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1. Vezetői összefoglaló 
 

1.1. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 

 

Sokszínű, virágzó, összehangoltan építkező vidék, ahol az ott élők érdekeiket és 

lehetőségeiket felismerve, tudásuk és együttműködésük révén fenntartható fejlesztésre 

képesek. 

 

1.2. A helyi vidékfejlesztési stratégia fő célkitűzései 

 

Fő célkitűzéseink a jövőképben megfogalmazott szándékok kibontása törekedve a szinergiára 

és a koherenciára. Célkitűzéseink támaszkodnak a helyzetelemzés megállapításaira, az abban 

megfogalmazott igényekre, válaszaink az erősségeinkre támaszkodnak, lehetőségeinkkel 

kívánnak élni, orvosolva gyengeségeinket és felkészülve a veszélyek elhárítására. 

 

1. célkitűzés: Életminőség javítása. 

Intézkedéseink megjelenítik, hogy ÚMVP-n kívüli forrásokból folynak 

rekultivációs, szennyvízcsatorna-építési munkálatok, és ha lassan is, 

szerveződik a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program. Van 

intézkedésünk információs adatbázis és kapcsolati háló felépítésére. 

ÚMVP-n kívüli források bevonásával és az IKSZT programra támaszkodva 

tervezzük a helyi szolgáltatások, a falubuszok segítségével a helyi 

közlekedési lehetőségek javítását. 

2. célkitűzés: Helyi gazdaságfejlesztés 

A célkitűzéshez sorolt intézkedések a vállalkozások fejlesztését, 

vállalkozók, gazdaságfejlesztésben érdekeltek képzését, szakmai 

együttműködését, helyi termékek, márkák felépítését, a térség imidzsének 

emelését célozzák meg. Intézkedéseink vannak a hagyományos 

kézművesség, az utánpótlás nevelésének támogatására, rendezvények, a 

falusi turizmus feltételrendszerének és marketingjének fejlesztésére 

UMVP-s forrásokból. Továbbá tematikus utak, valamint vonzerő és 

kínálatfejlesztésre, amely a szállások kihasználtságát is javítja. A turisztikai 

koordinációs tanácsadó és információs irodák az IKSZT programba 

ágyazzuk. Intézkedést tervezünk az extenzív állattartási programok 

kidolgozása a hasznosítatlan gyepterületeken. 

3. célkitűzés: Kulturált lakókörnyezet, élhető falu 

Célkitűzéseinket a közterületi arculatjavító intézkedéssel, településképi 

épületek revitalizációjával segítjük. Kapcsolatfejlesztést támogatunk, 

testvértelepülési programoktól a gazdasági együttműködésen át a 

diákcseréig. Intézkedést tervezünk alkotótáborok, hagyományőrző 

programok szervezésére, tárgyi emlékek katalogizálására, bemutathatóvá 

tételére, alkotóház, tájház kialakítására. Mikrotérségi fejlesztési fórumokat 

szervezünk. „Aprófalvak élhetősége” fejlesztési program elindítását 

tervezzük. 
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4. célkitűzés: Értékorientált, piacképes tudású szereplők biztosítása képzéssel 

Célcsoportos képzéseket szervezünk a munkanélküliség csökkentésére, 

különös tekintettel a hátrányos helyzetűekre. Tréningek, jó gyakorlatok 

bemutatása, tapasztalatcsere szervezésével segítjük a vállalkozókat. 

5. célkitűzés: Közösségépítés (hagyományőrzés, kulturális, szabadidős programok 

szervezése, feltételrendszer fejlesztése) 

Intézkedést tervezünk a térségi szereplők együttműködésének fejlesztésére, 

helyi közösségépítésre, kultúra és helyi hagyományok ápolását szolgáló 

tevékenységek segítésére, a civil szervezetek települési, településközi 

működésére. Bemutatjuk és elismerjük a jó példákat, személyeket, 

szervezeteket. 

 

1.3. A helyi vidékfejlesztési stratégia felülvizsgálatának indokoltsága 

 

A Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület a stratégiáját 2007. novembere és 2008. áprilisa 

között alakította ki. A felülvizsgálattal elindított folyamatok segítségével meg tudjuk 

alapozni, hogy a programozási időszakon túlnyúlva egyesületünk a vidékfejlesztési munkát 

tovább tudja folytatni. 

A HVS megalkotása óta térségünkben alapvető változások nem történtek. Hangsúlyeltolódást 

okoz Kozármisleny várossá válása, a térséget 2010-ben elérő autópálya lehetőségeinek 

kihasználása. A stratégia megvalósításának első félidejében jelentős, zömében negatív 

tapasztalatot szerzett egyesületünk tagsága. A megírt stratégiát az Irányító Hatóság rendeleti 

úton meghirdetett központi pályázataival annullálta, a meghirdetett pályázatok elbírálása 

reménytelen lassúsággal folyt és folyik (12-14 hónapos bírálati folyamat). Az elérhető 

források meglehetősen szűkösek voltak, a III. tengely forrásai az első félidőben elfogytak. 

Mostani tudásunk szerint a tartalékforrások nem kerülnek allokálásra az akciócsoportokhoz, 

ugyanakkor a fellebbezések forrásául az Irányító Hatóság - az előzetes tájékoztatásokkal 

szemben - a HACS-ok kereteit jelöli ki. 

Ebben a helyzetben a megmaradt források hatékony és célszerű felhasználása kell, hogy a 

stratégia módosításának legfontosabb szempontja legyen. Akciócsoportunknak hangsúlyt kell 

helyeznie a III. tengely esetében a hátrányos helyzetű települések számára rendelkezésre álló 

Falumegújítás és -fejlesztés, ill. a Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése források 

hatékony felhasználására, valamint a IV. tengelyben levő források optimális csoportosítására 

és felhasználására. 

A stratégia felülvizsgálata során– a helyzet áttekintése, a naprakész helyzetértékelés (SWOT) 

alapján – új stratégiai célterületek és intézkedések nem kerültek megfogalmazásra, viszont az 

igények és hangsúlyok eltolódására, valamint a forrásoknak a lehető leghatékonyabb 

felhasználására vonatkozó törekvésekre tekintettel sor kerül a források indokolt 

átcsoportosítására. 

 

1.4. A HVS felülvizsgálat során alkalmazott nyilvánossági intézkedések, résztvevők 

A Helyi Vidékfejlesztés Stratégia 2011. évi felülvizsgálatának 2011. február 7. - 2011. 

március 11. időszakban végzett társadalmasítási intézkedései a következők voltak: 
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Hirdetmények elhelyezése 

A Mecsekvidék HACS területének minden jegyzője és polgármestere felkérésre került a 

folyamatban való együttműködésre, telefonos beszélgetés során. Elektronikus levél 

formájában kiküldésre került a HVS felülvizsgálatáról szóló hirdetmény és kifüggesztésre 

kerültek a települések, önkormányzatok hirdető tábláin, illetve egyes települések honlapjain. 

A honlapon való közzététel öt település esetén valósult meg. 

A hirdetmény célja volt a lakosság minél szélesebb körének bevonása a Helyi Vidékfejlesztési 

Stratégia felülvizsgálatának folyamatába annak érdekében, hogy a szubszidiaritás elvét 

követve valóban a helyi elképzelések találjanak támogatásra, illetve a program (módszertan) 

és ezzel együtt a pályázatok az eddigi időszak rendkívül negatív tapasztalatai ellenére 

elfogadottá váljanak. 

Sajtómegjelenések 

A Pécsi Hírek újságban megjelent cikk „Közlemény a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 

felülvizsgálatáról” címmel, mely a megszokott térségi oldalon kapott helyet. Az újság minden 

településünk Önkormányzatára ingyenesen eljuttatásra kerül, a lakosságnak megfelelő 

példányszámban, egyes települések esetén a posta végzi a kézbesítést, közvetlenül a 

háztartásokhoz. 

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Felülvizsgálata meghirdetésre került az éppen megjelenő 

helyi, települési médiumokban is (Abaligeti Újság, Orfűi Magazin). 

Összevont mikrotérségi fórumok 

A mikrotérségi fórumok időpontjai hasonlóan, e-mail és helyi hirdetmény, web megjelenés 

formájában, illetve különböző üléseken történt, illetve az egyesület tagjaival írott formában 

történt a helyi Önkormányzatok Közreműködésével. Az összesen 7 mikrotérségből 4 fórum 

került megrendezésre: 

Orfűn: 31 fő, 

Pogányban: 9 fő, 

Kozármislenyben: 6 fő, 

Pellérden: 15 fő. 

A hirdetmény kiküldésre került továbbá e-mailben a HACS tagságnak és azon potenciális 

pályázóknak, akik korábban érdeklődtek a LEADER pályázatok iránt. A Helyi Akciócsoport 

Közgyűlésén aktív részvételre hívtuk fel az akciócsoport tagjait és kértük tagjainkat 

környezetük tájékoztatására. 

Összesen 52 db projektötlet érkezett be, ezek közül 32,7 % arányban (17 db) civil 

szervezetektől, 19,2 % arányban (10 db) magánszemélyektől, 42,3 % arányban (22 db) 

önkormányzatoktól és 5,8 % arányban (3 db) vállalkozóktól. 

További nyilvánosságot biztosító intézkedések 

Mindkét hirdetmény, a HVS felülvizsgálatával kapcsolatos dokumentumok, jegyzetek mind 

megjelentek a HACS honlapján, valamint a HVS felülvizsgálata napirendi pontként szerepelt 

(és terveink szerint szerepelni fog) a Pécsi Kistérség Területfejlesztési Bizottsági ülésén és 

Társasági Tanácsülésén is, továbbá minden olyan fórumon, ahol erre igény mutatkozik. Az 

üléseken részletesen ismertetésre került a tervezés folyamata, teendői, feladat terve, 

rendelkezésre álló források és célja. 

A Mecsekvidék Helyi Akciócsoport weblapja, ügyfeleinkkel és a helyi szereplőkkel való 

kommunikációnk egyik fontos eszköze, mely tényt alátámaszt a honlap látogatottsága is. A 

2011. február 7- 2011. március 8. időszakban, oldalunkat összesen 866 alkalommal látogatták, 
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meg átlagosan 1,4 percet töltve honlapunkon, ezért a tervezési folyamat transzparenciáját a 

weboldalon való folyamatosan frissülő megjelenésekkel, illetve helyi lapokban, honlapokon, 

helyi hirdetőtáblán való megjelenéssel, illetve fórumokkal is biztosítani kívánjuk. 

 
1.5. A HVS felülvizsgálata során elfogadott módosítások. 

A III. és IV. tengelyben az eredeti stratégiában leírt célkitűzéseinket fenntartjuk. A LEADER 

intézkedéseink közül az új márkák felépítésére és a védjegy kialakítására vonatkozókat össze 

kívánjuk vonni, a Helyi gazdaságfejlesztés célkitűzésben. A kevés érdeklődést kiváltó 

demokrácia központok létrehozása helyett az „Aprófalak élhetősége” programot kívánjuk 

meghirdetni a Kulturált lakókörnyezet, élhető falu célkitűzésben. 
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2. Helyzetelemzés 
 

2.1. A LEADER Helyi Akciócsoport által lefedett terület ismertetése 

 

2.1.1. A térség általános jellemzői. 

A Mecsekvidék Helyi Közösség területe hazánk legdélibb megyéjében, Baranyában, Pécs 

körültalálható, a Dél-Dunántúl meghatározó jelentőségű térsége, népességszáma 28822 fő. Az 

érintett terület alapvetően aprófalvas.  

A települések lakosságszámát tekintve 1 település 5000 fő feletti, 1 település 2000 fő feletti, 7 

település 1000 fő feletti, 6 település 500-1000 fő közötti, 21 település 500 fő alatti, melyből 3 

település 100 fő alatti lakosságszámmal rendelkezik. Hat település zsáktelepülés. 

A közigazgatási feladatok ellátását a kistérségben 2 önálló jegyzőség, és 11 körjegyzőség 

végzi. A térségben 2 iskolaközpont 16 tagintézménnyel kistérségi fenntartásban, 2 

tagintézmény Pécs M.J. Város Önkormányzata fenntartásában, 2 általános iskola és óvoda 

intézményfenntartó társulásban, míg 1 általános iskola és 1 óvoda önálló intézményként 

működik. 

A közösség települései társadalmi-gazdasági helyzetük, földrajzi fekvésük alapján az alábbiak 

szerint csoportosíthatók: 

1.) Pécs városa agglomerációjához tartozó települések: demográfiai, iskolázottsági, 

foglalkoztatási mutatóival kiemelkednek a kistérség községei közül. Ezen 

urbanizálódó falusi települések népessége a városból való kiköltözők miatt a többi 

településnél gyorsabban növekszik; funkciójukat tekintve egyesek alvótelepülések. A 

kiköltözők egy része biztos egzisztenciával rendelkező értelmiségi, vállalkozó, 

alkalmazott, aki nemcsak szellemi tőkéjét, hanem igényét is hozza magával arra, hogy 

a település fejlődésében, gazdasági, kulturális életében alakító szándékkal jelen 

legyen. Fontos a kiköltözők bevonása a faluközösségbe, annak értékrendje 

megismerésével, a helyben lakók segítő befogadásával. A kiköltözők kisebb része, 

mégis jelentős csoport a városközeli települések szőlőhegyein életvitelszerűen lakók. 

2.) A térség centrumától, Pécstől távolabb fekvő települések: közös jellemzőjük, 

hogy folyamatosan veszítve lakosságukból, bizonytalan jövedelemszerző 

lehetőségekkel rendelkeznek. Lakóik között magas a tartós munkanélküliek, a 

rendszeres szociális segélyre jogosultak aránya. A tartós munkanélküliség okozója 

részben az alulképzettség; az érintettek nehezen vagy egyáltalán nem kapcsolódnak be 

a város adta felnőttképzési lehetőségekbe. Helyzetük megegyezik a hátrányos helyzetű 

kistérségek településeinek sorsával. 

A közösség települései és Pécs M. J. Város között sokirányú kapcsolat működik, közös 

ellátást biztosító intézmények jöttek létre az egészségügyi, szociális és a közoktatási területen. 

A térség gazdag megőrzésre és bemutatásra érdemes történelmi és építészeti értékekben. Az 

országos szinten is kiemelkedő arányú nemzetiség jelenléte gazdag kultúrát, nagyszámú élő 

hagyományt eredményez. 

A térség másik városa 2007 óta Kozármisleny. A település önkormányzatának célkitűzése 

szerint még ebben az évtizedben 6-7000 lakosú kisvárossá válik. A község korfája a fiatalság 

képét mutatja. A munkanélküliségi ráta 5% alatti. Sok gazdasági társaság és egyéni vállalkozó 

dolgozik a városban. Igen kiterjedt és széles kulturális és sportélettel rendelkezik a település. 

Ezt bizonyítja a számtalan helyi civil szervezet, melyek tevékenységét az önkormányzat évről 

évre jelentős anyagiakkal is támogatja. 
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A turizmus szempontjából a térség vendégforgalma ingadozó képet mutat. A külföldi 

vendégek száma jelentősen csökken, ezzel párhuzamosan a hazai vendégek száma növekszik. 

A szinte valamennyi településen fellelhető építészeti értékeivel, kulturális, sport- és gazdasági 

rendezvényeivel, nemzetiségi hagyományaival, testvértelepülési kapcsolataival a megye 

idegenforgalmának egyik legjelentősebb térsége. 

 

2.1.2. A térség környezeti állapota, földrajzi jellemzői, földhasználati módok 

A Mecsekvidék Helyi Közösség területe természet-földrajzilag a Mecsek hegyvidékhez és a 

Baranyai dombság, illetve a Pécsi síkság kistájhoz tartozik. A települések száma szerint 

nagyobbrészt 500 fő alatti kistelepülések alkotják a közösséget. Más szempont szerint részben 

Pécs város agglomerációjához tartoznak, részben attól távolabb fekszenek, kevéssé hat rájuk a 

nagyváros közelsége. 

A térségre jellemzőek a szubmediterrán éghajlati hatások. A tél enyhe, egyre gyakrabban hó 

nélküli, a tavasz korán érkezik, a nyár igen meleg, melyet hosszú ősz követ. A napsütéses 

órák száma magas, a csapadékeloszlás egyenletes. 

A terület mind felszíni, mind felszín alatti vizekben gazdag. Természetes állóvizek nem, de 

találhatók itt mesterséges tavak, horgásztavak, termálvizek. A talajvíz a térség nagyobb részén 

szennyezett. A térségben található Fekete-víz vízminősége is kifogásolható. A települések 

vezetékes szennyvízcsatornával való ellátottsága az utóbbi években emelkedik. A mesterséges 

tavak nagy része az elmúlt 30-70 évben létesült, sokuk földműve erodálódott, medrük 

eliszaposodott. A patakok szennyezettsége is magas. A kistérségben a felhasznált víz 

mennyisége csökkenő tendenciát mutat. Ennek oka a víz díjának emelkedése, ill. a 

gazdaságosabb vízfelhasználású eszközök elterjedése. 

A felszíni területek harmada szántó, a többi erdő (tölgyes-kőris-szil társulások, égeresek), 

illetve szőlő és gyümölcsös művelési ágú terület. A közösség területére a barna erdőtalajok 

jellemzőek (79%). Az eróziós területeket agyagos-löszös lejtőüledék takarja. A terület állat- 

és növényvilága gazdag. Megtalálhatók a nagyvadak (szarvas, őz, vaddisznó), a ragadozók 

közül a róka, a borz, a vadmacska. Madárvilágára jellemzőek az énekesmadarak, de 

nagyszámú ölyv fészkel itt, és a sasok némely faja is megtalálható. 

A levegő minősége a térségben általában megfelelő minősítésű (RIV 1994-2001). A levegő 

minőségén javított a pécsi erőmű földgáz és biomassza tüzelésre való átállítása, de 

folyamatosan rontja azt a növekvő közlekedési terhelés. 

A közösség területén zajterhelés elsősorban a közúti közlekedésből származik, jelentősebb 

zajkibocsátó üzem nem található. 

A közösség településein szervezetten történik a szilárd hulladék gyűjtése. A településeket 

lefedi a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program, amely KEOP pályázati forrásból 

regionális léptékben kívánja megoldani a következő 25 évben a hulladékok gyűjtését, 

kezelését. A közösség területén állati hulladék begyűjtő és átrakó állomás épült, amely két 

kistérség üzemeltetésében működik 2008. nyarától. 

Az urán- és szénbányászat által felhagyott területeken a környezeti károk felszámolása és a 

rekultiváció (tájrehabilitáció) részben befejezett, részben még előírt feladat. Fontos, hogy az 

elkészült művek hosszútávú üzemeltetésére az állam megfelelő forrásokat biztosítson (pl. 

bányavizek tisztítása, a földművek eróziótól való megvédése). 

A közösség területét átszövi a Natura 2000 hálózat. A Mecseki Tájvédelmi Körzet csaknem 

teljes egészében itt fekszik. Országos védettséget élvez az abaligeti barlang, az orfűi Vízfő-

barlang és a pellérdi halastavak. Helyi jelentőségű természetvédelmi terület a szőkédi akácfás 

legelő. Természeti terület a térségben a Pécsudvard-Pogány-Szőkéd közötti nádas, a Villány-
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Pogányi-víz mente, illetve a gyepterületek Szemely, Pécsudvard, Kökény, Keszü, 

Magyarsarlós, Nagykozár és Bogád községek határában. Tájképvédelmet élvez a Jakab-hegy. 

 

2.1.3. Demográfiai helyzet 

Baranya megye népességének - az országoshoz hasonló - fogyó tendenciája folytatódik. A 

közösség településeinek együttes lakónépessége 28822 fő. Lélekszáma Tengeri községnek a 

legkevesebb (56 fő), a legmagasabb állandó népességgel Kozármisleny (5743 fő) rendelkezik. 

A lakosságszámot tekintve 1 település 5000 fő feletti (Kozármisleny), 1 település 2000 fő 

feletti (Pellérd), 7 település 1000-2000 fő közötti (Keszü, Nagykozár, Kővágószőlős, Pogány, 

Szalánta, Egerág és Görcsöny), 28 településen 1000 fő alatti a lakosságszám, ebből 21 

településen 500 fő alatti, 3 településen 100 fő alatti (Tengeri, Kovácsszénája, Husztót). Az 

500 fő alatti települések egy része, különösen a  200 fő alattiak, csökkenő lélekszámmal és 

elöregedő lakossággal rendelkeznek. A lakó népesség csökkenése ezen településeknél 

esetenként 23 év alatt több mint 50%-os. 

Az elöregedés folyamata általánosan jellemzi a térséget. A közösség településein a 15-64 éves 

korúak aránya 70 %-os. A térségben élők közel egyharmada (28 %) nyugdíjban, vagy 

nyugdíjszerű ellátásban részesül. Az egy (10%) vagy kétfős (26%) háztartások együtt 36 %-ot 

tesznek ki. Több generáció együttélése (5 fő – 12 %, 6 fő – 4 %, 7 fő – 2 %, 8 fő – 1 %) 

meglehetősen ritka. Az egy vagy két gyermekes családmodellek túlsúlyban vannak (43, ill. 40 

százalékkal). 

Mindazonáltal a közösség teljes területén a demográfiai folyamatok kedvezőbbek, mint a 

megyében mind az élveszületések ezer lakosra jutó számát (a kistérségben 9,4, a megyei adat 

9,2%), mind a halálozások számát tekintve (ezer lakosra vetítve 12,4 fő a térségben, a megyei 

adat pedig 13,4 fő). Ennek ellenére a természetes szaporodás egyenlege itt is negatív marad, 

de a bevándorlási különbözet pozitív (ezer lakosra 4,2 fő) a megyei negatív (-0,3 fő) 

bevándorlási különbséggel szemben. A megyében ez csupán erre a térségre jellemző, és a 

kisebb települések populáció gyarapodásának köszönhető. Jellemző a Pécsről való kitelepülés 

is a közeli településekre. Több város-közeli, a szuburbanizációs folyamatok kapcsán növekvő 

lakosság számú településről beszélhetünk (Gyód, Kozármisleny, Keszü). Nagykozár, Pellérd, 

Pogány, Bogád esetében nem beszélhetünk egyértelmű szuburbanizációs folyamatról, 

azonban a városi lakosság kiköltözése, a lakosságszám enyhe emelkedése az új lakóterület 

kialakításoknak köszönhetően kimutatható. 

A fejlesztések szempontjából külön vizsgálandók a gyors lakosságszám növekedést mutató 

települések, melyek szociológiai és gazdasági szempontból más problémákat és tendenciákat 

mutatnak, mint a többi település, és ennek folytán más fejlesztési célok lehetőségét hordozzák 

magukban. 

Külön vizsgálandó továbbá Orfű, mely elsősorban Pécs rekreációs célú üdülőhelyévé kíván 

válni, illetve sok tekintetben már meg is felel ennek. Nagy a nyaraló ingatlanok aránya, és 

nagy a különbség a település infrastruktúráját igénybe vevők és a lakónépesség között.  

A térség erősségének tekinthető a kulturális értékek ápolásában meghatározó szerepet játszó 

nemzetiségek nagyszámú jelenléte. A roma kisebbség mellett a horvát és német 

nemzetiségiek számottevőek a térségben. A horvát nemzetiség főként Áta, Kökény, Pogány, 

Pécsudvard, Szalánta, Szemely, Szőkéd településeket, míg a német nemzetiség nagyobb 

számban a térség déli településeit lakja (Görcsöny, Gyód, Pogány), de jelen vannak szinte 

minden településen.  

Magas a szakmunkás végzettséggel rendelkezők aránya, valamint a diplomásoké, ami a térség 

erősségét jelentheti a tőkebevonás szempontjából. Az inaktív munkaképes korú csoportnak 
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valószínűsíthetően nincs napra kész szaktudása, így csak töredék részüket számíthatjuk 

azonnal mozgósítható munkaerőnek. 

 

2.1.4. Gazdasági környezet 

A kistérségben jelenlévő vállalkozások száma alacsonyabb (2633 a regisztrált vállalkozások 

száma 2003-ban) mint amit a lakosság száma indokolna, 96%-uk mikro-és kisvállalkozás. 

Éppen méretüknél fogva ezek a vállalkozások rendkívül sebezhetőek, tőkeszegények, nehezen 

tudnak helyt állni a piaci versenyben, ráadásul a bankok és pénzintézetek rugalmatlanok, nem 

szívesen adnak hitelt nekik.  

Az Európai Unió egységes – határok nélküli – belső piacán a gazdasági környezethez való 

ellentmondásos és nem elégséges alkalmazkodás (az adaptációs készség hiánya) miatt a 

vállalkozások jelentős része megbukik, vagy csak súlyos áldozat vállalásával tud a piacon 

maradni. Az is elmondható, hogy ebben a szabadpiaci versenyben - elsősorban az árak és az 

elosztás tekintetében - a helyi termékek nem versenyképesek, a vállalkozások közt a 

hálózatosodás alacsony szintű, nincs hozzá szervező erő, kevés a vállalkozásbarát, valódi 

inkubáció, ráadásul továbbra sincs egységes térségi marketing. 

Az elmúlt évtizedben nőtt a szolgáltatási szektor jelentősége, ugyanakkor a válság egyik 

következményeként az árak éppen ebben a szektorban csökkentek, ami a vállalkozások 

további gyengülését eredményezte. Emellett a meglévő vállalkozások keveset költenek 

minőségmenedzsmentre, nem használják ki az imázs-teremtés lehetőségeit. A mezőgazdaság 

pedig stagnálást mutat. Törekvések ugyanakkor tapasztalhatóak a különbségek 

kiegyenlítésére, a helyi adottságokra épülő gazdaság továbbfejlesztésére. A térségben 

számottevő társadalmi és gazdasági különbségek tapasztalhatóak. 

A fogyasztói piacon a fogyasztást fenntartani csak az árak szerényebb emelésével lehetett az 

elmúlt néhány évben, ez magával hozta a minőség további drasztikus romlását. A kereslet 

megcsappant, ez szintén a jó minőségű helyi termékek számára jelent piacvesztést. – 

A kistérségben jelentős eredmények vannak a turisztikai és idegenforgalmi szolgáltatások 

nyújtása terén. Az északi rész legelői és a déli rész jó földjei alkalmasak igényes 

mezőgazdasági termékek előállítására. Van elegendő napsütés és szél a kistérségben, az év 

nagyobb részében a levegő minősége általában megfelelő. A mezőgazdasági termelés előállít 

olyan melléktermékeket, amelyek alapanyagul szolgálhatnak a biomassza gyártáshoz. Ez 

különösen fontos most, hogy az energia drága, és a megújuló energiaforrások hasznosításának 

a beruházási költsége magas. 

Az autópálya megépülése nem hozta el a remélt növekedést, részben a válság miatt, részben 

azért, mert Pécstől nem folytatódott a továbbépítése. 

Sajnos a vállalkozók számottevő része nem ismeri térségének adottságait, fejlesztési 

lehetőségeit, körülményeit, az önkormányzatok fejlesztési koncepciói és a vállalkozások 

törekvései ritkán szinergikusak. A településeknek nincs összehangolt elképzelése a térség 

vállalkozásainak fejlesztésére, ha van, akkor azt nem népszerűsítik, az érdekeltek jellemzően 

nem tudnak róla. A térségben nincs megoldva a széleskörű piaci ismeretek, információk 

közvetítése, nincs elérhető, megfizethető, rugalmas vállalkozásfejlesztési intézmény- és 

szolgáltatási rendszer. 

A vállalkozók kb. 30%-ának van megfelelő felkészültsége és üzleti tapasztalata, kb. 70%-

uknak azonban úgy a szakmai, mint a piaci ismeretei és készségei hiányosak; üzleti tervet 

csak elenyésző számban készítenek, továbbra is jellemző az ösztönösség, s ugyanez 

elmondható a települések vezetőiről is. A Pécstől távol eső településeken szinte 

megoldhatatlan a szakmai képzés, átképzés, személyiség- és készségfejlesztés, holott ez 
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jelentős gazdasági fellendülést hozna, és van is rá számottevő igény. A nagyon sok esetben 

negatív vállalkozói attitűd és az utóbbi néhány évben ugyan javuló, de még ma is alacsony 

szintű kommunikáció miatt a vállalkozások nem tudják érdekeiket hatékonyan érvényesíteni.  

A válság hatására megnőtt a munkanélküliség. A munkanélküliek között sok a felsőfokú 

végzettségű, de vállalkozói ismeretek és inkubáció híján, a negatív adminisztratív és pénzügyi 

vállalkozói környezet megléte miatt kevesen gondolkodnak vállalkozás elindításában.  

 

2.1.5. Társadalmi környezet 

A HVS felülvizsgálatának időszakában megállapíthatjuk, hogy a civil szervezetek 

száma növekedett a kistérségben. Az újonnan létrejött egyesületek a faluszépítéshez, a 

kulturális élet szervezéséhez, valamint a művészeti élethez kapcsolódóan szerveződtek. A 

közösség tagjai közötti együttműködést, illetve az erre való készséget, a civil szerveződések 

mértékét a térség egyik erőforrásának, társadalmi tőkéjének tartjuk.  

A Mecsekvidék Helyi Közösség 38 településén 168 nonprofit szervezet működik, 

mely a megyében működő civil szervezetek számának 10,8 %-a. Hét településen nem 

működik bejegyzett, intézményesült nonprofit szervezet. A szervezettel nem rendelkező 

települések (Bosta, Ellend, Husztót, Szilvás, Szőke, Tengeri, Téseny) kivétel nélkül a 

kistérség perifériáján találhatók, 500 lélekszám alattiak, alacsony népességmegtartó 

képességgel rendelkeznek, lakosaik társadalmi, gazdasági, szociális problémákkal küzdő 

emberek. A térség településeinek közel felén ötnél kevesebb, egyhatodán hat és tíz közötti a 

civil szervezetek száma.  

 A jelenleg működő civil szervezetek jellemzően két időszakban jöttek létre: kisebb 

részük az 1980-as évek közepén, nagyobb számban pedig a rendszerváltást követően. 

Tevékenységük alapján elsősorban a helyi értékeket, érdekeket védő, hagyományőrző, 

kulturális, településfejlesztő szervezetek. A térség néphagyományai, ha megváltozott 

formákban is, de a civil szervezeteknek köszönhetően máig élnek, s egymást kiegészítve, 

erősítve segítenek megőrizni a magyarság, a nemzetiségek és etnikumok identitástudatát. A 

legerősebb a hagyományápolás a nemzetiségek lakta településeken. A térség településeinek 

mindegyike rendelkezik közösségi színtérrel, az épületek állaga, felszereltsége azonban 

nagyon változó színvonalú. 1995-ben és 1996-ban elsősorban az önkormányzatok által 

alapított közalapítványok, és közhasznú társaságok jöttek létre nagyobb számban. 

Napjainkban a településfejlesztés, az oktatás, és a gazdaságfejlesztés területén alakulnak új 

nonprofit szervezetek. A kistérségre általánosan igaz, hogy a szervezetek több mint 80%-át 

magánszemélyek hozták létre, tehát alulról szerveződőek, a fennmaradó részt 

magánszemélyek és önkormányzatok együtt, illetve nonprofit szervezetek alapították. A 

térségben a civil szervezetek többsége rossz anyagi helyzetben és nagyon egyedül van. 

Fenntartásukat tagdíjakból, pályázati támogatásokból, illetve önkormányzati támogatásokból 

próbálják megoldani. 

A pécsi kistérség egésze, de különösen a centrum körüli települések foglalkoztatási helyzete 

szempontjából meghatározó Pécs közelsége és foglalkoztatási potenciálja. A város közel 15 

ezer főt foglalkoztat a térségből. A közlekedési nehézségek, a bejárás költségei korlátot 

jelentenek a foglalkoztatásban. Ez a Pécsre koncentrálódó képzéseknél is igaz. A kistérségben 

élők 65,6%-a az úgynevezett munkavállalási korú népesség. A munkanélküliségi ráta 2010. 

decemberi állapot szerint 11,2 % a pécsi kistérségben. 

A kistérségben élők közel egyharmada (32,2%) nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesül 

a megyeszékhelyen kívüli településeken 28,4%-uk, a megyeszékhelyen 32,8%I. A bánya-
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bezárások következményének tudható be, hogy mindössze 53,6%-uk az, aki öregségi 

nyugdíjban van a kistérség lakói közül.  

Relatíve magas a nyilvántartott álláskeresők száma. A munkanélküliek összetételében 

kedvezőtlen irányú változások fedezhetők fel: nő a tartósan munkanélküliként töltött idő 

hossza, az idősebb (46 év feletti) munkanélküliek aránya; a térség jellegzetessége, hogy 

magasabb az egyébként is hátrányosabb helyzetben lévő nők aránya. 

A tartósan munkanélküliek elhelyezkedése és általában a szakmai mobilitás egyik nagy 

korlátja az alulképzettség. E csoport tagjainak munkaerőpiaci reintegrálásához első lépésként 

szükség lenne helyben, ismerős közegben megtartott személyiségfejlesztő tréningekre. 

Összegezve megállapítható, hogy a térség civil szervezeti élete elsősorban a nagyobb 

településeken fejlett és sokszínű. Fontos, hogy ezek a szervezetek közös programok 

szervezésével, az együttműködés ösztönzésével megerősödjenek, működésük hatása váljék 

érezhetővé térségi szinten is. Ösztönözni és támogatni szükséges a kistelepülések civil 

szervezeteinek létrejöttét, működését, hogy programjaik, célkitűzéseik és azok megvalósítása 

távlatot nyisson a települések lakosságának, s segítsen elvándorlásuk megfékezésében. A 

foglalkoztatásban előrelépést jelentett a közmunkaprogram, jelenleg a közfoglalkoztatás, mely 

a tartósan munkanélküli, alulképzett társadalmi réteg számára jelent részbeni megoldást. 

Ösztönözni kell az atipikus foglalkoztatási formák elterjedését, foglalkoztatási pályázati 

források elérhetőségét, innovatív foglalkoztatási programok, képzések megvalósítását.  

 

 

2.2. A LEADER Helyi Akciócsoport és a helyi partnerség 

 

A LEADER vidékfejlesztési program helyzetfeltáró elemzésének elkészítésekor 

programkészítőként figyelembe vettük, hogy a helyzetfeltáró munka közösségi módszerekkel 

való elvégzése jelentős kezdeményező energiákat szabadíthat fel, növelheti a lakóhelyhez, a 

térséghez való kötődést, elősegítheti a fejlődésben érdekeltek és érintettek egymásra találását, 

közös gondolkodását és cselekvését. 

A helyzetfeltárásban együttműködő tervező csoportunk tudományos munkáját mindvégig 

segítette a Kistérség 38 településén lakó (civil, önkormányzati és vállalkozói szférát 

képviselő) 50-60 fős „akciócsoport”.  

A mikrotérségi egyeztetéseken való állandó, aktív részvétele révén „akciócsoportunk” 

munkája egyértelműen a térség erősségeihez sorolható, mert jelentős társadalmi érdeklődést 

tükröz. 

A közösségi módszerek közül a helyzetfeltárásnál a SWOT analízist alkalmaztuk, ami az 

„akciócsoport”bevonásával készült. A kistérség általános jellemzésénél eredménnyel 

alkalmaztuk a kistérség önkormányzatainál, vállalkozó szervezeteinél készített mélyinterjúkat, 

valamint a térségekben végzett helyi lekérdezés eredményeit, melyek a társadalmi, gazdasági 

és környezeti információkat szolgáltatták. A helyi lekérdezés és mélyinterjúk szempontjait a 

Kistérségi programhoz készített útmutató elemei adták.  

A környezeti elemzés a Baranya Megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás, a 

KSH Baranya Megyei Igazgatósága, a Magyar Geológiai Szolgálat Dél-Dunántúli Területi 

Hivatal, a települések és az ÁNTSZ adatközlése alapján készült. A fejezet felépítésénél 

figyelembe vettük a Baranya Megyei Környezetvédelmi Programot. 

A statisztikai vizsgálatainkat a KSH Baranya Megyei Hivatalának adatai alapján készítettük, 

szem előtt tartva az adatelemzés következtetéseinek fontosságát.  
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A gazdasági fejezetre hatással volt a Baranya Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

véleménye. Az idegenforgalom, turizmus, kulturális örökség vizsgálatát a Pécsi 

Tudományegyetem kapcsolódó tanulmányai és szakértői segítették. A Baranya Megyei 

Szállásadók Szövetsége tanácsaira tekintettel alakítottuk turisztikai programunkat, illetve 

figyelembe vettük a Baranya Megyei Turizmusfejlesztési Program idevonatkozó fejezeteit. 

Együttműködtünk az Orfűi TDM-el. A történelmi egyházak helyi és országos szerveivel 

közösen fogalmaztunk és valósítottunk meg fejlesztési célokat. 

Az összehasonlítás és viszonyítás komplex feladatát a kistérségben feltárt helyzet, valamint a 

megyei és régiós adatok, továbbá a már létező megyei és regionális helyzetfeltárás elemei 

alapján végeztük el.  

A megvalósított programok és korábbi vidékfejlesztési intézkedések a DD Regionális 

Fejlesztési Ügynökség Kht. adatai alapján kerültek felsorolásra. Az említett intézkedések 

értékelése a korábban készült térségi tanulmányok (Baranya Megye Turizmusfejlesztési 

Programja, Baranya Megye Környezetvédelmi Programja, Baranya Megye Turisztikai 

Magterületei) megállapításai nyomán, valamint a gazdasági helyzet mutatóinak (jövedelmi 

adatok, aktív népesség, valamint az adóbevallókra vonatkozó adatok, és a termelési adatok 

alakulása) elemzésével történt. Számba vettük még a munkahelyteremtést, foglalkoztatást, 

munkanélküliséget jellemző adatokat is.  

A helyzetfeltárás fontos mozzanata volt a térségi egyeztetés. Részletes adatokat az 

alkalmazott nyilvánossági fejezet tartalmaz. 

A fentiekben ismertetett helyzetfeltárás elkészítése során igazodtunk a Földművelésügyi és 

Vidékfejlesztési Minisztérium Módszertani útmutatójához és ezáltal az Európai Unión belüli 

programozási normákhoz.  

 

 

2.3. A LEADER megvalósítása során elért eredmények 

 

Gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos javaslatok közül talán legfontosabb volt a 

mikrovállalkozások infrastruktúra és az innovációra alapozott technológiai fejlesztéseinek 

támogatása, ezen belül épületek felújításának, bővítésének, korszerűsítésének, termelő 

berendezések vásárlásának, és egyéb kisléptékű infrastruktúrafejlesztések segítése. További 

javaslat volt a környezetbarát energiaforrásokat hasznosító berendezések beszerzésének 

támogatása, a már működő falusi vendégházak belső infrastruktúrájának fejlesztése, épületek 

felújítása, a szolgáltatások színvonalának emeléséhez szükséges beruházások és 

eszközbeszerzés támogatása, új turisztikai kínált megjelenítése a térségben. A fenti célok 

megvalósulását leginkább az ÚMVP III. tengely keretében a Helyi Akciócsoport által 

támogatott több mint 20 projekt szolgálta, melyek keretében telephely korszerűsítések, 

versenyképességet növelő eszköz beszerzések, és a szolgáltatások bővítése történt meg.  

Meghatározóak volt a turisztikai tevékenységeket ösztönző beruházások, melyek keretében 

szálláshely korszerűsítések, szolgáltatásbővítés, lovas turisztikai fejlesztések jöttek létre, 

illetve új szálláshelyek kialakítására került sor részben új munkahelyeket teremtve ezzel, 

részben hozzájárulva a meglévők megtartásához a térségben. 

A vidéki életminőség javítását célzó beruházások elsődleges célja volt a településkép, utcakép 

javításának, fejlesztésének, a közterek, építmények rendbehozatalának, a sétányok, parkok 

rehabilitációjának, a közösségi terek, játszóterek kialakításának, felújításának támogatása, 

mely intézkedések segítségével megvalósítható a településközpontok, faluvégek 

rehabilitációja, utcafásítás, parkosítás, pihenő övezetek kialakítása. A célok megvalósulásához 
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hozzájárult a közel 20 projekt, melyben új játszóterek, épületek, elavult parkok kerültek 

korszerűsítésre, sétányok, pihenőparkok kerültek támogatásra. Több helyütt a települések 

központjai, központi épületei kerültek megújításra, növelve ezzel a település vonzerejét. 

Leromlott állapotú közösségi célú épületek felújítása történt meg, illetve a központi pályázat 

kapcsán 10 Integrált Közösségi Szolgáltató Tér jöhet létre a kistérségben megteremtve ezzel a 

civil szervezetek szerveződéséhez, tevékenységéhez szükség tereket, és növelve a települési, 

mikrotérségi szintű szolgáltatások minőségét. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában 

megfogalmazott, azonban nem ÚMVP forrást igénylő fejlesztések közül kiemelendőek a 

rekultivációs, a szilárd és a folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos fejlesztések, illetve a 

vidéki közösségi intézmények szolgáltatásfejlesztései, illetve az esélyegyenlőség javítását 

célzó akadálymentesítő beruházások. 

A vidéki életminőség, a települési élhetőség befolyásolója a helyi identitástudat 

megerősödése, ezen belül a helyi kulturális értékek feltárása és bemutatása, továbbá a helyi 

közösségek fejlődése. Mindez a közösségi rendezvények, a helyi civil kezdeményezések 

megerősítésén és támogatásán, az önszerveződés erősítésén keresztül érhető el. Ennek 

érdekében az eddigiekben 6, elsősorban a kulturális értékek feltárását, tematikus utak 

létrehozását, táborok, rendezvények, rendezvénysorozatok szervezését, és civil szervezetek 

támogatását célzó pályázati elképzelés került meghirdetésre. A beérkezett pályázatok közül 36 

kis forrásigényű pályázatot támogatott az egyesület. Több pályázat kapcsolódott az Európa 

Kulturális Fővárosa 2010 programsorozathoz, melynek keretében emelt színvonalú 

rendezvények, ifjúsági táborok kerültek és kerülnek megvalósításra. A 2010. évben a vidéki 

élet és kulturális örökségünk bemutatását, a helyi termelők bemutatkozását és piacra jutását 

célzó rendezvény került megszervezésre a „Teret a Vidéknek Fesztivál” névvel 

akciócsoportunk anyagi támogatása mellett, a Vidékfejlesztési Minisztérium és megannyi 

helyi civil szervezet és vállalkozó közreműködésével és segítségével. A helyi turisztikai 

kínálat ismertségének növelésére, és a helyi termékek, kézművesek bemutatkozását 

elősegítendő utazás kiállításokon, LEADER Expon és egyéb vidékfejlesztési rendezvényeken 

vettünk résztkiadványokkal, bemutatókkal. Akciócsoportunk a LEADER pályázatokon 

keresztül több civil szervezet sporttal, közösségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységhez járult 

hozzá a szükséges eszközök beszerzésének támogatásával.  Támogatásban részesült a vidéki 

tárgyi, kulturális örökség megőrzése érdekében a helyi tárgyi emlékek katalogizálását és 

bemutatását szolgáló tevékenység az egész térségre vonatkozóan. 

Az akciócsoporthoz eddig megközelítőleg 150 pályázat került benyújtásra, melyből 2011. 

januárjáig 80-at támogatott a HACS. A projektek 15%-a már lezárnak tekinthető, további 

30% esetében már megkezdődött a beruházás. 

Fontos eredménynek tartjuk az Akciócsoport elismertségét, az alacsony források, a stratégia 

központi felülírása, a nehézkes pályázati rendszerek ellenére. A térség szereplőiben lezajlott 

bizalomvesztés a helyi az akciócsoporttal szemben kevésbé érzékelhető, mint a program 

egészével kapcsolatban, ami elsősorban az akciócsoportok által végzett egyenlőség-elvű és 

átlátható, ügyfélközpontú, szolgáltatás alapú pályázati bírálati rendszernek, az átlátható 

gazdálkodásnak és a településeken való folyamatos jelenlétnek köszönhető.  
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2.4. A helyi vidékfejlesztési stratégia felülvizsgálatának indokoltsága 

 

A Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület a stratégiáját 2007. novembere és 2008. áprilisa 

között alakította ki. A hároméves időtáv még önmagában nem teszi szükségszerűvé a stratégia 

felülvizsgálatát. Mivel azonban a program a megvalósítás félidejéhez érkezett, s már 

számottevő tapasztalat áll rendelkezésre, illetve célszerű a még elvégezhető feladatok 

számbavétele, valamint ezek ismeretében megvizsgálandó a források esetleges 

átcsoportosításának igénye, mindez az Irányító Hatóság kötelezése mellett együttesen 

indokolja a stratégia felülvizsgálatának szükségességét. 

Az időszaki felülvizsgálat biztosítja, hogy a helyi akciócsoport a térség folyamatosan változó 

fejlesztési igényeit a HVS-ben jól tudja tükröztetni. A felülvizsgálattal elindított folyamatok 

segítségével meg tudjuk alapozni, hogy a programozási időszakon túlnyúlva egyesületünk a 

vidékfejlesztési munkát tovább tudja folytatni. 

A HVS megalkotása óta térségünkben alapvető változások nem történtek. Hangsúlyeltolódást 

okoz Kozármisleny várossá válása, a térséget 2010-ben elérő autópálya lehetőségeinek 

kihasználása. A stratégia megvalósításának első félidejében jelentős, zömében negatív 

tapasztalatot szerzett egyesületünk tagsága. A megírt stratégiát az Irányító Hatóság rendeleti 

úton meghirdetett központi pályázataival annullálta, a meghirdetett pályázatok elbírálása 

reménytelen lassúsággal folyt és folyik (12-14 hónapos bírálati folyamat). Az elérhető 

források meglehetősen szűkösek voltak, a III. tengely forrásai az első félidőben elfogytak. 

Mostani tudásunk szerint a tartalékforrások nem kerülnek allokálásra az akciócsoportokhoz, 

ugyanakkor a fellebbezések forrásául az Irányító Hatóság - az előzetes tájékoztatásokkal 

szemben - a HACS-ok kereteit jelöli ki. 

Ebben a helyzetben a megmaradt források hatékony és célszerű felhasználása kell, hogy a 

stratégia módosításának legfontosabb szempontja legyen. Akciócsoportunknak hangsúlyt kell 

helyeznie a III. tengely esetében a hátrányos helyzetű települések számára rendelkezésre álló 

Falumegújítás és -fejlesztés, ill. a Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése források 

hatékony felhasználására, valamint a IV. tengelyben levő források optimális csoportosítására 

és felhasználására. 

A stratégia felülvizsgálata során– a helyzet áttekintése, a naprakész helyzetértékelés (SWOT) 

alapján – új stratégiai célterületek és intézkedések nem kerültek megfogalmazásra, viszont az 

igények és hangsúlyok eltolódására, valamint a forrásoknak a lehető leghatékonyabb 

felhasználására vonatkozó törekvésekre tekintettel sor kerül a források indokolt 

átcsoportosítására. 
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2.5. SWOT elemzés 

 

Erősségek 

- a Mecsek hegység, a térség természeti 

értékei, gazdag élővilága; 

- mediterrán éghajlat; védett növényvilág 

- épített és kulturális örökség; 

- a térség egy része fejlődő agglomerációs 

településekből áll 

- rendezett településképek; 

- jó közlekedési kapcsolatok: autópálya, 

repülőtér, számos falubusz; 

- Pécs közelsége, szolgáltatások 

elérhetősége; 

- kedvező agro-ökológiai potenciál; 

- a térség egy részében fejlett 

mezőgazdasági kultúra 

- minőségi szőlő- és borkultúra, akkreditált 

labor közelsége; 

- meglévő térségi intézményi központok a 

szakképzésben; 

- tudományos bázis, a Pécsi 

Tudományegyetem közelsége; 

- meglévő értékleltárak és adatbázisok 

felhasználása pályázatokhoz, 

programokhoz; 

- szakképzett munkaerő; 

- az egészségügyi és szociális 

szolgáltatások közel teljes spektrumát 

biztosítani képes intézményhálózat a 

térségben; 

- finanszírozásra képes takarékszövetkezeti 

rendszer; 

- falusi turizmus megléte; 

- kijelölt hátizsákos, lovas turista-

útvonalak; 

- számottevő rendezvény, kulturális kínálat, 

művészeti aktivitás; 

- sokszínű nemzetiség; 

- civil szervezetek számossága 

- kulturális, nyelvi örökség, hagyományok 

továbbélése, őrzése, civil aktivitás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyengeségek 

- nagyszámú szennyezett, közte volt ipari, 

elhagyott katonai terület; 

- illegális hulladéklerakók; 

- szennyezett talajvízkészlet, érzékeny 

vízbázisok; 

- térszerkezet: aprófalvak, Pécs dominancia; 

- leszakadó települések és településrészek; 

- közlekedési elzártság: közösségi közlekedés 

gyengeségei; 

- mellékutak rossz burkolata; 

- szelektív hulladékgyűjtés alacsony aránya; 

- KKV-k elégtelen tőkeellátottsága; 

- kényszervállalkozások nagy aránya; 

- kedvezőtlen vállalkozási struktúra 

(vállalkozások 95%-a mikrovállalkozás); 

- az agrárszféra hozzáadott értékelőállítási 

képessége, jövedelmezősége és 

tőkeellátottsága alacsony; 

- a középfokú oktatás, szakképzés és 

felsőoktatás gyenge gyakorlat- és 

piacorientáltsága; 

- tudományos bázisok, kutatóhelyek és a 

vállalkozások gyenge kapcsolata; 

- tömeges létszámleépítések a térségben; 

- alacsony népsűrűség; 

- öregedő népesség, természetes fogyás a 

térség nem városközeli területein; 

- erős szezonalitás a turizmusban; 

- települések közti bizalmatlanság 

- szellemi potenciál hiánya a településeken, 

gyengülő faluközösségek; 

- közösségi értékrend hiánya; 

- kommunikáció (internetes elérhetőség) 

gyengeségei, az informatikai alapismeretek 

hiánya; 

- önkormányzatok elszegényedése, fejlesztési 

források hiánya; 

- növekedő munkanélküliség, elszegényedés, 

szegregáció; 

- a vidék érdekképviseletének gyengesége 

(OGY-i képviselők városi politikusokból 

állnak); 

- települési közép, ill. hosszú távú stratégiai 

programoknak és a településközi 

koordinációnak a hiánya; 

- hiteles és vezetésre alkalmas 

településvezetők alacsony száma. 
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Lehetőségek 

- a természeti erőforrások komplex és 

környezettudatos hasznosítása (öko- és 

vízi turizmus, környezeti nevelés, 

tájgazdálkodás, biomassza termelés és 

hasznosítás, természetvédelem, erdei 

iskolák); 

- a megjavult közlekedési kapcsolatok 

kihasználása (autópálya, reptér), 

közösségi közlekedés fejlesztése; 

- alacsony szakképzettséget igénylő 

vállalkozások letelepítése a barnamezős 

területek hasznosítása; 

- funkció nélküli épületek hasznosítása; 

- a helyi identitás erősítése, helyi 

termékfeldolgozás, értékesítés, helyi 

márkák imázsának felépítése; 

- a nagyváros vásárlóerejét hasznosító 

belső piacra termelés; 

- helyi atipikus foglalkoztatási formák 

bevezetése; 

- a vidéki, természetközeli lakó- és 

életkörülmények vonzereje nő; 

- a belföldi turizmus szerepe erősödik; 

- új turisztikai ágazatok megjelenése: 

örökségturizmus, ökoturizmus; 

- a minőségi borra és gasztronómiára 

épülő rendezvények számának növelése, 

a városi fesztiválokkal párhuzamos 

vidéki programok szervezése; 

- nemzetiségi kulturális és 

hagyományőrző rendezvények 

szervezése 

- tematikus táborok szervezése (kor, 

érdeklődés stb. alapján); 

- a nemzetiségi kultúra és hagyományok 

bázisán a nemzetközi kapcsolatok 

erősítése (Horvát- és Németország); 

- meglévő közösségek erősítése 

képzéssel, közösségfejlesztéssel, 

településen belüli és egymás közötti 

együttműködés erősítése programokkal, 

közös fejlesztésekkel; 

- a helyi tudományos bázis 

eredményeinek közkinccsé tétele; 

- a helyi erőforrások kapacitálásával –

önfenntarthatóság közeli állapot 

megteremtése a településeken. 

 

Veszélyek 

- leromló közúthálózat, a növekvő 

gépjárműforgalom növekvő 

környezetterhelést jelent; 

- az egyéni közlekedés tovább 

növekszik a közösségi rovására; 

- az elhúzódó gazdasági válság 

következményei; 

- az ország gazdasági helyzete romlik, 

csökken a vásárlóerő; 

- eladósodott, hitelképtelen 

önkormányzatok és lakosság; 

- a romló gazdasági helyzetben a 

települések passzivitása nő a 

gazdaságfejlesztés terén; 

- olcsó mezőgazdasági termékek 

árasztják el a térséget; 

- a leszakadó kistelepülések 

ellehetetlenülnek; 

- tovább nő a települések közti távolság 

- néhány településen a jelentős számú 

cigány kisebbség és hátrányos 

helyzetűek leszakadása; 

- erősödik a társadalomban az igény az 

elkülönítésre, a szegregációs 

folyamatok gyorsulnak; 

- az oktatási rendszer nem piacképes 

munkaerőt bocsát ki; 

- települések közti kapcsolatok 

elmérgesedése.  
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3. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 
 

A Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület nagy fontosságot tulajdonít a helyzetelemzésen 

alapuló jövőkép és célrendszer koherens kialakításának. 

 

 

3.1. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 

 

Sokszínű, virágzó, összehangoltan építkező vidék, ahol az ott élők érdekeiket és 

lehetőségeiket felismerve, tudásuk és együttműködésük révén fenntartható fejlesztésre 

képesek. 

 

 

3.2. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia kapcsolódása a térség szükségleteihez 

 

A HVS célkitűzései kapcsolódnak a helyzetelemzésben leírt problémák és azok megoldására 

tett javaslatok, ötletek megvalósítására. A célok meghatározásánál és a forrás allokációnál 

lényeges, hogy a térség hátrányos helyzetű települései számára elkülönített forrás áll 

rendelkezésre. Az életminőség javítását az igénybe vehető szolgáltatások bővítése, a létrejövő 

IKSZT-k jó szakmai színvonalon történő működtetése, a falubuszok számának növelése, az 

infrastruktúra fejlesztése, a környezettudatos életmód népszerűsítése segíti. A gazdasági 

válság elhúzódása miatt kiemelt hangsúlyt kap a helyi gazdaság fejlesztése. A térségben 

meglévő erőforrások koncentrálásával erősíteni kell a gazdasági élet szereplői között az 

együttműködést, a vállalkozók képzésével, inkubációjával, egy működőképes kapcsolati 

rendszer kiépítésével, a hálózati működés megteremtésével, szövetkezések ösztönzésével. A 

munkanélküliek számának csökkentése, valamint a szegregáció miatt fontos, hogy a térségben 

jelenjen meg minél több atipikus foglalkoztatási forma, innovatív foglalkoztatási programok, 

képzéssel, segítő menedzsmenttel. Fontos a vidék szerepének megerősítése, a falusi értékek 

megőrzése. Ennek érdekében előtérbe kerül a helyi termékek előállítása, megvalósul a helyi 

termékfeldolgozás, létrejön a helyi védjegy, kiépülnek a helyi piacok. A falusi élet értékeinek 

megismerését szolgálja a falusi turizmus, melynek szervezettségét javítani, kínálatát bővíteni 

és korszerűsíteni kell. Az egységes arculati elemek valamint a komplex térségi programokkal 

való megjelenés a vendégéjszakák számát növeli. Ezt szolgálják azok a képzések, a 

térségfejlesztés szereplői számára tervezett közösségfejlesztések, melyek révén értékorientált, 

piacképes helyi szereplőkké válnak mindazok akik a helyi gazdaságfejlesztés motorjai 

lesznek. A helyi gazdaság összehangolt, tudatos fejlesztése, a gazdasági szereplők 

együttműködésének ösztönzése, a közösségépítés a tudatos térségfejlesztés sarkalatos elemei. 

A település arculata a helyi közösség igényszintjét, kulturáltságát tükrözi. A közösségek 

szervezettsége, a település közösségi élete, a civilek tevékeny részvételén múlik. A civilek 

szerepének, feladatának, együttműködési készségének, működésük eredményességének 

feltétele képzésük, fejlesztésük. Közös érdek az örökségvédelem, a hagyományőrzés, a 

sokszínű nemzetiségi kultúra megmaradása, továbbélése. Amitől a vidék igazán értékes, és 

vonzó világ lehet ismét. 
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3.3. A helyi vidékfejlesztési stratégia fő célkitűzései 

 

Fő célkitűzéseink a jövőképben megfogalmazott szándékok kibontása törekedve a szinergiára 

és a koherenciára. Célkitűzéseink támaszkodnak a helyzetelemzés megállapításaira, az abban 

megfogalmazott igényekre, válaszaink az erősségeinkre támaszkodnak, lehetőségeinkkel 

kívánnak élni, orvosolva gyengeségeinket és felkészülve a veszélyek elhárítására. 

 

1. célkitűzés: Életminőség javítása. 

- Életminőség javítása egymásra épülő szolgáltatások, a helyi közlekedés 

fejlesztésével 

- Sokoldalú kapcsolati háló 

- Térségi környezeti állapot javítása 

A térség környezeti állapotában problémás a csatornázottság, a szelektív 

hulladékgyűjtés alacsony foka, a meglevő tájsebek. A helyben nyújtott 

szolgáltatások feltételrendszere, színvonala nem megfelelő. Jellemző az 

információk hiányos ismerete. A közösségi közlekedési lehetőségek 

elégtelenek. 

Intézkedéseink megjelenítik, hogy ÚMVP-n kívüli forrásokból folynak 

rekultivációs, szennyvízcsatorna-építési munkálatok, és ha lassan is, 

szerveződik a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program. A helyi 

szolgáltatásfejlesztésre a III-as tengely nem biztosított forrásokat. Van 

intézkedésünk információs adatbázis és kapcsolati háló felépítésére. 

ÚMVP-n kívüli források bevonásával és az IKSZT programra támaszkodva 

tervezzük a helyi szolgáltatások, a falubuszok segítségével a helyi 

közlekedési lehetőségek javítását. 

 

2. célkitűzés: Helyi gazdaságfejlesztés 

- Új vállalkozások létrejöttének ösztönzése, meglévők növekedésének segítése 

- Falusi turizmus fejlesztése 

- Vonzerő és kínálatfejlesztés 

- Környezettudatos gazdálkodási lehetőségek 

- Gazdasági környezet fejlesztése 

- Természeti és kulturális adottságok turisztikai hasznosítását szolgáló közösségi 

kezdeményezések 

A térségben nagyrészt mikro és kisvállalkozások működnek, akik 

tőkehiány miatt nem képesek önerős fejlesztésekre. A piac szűk, a helyi 

termékek piacra jutása nehéz. A helyben megtermelt áruk helybeni 

értékesítése nehézkes. Kihalóban van a hagyományőrző kézművesség. A 

falusi turizmus mennyiségi kínálata és szolgáltatási színvonala javításra 

szorul. A hagyományőrző, kulturális és szabadidős rendezvények változó 

színvonalúak. A településeken a megtermelt biomassza inkább 

szennyezőforrásként van jelen és nem hasznosul. A térségben 

kihasználatlan gyepterületek vannak. 

A célkitűzéshez sorolt intézkedések a vállalkozások fejlesztését, 

vállalkozók, gazdaságfejlesztésben érdekeltek képzését, szakmai 

együttműködését, helyi termékek, márkák felépítését, a térség imidzsének 
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emelését célozzák meg. A helyi piacok fejlesztésére nincs már ÚMVP 

forrás, a helyi termékek értékesíthetőségét segítő megoldásokat keresünk. 

Intézkedéseink vannak a hagyományos kézművesség, az utánpótlás 

nevelésének támogatására, rendezvények, a falusi turizmus 

feltételrendszerének és marketingjének fejlesztésére UMVP-s forrásokból. 

Továbbá tematikus utak, valamint vonzerő és kínálatfejlesztésre, amely a 

szállások kihasználtságát is javítja. A turisztikai koordinációs tanácsadó és 

információs irodák az IKSZT programba ágyazzuk. A biomassza 

feldolgozására vonatkozó tanulmányok és a technológia fejlesztése 

intézkedések hatására jövedelem termelődik és a folyamat a környezeti 

állapotoknak is hasznára van. Intézkedést tervezünk az extenzív állattartási 

programok kidolgozása a hasznosítatlan gyepterületeken. 

 

3. célkitűzés: Kulturált lakókörnyezet, élhető falu 

- Településarculat javítása 

- Összehangolt térségfejlesztés 

- Épített örökségek megőrzése 

- Nemzetközi kapcsolatok építése 

- Helyi kulturális értékek megőrzése 

A javuló településképek, közterületek arculata a további rendezést igényel. 

A közösségi épületek állaga romlik, egy része kihasználatlan. Más 

térséggel - hazai, határon túli – való együttműködés gyenge. A helyi 

népművészeti, néprajzi értékek állapota rossz. A településközi fejlesztési 

egyeztetés gyenge.  

Célkitűzéseinket a közterületi arculatjavító intézkedéssel, településképi 

épületek revitalizációjával segítjük. Kapcsolatfejlesztést támogatunk, 

testvértelepülési programoktól a gazdasági együttműködésen át a 

diákcseréig. Intézkedést tervezünk alkotótáborok, hagyományőrző 

programok szervezésére, tárgyi emlékek katalogizálására, bemutathatóvá 

tételére, alkotóház, tájház kialakítására. Mikrotérségi fejlesztési fórumokat 

szervezünk. Aprófalvak élhetősége fejlesztési program elindítását 

tervezzük. 

 

4. célkitűzés: Értékorientált, piacképes tudású szereplők biztosítása képzéssel 
- Nemzetiségi nyelvápolás, idegen-nyelv ismeret növelése 

- Információs esélyegyenlőség biztosítása 

- Felzárkóztató programok 

- Helyi (gazdasági) igényeket kielégítő helyi képzések támogatása 

Az informatikai alapismeretek sokszor hiányoznak. Növekszik a 

munkanélküliség. A vállalkozások között nincs szakmai tapasztalatcsere. 

Intézkedést szánunk az IT ismeretek terjesztésére ÚMVP forráson kívül. A 

fiatalok egyre kevésbé beszélik a nemzetiségi nyelvet. 

Célcsoportos képzéseket szervezünk a munkanélküliség csökkentésére, 

különös tekintettel a hátrányos helyzetűekre. Jó gyakorlatok bemutatásával, 

tréningek, tapasztalatcsere szervezésével segítjük a vállalkozókat. Speciális 

programokkal segítjük a nemzetiségi nyelvhasználatot. 
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5. célkitűzés: Közösségépítés (hagyományőrzés, kulturális, szabadidős programok 

szervezése, feltételrendszer fejlesztése) 
- Helyi közösségek erősítése (Közösségi szerveződések térségi szintű 

tevékenységének fejlesztése) 

A térségi szereplők stratégiai együttműködésének nincs fóruma. Az 

urbanizálódó települések lakói közt a közösségi kapcsolatok nem épültek ki 

(alvótelepülések). A települések egy részén nincs civil szervezet. 

Intézkedést tervezünk a térségi szereplők együttműködésének fejlesztésére, 

helyi közösségépítésre, a civil szervezetek települési, településközi 

működésére. Bemutatjuk és elismerjük a jó példákat, személyeket, 

szervezeteket. 

 

3. 4. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia intézkedései 

 

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák legkisebb eleme a fő célkitűzéseket alkotó intézkedések. 

Ezek a felülvizsgálat során beérkezett projektötletek csoportosításával, illetve a tervezési 

szakaszban népszerű célterületekre épülve születtek meg. A két fő irányvonal, a 

jövedelemtermelő és a közösségi célú fejlesztések mentén csoportosítottuk az intézkedéseket. 

Az intézkedések alapját képző HPME-k közül 10 db LEADER jogcímekhez köthető, az 

ÚMVP III. tengelyhez pedig nem képeztünk HPME-t. 

A 10 db LEADER HPME között 3 db vállalkozásfejlesztési, 1 db rendezvény, 1 db képzés, 4 

db közösségi célú fejlesztés és 1 db térségen belüli együttműködés célterület szerepel.  

A felülvizsgálat során törekedtünk olyan intézkedések megfogalmazására, melyek a sajátos 

értékesítésű, egyedi minőségű termékek előállítását elősegíti, erősíti a térségen, településen  

belüli termék feldolgozási láncolat kialakítását, a termelők, gyártók egymásközti 

kereskedelmi kapcsolatainak javítását. A helyben foglalkoztatás, a helyi kisvállalkozások 

fejlődésének teret ad és segíti a kisközösségi gazdálkodási formák elterjesztését. 

A közösségi célú intézkedések a beérkezett projektötletekre épülve számos olyan a vidéken 

működő közösségek fejlesztésére irányuló lehetőséget kínálhatnak, melyek részben az 

életminőség javítását, részben a vidéken élők megtartását, felzárkóztatását célozzák meg, 

alternatívát nyújtva a városi élettel szemben. Mindezt a térségi identitástudat felébresztésével, 

képzésekkel, a közösségi színterek infrastruktúra fejlesztésével érhető el. 
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3. 4. 1. Jövedelemtermelő intézkedések: 

Intézkedés 1: Egészséges, környezet-harmonikus életre és környezet-tudatos termelésre 

való szoktatást és nevelést segítő pilot projektek támogatása, bemutató-gazdaság 

létrehozása 

Témakör A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása 

(411) 

Jogcím LEADER vállalkozásfejlesztés 

HPME-hez rendelt forrás 40 000 000 Ft 

Célkitűzés Értékorientált, piacképes tudású szereplők 

biztosítása képzéssel 

Kód 550a09 

 

 

Helyzet/Adottság:  

A térségben alacsony azoknak a száma, akik hagyományos, paraszti módszerekkel termelik 

meg helyben az élelmiszereket, és tartanak állatokat. Az emberekből hiányzott az egészséges 

életmód és a környezettudatos nevelés, gazdálkodás szemlélete. 

 

Probléma/Lehetőség: 

Egyre kevesebben termelnek otthon élelmiszereket, tartanak állatokat. Az egészséges életmód 

és a környezettudatos nevelés egyik kulcsa ezen ismeretek, módszerek elsajátítása. 

 

Megoldás:  

Helyi bemutató-gazdaságok létrehozása, a környezetkímélő termelési módok megismertetése, 

megújuló, környezetkímélő energiafelhasználás elősegítése, az egészséges életmód és a 

környezet kímélését bemutató és népszerűsítő eszközök készítése és beszerzése, az egészséges 

étkezés elterjesztésére alkalmas tevékenységsorozatok szervezése és lebonyolítása, a 

természetes környezet megismerésének és védelmének elősegítését szolgáló eszközök és 

szolgáltatások beszerzése. 

 

Eredmény:  

A helyi bemutató gazdaságban lehetőség nyílik a fenntartható tájhasználat kritériumai szerinti 

hagyományos paraszti gazdálkodás és életmód feltételeinek megteremtésére, a helyben honos 

termékek hagyományosan történő feldolgozására, a gazdaságok bemutathatóvá tételére oly 

módon, hogy ezen bemutató/modell gazdaságok folyamatos látogathatóságának révén 

lehetőséget biztosíthassanak a speciális ismeretek átadására és az általuk alkalmazott 

technológiák folyamatos tanulmányozhatóságára, tapasztalatok átadásának szervezésére és 

megvalósítására, újszerű kezdeményezések továbbfejlesztését szolgáló stratégiák kialakítására 

és megvalósítására. 

 

Érintett települések: 

Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Baksa, Birján, Bogád, Bosta, Cserkút, Egerág, 

Ellend, Görcsöny, Gyód, Husztót, Keszü, Kisherend, Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, 

Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, Nagykozár, Ócsárd, Orfű, Pécsudvard, 

Pellérd, Pogány, Regenye, Romonya, Szalánta, Szemely, Szilvás, Szőke, Szőkéd, Tengeri, 

Téseny 
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Intézkedés 2: A helyi termékek áruvá válásának, piacra jutásának ösztönzése 

 

Témakör A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása 

(411) 

Jogcím LEADER vállalkozásfejlesztés 

HPME-hez rendelt forrás 50 000 000 Ft 

Célkitűzés Helyi gazdaságfejlesztés 

Kód 550b02 

 

 

Helyzet/Adottság:  

A térség vállalkozásainak 60 %-a egyéni vállalkozás. A vállalkozások rendkívül magas 

százalékára (70 %) a tőkeszegénység, a stratégiai gondolkodás és piacismeret hiánya a 

jellemző. Alacsony az informatikai kultúra, nehézkes a kommunikáció, emiatt a vállalkozások 

nem tudják érdekeiket hatékonyan érvényesíteni. Ezen okokra visszavezethetően – ágazati 

hovatartozásra tekintet nélkül - sok a sikertelen, megszűnő vállalkozás. A piacon maradás, a 

működés fenntartására irányuló törekvések miatt alacsony a vállalkozások jövedelmezősége. 

 

Probléma/Lehetőség: 

A térségi vállalkozások többségének versenyképessége nem megfelelő. Ez nehezíti a helyi 

termékek és szolgáltatások piacra jutását, maradását, megfelelő pozícionálását. Nincsenek 

kiaknázva a vállalkozások az együttműködésben rejlő lehetőségeket. A vállalkozások 

stratégiai szintű, horizontális vagy vertikális alapon szervezett együttműködései addicionális 

erőforrásokat jelenthetnek egyes vállalkozások tekintetében. 

 

Megoldás:  

A helyi vállalkozások olyan tartós együttműködésének kialakítása, amelynek célja a 

szervezeti erőforrások szinergetikus egyesítése (pl. közös eszközbeszerzés és használat, 

humán erőforrásfejlesztés, közös marketing akciók, innovációs tevékenység, stb.) , 

meghatározott feladatok egymás közötti hatékony megosztása (pl. közös beszerzés, támogató 

 funkciók közös kialakítása, stb.), és/vagy közös információs bázis létrehozása egy konkrét cél 

(piaci pozíció) elérése érdekében. 

 

Eredmény: 

Új helyi termékek, márkák megjelenése; a helyi/térségi termékek ismertségének növekedése; 

a térségi vállalkozások sikeres megjelenése rendezvényeken; új értékesítési lehetőségek 

kialakítása; hatékonyabb szervezeti működés. 

 

Érintett települések: 

Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Baksa, Birján, Bogád, Bosta, Cserkút, Egerág, 

Ellend, Görcsöny, Gyód, Husztót, Keszü, Kisherend, Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, 

Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, Nagykozár, Ócsárd, Orfű, Pécsudvard, 

Pellérd, Pogány, Regenye, Romonya, Szalánta, Szemely, Szilvás, Szőke, Szőkéd, Tengeri, 

Téseny 
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Intézkedés 3: Felzárkoztató, munkaerő piacon való elhelyezkedést és megfelelést 

elősegítő programok, képzések szervezése, lebonyolítása és hagyományos mesterségek 

oktatása 

 

Témakör A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása 

(411) 

Jogcím LEADER képzés 

HPME-hez rendelt forrás 12 000 000 Ft 

Célkitűzés Értékorientált, piacképes tudású szereplők 

biztosítása képzéssel 

Kód 550d04 

 

 

 

Helyzet/Adottság: 

A munkanélküliség hosszú idejű stagnálás után valamelyest növekszik a kistérségben, 

jelenleg kb. 7%-os a munkanélküliségi ráta. Relatíve magas a nyilvántartott álláskeresők 

száma. A munkanélküliek összetételében kedvezőtlen irányú változások fedezhetık fel: nő a 

tartósan munkanélküliként töltött idő hossza, az idősebb munkanélküliek aránya; magasabb az 

egyébként is hátrányosabb helyzetben lévő romák és a nők aránya. A kistérség különböző 

településein elszórtan élnek a különböző régi mesterségek űzői, akik többségében idősődő 

mesteremberek. Nem megoldott a mesterségbeli ismeretek, tapasztalatok fiataloknak való 

átadása. 

 

Probléma/Lehetőség: 

Az alulképzettség, a funkcionális analfabétizmus, a tartós munkanélküliségből adódó 

leépülés, a szocializáció egyes állomásainak kimaradása az iskolás korban, a tanulási akarat, 

motiváltság és készség hiánya miatt nincsenek olyan alapok, amelyekre a szakképzést, az 

átképzést, a fejlesztést építeni lehetne, ezért az érintett társadalmi csoportok a munkaerőpiac 

perifériájára kerülnek. Miközben van szabad munkaerő, illetve igény helyben történő 

foglalkoztatásra, addig a hagyományos mesterségek utánpótlása nem megoldott képzési 

lehetőségek hiányában. 

 

Megoldás:  

A megoldás olyan projektek támogatása, amelyek hivatkozva valamilyen HVS célra egy 

konkrétan meghatározott célcsoport konkrét fejlesztését szolgálják (pl. gyeses kismamák 

informatikai képzése; helyi/közösségi feladatok ellátására való képzés; az együttműködési 

készség fejlesztése; motiváció növelés a munkaerőpiacra való visszatérés érdekében; 

kommunikációs tréning). A hagyományokat őrző mesteremberek támogatása az utánpótlás 

nevelésének, gyakorlati képzésének megvalósítása érdekében. 

 

Eredmény:  

Csökken a tartósan munkanélküliek száma. Alkalmassá válnak a leszakadó, a munkaerőpiac 

perifériájára kiszorult személyek és csoportok az állami intézményrendszer kínálta fejlesztési, 

szakképzési programok befogadására. Az egész helyi társadalom nyitottabbá, befogadóbbá 

válik az új ismeretek iránt, fejleszti tanulási készségét, új, innovatív ismeretszerzési 

módokban szerez jártasságot. Megteremtődnek az élethosszig tartó tanulás alapjai. Nő a 
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hagyományos mesterségeket űzők és az ebből jövedelmet szerző helyi lakosok száma.  

 

 Érintett települések: 

Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Baksa, Birján, Bogád, Bosta, Cserkút, Egerág, 

Ellend, Görcsöny, Gyód, Husztót, Keszü, Kisherend, Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, 

Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, Nagykozár, Ócsárd, Orfű, Pécsudvard, 

Pellérd, Pogány, Regenye, Romonya, Szalánta, Szemely, Szilvás, Szőke, Szőkéd, Tengeri, 

Téseny 

 

 

Intézkedés 4: Helyi védjegyrendszer kialakítása 

 

Témakör A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása 

(411) 

Jogcím LEADER közösségi célú fejlesztés 

HPME-hez rendelt forrás 50 000 000 Ft 

Célkitűzés Helyi gazdaságfejlesztés 

Kód 550a06 

 

 

 

Helyzet/Adottság: 

A helyben előállított termékek preferálása nem jelentkezik vásárlási szempontként. A 

termékek minısége változó, csak szűk körben adott az értékesítés lehetősége. 

 

Probléma/Lehetőség: 

A fogyasztók bizalmatlanok az ismeretlen termékekkel szemben, melyek csak szűk körben 

ismertek. Minőségi garanciával, minősítő eljárások bevezetésével biztosítható az egyenletes, 

standard minőségű áru előállítása. 

 

Megoldás:  

Helyi védjegyrendszer kialakításának, jól csengı márkák bevezetésének támogatása. 

 

Eredmény:  

Kistérségi védjegy kialakítása 

 

Érintett települések: 

Abaliget, Áta, Bakonya, Baksa, Birján, Bogád, Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, 

Keszü, Kisherend, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Lothárd, Magyarsarlós, Nagykozár, 

Orfű, Pécsudvard, Pellérd, Pogány,Romonya, Szalánta, Szemely, Szőkéd 
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Intézkedés 5: Turisztikai tematikus utak létrehozásával bővítésével kapcsolatos 

tevékenységek 

 

Témakör A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása 

(411) 

Jogcím LEADER közösségi célú fejlesztés 

HPME-hez rendelt forrás 10 000 000 Ft 

Célkitűzés Közösségépítés (hagyományőrzés, kulturális, 

szabadidős programok szervezése, 

feltételrendszer fejlesztése) 

Kód 550b01 

 

 

Helyzet/Adottság: 

A térség legtöbb település a turizmus különböző ágazatainak fejlesztéséhez megfelelı 

alapadottságokkal rendelkezik. Abaligeten, Orfűn, Cserkúton jelenleg is kiemelkedően, jól 

működik a falusi turizmus, és további fejleszthetı turisztikai potenciálok találhatók meg 

Pogány, Ócsárd, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Görcsöny, Egerág, Bakonya, ...stb 

településeken. A fejlesztésben az önkormányzatok mellett érintettek a helyi vállalkozók, a 

falusi turizmussal foglalkozó, illetve foglalkozni kívánó magánszemélyek. 

 

Probléma/Lehetőség: 

Kitűnő lehetőség van a kistérségben tematikus utak létrehozására, de nincs menedzsment 

kapacitás a megszervezésre, koordinációra. Az információ nem jut el a fogyasztóhoz, nincs 

rendszer és összhang a kínálat terén. A jelenlegi kínálat, illetve a kialakítandó turisztikai 

termékek önmagukban csekély vonzerővel bírnak. 

 

Megoldás: 

A meglévő turisztikai kínálat (szolgáltatások) tematika alapján történı hálózatba 

szervezéséhez szükséges menedzsment tevékenység támogatása, beleértve a koncepció 

elkészítését, hatékony kommunikációját, a hálózatba szervezendő szolgáltatások feltárását, 

minısítését, a szükséges fejlesztésre vonatkozó javaslatok kidolgozását, a szolgáltatást nyújtók 

képzését, a létrejövı komplex turisztikai termék marketing tervének elkészítését és piaci 

bevezetését is. 

 

Eredmény: 

Minimum 6 új, komplex turisztikai termék megjelenése a térségi kínálatban; a minısített 

szolgáltatások számának, körének bővülése; a megnövekedett piaci potenciál miatt a 

vállalkozói kedv növekedése a falusi turizmus terén; a térség ismertségének növekedése a 

célcsoport körében. 

 

Érintett települések: 

Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Baksa, Birján, Bogád, Bosta, Cserkút, Egerág, 

Ellend, Görcsöny, Gyód, Husztót, Keszü, Kisherend, Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, 

Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, Nagykozár, Ócsárd, Orfű, Pécsudvard, 

Pellérd, Pogány, Regenye, Romonya, Szalánta, Szemely, Szilvás, Szőke, Szőkéd, Tengeri, 

Téseny 
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3. 4. 2. Közösségi célú fejlesztések: 

 

Intézkedés 6: Hagyományörző táborok és rendezvények szervezésének és 

lebonyolításának támogatása 

 

Témakör A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása 

(411) 

Jogcím LEADER rendezvény 

HPME-hez rendelt forrás 28 000 000 Ft 

Célkitűzés Közösségépítés (hagyományőrzés, kulturális, 

szabadidős programok szervezése, 

feltételrendszer fejlesztése) 

Kód 550c03 

 

 

 

Helyzet/Adottság: 

A hagyományőrzés gyengül. A helyi gazdag népművészeti, néprajzi, kulturális értékek 

állapota rossz. A térségben nincs jelen a hagyományőrzést támogató szakmai szerveződések 

együttműködése. 

 

Probléma/Lehetőség: 

A térségben kevés az alkotótáborok, rendezvények kiállítóhelyek száma, így nincs tere a helyi 

értékteremtésnek, az értékek bemutatásának. 

 

Megoldás: 

Alkotótáborok létrehozásának, a mesterségbeli hagyományok, értékek, népszokások 

felelevenítésének, megőrzésének, hagyományőrző programok, rendezvények szervezésének 

támogatása. 

 

Eredmény: 

Növeli az identitástudatot. A meglévő és új közösségek kohéziója nő, egyre magasabb szintű 

szakmaiság válik jellemzővé. 

 

Érintett települések: 

Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Baksa, Birján, Bogád, Bosta, Cserkút, Egerág, 

Ellend, Görcsöny, Gyód, Husztót, Keszü, Kisherend, Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, 

Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, Nagykozár, Ócsárd, Orfű, Pécsudvard, 

Pellérd, Pogány, Regenye, Romonya, Szalánta, Szemely, Szilvás, Szőke, Szőkéd, Tengeri, 

Téseny 
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Intézkedés 7: Helyi történelmi tárgyi emlékek bemutatása és katalogizálása, valamint az 

örökség kezelése 

 

 

Témakör A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása 

(411) 

Jogcím LEADER közösségi célú fejlesztés 

HPME-hez rendelt forrás 8 000 000 Ft 

Célkitűzés Kulturált lakókörnyezet, élhető falu 

Kód 550a05 

 

 

 

Helyzet/Adottság: 

Jelenleg a térségben a régi tárgyak, berendezések nincsenek katalogizálva, a krónikaírás 

esetleges, a hagyományőrzés gyengül. A helyi gazdag népművészeti, néprajzi, kulturális 

értékek állapota rossz. A térségben nincs jelen a hagyományőrzést támogató szakmai 

szerveződések együttműködése. 

 

Probléma/Lehetőség: 

A még meglévő kulturális értékek bemutathatósága, dokumentáltsága esetleges, fenn áll a 

veszélye annak, hogy egy részük megsemmisül. Amennyiben létrejönnek és működnek az 

alkotóházak, tájházak, akkor a helyi értékek és hagyományok bemutathatók és fenntarthatók. 

A tárgyi feltételrendszer biztosítása mellett szükséges a civil szervezetek és szakértők 

bevonása a szakmaiság biztosítása érdekében. 

 

Megoldás: 

A helyi történetírás újjáélesztésének, a helyi újságok közötti együttműködés erősítésének, 

továbbá a tárgyi emlékek kistérségi katalogizálásának, és bemutathatóvá tételének a 

támogatása. 

 

Eredmény: 

A kulturális értékek feltárása, bemutatása növeli az identitástudatot. A meglévő és új 

közösségek kohéziója nő, egyre magasabb szintű szakmaiság válik jellemzővé. Feléled a helyi 

történetírás, kiadványok készülnek el. 

 

Érintett települések: 

Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Baksa, Birján, Bogád, Bosta, Cserkút, Egerág, 

Ellend, Görcsöny, Gyód, Husztót, Keszü, Kisherend, Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, 

Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, Nagykozár, Ócsárd, Orfű, Pécsudvard, 

Pellérd, Pogány, Regenye, Romonya, Szalánta, Szemely, Szilvás, Szőke, Szőkéd, Tengeri, 

Téseny 
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Intézkedés 8: Civil valamint helyi kezdeményezések és együttműködések támogatása, jó 

gyakorlatok bemutatása 

 

 

Témakör A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása 

(411) 

Jogcím LEADER térségen belüli együttműködés 

HPME-hez rendelt forrás 10 000 000 Ft 

Célkitűzés Közösségépítés (hagyományőrzés, kulturális, 

szabadidős programok szervezése, 

feltételrendszer fejlesztése) 

Kód 550f08 

 

 

Helyzet/Adottság: 

Nincs hagyománya a közösségért végzett munka elismerésének, a jó példa közkinccsé 

tételének. 

 

Probléma/Lehetőség: 

A közösségek számának növelése, új hálózatok építése, mindezek működési hatékonyságának 

növelése az ösztönzés és a közösségi értékek elismerésének függvénye. Tekintettel arra, hogy 

az együttműködés, az erőforrások egyesítése vagy megosztása az élet minden területén a 

térség fejlődésének egyik legfőbb záloga, komoly közösségi érdek fűződik ahhoz, hogy 

megfelelı számban legyenek kellően motivált közösségépítők. 

 

Megoldás: 

Azoknak a közösségi kezdeményezéseknek és eredményeknek a bemutatása, amelyek a 

közösségépítésben élenjáró személyek és/vagy szervezetek munkáját dicsérik. A bemutatás 

célja a tapasztalatátadás mellett a nyilvánosság biztosításával az elismerés és a további 

motiváció elérése. 

 

Eredmény: 

A közösségépítő munka hatékonyságának javulása. A közösségfejlesztésben motivált térségi 

szereplők számának növekedése. Erősödő gazdasági és civil együttműködések, innovatív 

közösségi kezdeményezések. 

 

Érintett települések: 

Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Baksa, Birján, Bogád, Bosta, Cserkút, Egerág, 

Ellend, Görcsöny, Gyód, Husztót, Keszü, Kisherend, Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, 

Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, Nagykozár, Ócsárd, Orfű, Pécsudvard, 

Pellérd, Pogány, Regenye, Romonya, Szalánta, Szemely, Szilvás, Szőke, Szőkéd, Tengeri, 

Téseny 
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Intézkedés 9: Helyi program kidolgozása az aprófalvak élhetőségének javítása 

érdekében 

 

Témakör A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása 

(411) 

Jogcím LEADER közösségi célú fejlesztés 

HPME-hez rendelt forrás 14 000 000 Ft 

Célkitűzés Életminőség javítása 

Kód 550a07 

 

 

 

Helyzet/Adottság: 

A kistérség rendelkezik fejlesztési stratégiával, fejlesztési programokkal. Hiányzik a mikro-

körzetek közötti és azokon belüli fejlesztéseket koordináló egyeztetési fórum, a fejlesztések 

ütemezett végrehajtásának szervezése. A térség nem rendelkezik marketing és 

kommunikációs tervvel. 

 

Probléma Lehetőség: 

Párhuzamos fejlesztések valósulnak meg, melyek fenntarthatósága nem minden esetben 

biztosított. A települések egy részében hiányzik a szakmai kapacitás a tudatos 

településfejlesztéshez, a hosszú távú jövőkép alkotáshoz. Társadalmi és helyi igény van az 

összehangolt, tudatos térségfejlesztésre, marketingre, kommunikációra. 

 

Megoldás: 

A térség fejlesztése, a szakmaiság, az identitástudat erősítésével, mikro-körzeti szintű 

fejlesztési irodák létrehozásának támogatásával, a fejlesztési irodák munkájának 

koordinálásával. A kis települések számára ""Aprófalvak élhetősége"" komplex fejlesztési 

javaslatok, programok kidolgozása. Térségfejlesztési célok marketing piacbefolyásolási 

eszközökkel való támogatása. Akciók, kampányok szervezése. Térségi marketing és 

kommunikációs terv készítése. "Aprófalvak élhetősége"" komplex fejlesztési javaslatok, 

programok kidolgozása. 

 

Eredmény:  

A térség tudatos, dinamikus, összehangolt fejlesztése, az aprófalvak élhetőségének javítása, 

források koncentrálása, forráslehetőségek jobb kiaknázása. 

 

Érintett települések: 

Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Bosta, Ellend, Husztót, Kisherend, Kovácsszénája, 

Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, Regenye, Szilvás, Szőke, Szőkéd, Tengeri, Téseny 
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Intézkedés 10: Civil szervezetek létrehozásának, működtetésének és nemzetiségi nyelv 

ápolásának támogatása  

 

Témakör A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása 

(411) 

Jogcím LEADER közösségi célú fejlesztés 

HPME-hez rendelt forrás 34 000 000 Ft 

Célkitűzés Közösségépítés (hagyományőrzés, kulturális, 

szabadidős programok szervezése, 

feltételrendszer fejlesztése) 

Kód 550a10 

 

 

Helyzet/Adottság: 

A térség civil élete elsősorban a nagyobb településeken fejlett és sokszínű. A térségben 123 

nonprofit szervezet van, de ezek területi eloszlása nagyon változó; a 38 településből kilencben 

egy sem működik. (Ezek 500 lélekszám alattiak, alacsony népességmegtartó képességgel 

rendelkeznek, lakosaik gazdasági, szociális problémákkal küzdı emberek). Tevékenységük 

alapján a meglévő szervezetek elsősorban a helyi értékeket, érdekeket védı, hagyományőrző, 

kulturális, településfejlesztő szervezetek. Jelentős mértékű a különbözı nemzetiségek jelenléte 

a térségben, arányuk meghaladja a 20%-ot (pl: Szalánta, Egerág, Kozármisleny, Pogány, 

Kökény, Romonya) (német, horvát), azonban alacsony az idegen (saját nemzetiségi) nyelvet 

 beszélık száma, még a fiatal korosztály körében is. 

 

Probléma/Lehetőség: 

A közösségi tudat fejlesztése, a lakóhelyhez való kötődés szempontjából meghatározó a civil 

együttműködések léte, tevékenysége. Sajnálatos módon éppen az egyébként is depresszív, 

leghátrányosabb helyzetű településeken nincs vonzó civil élet. A kistérségi szintű 

együttműködésnek nincs hagyománya, bejáratott szervezeti háttere. Erős asszimiláció 

következtében a fiatalabb generációknál a nemzetiségi nyelv használata anyanyelvként nem 

jellemző.  

 

Megoldás: 

Támogatásban részesülhetnek azok a kezdeményezések, amelyek olyan - elsősorban a kultúra, 

a helyi hagyományok ápolását szolgáló, illetve sport és szabadidős - tevékenységsorozat 

elindítására, megvalósítására irányulnak, amelyek több település lakóinak vagy civil 

szervezeteinek részvételével rendszeres találkozójaként zajlanak. A nemzetiségi nyelvtanulás 

ösztönzése speciális képzések, programok keretében. 

 

Eredmény: 

Erősődő civil társadalom. A helyi lakosok és közösségek kezdeményezőkészségének 

fejlődése. A térségi identitástudat erősődése. A fiatalok elvándorlásának megállítása. A 

hagyományok, helyi szokások, nemzetiségi nyelv továbbélése.  

 

Érintett települések: 

Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Baksa, Birján, Bogád, Bosta, Cserkút, Egerág, 

Ellend, Görcsöny, Gyód, Husztót, Keszü, Kisherend, Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, 
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Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, Nagykozár, Ócsárd, Orfű, Pécsudvard, 

Pellérd, Pogány, Regenye, Romonya, Szalánta, Szemely, Szilvás, Szőke, Szőkéd, Tengeri, 

Téseny 
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3.5. Forrásallokáció 

 
Kód: 55

Értékorientált, piacképes 

tudású szereplők 

biztosítása képzéssel

Helyi 

gazdaságfejlesztés

 Közösségépítés 

(hagyományőrzés, 

kulturális, 

szabadidős 

programok 

szervezése, 

feltételrendszer 

fejlesztése)

Értékorientált, 

piacképes tudású 

szereplők biztosítása 

képzéssel

Kulturált 

lakókörnyezet, 

élhető falu

Helyi 

gazdaságfejlesztés

 Közösségépítés 

(hagyományőrzés, 

kulturális, szabadidős 

programok 

szervezése, 

feltételrendszer 

fejlesztése)

 Közösségépítés 

(hagyományőrzés, 

kulturális, 

szabadidős 

programok 

szervezése, 

feltételrendszer 

fejlesztése)

Életminőség 

javítása

 Közösségépítés 

(hagyományőrzés, 

kulturális, szabadidős 

programok szervezése, 

feltételrendszer 

fejlesztése)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Egészséges, környezet-

harmonikus életre és 

környezet-tudatos 

termelésre való szoktatást 

és nevelést segítő pilot 

projektek támogatása, 

bemutató-gazdaság 

létrehozása

A helyi termékek 

áruvá válásának, 

piacra jutásának 

ösztönzése

Hagyományörző 

táborok és 

rendezvények 

szervezésének és 

lebonyolításának 

támogatása

Felzárkoztató, 

munkaerő piacon való 

elhelyezkedést és 

megfelelést elősegítő 

programok, képzések 

szervezése, 

lebonyolítása és 

hagyományos 

mesterségek oktatása

Helyi történelmi 

tárgyi emlékek 

bemutatása és 

katalogizálása, 

valamint az örökség 

kezelése

Helyi védjegyrendszer 

kialakítása

Turisztikai tematikus 

utak létrehozásával 

bővítésével 

kapcsolatos 

tevékenységek

Civil valamint helyi 

kezdeményezések 

és együttműködések 

támogatása, jó 

gyakorlatok 

bemutatása

Helyi program 

kidolgozása az 

aprófalvak 

élhetőségének 

javítása 

érdekében

Civil szervezetek 

létrehozásának, 

működtetésének és 

nemzetiségi nyelv 

ápolásának 

támogatása 

A1. A2. B1. B2. B3 C1 C2 C3 C4 D1

0b 0b 0c 0d 0a 0a 0b 0f 0a 0a

40 000 000 50 000 000 28 000 000 12 000 000 8 000 000 50 000 000 10 000 000 10 000 000 14 000 000 34 000 000 256 000 összeg

1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2 darab

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 RENDBEN

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 RENDBEN

1 5 0 0 0 45 0 0 0 0 50 RENDBEN

0 0 0 0 0 0 7 0 0 3 10 RENDBEN

550a09 550b02 550c03 550d04 550a05 550a06 550b01 550f08 550a07 550a10

HPME/CÉLTERÜLET TERVEZŐ ÉS Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület

HPME sorszáma

III. INTÉZKEDÉSEK (HPME)

II. CÉLKITŰZÉSEK

HPME címe 

Célterület jogcím besorolása (HVS jogcím 

szerint, betűjellel)

Kis értékű célterület (igen = 1, nem = 0; 

LEGFELJEBB 4 DB) Komplex fejlesztés (igen = 1, nem = 0; 

LEGFELJEBB 2 DB; KOMPLEX NEM LEHET 

Célterülethez allokált forrás (Ft)

HPME/célterület kód

Gazdaságfejlesztési (igen=1, nem=0)

Ellenőrzés (gazdaságfejlesztési arány). 

Minimum 45%.Ellenőrzés (kis értékű aránya). Maximum 

10%.
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4. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiával kapcsolatos intézkedések 
 

4. 1. Nyilvánossági intézkedések, projektötlet gyűjtés 

 

A Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület a HVS felülvizsgálat során a központi 

útmutatásokat betartva, kihasználta a média adta lehetőségeket egy új Helyi Vidékfejlesztési 

Stratégia megalkotásához. A működésünk kezdete óta kiemelt kapcsolatot tartunk fenn a 

térségi média szereplőivel, cikkeink, híreink, sajtóközleményeink állandó szereplői a helyi 

médiának. 

A HVS felülvizsgálat alatt a legelső feladat a projektötlet gyűjtés volt, melynek időszakáról az 

önkormányzati hirdetőtáblákon elhelyezett hirdetmények kifüggesztése mellett, a helyi média 

segítségével folyamatosan tájékoztattuk a lakosságot. A Pellérdi Tükörben, az abaligeti 

Önkormányzati Hírlevélben, az Orfűi Magazinban, a Keszüi Hírekben, a Pécsi Hírekben, a 

Dunántúli Naplóban rövid cikkekben, a honlapunkon folyamatosan frissülő információkkal 

tájékoztattuk az olvasókat, mind a felülvizsgálati szakaszról, mind a hozzá kapcsolódó 

rendezvényekről. A honlapunkon folyamatosan elérhetőek voltak a HVS munkaanyagai, a 

projektötletek, és minden a tervezéshez kapcsolódó dokumentum. Postán meghívókat 

küldtünk ki az adatbázisunkban szereplő minden ismert érdeklődőnek, tagnak, pályázónak a 

HVS felülvizsgálathoz kapcsolódó fórumokra.  

Szervezetünk eseményeiről, a HVS végrehajtásának szakaszairól, elemeiről a 

vidékfejlesztéssel kapcsolatos információkról folyamatosan tájékoztatjuk a médiát, 

partnerként működünk velük együtt. 

 
4.2. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia végrehajtása 

 

A Mecsekvidék Helyi Közösség egyesület jelenleg 100 tagból áll. A demokratikus működés 

az egyesületi formán keresztül megvalósul, bárkinek lehetősége van az egyesületi taggá 

válásra, a közgyűlésen való részvételre, melyen minden tag egy szavazattal rendelkezik és 

elnökségi taggá választható. Az egyesületben egyaránt képviselteti magát a civil, vállalkozói 

és közszféra. Az egyesület működését 5 fős felügyelő bizottság felügyeli. Az egyesület 11 fős, 

az egyesület taggyűlése által választott elnökséggel (melyből 3 fő a közszféra képviselője) és 

5 fős munkaszervezettel működik. Az egyesület elnöksége, tervezői csoportja, felügyelő 

bizottsága, taggyűlése tevékenységét mindmáig társadalmi munkában végzi, vagyis 

semmilyen nemű javadalmazásban nem részesül. Az egyesület operatív feladat ellátásáért 

felelős szerve az egyesület munkaszervezete. Az egyesület működésének finanszírozása az 

egyesületi tagdíjakból, egyéb támogatásokból illetve a utófinanszírozott konstrukcióban az 

ÚMVP-ben meghatározott működési keret terhére történik. 

Az egyesület minden operatív feladatát a munkaszervezet végzi, ide értve a finanszírozási és 

pénzügyi feladatokat, az egyesület szabályszerű működését biztosító adminisztratív 

feladatokat, a pályázati lehetőségek figyelését, pályázati tanácsadást, területi alapú szakmai 

képviseletet és tanácsadást a pályázati lehetőségtől a projektek megvalósításáig, egyéb az 

elnökség, vagy a közgyűlés, az ÚMVP Irányító Hatósága vagy az Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatal által meghatározott feladatokat. 

A munkaszervezet állandó feladata Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal kötött 

delegálási szerződés alapján történő akkreditált pályázatkezelés. A feladatellátásában a 
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munkaszervezet négy tagja vesz részt. Az akkreditált ügyintézők az egyesület egyéb 

feladatokat is ellátnak, a jogszabály adta keretek között. A munkaszervezet által bírált és 

ügyintézett pályázatok minden esetben egyenlő elbírálásban részesülnek, függetlenül attól, 

hogy a pályázó kapcsolatban áll-e bármilyen módon az egyesülettel. Az egyesület által bírált 

pályázatok egy részének feltétel rendszerét az egyesület a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 

keretein belül határozhatja meg (ÚMVP IV. tengely), egyes pályázati célok azonban központi 

feltételrendszer alapján kerülnek kiírásra. 

Az egyesület munkaszervezete a projekt generálást, tanácsadást, területi adatgyűjtést, az 

egyesületi tagokkal és a civil, vállalkozói és közszféra képviselőivel való kapcsolattartást 

területi alapon, míg más tevékenységeket feladatok alapján végzi, ebből kifolyólag az egyes 

tevékenységek között, a munkaszervezet korlátozott létszámkerete miatt feladat és területi 

megosztásban átfedések vannak. A munkaszervezet ügyfélszolgálatot tart fenn állandóan, a 

HACS pécsi irodájában heti 42 órában és alkalomszerűen mikrotérségi központokban, a fenti 

elvek szerinti beosztásnak megfelelően. Térségünk pályázói lényegében bármely 

kommunikációs csatornán elérik a munkaszervezet tagjait, a munkaszervezeti telefonszámok, 

email címek mindenki számára nyilvánosak és elérhetők. Ügyfélszolgálatunk nem egyoldalú 

passzív információ forrásként működtetjük, cél a térség szereplőinek aktív elérése, a Helyi 

Vidékfejlesztési Stratégia megvalósítása érdekében. 

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia fő célkitűzései között szerepel a helyi gazdaság fejlesztése, 

támaszkodva egyrészről a falusi turisztikai szolgáltatások fejlesztésére, másrészről a térség 

mikro vállalkozásainak támogatására, oly módon hogy a térség szereplőinek igényeit 

feltérképezve a források optimális felhasználása megtörténjen. Térségünkből beérkezett 

pályázatok összességében több mint 60%-a, munkahely teremtésre, megőrzésre, 

versenyképesség növelésre és egyéb gazdaságfejlesztési tevékenységekre irányul. 

A stratégia másik alapvető célja a helyi társadalom értékeinek és erősségeinek feltárása 

bemutatása, mellyel folytatódhat a helyi közösségi és identitás tudat fejlődése, új kapcsolatok 

és hálózatok jöhetnek létre. A tevékenységek és a pályázati sikerek bemutatását 

rendezvényeken és az írott sajtó keresztül valósítjuk meg. 2010. szeptemberében a 

Mecsekvidék Helyi Akciócsoport társrendezésében, a Vidékfejlesztési Minisztérium IH és 

VKSZI, a Pécsi Többcélú Kistérségi társulás és több térségi kézműves, kistermelő, turisztikai 

szolgáltató és vállalkozás közreműködésével megrendezésre került a Teret a Vidéknek 

Fesztivál. A térség értékeinek bemutatására és az identitás tudat erősítésére több kézműves, 

gyermek, sport tábor és települési rendezvény valósult meg az egyesületi fejlesztési 

forrásaiból. A térség civil szervezeteinek fejlesztése a helyi termékek piacra jutásának 

támogatása és a helyi védjegyrendszer bevezetése a 2011-évi LEADER kiírás feladata. Helyi 

termelőink eddigiekben bemutatkozási lehetőséget kaptak, több rendezvényen a HACS 

támogatásával (Vidék Napja, Teret a Vidéknek Fesztivál, LEADER Expo stb.) 

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia további végrehajtása a kiírásra kerülő 2011. LEADER 

pályázati célok sikerességén és a központi feltétel rendszer alapján benyújtott pályázatok 

térségi sikerein keresztül követhető nyomon. Térségünk általánosságban elmondható, hogy a 

legtöbb pályázati cél esetében a rendelkezésre álló fejlesztési forrásokra beérkezett igények 

erős forráshiányos állapotot mutatnak. Ennek oka a térség vállalkozóinak, turisztikai 

szolgáltatóinak, önkormányzatainak és civil szerveződéseinek igen magas fokú aktivitása 

melynek további támogatása és az egyes elemek között kapcsolatok a jövőbeli fejlődés záloga 

és végső soron ezzel mérhető a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia egyes intézkedéseinek 

végrehajtása. 
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5. Mellékletek 

 
5.1. A HVS felülvizsgálat során végzett tevékenységek 

 

2011.02.10-ig Hirdetmények kifüggesztése önkormányzatoknál  

 

2011.02.09. Pécs: Elnökségi ülés - HVS indító megbeszélés: HVS felülvizsgálatával 

kapcsolatos teendők megtárgyalása, résztvevők száma: 6 fő  

 

2011.02.18. Pécs: Taggyűlés - Tervezői csoport tagjainak megválasztása, résztvevők száma: 

31 fő 

 

2011.02.23. Orfű: Mikrotérségi fórum – Projektötlet gyűjtés, résztvevők száma: 31 fő 

 

2011.02.24. Harkány: Tervezői csoport ülés - HVS felülvizsgálata, résztvevők száma: 6 fő 

 

2011.02.24. Pogány: Mikrotérségi fórum – Projektötlet gyűjtés, résztvevők száma: 9 fő 

 

2011.02.28. Kozármisleny: Mikrotérségi fórum – Projektötlet gyűjtés, résztvevők száma: 6 fő 

 

2011.03.01. Pellérd: Mikrotérségi fórum – Projektötlet gyűjtés, résztvevők száma: 14 fő 

 

2011.03.04. Pécs: Tervezői csoport ülés - HVS felülvizsgálata, résztvevők száma: 5 fő 

 

2011.03.09. Pécs: Taggyűlés – HVS általános részének jóváhagyása, résztvevők száma: 17 fő 

 

2011.03.22. Pécs: Tervezői csoport ülés - HVS felülvizsgálata, résztvevők száma: 5 fő 

 

2011.03.24. Pécs: Taggyűlés - HVS felülvizsgálata során beérkezett és a Tervezői Csoport 

által jóváhagyott projektötletek megtárgyalása és jóváhagyása, résztvevők száma: 25 fő 

 

2011.04.08. Pécs: Tervezői csoport ülés - HVS felülvizsgálata, résztvevők száma: 9 fő 

 

2011.04.14. Pécs: Tervezői csoport ülés - HVS felülvizsgálata, résztvevők száma: 9 fő 

 

2011.04.19. Pécs: Tervezői csoport ülés - HVS felülvizsgálata, résztvevők száma: 10 fő 

 

2011.04.26. Pécs: Tervezői csoport ülés - HVS felülvizsgálata, résztvevők száma: 8 fő 

 

2011.04.27. Pécs: Tervezői csoport ülés - HVS felülvizsgálata, résztvevők száma: 6 fő 

 

2011.04.28. Pécs: Taggyűlés - Mecsekvidék Akciócsoport saját Leader kritérium 

rendszerének megtárgyalása és elfogadása, a 2011. évben a Mecsekvidék Akciócsoport 

tevékenységi területén meghirdetendő, a Tervezői csoport által előkészített LEADER 

pályázati célok megtárgyalása és elfogadása, résztvevők száma: 30 fő 
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2011.05.03. Pécs: Tervezői csoport ülés - HVS felülvizsgálata, résztvevők száma: 8 fő 

 

2011.05.04. Budapest: Célterületek egyeztetése IH, résztvevők száma: 3 fő 

2011.05.26. Pécs: Taggyűlés - Helyi Vidékfejlesztési Stratégia és 2011. évi Leader pályázati 

célok elfogadása, résztvevők száma: 25 fő 

 

 

5.2. Pénzügyi táblázatok, forrásallokáció 

 
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület ÚMVP 

III. tengely
Lekötött forrás 1. kör Keret 2. kör Forrásallokáció %

Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 114 906 012 Ft 99 070 065 Ft 213 976 077 Ft

Turisztikai tevékenységek létrehozása 267 355 478 Ft 71 Ft 267 355 549 Ft

Falumegújítás és fejlesztés 180 416 783 Ft 39 662 190 Ft 220 078 973 Ft

Vidéki örökség megőrzése 9 428 460 Ft 2 820 271 Ft 12 248 731 Ft

Összesen 572 106 733 Ft 141 552 597 Ft 713 659 330 Ft 100%

67%

33%
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Pályázó neve Pályázat címe Megvalósulás helye Megítélt támogatás Ft

Abaliget Község Önkormányzata Abaligeti sétány kiépítése Abaliget 3 926 521

Összefogás Aranyosgadányért Egyesület Aranyosgadányi 115. hrsz.-ú ingatlan felújítása Aranyosgadány 3 996 091

Aranyosgadány Község Önkormányzata Aranyosgadányi faluház külső felújítása Aranyosgadány 4 612 220

Baksa Község Önkormányzata

Szolgálati lakás felújítása, játszótér építés, temető kerítés 

építése Baksa
4 160 946

Birján Község Önkormányzata Templom tér kialakítása Birján 22 197 683

Bogád Község Önkormányzata Élhetőbb Bogádért-komplex falumegújítás Bogád 10 181 312

Egerág Község Önkormányzata Keleties stílusú botanikai park kialakítása Egerág 4 138 625

Ellend Község Önkormányzata

Játszótér, pihenőpark létesítése, információs táblák 

elhelyezése Ellenden Ellend
7 568 010

Görcsöny Község Önkormányzata Görcsönyi épületfejlesztések Görcsöny 8 170 290

Kisherend Község Önkormányzata Játszótér kialakítása Kisherend községben Kisherend 2 707 500

Kővágószőlős Község Önkormányzata Közösségi tér kialakítása Kővágószőlős 14 032 305

Magyarsarlós Község Önkormányzata Magyarsarlós játszótér és pihenőpark Magyarsarlós 4 779 143

Nagykozár Község Önkormányzata Bogád u. játszótér, Kossuth u. park és parkoló Nagykozár 4 226 402

Ócsárd Község Önkormányzata Szolgálati lakás, park és támfal fejlesztések Ócsárdon Ócsárd 20 415 823

Orfű Község Önkormányzata Orfű Község központjának felújítása Orfű 15 586 813

Pellérd Község Önkormányzata

Településképi jelentőségű épület külső felújítása, piac, 

játszótér és pihenőhely kialakítása Pellérd
23 719 416

Pogány Község Önkormányzata Kültéri közcélú feladatokat ellátó játszótér Pogány 20 015 662

Szemely Község Önkormányzata Játszótér és polgármesteri iroda korszerűsítése Szemely 5 982 021

Praks Istvánné Üzlet tető- és homlokzatfelújítása, gépbeszerzés Aranyosgadány  490 452

Dékány Ivett Közösségi tér és szociális étkeztetés Baksán Baksa  32 412 563

Tóth Gábor Baksa, Hunyadi utca 45. szám alatti üzlet felújítása Baksa  2 415 806

Mecsek Emelőgép Javító Kft. Fejlesztés piac bővítéséhez a Mecsek Kft-nél Kővágószőlős  8 415 292

"Óvatos-Vendéglátó" és Szálláshelyszolgáltató Bt. Óvatos Bt. Telephelyfejlesztése Kövágótöttös  14 603 503

Blandítia Kft. Induló szépségszalon eszközeinek beszerzése Nagykozár  4 801 278

Gonda és Társai Kft. Karbantartó szolgáltatás kialakítása, műhellyel Orfű  4 420 719

B H Vital Kft. Vállalkozói telephely kialakítása Orfűn Orfű  24 040 280

ifj. Bögyös Sándor Akvarisztikai berendezésgyártó vállalkozás Orfűn Orfű  8 734 421

Orfű Tours Szolgáltató Kft. Orfű Tours Kft. Fejlesztése Orfű  2 469 398

Prowatech Kft. "Zöld iroda" Pellérden Pellérd  12 102 300

Kővágószőlős Község Önkormányzata Római Katolikus templom tetőfelújítása Kővágószőlős 9 428 460

Pellérd Közüzemi és Vagyonkezelő Kft. Falusi szálláshely kialakítása Gyód 7 941 974

Bia-Horse Kft. Alexandra Lovaspark Ócsárd 53 340 000

Dobszai Tamás Minőségi szálláshely kialakítása a Pécsi tó melett Orfű 29 940 655

Pozitív Bt. "Tóvidék-Ház" falusi vendégház kialakítása Orfű 18 547 834

Gonda Ágnes Ágnes vendégház Orfűn Orfű 7 035 229

Gonda és Társai Kft. Fedett lovarda kialakítása Orfű 42 468 284

Bögyös Sándor Orfűi lovasturisztikai magánszálláshely kialakítása Orfű 35 250 843

Gál Sándor Falusi Vendégház építése Pellérden Pellérd 14 935 941

Eicker Gyuláné Vendégház korszerűsítése Pellérd 4 554 718

Ács Linda Ideál Lovasklub , Pogány Pogány 53 340 000

572 106 733

ÚMVP III. tengely

Falumegújítás és fejlesztés

Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése

Vidéki örökség megőrzése

Turisztikai tevékenységek létrehozása
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Turisztikai tematikus utak létrehozásával kapcsolatos tevékenységek 10 456 489 Ft

Helyi hagyományőrző és -teremtő rendezvények az EKF-hez kapcsolódóan 12 392 599 Ft

Helyi történelmi, tárgyi emlékek bemutatása 14 309 065 Ft

Demokrácia központok létrehozása, fejlesztési programok kialakítása 1 006 400 Ft

A kultúra és a helyi hagyományok ápolását szolgáló tevékenységsorozat 

elindítása, megvalósítása; működési feltételek támogatása
7 971 479 Ft

Alkotó- és hagyományőrző táborok szervezése, lebonyolítása 13 830 224 Ft

Keretösszeg 2. kör 152 136 210 Ft

ÚMVP Irányító Hatóságának 24/2011(III.18.) közlemény rendelet által 

megítélt plusz LEADER forrás 
111 107 417 Ft

Összesen 59 966 256 Ft 263 243 627 Ft

2. körös Leader célterületek és forrásallokáció

Egészséges, környezet-harmonikus életre és környezet-tudatos termelésre 

való szoktatást és nevelést segítő pilot projektek támogatása, bemutató-

gazdaság létrehozása 40 000 000 Ft

A helyi termékek áruvá válásának, piacra jutásának ösztönzése 50 000 000 Ft

Hagyományörző táborok és rendezvények szervezésének és 

lebonyolításának támogatása 28 000 000 Ft

Felzárkoztató, munkaerő piacon való elhelyezkedést és megfelelést 

elősegítő programok, képzések szervezése, lebonyolítása és hagyományos 

mesterségek oktatása 12 000 000 Ft

Helyi történelmi tárgyi emlékek bemutatása és katalogizálása, valamint az 

örökség kezelése 8 000 000 Ft

Helyi védjegyrendszer kialakítása 50 000 000 Ft

Turisztikai tematikus utak létrehozásával bővítésével kapcsolatos 

tevékenységek 10 000 000 Ft

Civil valamint helyi kezdeményezések és együttműködések támogatása, jó 

gyakorlatok bemutatása 10 000 000 Ft

Helyi program kidolgozása az aprófalvak élhetőségének javítása érdekében 14 000 000 Ft

Civil szervezetek létrehozásának, működtetésének és nemzetiségi nyelv 

ápolásának támogatása 34 000 000 Ft

256 000 000 Ft

Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület ÚMVP IV. tengely - Leader Lekötött forrás 1. kör Keret 2. kör
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Pályázó neve Pályázat címe Megvalósulás helye Megítélt támogatás Ft

 Orfűi Turisztikai Egyesület Komplex borúti fejlesztés

Cserkút, Görcsöny, Gyód, 

Kővágószőlős, Kővágótöttös, 

Lothárd, Nagykozár, Orfű, 

Pellérd, Pogány, Kozármisleny

4 867 560

 Horgászegyesületek Baranya Megyei Szövetsége Kovácsszénájai tematikus horgászösvény Kovácsszénája 1 352 100

 Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület A modern kincskeresők útja a Mecsekben Orfű 3 228 829

 Pellérd Község Önkormányzat Pellérd-Keszü-Gyód értékeinek feltárása kerékpáron Pellérd, Gyód, Keszü 1 008 000

 Baksa Község Önkormányzat Baksai "Pipi-Tér" fesztivál Baksa 1 497 600

 Egerág Kultúrális Központ Egyesület IV. Keleti Népek Fesztiválja Egerág 2 153 495

 Kozármisleny Város Önkormányzat Városnap Kozármislenyben Kozármisleny 1 743 255

 Ócsárdi Faluszépítő És Kultúrális Egyesület Mélyvíz folknap Ócsárdon Ócsárd 520 625

 Művészfaragó Közhasznú Kultúrális Egyesület Harmónika Fesztivál Pécsudvard 1 934 320

 Pécsi Kistérségi Általános Művelődési Központ Juniális és szomszéd települések találkozója Pellérd 1 716 520

 Pogány Község Önkormányzat Hagyományok Hete Pogányban 2010 Pogány 1 522 784

 Szemely Község Önkormányzat Borverseny megrendezése Szemely 1 304 000

 Abaliget Község Önkormányzat Tágyi emlékeiket bemutató kiálítótér bővítése Abaliget 4 027 891

 Pécsi Kistérségi Fejlesztő Egyesület Helytörténeti gyüjtemények a Pécsi Kistérségben

Bakonya, Cserkút, Görcsöny, 

Szalánta, Kisherend, Szőkéd, 

Pogány, Áta, Orfű

5 408 400

 Kővágószőlős Község Önkormányzat Katalogizálás, épületfelújítás Kővágószőlős 4 872 774

 Ócsárd Község Önkormányzat Ócsárdi demokrácia központ lérehozása Ócsárd 1 006 400

 Baksai Sport Egyesület Egyesület közösségi létesítmény korszerűsítés Baksa 899 793

 Keleti Kultúráért Kulturális És Természetvédő Egyesület Fűtéskorszerűsítés Göcsöny 1 026 072

 Vadvirág Egyesület Vadvirág Bio Bemutatókert tevékenység bővítése Kozármisleny 732 590

 Kozármisleny Sport Egyesület Egészségmegőrzés a helyi sportra támaszkodva Kozármisleny 848 248

 Ócsárdi Faluszépítő És Kultúrális Egyesület Laptop, projektor és digitális fényképezőgép beszerzése Ócsárd                     376 343    

 Dél-Dunántúli Regionális Kutatási és Projektfejlesztési Egyesület Ismerkedjünk lakóhelyünk csodáival! Orfű 896 156

 Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Barlangnap-nemzetközi találkozó a Mecsekben Orfű 856 350

 Pellérdi Polgárőr Egyesület Pellérdi Polgárőr Egyesület működés fejlesztése Pellérd 1 081 680

 Jövőt A Gyermekeknek Alapítvány A pellérdi Keresztény Kör modernizálása Pellérd 494 955

 Romonya Sportegyesület Az SE tárgyi és működési feltételeinek biztosítása Romonya 759 292

 Levendula Alapítvány Levendula Szín-hét összművészeti alkotótábor Cserkút 1 398 959

 Egerág Kultúrális Központ Egyesület II. Egerági Köfaragó Alkotótábor Egerág 2 640 000

 Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Szobor-alkotó tábor Kozármisleny 2 704 200

 Orfűi Lovas Klub Egyesület Kistérségi Lovas Hagyományörző Tábor Orfű Orfű 1 466 400

 Körzeti Általános Iskola Baksa Diáksport Egyesület "Alkotótábor a hagyományok megőrzésére" Orfű 1 624 685

 Dél-Dunántúli Regionális Kutatási és Projektfejlesztési Egyesület Barlangász gyermektábor a Mecsekben Orfű 1 060 526

 Baranya Ifjúságért Nonprofit Kft. Alkotó- és hagyományőrző tábor Orfű 1 093 913

 Pellérd Község Önkormányzat "Művészetek Köre" alkotótábor Pellérden Pellérd 1 013 542

 Pécsi Kistérségi Általános Művelődési Központ Pellérdi Hagyományőrző tánc-és kézműves alkotótábor Pellérd 827 999

59 966 256

Alkotó- és hagyományőrző táborok szervezése, lebonyolítása

ÚMVP IV. tengely LEADER

Turisztikai tematikus utak létrehozásával kapcsolatos tevékenységek

Helyi hagyományőrző és -teremtő rendezvények az EKF-hez kapcsolódóan

Helyi történelmi, tárgyi emlékek bemutatása

Demokrácia központok létrehozása, fejlesztési programok kialakítása

A kultúra és a helyi hagyományok ápolását szolgáló tevékenységsorozat elindítása, megvalósítása; működési feltételek támogatása
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5.3. A nyilvánossági intézkedésekre vonatkozó igazoló dokumentumok 

 

1. Önkormányzatoknál kifüggesztett hirdetmény 
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2. Polgármestereknek kiküldött elektronikus levelek 
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3. Leader hirdetmény a települések honlapjain 
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4. Leader hirdetmény kifüggesztve a településeken 

 

Áta 
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Birján 

 

 
 

Gyód 
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Nagykozár 

 

 
 

Romonya 
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Szőkéd 
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5. Meghívó tájékoztató fórumra 
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6. Folyamatos tájékoztatás saját honlapon 
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7. Újságokban való megjelenés 
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8. Fórumok, taggyűlések, TCS ülések képei 

 

  
Mikrotérségi fórum Orfű    Mikrotérségi fórum Pogány 

  
Mikrotérségi fórum Pellérd    Mikrotérségi fórum Kozármisleny 

  

 
Taggyűlések 
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Tervezői csoport ülések 
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5.4. Térképek 

 

 
1. ábra - Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület településeinek állandó népessége 
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2. ábra - Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület tevékenységi területének közlekedése 
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5.5. Táblázatok  

 
Település adatok (KSH) 

Időszak Terület
A település 

területe (hektár)

Lakónépesség száma az 

év végén (a népszámlálás 

végleges adataiból 

továbbvezetett adat) (fő)

Lakónépességből a nők 

száma az év végén (a 

népszámlálás végleges 

adataiból továbbvezetett 

adat) (fő)

Lakónépességből a 

férfiak száma az év 

végén (a népszámlálás 

végleges adataiból 

továbbvezetett adat) (fő)

Állandó népesség száma 

(fő)

Abaliget 1609 588 295 293 638

Aranyosgadány 826 334 168 166 389

Áta 809 173 84 89 208

Bakonya 1507 379 176 203 367

Baksa 1382 780 399 381 816

Birján 907 514 276 238 556

Bogád 784 1101 542 559 1103

Bosta 595 137 66 71 138

Cserkút 667 560 275 285 553

Egerág 1301 994 507 487 1045

Ellend 799 228 116 112 244

Görcsöny 1852 1679 877 802 1640

Gyód 325 694 333 361 703

Husztót 675 44 25 19 69

Keszü 731 1344 673 671 1317

Kisherend 692 184 89 95 212

Kovácsszénája 783 56 30 26 74

Kozármisleny 1445 5986 3053 2933 5992

Kökény 489 604 299 305 665

Kővágószőlős 1825 1288 653 635 1352

Kővágótöttös 1394 326 169 157 373

Lothárd 1046 251 124 127 274

Magyarsarlós 803 309 162 147 334

Nagykozár 1146 1876 986 890 1890

Ócsárd 1266 406 201 205 451

Orfű 3215 889 444 445 986

Pécsudvard 843 759 380 379 779

Pellérd 2093 2171 1107 1064 2254

Pogány 1155 1123 584 539 1215

Regenye 615 133 54 79 158

Romonya 707 466 246 220 468

Szalánta 1708 1228 649 579 1264

Szemely 947 483 249 234 491

Szilvás 604 168 91 77 165

Szőke 648 127 58 69 143

Szőkéd 958 370 193 177 408

Tengeri 446 47 25 22 65

Téseny 1208 321 156 165 344

2009. év
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Munkanélküliségi adatok (KSH) 

Időszak Terület 

Nyilvántartott 

álláskeresők száma 

összesen (fő)

Nyilvántartott 

álláskeresők száma, férfi 

(fő)

Nyilvántartott 

álláskeresők száma, nő 

(fő)

Abaliget 69 35 34

Aranyosgadány 37 20 17

Áta 10 3 7

Bakonya 28 11 17

Baksa 60 32 28

Birján 27 12 15

Bogád 34 18 16

Bosta 18 10 8

Cserkút 25 14 11

Egerág 51 27 24

Ellend 18 10 8

Görcsöny 94 49 45

Gyód 32 14 18

Husztót 1 1

Keszü 64 30 34

Kisherend 12 4 8

Kovácsszénája 10 4 6

Kozármisleny 208 97 111

Kökény 41 23 18

Kővágószőlős 93 44 49

Kővágótöttös 38 13 25

Lothárd 15 9 6

Magyarsarlós 20 15 5

Nagykozár 69 38 31

Ócsárd 47 23 24

Orfű 59 31 28

Pécsudvard 37 20 17

Pellérd 105 54 51

Pogány 56 24 32

Regenye 28 15 13

Romonya 13 5 8

Szalánta 68 38 30

Szemely 36 20 16

Szilvás 8 5 3

Szőke 26 15 11

Szőkéd 39 18 21

Tengeri 5 3 2

Téseny 69 40 29

2009. év
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Falusi szállásadás (KSH) 

Időszak Terület 

Vendégek száma a 

falusi 

szállásadásban (fő)

Külföldi vendégek 

száma a falusi 

szállásadásban (fő)

Vendégéjszakák 

száma a falusi 

szállásadásban 

(vendégéjszaka)

Külföldiek által 

eltöltött 

vendégéjszakák 

száma a falusi  

szállásadásban 

(vendégéjszaka)

Falusi szállásadás 

vendéglátóinak 

száma (fő)

Abaliget 339 1272 8

Aranyosgadány

Áta

Bakonya

Baksa

Birján

Bogád 2

Bosta

Cserkút 660 182 3600 728 19

Egerág 13 71 2

Ellend

Görcsöny

Gyód

Husztót

Keszü 9 127 2

Kisherend

Kovácsszénája 31 176 1

Kozármisleny

Kökény

Kővágószőlős 252 1 978 2 6

Kővágótöttös

Lothárd

Magyarsarlós

Nagykozár

Ócsárd 77 4 200 12

Orfű 1351 61 3884 204 52

Pécsudvard

Pellérd 88 240 2

Pogány 243 1 440 4 3

Regenye 75 219 2

Romonya

Szalánta

Szemely

Szilvás

Szőke

Szőkéd

Tengeri

Téseny

2009. év
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5.6. A térségre vonatkozó egyéb stratégiák listája 

 

 Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum, 2007 

 A Pécsi Kistérség Turizmus Fejlesztési Koncepciója  

 A Pécsi Kistérség Komplex Fejlesztési Programja  

 Pécsi Kistérség Agrárstruktúra- és vidékfejlesztési program (2004-2006)  

 Dél-Dunántúli Operatív Program 2007-2013  

 Dél-Dunántúli Turisztikai Régió turizmusfejlesztési stratégiája 2007-2013 

 A Dél-Dunántúli régió közoktatás-fejlesztési stratégiája 2007-2013 

 Környezetfejlesztés a kistérségekben 2010 

 Kistérségi fejlesztési esettanulmányok 2007 

 

5.7. Fenntarthatósági alapelvek 

 

5.7.1. A HVS általános értékei 

 

Helyi fenntarthatóság: Járuljon hozzá a helyi fenntarthatósághoz, azáltal, hogy nemzeti 

kincsként kezeli az ország egyedülálló mezőgazdasági és természeti adottságait, továbbá 

segítse a térség termék és nyersanyag, energia behozatal kiváltását; 

 

Globális fenntarthatóság: Járuljon hozzá a globális fenntarthatósághoz, különösen az 

éghajlatváltozás megelőzése, a biológiai sokféleség megőrzése, valamint a vízkészletek és a 

talaj megóvása terén; 

 

Ökoszociális vidékfejlesztés: Segítse elő a földhasználat strukturális problémáinak 

megoldását és a környezetkímélő, természet-megőrző mezőgazdasági szerkezetváltást; 

Vonzó vidéki világ: Segítse elő a vidéki életmód javítását, erősítse a vidék megtartó- és 

vonzerejét, segítse elő a vidék Magyarország megismertetését; 

 

Értékőrző, diverzifikált gazdálkodás: Segítse elő a vidéki életmód, kultúra és hagyományok 

sokféleségének megőrzését, biztosítsa a kulturális örökség részét képező építészeti, régészeti, 

néprajzi, településszerkezeti és táji értékek fennmaradását, óvja meg a vidék biológiai 

sokféleségét és relatíve jó környezetállapotát; 

Gondosság és önzetlenség: Biztosítsa a „jó gazda gondossága” elvének az érvényesülését, de 

nem sértheti más közösségek (pl. az érintett területekkel szomszédos térségek) értékeit és 

érdekeit, nem vezethet a területi különbségek növekedéséhez; 

 

Etikus működés: Elő kell segítenie az egészséges termékek előállítását, állatjóléti 

tevékenységet és az etikus termelés és kereskedés kereteinek kialakulását; 
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Tudatos élelmiszertermelés és fogyasztás: Segítse elő az élelmiszer termékekkel 

kapcsolatos fogyasztói magatartás javítását és a fenntartható fogyasztási szokások 

elterjesztését. 

 

5.7.2. A HVS-ben megjelenő környezeti szempontok 

 

Természetmegőrző vidékfejlesztés: Egyértelműen támogatnia kell a természeti értékek, a 

biológiai sokféleség, a genetikai állomány és a természetes térszerkezet megőrzését; 

 

Ökologikus vidékfejlesztés: A gazdálkodási tevékenységek, valamint a föld- és tájhasználat 

során az erőforrás-igény és környezethasználat vegye figyelembe a környezet korlátozott 

eltartóképességét és a helyi természeti adottságokat; 

 

Szennyezés megelőzés, minimalizálás: Törekedjen a szennyezések és a hulladékok 

kibocsátásának megelőzésére, illetve ahol ez nem lehetséges, e kibocsátások minimalizálására 

(a helyi környezetet csak az eltartó-képességéig terheli); 

 

Tovagyűrűző negatív hatások minimalizálása: Mérsékelnie kell a mezőgazdaság okozta 

kedvezőtlen környezeti hatásokat; különösen nem erősítheti az elsivatagosodás, az 

éghajlatváltozás, a szélsőséges vízjárás, a talajpusztulás kedvezőtlen környezeti hatásait, 

továbbá nem vezethet a különböző környezeti rendszerek közötti szennyezés-átterhelésekhez; 

 

Dematerializáció: A felhasznált ipari nyersanyagok (pl. műtrágya, növényvédő szer, 

agrotechnika) és energiahordozók mennyiségét, a szállítási és raktározási igényeket 

minimalizálni kell; 

 

Újrahasznosítás: Az intézkedéseknek elő kell segíteniük a szennyvizek, a hígtrágyák és a 

hulladékok, mezőgazdasági melléktermékek újrahasznosítását; 

 

Takarékosság a kimerülő készletekkel: A meg nem újuló természeti erőforrások és 

lételemek igénybevételét minimálisra kell szorítani; 

 

Értékvédő gazdálkodás a megújuló erőforrásokkal: A feltételesen megújuló természeti 

erőforrások és környezeti elemek készleteit, állapotát és önszabályozó képességét fenn kell 

tartani és ezeket csak megújuló képességük mértéke és üteme figyelembevételével lehet 

igénybe venni; 

 

Ágazati integráció: Segítse elő a fenntartható közlekedéspolitika, fenntartható 

energiapolitika, az ökológiai szemléletű tájgazdálkodás érvényre juttatását. 

 

5.7.3. A HVS-ben megjelenő gazdasági szempontok 

 

Prosperáló vidéki gazdaság: Segítse elő a magas hozzáadott értéket előállító 

gazdálkodást, a mezőgazdasági ágazat tőkehiányának mérséklését, a gazdálkodás stabilitását 

és kiszámíthatóságát; 
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Integrált termékpolitika: Segítse elő az integrált termékpolitika érvényesülését azáltal, hogy 

a termelői és fogyasztói mintázatok átalakításának iránya az anyag és energia intenzív 

termékek és szolgáltatások körétől, az anyag és energia szegény, inkább tudás és kultúra alapú 

termelés és fogyasztás irányába mutasson; 

 

Decentralizált vidékfejlesztés: Nem vezethet a mezőgazdasági vállalkozások indokolatlan 

koncentrációjához, és elő kell segítenie a vállalkozások sokszínűségét, verseny-egyenlőségét ; 

„Termelj helyben, fogyassz helyben”: Segítse elő a helyi piacra jutást, a közösségi önellátást, 

támogassa a helyi élelmiszer-termelést és forgalmazást; 

 

„Dolgozz helyben”: Segítse elő a helyben foglalkoztatást, a helyi kisvállalkozások fejlődését, 

a családi, kisközösségi gazdálkodási formák elterjesztését, támogassa a falusi életmód, a 

hagyományokon alapuló megélhetési formák térnyerését; 

 

Minőségi termékek, innováció: Segítse elő a mezőgazdaságban az innovációt, az innovatív 

gazdálkodási technikák elterjesztését és a minőségi agrártermelést; 

Diverzifikált vidéki termék kínálat: Segítse elő a sajátos értékesítésű, egyedi minőségű 

termékek (pl. hungarikum) előállítását; 

 

Térségen belüli termelési együttműködések: Erősítse a térségen, településen belüli termék 

feldolgozási láncolat kialakítását, a termelők, gyártók egymásközti kereskedelmi 

kapcsolatainak javítását.  

 

5.7.4. A HVS-ben megjelenő társadalmi szempontok, kritériumok 

 

Helyi  ökoszociális érdekeltség és társadalmi felelősség vállalás:  Segítse elő, hogy az 

erőforrások használata felelősségtudatos körülmények között történjen, és a helyi közösségek 

érdekeit szolgálja.  

 

Társadalmi méltányosság: Járuljon hozzá a vidéken élők megélhetésének javításához, a 

szegénység leküzdéséhez, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásához; 

 

Tudásalapú vidékfejlesztés: Segítse elő a mezőgazdaságban dolgozók képzését, 

hozzáférését az információhoz és a tudáshoz, segítse a gazdálkodást támogató helyi szellemi 

kapacitások, szolgáltatások kiépítését; 

 

Társadalmi kohézió: Segítse, hogy a vidéki közösségek kitalálják saját jövőképüket, 

identitásukat, továbbá támogassa a térségek, települések társadalmi probléma importjának 

kikerülését (pl. városról kiköltözők vidéki szegregációja); 

 

Szolidaritás, területi kohézió: Segítse elő az élelmiszertermelő és fogyasztó egymásra 

utaltságának felismerését, valamint a gazdaközösségek és a helyi társadalom kapcsolatának 

javítását; 

 

Nemzedékek közötti igazságosság és társadalmi esély egyenlőség: Az erőforrások 

értékvédő, takarékos, hosszú távú szempontokat szem előtt tartó gazdálkodását kell 
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megvalósítani, oly módon, hogy a nők, gyermekek, idősek, fogyatékkal élők 

esélyegyenlősége is biztosított legyen;  

 

Társadalmi részvétel: Segítse a gazdatársadalom és az érintett helyi közösségek, civil és 

szakmai szervezetek részvételét a vidékfejlesztési döntésekben, támogassa a vidéki civil 

társadalom önszerveződését és fejlődését. 

 


