak értelmezése [4]. 

A „Biomassza alapú településenergetikai rendszer kidolgozása” című projekt sikeres 
megvalósításának elengedhetetlen feltétele, hogy a helyi társadalom tagjai együttműködőek 
és elfogadók legyenek a tervezett fejlesztéssel kapcsolatban. A teljes lakosságra kiterjedt 
kérdőíves felmérés (2001. július) egyik legfőbb tanulsága, hogy a csernelyi lokális 
társadalom legfeszítőbb konfliktusa a helyi magyar és a betelepülő cigány lakosság eltérő 
életviteléből, érték- és normarendszeréből eredeztethető. A roma-nem roma lakosság 
újonnan keletkező konfliktusai a Biomassza projekt megvalósításának komoly gátját 
jelentik.  

A teljes lakosságra kiterjedő kérdőíves felmérésből kitapinthatók a helyiek projekttel 
kapcsolatos beállítódásai. A lakosság minden részközösségében megfigyelhető a 
Biomassza projekt pozitív megítélése. Bár az elöregedő magyar népesség jelentékeny 
hányada nem kívánt részt venni a válaszadásban, a település lakóinak túlnyomó többsége 
egyfelől a falu megújulásának kihagyhatatlan lehetőségét, másfelől a saját élethelyzet 
jobbra fordulását egyaránt a projekt lehetséges következményének gondolja, annak 
ellenére, hogy a lekérdezés időszakában a projektre vonatkozó információk meglehetősen 
hiányosak voltak. Ha a kérdőíves felmérésnek a falu mai állapotát, viszonyait megítélő 
adatait tekintjük, a válaszok egy általános reménytelenséget tükröznek, apátiával telítettek.  

A falu megfordíthatatlannak tűnő elöregedése, az egzisztenciális bizonytalanság, a 
súlyos munkanélküliség, az állandó lopások, betörések általában is a közbiztonság teljes 
hiánya, az iskola bezárása, a polgármesteri hivatal csődhelyzete erősíti ezt a beállítódást. Ez 
a kilátástalan helyzet a válaszadók szerint egyértelműen a település „elcigányosodásának” 
következménye. Másként fogalmazva: a biomassza projekt sikerét legalapvetőbben 
befolyásoló tényező a cigány–magyar együttélés konfliktusaiból származik. A nem roma 
lakosság szerint a biomassza alapú hőtermelő rendszer megvalósításának a legfőbb 
akadályát a betelepülő cigányok jelentik, hiszen életvezetési elveik és gyakorlatuk 
egyértelműen a megvalósíthatóság ellen hat. Elsődlegesen az innovatív fejlesztés 
következtében létrehozandó infrastruktúrát látják veszélyeztetve, lopásokat és rongálást 
feltételezve. Látható tehát, hogy a vélekedésekben a mindennapi élet mai gyakorlatában 
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megfigyelhető szigorú elkülönülés/eltávolítás a magyarok és nem törzsökös cigányok 
között egyértelműen rávetítődik a projekt sikerének megítélésére. A betelepülő helyiek által 
problémás életvitelűnek tartott roma családok arányának feltételezett további növekedése 
erősíti a helyi társadalom konfliktuspotenciáljának megemelkedését, egyúttal még inkább 
teret ad a túláltalánosító, minden problémáért az általában vett romákat felelőssé tevő 
gondolkodásmódnak. Ez a vélekedés egyre inkább megszünteti a nem roma lakosság 
megítélésében a határokat az integrált helyi roma csoport és a fizikailag és mentálisan 
egyaránt szegregált beköltözők csoportja között, és hajlamos őket egybemosni. Ennek 
következménye a helyi magyarok és roma csoportok közötti bizalmatlanság további 
mélyülése és a csoportok közötti feszültség eszkalálódása lenne, ami jelentékenyen 
veszélyeztetné az innovatív projekt megvalósíthatóságát.  

További tényező, amely nehezíti ennek a fejlesztési projektnek a realizálását, az 
önkormányzati vezetés és a betelepült roma családok közötti igen feszült viszony. A falu 
első számú vezetője, aki évekkel ezelőtt felvetette a megújuló energiára alapozott fejlesztés 
ötletét, a biomasszára épülő hőenergetikai rendszer helyi bevezetésének legfőbb 
támogatója. A korábbi vezetéssel ellentétben polgármesteri tevékenységének meghatározó 
aspektusa a falu által „problémásnak” tekintett betelepült roma családokkal szembeni 
konfliktusok felvállalása. Ezek a konfliktusok abból adódnak, hogy a polgármester 
határozott lépéseket tesz annak érdekében, hogy ezek a családok is betartsák az együttélés 
szabályait. Ennek következtében az allochton roma lakosság körében rendkívül 
népszerűtlen. A gyakran heves reakciókat kiváltó összeütközések az érintett családok 
szemében etnopolitikai megítélést kapnak, ezek a családok cigányellenesnek, sok esetben 
rasszistának bélyegzik a polgármestert, aki ugyanakkor a tősgyökeres csernelyi cigány 
családokkal jó kapcsolatokat ápol.  Feltételezhető, hogy ennek következtében a Csernelyre 
betelepülő roma családok minden olyan kezdeményezést, amely az önkormányzati 
hivatalhoz, a polgármester tevékenységéhez kötődik, élesen ellenezni fognak, míg a helyi 
társadalomba integrálódott cigány családok támogatni fogják azt.  

A mai csernelyi lokális társadalom legégetőbb konfliktusai a magyar–cigány együttélés 
korábbi gyakorlatának alapvető megváltozásával hozhatók kapcsolatba. A falu jövőjét 
meghatározó bármely fejlesztési projekt felelősen nem tervezhető a feltételrendszer átfogó 
tanulmányozása, a szociokulturális rendszer vizsgálatán alapuló hatástanulmány elkészítése 
nélkül. 
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