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1

Lépés –Váltás az Észak-Hegyháti Mikrotérségben

Alsómocsolád Község Önkormányzata, "Lépés-Váltás az Észak Hegyháti Mikrotérségben"
címmel, az EFOP-1.5.3-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben kedvezményezett térségek című pályázati felhíváson 240,1 millió forint európai uniós
támogatást nyert, mely a projekt összköltségének 100 %-a.
„Lépés-Váltás az Észak Hegyháti Mikrotérségben” program jövőképe az élhető és fejlődő
Észak- Hegyhát, mely magában foglalja azt itt élők életesélyeinek és életminőségének
javítását, az ehhez szükséges kompetenciák szintjének emelését, a jelenlévő szociális
hátrányok leküzdését, a települések népességmegtartó képességének javítását, a szektorközi
együttműködések erősítését,- bővítését, a humán közszolgáltatások színvonalának javítását,
az atipikus foglalkoztatás és képzés, a közösség,- és egészségszervezés, valamint tanácsadás
eszközrendszerének térségi igényekre való kidolgozását, működtetését, társadalmasítását.
A program célja a mikrotérség társadalmi tervezés módszertanával létrehozott,
konszenzuson alapuló humán fejlesztési stratégiájának megvalósítása, a települési és térségi
identitás erősítése, az erőforrások aktivizálása és fejlesztése, az állampolgári aktivitás
növelése és partneri együttműködések generálása.
„Lépés-Váltás az Észak Hegyháti Mikrotérségben” program megvalósítása 2018. március 01én indult, a projektidőszak 36 hónapjában többek között megvalósításra kerül 11 képzés, 22
különböző típusú rendezvénycsoport mintegy 360 eseménye, lehelőség nyílik 4 különböző
tanácsadási szolgáltatás igénybevételére, megújul 6 közösségi színtér, elkészül 6 darab
tanulmány, közöttük a térség bűnmegelőzési startégiája.
A projekt megvalósítója Alsómocsolád Község Önkormányzata, konzorciumban Bikal Község
Önkormányzatával, Kisvaszar Község Önkormányzatával, Mágocs Város Önkormányzatával,
Mekényes Község Önkormányzatával, Nagyhajmás Község Önkormányzatával és Nagyhajmás
Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatával.
Az Észak- Hegyhát öt települése, Mágocs, Alsómocsolád, Mekényes, Nagyhajmás és Bikal – a
tulajdonképpeni Mikrotérségi Unió olyan szövetséget hoztak létre, amely egyesíti a
gazdasági és társadalmi erőforrásokat a térségben. Közös érdekképviselettel, jövőképpel és a
települési önkormányzatok összehangolt munkájával olyan működési egység megteremtésén
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dolgoznak, amely támogatja a gazdasági növekedést, megalapozza a jövedelemszerzést a
térségben, segítséget nyújt a gazdasági szféra dolgozóinak, de végső soron megállítja az
elvándorlást, ezzel együtt a települések lakosságának elöregedését. A faluszövetkezet egy
speciális szövetkezeti modell kialakítása, amely a térség elsősorban gazdasági folyamataira
hat pozitívan, másodlagosan pedig érinti a szociális hálót és nem elhanyagolható, hogy a
települési környezetre is pozitív változásokat ígér. Tanulmányunkban megvizsgáljuk a
településeket, kiváltképp gazdasági és népesedési szempontból, felvázoljuk a közös alapokra
helyezhető gazdasági lehetőségeket, amelyet célzott kutatással illesztünk az adott térségre,
így a jellemzőit egyedileg tárjuk fel.
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2

Helyzetelemzés

2.1

Fenntartható fejlődés

„Fenntartható fejlődés az emberi életminőség javítása, az ökoszisztémák fenntartható
teherbíró képességén belül.”
WWF

Az utóbbi években egyre fontosabbá vált a társadalom jövőpotenciáljának, vagy
jövőképességének aktív alakítása. E keretben a fenntarthatóság kérdésével – legalább 1992,
a környezetvédelem Riói világkonferenciája óta – a politika is a legkülönfélébb metszetekben
foglalkozik. A fenntartható fejlődés jövőképe tulajdonképpen két összetartozó válságot, a
környezeti krízist, valamint az egyenlőtlenségek növekedését a legkülönfélébb nemzetközi
metszetekben jeleníti meg egyszerre. Az ipari társadalmak a fenntarthatóság szempontjainak
beépítésével a fejlődés különböző modelljeibe, egy olyan gazdasági modell mellett kötelezik
el magukat, amely az átalakulást társadalmilag elviselhető korlátok közé szorítja és elvben
igen széles skálán, esetenként globális méretekben, igazságosabbá tenné az elosztást, a mai
és a következő nemzedékek számára. A természeti erőforrások egyenlő elérhetősége az
emberileg elviselhető élet előfeltételeként épül be a modellekbe.
A

fenntartható

fejlődés

programja

ebben

az

értelemben

normatív:

kívánatos

cselekvésmódokat fogalmaz meg, másfelől az elosztás kivitelezhető és mégis igazságos
formáit állítja a középpontba.
Az utolsó másfél-két évtizedben, az ipari társadalmakban a fenntarthatóság hívó szavai köré
eltérő alternatív világképek, életmódminták, társadalomjobbító projektek, mozgalmakat
összekapcsoló hálózatok rendeződnek.
Mindez arra hívja fel a figyelmet, hogy olyan felelősségteljes életvezetés lenne a minta,
amely nélkülözi a háztartási pazarlást, a mértéktelen felhalmozást. Megbecsüli a
környezetet, és ennek adottságaira építve fejleszt, vagy állít elő termékeket. Az alternatív
energiák használata, a tájszintű gazdálkodás, amely a környezeti értékeket, lehetőségeket
beépíti a szemléletbe, szintén fontos része annak az egész folyamatnak, amely ha nem is
tudja teljes mértékben ellensúlyozni, de legalább hátráltatja a globális problémák terjedését.
6

Nyilvánvaló, hogy a nagyvárosokban élő emberek más módon tudnak tenni a
környezetükért, mint a falun élők. Úgy, ahogy RHABHI (2008) is megállapítja, „a városi ember
földönkívüli lény”, ezért belátható, hogy más szinten tudja megvédeni környezetét. Így,
például nem dobja el a nejlonzacskót! A falvak lakóinak nagyobb lehetőség van a kezükben,
hiszen ők élnek a természet közvetlen közelében, így kézenfekvő, hogy rájuk nagy felelősség
hárul. Ők azok, akik jó példát mutathatnak a többieknek, és igaz, hogy ami kicsiben működik,
nagyban nem biztos, de mégis a szemléletet, amivel a „nagy egészhez” közelíteni érdemes,
ők taníthatják meg a városiaknak.
2.2

Magyarország természeti öröksége

Magyarország

természeti

értékei

nemzetközi

összehasonlításban

is

kiemelkedő

jelentőségűek. Földrajzi adottságaink sokszínűsége a tájak változatosságával és biológiai
sokféleséggel párosul. A hagyományos tájhasználatok további jellegzetes és fajokban gazdag
élőhely és életközösség kialakulásához járultak hozzá. Jelenleg az ország területének mintegy
9,2%-a áll természetvédelmi, és ezen belül 1,2%-a fokozott természetvédelmi oltalom alatt.
A védett természeti területek száma és kiterjedése, ha nem is az Országgyűlés által
elfogadott alaptervben meghatározottak szerint, de növekedett. A védett terület aránya
jelenleg az Észak-magyarországi régióban a legmagasabb (13,4%), és a Dél-dunántúli
régióban a legalacsonyabb (5,7%). A védelem kiterjesztésének tekinthető az EU
csatlakozással egyidejűleg kihirdetett NATURA 2000 területek hálózata, mely további értékes
– az ország területének közel 20%-ára kiterjedő – természeti területek védelmét segíti elő.
Kiemelendő ugyanakkor, hogy Németországban például az ország 27 százaléka tájvédelmi
oltalom alatt áll, a védett, illetve védendő területek összesen 106 regionális szervezetbe
tömörülnek.
Ugyanakkor számos kedvezőtlen jelenség és folyamat mutatja természeti örökségünk
veszélyeztetettségét. Az ország területének viszonylag érintetlen hányada a teljes terület
15%-ára csökkent, az egykori összefüggő, egymással folyamatos átmenetet mutató élőhelyek
számottevően feldarabolódtak. A területhasználat változásának (pl. a művelésből kivont
területek arányának növekedése) velejárójaként számos, a táj- és természetvédelem
szempontjából kedvezőtlen folyamat felerősödött: a települések területi növekedése sok
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esetben a település és a táj szerves kapcsolatát biztosító zöld gyűrű rovására történt, illetve
nem érvényesül még eléggé az agrárium tájfenntartó szerepe és feladatai.
2.3

A pár száz fős kistelepülésekről

Mai társadalmunk egyik meghatározó jelensége, hogy az aprófalvak népessége egyre jobban
fogy, azok fejlettségét BAJMÓCZY (2012) szerint elsősorban mérete, és földrajzi helyzete
határozza meg. A népesség fogyását globalizációs/fejlődési folyamatok váltják ki. Ezzel
együtt jár egy – ezeket a folyamatokat megerősítő – országon belüli belső vándorlás is,
amely az aprófalvas térségből a városok felé vezet. A problémát fokozza, hogy míg pl.
Nyugat-Európában sokkal hatékonyabban megerősítették a falvak, farm vidékek potenciálját
egy-egy nagyobb szervezettel, nemzeti parkkal, tájvédelemmel, addig ez hazánkban várat
magára.
FALUDI (2004) szerint nyilvánvaló, hogy a magyar kistelepülések túlélése, kilábalása, sőt
megfelelő szerepének megtalálása nem elsősorban az ott élő 3-4%-nyi lakosság, hanem
mindnyájunk számára fontos. Fontos szerinte, hogy egészséges, harmonikus, önbecsülésüket
visszaszerzett emberek gazdálkodjanak e tájakon, tartsák fenn azt az éltető hátteret, amely a
városokban élők számára nélkülözhetetlen. Arról sem szabad elfeledkezni, hogy ezek a falvak
ne a városok által levetett, vagy onnan másolt technológiákat alkalmazzák, hogy legyenek
helyi léptékű megoldások (pl. szennyvíz ártalmatlanítás, megújuló energiák használata, a kis
léptékhez igazodó jogi, pénzügyi szabályozások, intézményformák területén). Szükség van
továbbá az itt élők számára megbecsült, megélhetést nyújtó feladatra, feladatokra, más
szóval esélyegyenlőségre a megélhetésben.
Kovács Zoltán államtitkár ismertetése szerint mintegy 200-300 falut fenyeget közvetlenül az
“elsorvadás” veszélye, ahonnan a fiatalok elköltöznek, kevés a gyerek, nincs munka, üres
házak, elhanyagolt porták, és az enyészet légköre fogadja a látogatót. Felidézte, hogy a
lehangoló kép lényegében az 50-es évekből eredeztethető, amikor az akkori ország vezetés
által

erőszakolt

urbanizáció

nyomán

a

falvak

népét

megszokott

életfeltételeik

hátrahagyásával a városokba kényszerítették, hogy földművesből gyári szalagmunkássá
váljanak. E társadalmi mozgás később sem állt meg. Így amíg néhány évtizede még az
emberek 63 százaléka falvakban élt, addig ma már a népesség csupán alig egyharmada.
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Márpedig az elnéptelenedő települések romló társadalmi és gazdasági folyamatot
generálnak. (MTI, Budapest, 2013. szeptember 15. vasárnap)
Finta István szerint az 500 fősnél kisebb települések kezdenek kiürülni. A csökkenés bőven
két számjegyű: ha az átlagot nézzük, akkor azt látjuk, hogy a 2000-es és a 2011-es
népszámlálás között, tehát tíz év alatt 14 százalékkal csökkent ezen települések népessége.
Ezzel párhuzamosan más területeken 3-5 százalékos volt az esés, stagnálás, növekedés pedig
egyedül Budapesten és egy-két nagyobb városban történt. Ráadásul a kistelepülések 14
százalékos népességcsökkenése csak a nagy átlag, a számok több helyen jóval magasabbak.
(MNO; Szabó Emese, 2016. április 4.)
A nem is olyan távoli jövőben több száz magyarországi aprófalu halhat ki teljesen – állítják a
szakemberek. Már most is számos olyan, egykor virágzó, mára a térképeken sem jelzett
település van, ahol pár idős özvegyasszony éldegél csak. Ritka, de szerencsés együtt állások
azonban egy

menthetetlennek

látszó település

sorsát is megváltoztathatják.

A

veszélyeztetett kistelepülések legfontosabb közös jellemzője, hogy szinte egyáltalán nem
születnek már bennük gyermekek. Területileg kevéssé meghatározhatóak, hiszen a
Dunántúlon, Észak-Magyarországon, illetve Északkelet-Magyarországon az aprófalvas
régiókban éppúgy vannak elnéptelenedő helységek, (legnagyobb számban Baranya
megyében fordulnak elő) – mondja Kapitány Balázs, a KSH Népesség tudományi
Kutatóintézet kutatója. A kiürülések számos okra vezethetők vissza. (VH Kertész Anna, 2012.
szeptember 23)
A statisztikai hivatal olyan falvakat vizsgált, amelyek lakosságszáma a 2011-es népszámlálás
idején nem érte el a 200 főt, valamint népességük legalább 30 százalékát elvesztették.
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1. ábra – Vizsgált települések elhelyezkedése az ország területén1

A falvak elnéptelenedését globális és helyi változásokkal is jellemezhetjük. Sok a tanulmány,
de tényszerűen többek között legfőképpen a KSH adatai arra mutatnak rá, hogy Vas, Zala és
Baranya megyében van a legtöbb olyan település, amely esélyes, hogy az elkövetkező ötven
év múlva kihal. Ahogy írásában Finta is megfogalmazta: „pár évtized, és kiürül a magyar
vidék”.
A falvak problémái összetettek, és összességében elmondható, hogy az elöregedés, az
elvándorlás, a következménye a munkahelyek megszűnésének – jelen esetben a bányák
bezárásának, a TSZ-ek felszámolásának (kevesen vásárolták „vissza a földeket”) – a
közösségek az emberekkel együtt eltűntek, és az aprófalvak csak a nyomait őrizték meg
egykori virágzásuknak.
2.4

Helyi gazdaságot élénkítő tényezők

2.4.1 Helyi gazdaságfejlesztési utak, lehetőségek
A gazdaságfejlesztésnek alapvetően két útja ismeretes.

1

Forrás: Települések a lét határán, KSH, 2014.április
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Az első esetben úgy próbáljuk fokozni egy térség versenyképességét, hatékonyságát, hogy
külső támogatókat, befektetőket vonunk be, akiknek stílusához alkalmazkodnia kell a
közösségnek, a település egészének.
A második megoldás szerint a helyi erőforrásokra támaszkodunk, a közösség társadalmi és
gazdasági tőkéjére építjük a gazdaságot.
A 2012-ben kiadott Lehetőségek a helyi gazdaságfejlesztésben (2012. november 29. Szent
István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és
Vidékfejlesztési Intézet), szimpózium értékelő összegzésben a fejlesztés lehetséges
dimenzióit taglalják.
A fő kérdés, hogy hogyan lehetne a hátrányos helyzetű településeket elindítani a fejlődés
irányán. Hogyan lehetne megállítani a népesség elvándorlást, végső soron a falvak
elnéptelenedését. Honnan, és hogyan szerezhető termelési tényező, ami beültethető a helyi
gazdaságfejlesztésbe, és bizonyos eleme mintaként használható.
Elemezték, hogy kétféle módon szerezhető tőke: saját, illetve külső forrásból.
A saját tőke általában kevés, azaz kevés az a jövedelemtömeg, amit helyben elő tudnak
állítani a közösségek, és gyakran még ezt is kivonják a településekről (pl. ha a
Takarékszövetkezet elviszi a tőkét a nagyobb városokba). Szabó Szabolcs – az az ELTE
Földrajz- és Földtudományi Intézetének adjunktusa szerint kiemelten fontos lenne, hogy
helyben képződjön tőke, és úgy allokálják, hogy azt helyben meg is tartsák.
A másik lehetőség, hogy

külső forrásokat vonnak be a települések– amelynek egyik

kiemelten fontos eleme a START munkaprogram. Ennek esetében a rendelkezésre álló
összeg ugyan nagy, és a foglalkoztatási mutatók is jelentősen javultak, de a program nem
elég hatékony. Az előállított termékek fajlagos költsége nagyon magas, ráadásul sok helyi
vállalkozás ment tönkre, a csökkenő piaci lehetőségek miatt.
Arra a megállapításra jutottak, hogy csak azt a települést lehet fejleszteni, ahol van
valamilyen potenciál. Ennek hiányában hosszú távú közösségfejlesztést kell alkalmazni. Helyi
gazdaságfejlesztés ugyanis nem valósítható meg együttműködő közösség nélkül. A
közösségfejlesztést pedig nem programszervezésként kell felfogni. Az előadók hangsúlyozták
a hosszú távú, partnereket bevonó, tudatos tervezés szükségességét. Az elkészült tervekhez
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kell keresni forrást, nem pedig fordítva. Azt a következtetést vonták le, hogy jelenlegi
támogatási konstrukciók hibásak, mivel rugalmatlanok, nem elég célzottak, gyakran rövidek
a futamidők, illetve a szakemberhiány is sok problémát okoz.
G. Fekete Éva, a Miskolci Egyetem docense kutatási eredményei: nyolc településcsoportot
vizsgáltak. Különböző fejlesztési lehetőségeket vázoltak fel a helyieknek, és nekik egy skálán
kellett értékelniük, hogy melyik lehetőséget mennyire tartják megvalósíthatónak a saját
környezetükben. Jó eredmények születtek. A következő kérdés az volt, hogy saját maga
melyik megvalósításában vállalna szerepet. A többség egyik fejlesztési tevékenységben sem
venne részt. Még a mezőgazdaság esetében kapták a legkedvezőbb eredményeket. A helyi
gazdaságfejlesztés esetében G. Fekete Éva szerint sem egy adott településen belül kell
keresni a megélhetés, a tevékenység forrását, hanem inkább a térségen belül kell megoldást
találni. Ám ez gyakran konfliktusokhoz vezet, mert a közösségfejlesztés nem működik térségi
szinten. „Ha térségben gondolkodunk, akkor a szereplő kérdése is felvetődik. Ezeken a
hátrányos helyzetű településeken társadalmi vállalkozásoknak kellene kulcsszerephez
jutniuk, amelyek a társadalmi hasznot nézik, nem pedig a profitorientációt. A piac fogja
meghatározni, hogy melyik az a térség, amelyben együtt lehet gondolkodni.”
Mindezek mellett a társadalmi innovációk jelentőségét emelte ki. Műszaki, technológiai
innovációkra is szükség van ezekben a térségekben, de még inkább a helyiek, nem pedig a
szakértők (kívülállók) által végrehajtott társadalmi innovációkra. Ez viszont egy ördögi kör,
hiszen nem áll rendelkezésre az ehhez szükséges megfelelő tudás ezekben a térségekben.
Társadalmi innovációk nélkül azonban nem javulhat a humán-erőforrás színvonala.
Nemes Nagy József szerint viszont inkább adaptációkra volna szükség, ez azonban magas
színvonalú oktatást igényel.
2.4.2 Helyi termelési dimenziók:
A fogyasztói végtermékek vagy szolgáltatások előállításának teljes rendszerét, amely az
alapvető nyersanyagok előállításától addig a lépésig tart, amikor a termék vagy szolgáltatás a
fogyasztóhoz kerül, termékpálya rendszernek nevezzük. Mivel a teljes termékpálya egyes
szakaszai, mint lépcsőfokok egymásra épülnek, ezt a rendszert termékvertikumnak, vagy
értéklánc rendszernek is nevezzük. Ha egy egész termékvertikum egy vállalkozás keretébe
tartozna, így lenne legegyszerűbben megvalósítható a rendszer jól összehangolt kialakítása.”
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(Agrár-gazdaságtan 1., Az agrárgazdaságtan, a társadalom, a politika és az agrár-közigazgatás
kapcsolata, Dr. Székely Csaba (2010) ,Nyugat-magyarországi Egyetem )
A nagyszámú, egymástól független üzleti politikát folytató kisebb helyi vállalkozás között
egyrészt éles verseny alakul ki mind az erőforrások, mind a termékek piacán. A verseny
önmagában nem káros, hiszen az a normálisan működő piacgazdaság jellemző vonása. A
mezőgazdaságban azonban különösen a termelésben működő vállalkozások esetében a
szervezetlen piaci verseny káros is lehet, elsősorban két dolog miatt: a termelést befolyásoló
természeti tényezők kiszámíthatatlan alakulásának hatására, nagy ingadozásokat hozhat
létre a mezőgazdasági termékek piacán, és tovább rontja a termelő vállalkozások amúgy is
gyenge alkupozícióját az azonos termékpályákon működő eszközellátó, feldolgozó és
termékkereskedelmi nagyobb vállalatokkal szemben.
„A globalizált és tömeges élelmiszertermelés korszakában a lokális termelői közösségek az
értékesítési bizonytalanság mérséklését és piaci erejük növelését érhetik el, ha képesek
magukról pozitív piaci imázst kialakítani. A kollektív hírnév ilyen módon segít megőrizni, sőt
gyarapítani a helyi gazdasági, társadalmi és humán tőkét. Nem kevésbé fontos a természeti
tőkére gyakorolt hatás. A kollektív hírnév vagy a termőhely (terroir) sajátosságain alapul,
vagy azon, hogy egy közösség megbízható mennyiségben és minőségben képes valamely
terméket előállítani és a fogyasztókhoz vagy feldolgozókhoz eljuttatni. Bizonyos feltételek
mellett tehát egy sikeresen menedzselt helyi termék több szempontból is előnyére válhat a
társadalomnak: nemcsak a termék közvetlen előállítói és az ellátási lánc szereplői, hanem a
termék vásárlói, valamint a kibocsátó régió is profitálhat belőle. A helyi termék sikerének, a
kollektív márka kiépítésének azonban szükséges eleme – az ellátási lánc szereplőinek
vertikális kooperációja mellett – a horizontális együttműködés is a helyi termelők körében,
vagyis a versenytársaknak össze kell fogniuk, hogy közösen építsék ki a termék reputációját.
Ezt a reputációt később fent is kell tartaniuk, amihez hatékony minőségellenőrzési rendszer
szükséges. Az ezt támogató szabályrendszer kidolgozásához és betartatásához is
együttműködésre van szükség.”(Helyi termékek és termelői önszerveződés, Nemzeti
Fenntartható Fejlődési keretstratégia, 2012. Hétfa kutatóintézet)
A helyi termék sikerességét, azaz a rövid ellátási láncot befolyásolja a minőségbiztosítási
rendszer kialakítása, amely a közösségi védjegy paramétereit alkotja meg. A védjegy a
közösségen belüli termelők alkalmazkodását segíti a rendszerhez, kisebb szankciókat
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alkalmazva az ellenőrzések során - amely elősegíti a horizontális együttműködéseket, azonos
termék esetén is. Az uniós politika pályázati és támogatási rendszerben segíti a fenntartható
gazdasági folyamatokat, amelyet megerősít a belső kormányzati szerepvállalás. A közösségi
szerveződések konkrét javaslatokat fogalmazhatnak meg a koncepciók kialakítására.
Okos kivitelezés, közös célok mentén való csoportosulás, érdekképviselet, kölcsönözhető
eszközök, közös javak, egyéni nyereség.
Small Farm Program2 az Amerikai Egyesült Államokban az általános szövetkezeti jogokat
alapul véve gazdasági előnyhöz juttatja a kisgazdaságokat. Általánosan megfogalmazott
szövetkezési pontjaik:
 önkéntes, nyitott tagság
 demokratikus tagi nyilvántartások/ellenőrzések
 gazdasági együttműködések a tagok között
 tagok függetlensége
 oktatás, képzés, információ átadás
 együttműködések horizontális és vertikális irányokban
 közösségi hálózatok
A gazdálkodókat csoportosítva, egy komplex szövetkezeti rendszeren keresztül előnyökhöz
juttatja. Törvényi szabályozás alá esik a program.
Térségünkben szintén a települések sikeres gazdasági fejlődésének kulcsa elsősorban a
környék adta potenciál kiaknázása, így a mezőgazdasági arculat kifejlesztése, a térség
települései közötti hatékony és többszintű együttműködés, amelynek szerves részei a
településeken élő gazdálkodó és civil szervezetek és természetes személyek, amelyeket
összefog és összerendez egy közösségi irányító szervezet.

2

http://sfp.ucdavis.edu/files/143596.pdf
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2.5

Hegyháti járás jellemzése

A Hegyháti járás a Dél-dunántúli Régióban, Baranya megye északi csücskében található,
szerkezetében aprófalvas/ köztük 11 zsáktelepülés/, városhiányos terület. A járás az ország
175 járása közül a 23. legrosszabb társadalmi gazdasági mutatókkal rendelkezik. 27
települése közül, Sásd, Bikal és Mágocs kivitelével, 24 település társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, fejlesztésre szorul. A járás valamennyi települését
az országos, a régiós és a megyei átlagot jelentősen meghaladó munkanélküli arány jellemzi.
A 27 település közül 11 településnek nagyon magas (9-10) a szegénységi kockázati kódja,
magas kockázati kóddal (7-8) további 11 település rendelkezik. (2016, Járási tükör)
A járás leszakadásának egyik kiváltó tényezője az alacsony foglalkoztatás, és az ebből
következő magas munkanélküliség. A járás szinte minden gazdasági, foglalkoztatási mutatója
sokkal gyengébb, mint a megye /régió /ország hasonló adatai. Megfigyelhető az is, hogy a
foglalkoztatási mutatóban kisebb javulásoktól eltekintve 2013-tól látványos javulás
következik be. Mivel térségünkben, ebben az időszakban nem jelentek meg jelentősebb
foglalkoztatók, ezért a javulás egyértelműen a közfoglalkoztatási programok elindulásának
tudható be.
A 2016-ban megjelent Járási Tükör nevű tanulmány szerint a Hegyháti Járás egyik
legfontosabb megoldandó feladata a munkahelyteremtés, mivel egyáltalán nincsenek
külföldi beruházók, hazaiak is csak csekély számban.
Az aprófalvas régióban kialakítható foglalkoztatási rendszer sajátos szerkezetű, teljesen eltér
a nagyobb településeken és városokban alkalmazott és alkalmazható rendszerektől. Éppen
ezért a kialakításra kerülő szövetkezeti modellnek figyelembe kell vennie az aprófalvas
struktúrát, a hagyományos gazdálkodást, az élőhelyi, természeti környezeti sajátosságokat és
a településeken élő humánerőforrást. Egyben a jövőre vonatkozólag olyan tevékenységeket
és gazdasági felemelkedést elősegítő rendszereket kell tervezni, amely a képzett társadalmi
rétegeket is megcélozza, széles perspektívában munkahelyeket teremt, azzal együtt, hogy az
ott élőket tudatos életvitelen keresztül egy tervezhető és önellátó helyzetbe vezeti át.
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„Az Észak-hegyháti együttműködés a közszolgáltatásoktól eltekintve még gyermekcipőben
jár, a térség közös identitása szinte csak elméletben létezik. A közös értékek megkeresése,
a települési sajátosságok felkutatásának és bemutatásának lehetősége összekovácsoló
erővel bír, nagy előrelépést jelenthet a térségi közösség fejlődésében.” (Mikrotérségi unió)
2.5.1 Települések
2.5.1.1 Alsómocsolád
Baranya és Tolna megye határán fekvő, a Hegyháti járáshoz tartozó község. A Mecsek északi
lankáin, a megyeszékhelytől mintegy 25 km -re, északra található zsák települést keletről
dombok, nyugatról messze elnyúló síkság határolja. A környék éghajlati viszonyai
mezőgazdasági művelés szempontjából kedvezőek, éghajlata mérsékelten meleg az óceáni
hatások túlsúlyával, emellett vízrajzát tekintve is előnyös területen fekszik. A dombvidék
220-230 méter tengerszint feletti magasságú felszínébe 75-80 méterrel mélyültek a község
nagyobb völgyei, ezek kőzetei azonban az utolsó magyarországi (pannon) tenger üledékei.
2011-ben 22 német nemzetiségű lakosa volt a falunak, de ezzel együtt a teljes lakosságban
hasonló mértékű csökkenés következett be: 1970-től 2011-re a 621 főről 311 főre fogyott a
lakónépesség száma.
2.5.1.2 Bikal
Baranya északi peremvidékén, a tolnai megyehatár közelében, a dombok lankái alatt
meghúzódó

Bikal

évszázadra,

az

története
1330-as

közel

évek

hét

elejére

vezethető vissza.
Bikal. A falu nevének jelentése bükk-al,
vagyis "bükkös erdő alja". Első okleveles
említése 1325-ből való. A község Villa Bykol
alakban jelenik meg először. A vasút
nyomvonala elkerülte e helységet, s ez,
valamint az amúgy sem jó közúti közlekedési viszonyok valamelyest visszavetették
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fejlődésében, megakadályozták abban, hogy az idegenforgalomban és a vendéglátásban
szerephez jusson. A falu hagyományosan és jellemzően mezőgazdasági jellegű maradt.
Körjegyzőségi központ rangja viszont megkülönböztetett helyet biztosított számára a
környék települései sorában. A rendszerváltás az állami gazdaság felszámolásához vezetett
(1994). Ennek nyomán a település fejlődése is megtorpant, mely a lélekszám rohamos
csökkenéséhez vezetett. (Jelenleg 717 fő). Ugyanezen okból került sor 1998-ban Bikal és
Egyházaskozár iskoláinak társulására.
Ebből a helyzetből a kiutat az életképes kisvállalkozások jelentették illetve jelenthetik. Ezek
részben a tradicionális mezőgazdaság-élelmiszeripari szférához, részben a kereskedelemhez
tartoznak.
E téren új színfolt a Puchner-kastély szállodaként és konferenciaközpontként való
megjelenése, amely az ugyancsak a közelmúltban kialakított termálfürdővel, szép, nyugodt
környezetével az idegenforgalom fellendülésének esélyét is magában hordozza.
2.5.1.3 Mágocs
Mágocs, a Dél-Dunántúlon, Baranya megye északi csücskében helyezkedik el. Lenyűgöző
természeti adottságain túl Magyarország egyik legfiatalabb városa, hullámos felszínű völgyes
kistáj. A Kapos-Baranya csatorna és a Völgység patak határolja. Baranya megye Északi
határtelepülése. Tájszerkezete tagolt, felszínét a dombok határozzák meg. Éghajlatában
mediterrán hatások érvényesülnek. A településtől Északra halastó rendszert alakítottak ki. A
Hábi patak a település déli határán található. A talaj löszös, gyenge termőképességű.
Leggyakoribb az agyagos barna erdőtalaj. Elterjedt a nem őshonos akác, ez képez kiterjedt
erdőséget. A település maga növénnyel fedett, biológiailag aktív, kondicionáló és termesztési
célú területei a település zöldfelületi részét képezik. Zöldfelületi rendszerének elemei: a
közlekedési területek melletti fásítások, a lakóterületekhez tartozó előkertek és kertek.
Belterületen is vannak erdős részek, erdőterületek.
Az Ibolya–völgyben található borospincék, a helyi tradícióknak megfelelően épültek. A
boroshordók, a zsalugáterek, a völgyet körülölelő fák, maradandó élményt nyújtanak. Egy
hosszú séta alkalmával, a fából készített padokon megpihenve, a lágy hangon csörgedező
patak mellett, madárcsicsergést hallgatva, egy pohár bor társaságában csodálhatják a tájat.

17

A dombok, a lankás lejtők, a távolban felbukkanó
hegyek, melyek körbeveszik a kistérséget, olyan
nyugalmat sugároznak, ami által minden ideutazó
turista és vendég békességet és nyugalmat érez a
szívében,

és

őszintén

mondhatja,

hogy

ide

visszavágyik.
Aki pihenni szeretne, aki szereti felfedezni a régi
hagyományokat, aki szívesen hallgatja az idősek élményeit és tanulni vágyik, aki szeretne
részt venni a régi hagyományok újjáélesztésében, annak feltétlenül fel kell keresnie a
kisvárost.
2.5.1.4 Mekényes
Mekényes a Hegyhát egyik kis gyöngyszeme, amely remekül harmonizál a természettel,
épületei kiemelik a táj szépségét, és nem uralják azt. A község egy dél felé nyíló völgyben
helyezkedik el: a falu felé közeledve, ahogy ereszkedünk le a dombon, már messziről ránk
tekint a 18. századi evangélikus templom tornya, mely a helyieknek már egyet jelent az
otthon képével. Leérve a dombról, egy patak két partján helyezkedik el a falu, amit a Fő utca
fűz fel egy sorba. Központjában állva csodálhatjuk a természet és az épületek egyedi
harmóniáját, élvezhetjük a mindig friss, jó levegőt és megtapasztalhatjuk a falu egyedi
harmóniáját. A mai világban sokszor az emberiség uralni akarja a természetet, kihasználni, az
itt élő emberek pedig megmutatják, hogy lehet úgy együtt élni a természettel, hogy nem
tesszük tönkre azt. A falunak környezete miatt egyedi mikroklímája van, mindig tiszta a
levegő és nyáron a legnagyobb forróságban is kellemes az idő. Mekényes kiállta a történelem
megpróbáltatásait, bár sokszor majdnem teljes egészében elpusztult, mindig sikerült
újjáépíteni, és tovább formálni a település arculatát. Mekényesen remekül él egymás mellett
több etnikum, ez a történelem során is így volt és sokat formált a település képén.
A magyar és német építészeti szokások és hagyományok együttélése mind a mai napig
jellemző Mekényesre.
Mekényes Baranya megye északi részén a Tolna megyei határ mellett a Hegyháti járásban
elhelyezkedő község. A szomszédos települések Nagyhajmás, Lengyel és Kurd, a legközelebbi
város Mágocs. Fő közlekedési útvonal nem halad át a településen, megközelítése csak
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gyenge minőségű, negyedrangú utakon lehetséges. Lakosságszáma alacsony, a KSH adatok
szerint a 300 főt sem éri el, egészen pontosan 278 fő volt 2017.január 1-én, és tartósan
csökkenő tendenciát mutat. Megemlítendő, hogy azalacsony népességszám ezen a területen
teljesen általános: Mekényes nem kivételt, hanem inkább az általános trendekhez illeszkedik
a Hegyháton.
2.5.1.5 Nagyhajmás
Nagyhajmás község Baranya megye legészakibb csücskében, fekszik, a Mecsek északi
előterében elterülő Baranya-Tolnai dombságon. E nagytájon belül a Völgységhez soroljuk. A
területet jellemzően lösszel fedett dombok, platók és az ezeket felszabdaló völgyek
határozzák meg. A szerkezeti vonalak mentén feldarabolódás zajlott le, az egyes darabok
pedig aszimmetrikusan kibillentek. A települések többsége ezek déli lejtőin telepedett meg,
kihasználva a kedvező éghajlati és mezőgazdasági adottságokat.
Nagyhajmás területén a legjobb termőképességű csernozjom talajok hiányoznak és
nagyrészt csak agyag bemosódásos barna erdőtalaj található meg. A település közigazgatási
területén három patak folyik, a Méhész-patak, a Nagyhajmási-árok és a Hajmás-patak. Ezek
jelentőségét mutatja, hogy egyes feljegyzések szerint összesen akár 17 vízimalom is lehetett
a településen. A vízfolyások közül szerkezeti szempontbóla Méhész-patak emelhető ki, amely
egy K-Ny-i irányú völgyet alakított ki. Ettől a völgytől délre kezdődik a lakott településrész,
amely folyamatosan lejt dél felé.
2.6

Észak-Hegyháti Mikrotérség

2.6.1 Gazdasági jellemzők; vállalkozások, szervezetek
Az Észak Hegyháti települések jellemzője, hogy viszonylag kevés a gazdasági szereplők
száma, (1000 főre 38 társas vállalkozás és 95 önálló vállalkozó jutott. ) nagy multinacionális
cég nincs a településeken, nagyobbnak számító cég is, inkább Mágocson és Bikalon található,
kis darabszámban. Az Alsómocsoládon üzemelő Pick gyáregység székhelytelepülése nem
Mocsoládon található, ezért a KSH statisztikákban nem szerepel, mint helyi gazdasági
szereplő, bár a térség egyik meghatározó cégének számít foglalkoztatási, adózási,
jövedelemtermelési szempontból. Felmérésünkben három év adatait vettük figyelembe,
mely a KSH-nál állt rendelkezésre. Ezek a 2014, 2015, 2016-os évek. Első ábránkon a jogi
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személyiséggel rendelkező gazdasági társaságokat vizsgáltuk. A három évet, ha tekintjük,
megállapítható, hogy bár ezekben az években országunk gazdasága folyamatosan
növekedett, az Észak Hegyháti régióban a gazdasági társaságok növekedésében ez nem
mutatkozik meg, hasonlóan, mint az ország egészében. Különösen problémás településnek
értékeljük Mekényes helyzetét gazdasági szempontból, hiszen itt a vállalkozások száma
messze elmarad a hozzá lakosságszámban közel álló Alsómocsolád és Nagyhajmás adatainak.
Mekényesen az 1000 főre jutó társas vállalkozások száma 21, míg Alsómocsoládon 41,
Nagyhajmáson 42. A bikali számok sem túl bíztatóak, itt 1000 lakosra 35 társas vállalkozás
jut. Az mikrotérségi átlaghoz tartozik Mágocs is, itt 1000 lakosra 40 társas vállalkozás jut, de
mivel a 4 legnagyobb cég közül 3 Mágocson található, így Mágocsot tekinthetjük a térség
húzóerejének gazdasági szempontból.
2. ábra - Gazdasági társaságok száma az egyes településeken
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A társas vállalkozások tevékenység szerinti megoszlását településenkénti bontásban a 2.
ábrán tekinthetjük meg. A táblázatban csak a településekre leginkább jellemző 6
tevékenységi kört jelenítettük meg a 2016-os adatok alapján. Ábránkon nem szerepeltettük
az előző két év adatait, azonban ha a 2014 évi és a 2015 évi adatokat összehasonlítjuk a
2016-os adatokkal, láthatjuk, hogy a feldolgozóipari tevékenységet folytató társas
vállalkozások száma drasztikusan lecsökkent. Míg 2014-ben 34 ilyen vállalkozás működött a
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mikrotérségben addig 2016-ra ez a szám már csak 23 volt. A csökkenés 32,5 százalékos,
melyre csak részben adhat magyarázatot az, hogy 2016-ra a kft-ként működő
vállalkozásoknak 3 MFt-ra kellett emelniük a törzstőkéjüket, s ezt nem minden társaság
tudta teljesíteni. Az előbbi „részbeni” állításunkat az is alátámasztja, hogy mindeközben az
építőiparban, a kereskedelemben, és a mezőgazdaságban tevékenykedő társas vállalkozások
száma növekedett a vizsgált időpontban. Legerőteljesebben a mezőgazdasággal foglalkozó
vállalkozások száma nőtt, itt a 2014-es 36-ról, 42-re nőtt a vállalkozások száma. Ebben az
esetben a növekedés 16,6 százalékos volt. Említést kell még tennünk a vendéglátással
foglalkozó vállalkozásokról is. Itt a 2014-2016-os időszakban stagnálás tapasztalható. A
vizsgált időszakban 4 társas vállalkozás tevékenykedett ezen a területen, mivel azonban ez a
tevékenység meghatározó a mikrotérségben, ezért szerepeltettük a bontásban. További
érdekesség, hogy a mikrotérségben viszonylag sok társas vállalkozás foglalkozik
adótanácsadással, számviteli szolgáltatással, jogi tanácsadással, mérnöki tanácsadással, ez
pedig a „szakmai, tudományos, műszaki” tevékenységgel foglalkozó vállalkozások magas
számát mutatja. Ebből az adatból az is következik, hogy ezek a cégek valószínűleg a kistérség
határain kívül is szolgáltatnak. Ilyen típusú tevékenységet Alsómocsoládon 4, Bikalon 3,
Mágocson 10 vállalkozás végez 2016-ban.
3. ábra - Társas vállalkozások tevékenységének megoszlása településenként
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Foglalkoztatás szempontjából is nagyon fontosak a társas vállalkozások, hiszen a térségben
élő aktívkorú lakosság jelentős részét ezek a cégek foglalkoztatják. De itt is megmutatkozik a
cégek számának csökkenése. Ha a 3. ábrát megnézzük, azt láthatjuk, hogy legnagyobb
csökkenést a 1-9 főt foglalkoztató cégek produkálták darabszámban. Míg 2014-ben 98 ilyen
típusú cég tevékenykedett a térségben addig 2015-ben már csak 90, míg 2016-ban ez a szám
77. A csökkenés 21,5 százalékos. A 10-19 főt foglalkoztató vállalkozások száma is erőteljes
csökkenést mutat. Míg 2014-ben ebbe a kategóriába 13 cég tartozott, addig 2015-ben 10,
míg 2016-ban 9. A csökkenés ebben a kategóriában 30,7 százalékos, ami igen jelentős. A 2049 főt foglalkoztató cégeknél is van csökkenés. 2014-ben 9 ilyen cég működött a
kistérségben, 2015-ben és 2016-ban már csak 7. Itt a 2015-ös év érdekes lehet, ugyanis
ebben az évben egy 50 fő felett foglalkoztató vállalat bekerült a 20-49 főt foglalkoztató
kategóriába, tehát ebben az évben 3 vállalat csúszott egy kategóriával lejjebb a
foglalkoztatást tekintve. S ezt megállapítva a 10-19 főt foglalkoztató cégeknél a csökkenés
nagyon erőteljes. Jelenleg a térség legnagyobb foglalkoztatói négyen vannak, náluk a
dolgozói létszám 50-249 fő között mozog. Ilyen cég a Cabero Kft, a Magnet Kft, a Macrom
Kft, és a Hella 91 Kft. Az Alsómocsoládi Pick gyáregység nem szerepel a statisztikában, de ez a
cég is ebbe a kategóriába tartozik a foglalkoztatás nagyságrendjét tekintve. Ami a jelent illeti,
elérkeztünk ahhoz a helyzethez, hogy a cégek jelentős része folyamatos munkaerőhiánnyal
küszködik. Ez a munkaerőhiány az összes előbb felsorolt foglalkoztatási kategóriákkal
rendelkező céget érinti. Térségünkben is folyamatossá váltak a munkahelyet ajánló cégek
hirdetései, a vállalkozások a megemelt fizetéseken kívül egyéb bónuszjuttatásokat is
hajlandóak a munkavállalóknak kifizetni. Több cég is gondolkodik megoldási lehetőségeken,
akár még az is szóba kerülhet, hogy összefogva, egymást segítik ki, amikor az egyiknek éppen
lehetősége van munkaerőt kölcsönözni.
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4. ábra - Társas vállalkozások foglalkoztatási adatai
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A mikrotérségben nagyon fontosak az egyéni vállalkozók is, hiszen ez az a vállalkozási forma,
melynek növekedése mutatja egy térség gazdasági fejlődését viszonylag rövid időn belül. Ezt
a vállalkozási formát könnyű létrehozni, nem kell hozzá alaptőke, s lehet kedvező adózási
formák közül is választani. A térség adatait, ha tekintjük, akkor minimális növekedés
tapasztalható Nagyhajmáson, Mekényesen, Alsómocsoládon. Mágocson a növekedés
szembetűnő, a 2014-es 85-ös adat 2015-ben már 91, míg 2016-ban 96 volt. A növekedés
2014-hez képest 13%-os. Bikalon ellenben visszaesést tapasztalhatunk. 2014-ben 27-en
voltak egyéni vállalkozók, míg 2015-ben és 2016-ban 24-en. A csökkenés 8,8 százalékos.
Összességében a számok azt mutatják, hogy a vállalkozási kedv növekedett, hiszen a
növekedés egyrészt úgy következett be, hogy az aktív korú lakosság száma csökkent,
másrészt itt is jogszabályváltozás következett be. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
szóló 2009. évi CXV. törvény szerint az egyéni vállalkozó tevékenységét legalább egy hónapig
és legfeljebb öt évig szüneteltetheti. Amennyiben az érintett nem jelentette be az egyéni
vállalkozói tevékenység folytatását vagy megszüntetését a szünetelés kezdőnapját követő öt
éven belül, úgy elveszíti jogosultságát az egyéni vállalkozói tevékenység végzésére. Az egyéni
vállalkozók első ilyen jellegű megszűnései 2015-ben jelentek meg, melyek Nagyhajmás és
Bikal esetében lehettek a csökkenés okai, míg a többi településen ezt a csökkenést a
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növekedés üteme meghaladta. Az egyéni vállalkozások számának változását a 4. ábrán
tekinthetjük meg.
Az egyéni vállalkozások tevékenységi ágai viszonylagos stabilitást mutatnak. A három vizsgált
évet

tekintve

a

legtöbb

vállalkozás

a

mezőgazdaság,

erdőgazdaság,

halászat

nemzetgazdasági ágazatban tevékenykedik, ez 52 százalékos arányt jelent. Ezt követi közel 8
%-os nagysággal a kereskedelem, majd 6,7 százalékos aránnyal következik az ingatlanüggyel
kapcsolatos nemzetgazdasági ág. Ezek után közel azonos arányban három tevékenységi kört
találhatunk. Ezek az építőipar, szálláshely szolgáltatás, vendéglátás és a szakmaitudományos műszaki tevékenység. Ezeket a tevékenységeket az egyéni vállalkozók 5%-a
végzi. Az egyéni vállalkozások vizsgálatánál még egy szempontot is figyelembe vehetünk.
Vannak, akik tevékenységüket főállásban végzik, s vannak olyanok is, akik főállású
munkahelyük mellett melléktevékenységben viszik vállalkozásukat. A főállást választó egyéni
vállalkozók számát, ha összehasonlítjuk az összes egyéni vállalkozás számával, akkor
minimális emelkedést tapasztalhatunk a vizsgált időszakban. 2014-ben az összes egyéni
vállalkozó 58,7 százaléka volt főállású, 2016-ra ez a szám 59,3 százalékra növekedett. A
növekedés mértéke annyira minimális azonban, hogy ebből következtetéseket levonni nem
lehet.
5. ábra - Egyéni vállalkozások számának változásai településenként
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Az önálló vállalkozók csoportjában még az őstermelők kategóriáját elemeztük. Az
őstermelőkre jellemző, hogy régiónkban az országos átlagot meghaladó mértékben
tevékenykednek, mely azonban nem mutat tiszta képet. Elmondható ugyanis, hogy a családi
vagy társas gazdasági társaságok tulajdonosi köreihez igen sok őstermelő kapcsolódik. Ennek
oka az őstermelők kedvező adózási lehetőségében keresendő. Így elérhető az, hogy a
megtermelt javakat szétosztva „őstermelő” családtagok között, jelentős adómegtakarítás
érhető el. Az őstermelők településenkénti számát évekre lebontva az 5. ábra mutatja. A
táblázatban látható, hogy Alsómocsolád kivételével a 2014-es adatokhoz képest minden
településen csökkenés tapasztalható. A legnagyobb mértékű fogyás Mekényes esetében
következett be, őt követi Nagyhajmás, majd Bikal. Amit még észrevehetünk, az a Bikalon
található őstermelők számának a lakosság számához viszonyított magas aránya. Ennek
minden bizonnyal az az oka, hogy Bikalon a mezőgazdasági tevékenység arányaiban jóval
magasabb, mint a többi településen, így jóval többen tudnak csatlakozni őstermelőként a
vállalkozásokhoz. Az őstermelői kategória egy faluszövetkezet megalakításánál is nagyon
fontos lehet, hiszen elsősorban, mint őstermelők vennének részt az emberek a
megszervezett, s irányított, mezőgazdasággal kapcsolatos termelési folyamatokban.
1. táblázat - Őstermelők számának változásai települési bontásban
Alsómocsolád
Bikal
Mágocs
Mekényes
Nagyhajmás

2014
6
51
105
10
15

2015
10
45
101
10
16

2016
9
44
98
7
12

Összehasonlításként elemeztük még a nonprofit szervezeteknek az adatait is. A táblázatban
látható, hogy ebben a kategóriában Alsómocsolád szerepe kimagasló. Lakosságszámának
arányaihoz képest nagyon sok nonprofit szervezettel rendelkezik, mely szám véleményünk
szerint országos szinten is kimagasló.
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6. ábra - Nonprofit szervezetek száma településenként
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2.6.2 Népesség
A mikrotérség településeire elmondható, hogy lakosságszámuk folyamatosan csökken.
Ennek több oka is van. Első és talán a települések szempontjából a legtragikusabb, hogy
folyamatos a fiatalok elvándorlása a térségből. Az elköltöző fiatalok egy része hazai
városokba költözik a jobb megélhetést, magasabb életminőséget keresve, jelentős részük
azonban külföldre, főként Németországba, Nagy-Britanniába távozik. Ez utóbbi kategóriába
tartozó fiataloknak nagy részéről sajnos lemondhat a mikrotérség és az ország is
hosszútávon.
A második ok, ami az elsővel szorosan összefügg az az, hogy a szülőképes korú, helyben
maradó fiatalok kevesen és kevés gyermeket vállalnak. Ez sajnos a fejlett világra jellemző
tendencia, melynek megoldására országos szinten is zajlanak kísérletek.
A 7. ábrán a lakosságszám változását láthatjuk a négy kisebb településen. Sajnos a számok
magukért beszélnek. Nagyhajmás népességszám zuhanása óriási az öt év tekintetében,
hiszen ez idő alatt a település elvesztette lakosságának 22 százalékát. Hasonló a tendencia
Alsómocsoládon 17,3, Mekényesen 9,6, Bikalon 3,8, Mágocson 8 százalék.
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7. ábra - A négy kistelepülés népességszám változása

745 726
722

331 320 313

698

717

363 363 355
304 295
283 278 275

280 274

ALSÓMOCSOLÁD

BIKAL
2014

MEKÉNYES
2015

2016

2017

306

284

NAGYHAJMÁS

2018

A harmadik ok a lakosság elöregedése. Ez is jellemző az országra és a fejlett világra. Ami a
mikrotérségre jellemző, az sajnos az, hogy ebben a régióban a 60 év felettiek aránya 25-35 %
között mozog településenként, kivételt csak Nagyhajmás jelent, ahol is a 60 év felettiek
aránya 19,4 %-os. A nyugdíjas korúak száma Alsómocsoládon a legmagasabb, de ez nem
tükrözi a település elöregedését, ugyanis az Őszi Fény Idősotthon torzítja a statisztikát. Itt a
mutató 35,5 %, míg ugyanez a ráta 2014-ben 31,7% volt. Itt az elöregedés mértéke 3,8%-os
növekedést mutat két év alatt. Alsómocsoládnál nem sokkal jobb a helyzet Bikalon és
Mekényesen, itt a 60 év fölötti lakosságszám a teljes lakosság 32,7%-át teszi ki. Mágocson ez
a mutató 27%-os.
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8. ábra - Lakosság korösszetétele 2016-ban

1600

1435

1400
1200
1000
800

639

600

419

400
172
200

30

236
111

291
164

67

26

228
93

58

69

0
Alsómocsolád

Bikal

0-14 éves korosztály száma

Mágocs

Mekényes

15-59 éves korosztály száma

Nagyhajmás

60-x éves korosztály száma

A 0-14 éves korosztályról is ejtsünk szót. Itt érdekesség, hogy Nagyhajmáson ennek a
korosztálynak az aránya 16,3%-os, ami megközelíti a 60 év felettiek arányát. Ugyanez sajnos
nem mondható el a többi településről. Alsómocsoládon, Bikalon és Mekényesen azonos a
helyzet, itt az összlakosságon belül a 0-14 éves korosztály 9-9,5%-os arányú, míg Mágocson
12,3% ez az arány. Ezek az arányok 2014-2016 között viszonylag stabilak
2.6.3 Térségi gazdaság fejlesztése
Az Észak- Hegyháti mikrotérség településeinek vezetői úgy döntöttek, hogy felmérik, hogyan
lehetne fejleszteni a helyi gazdaságot. Elsősorban egy faluszövetkezet kialakítása lehet a cél,
de a fejlesztés bármilyen formában támogatandó. A kitűzött célok elérését többféle módon
el lehet érni, de mivel külső források bevonására viszonylag kicsi az esély, (befektetőket
elmaradott térségekbe csábítani nagyon nehéz a tapasztalatok szerint) ezért elsősorban a
belső erőforrások aktivizálása jöhet szóba.
A hazai területfejlesztésben többnyire a külső erőforrásokra támaszkodó fejlesztések
kerültek előtérbe, de bebizonyosodott, hogy a létező problémákra gyakran nem lehet tartós,
fenntartható megoldást találni tisztán külső erőforrások felhasználásával, mert a külső
erőforrásokról szóló döntések a térségek közösségein kívül születnek, így nem minden
esetben tudják felmérni reálisan és figyelembe venni a közösség érdekeit. Az is előfordult,
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hogy a külső erőforrásokra alapozott döntések gyors fellendülést, majd gyors hanyatlást
hoztak. Figyelembe kell venni azt is, hogy a külső erőforrások legtöbbször nem a hátrányos
földrajzi, gazdasági, társadalmi helyzetben lévő térségekbe érkeznek, mert ott nincsenek
meg a működő tőke fogadásának feltételei (kiépített infrastruktúra, képzett munkaerő)
Önmagukban a külső erőforrások nem kínálhatnak megoldást a térségek leszakadásának
megakadályozására. (Dr. Nagy Henrietta egy. doc.)
Természetesen a helyi gazdaság fejlesztése igen sokrétű, s hosszú ideig tartó feladat,
melynek elindításakor szinte az összes helyi gazdaság fejlesztését befolyásoló eszközre
figyelemmel kell lenni. Ezeket az eszközöket az 9. számú ábrán tekinthetjük meg. Mint
láthatjuk a fejlesztés nagyon összetett folyamat. Lehet a helyi gazdaságot humán, pénzügyi, s
infrastrukturális eszközökkel is fejleszteni, de a legjobb, ha minél több eszközt alkalmazunk,
melyek logikusan egymásra épülnek, s komplex programmá állnak össze. (Áldorfai György)
Ebben az esetben minden tényező fejlesztése ugyanolyan hangsúlyos és fontos, nem lehet
eltekinteni egyiktől sem.
9. ábra - A helyi gazdaság fejlesztésének tényezői3

A modern korig a gazdaságot alapvetően a helyi viszonyok határozták meg. A mainál
lényegesen kevésbé volt jellemző korábban az áruk nagy távolságra szállítása, a termelés,
fogyasztás térbeli elkülönülése. Az egyének megélhetése fokozott mértékben épített az
önellátásra. Vidéken az élelmiszerszükséglet nagy részét maguk állították elő. A helyi piac
3

Áldorfai György SZIE-GTK-RGVI
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helyi mezőgazdasági termelőket, kézműveseket, kisiparosokat, kereskedőket igényelt, így
biztosította a foglalkoztatást.
Ezzel szemben ma mikrotérségünkben is többnyire külső, globális meghatározottság
érvényesül. Az emberek többsége a közeli Dombóvárra jár vásárolni, előnyben részesítve a
nagy bevásárlóközpontokat. A helyi piac nagyon kevés vállalkozást tart el. A helyben lévő
termelők termékeiket nagyrészt a mikrotérségen kívül értékesítik, a helyi kereskedőknél
jellemzően máshonnan szállított áruk forognak. Ennek az lett a következménye, hogy a
településeken szinte eltűntek a helyi termelő gazdaság szereplői, s csak néhány vállalkozásra
korlátozódik a termelés, miközben sok ember (akár potenciális termék előállító) alacsony
jövedelemből él, így a fogyasztása alacsony. Napjainkban, településeinken már nem
kapcsolódik össze a helyi gazdaságot működtető fogyasztás és termelés (pedig a piac nem
egy külső tényező).
A helyi termék sikerességét, azaz a rövid ellátási láncot befolyásolja a minőségbiztosítási
rendszer kialakítása, amely a közösségi védjegy paramétereit alkotja meg. A közösségen
belüli termelők alkalmazkodását segíti a rendszerhez, kisebb szankciókat alkalmazva az
ellenőrzések során - amely elősegíti a horizontális együttműködéseket, azonos termék
esetén is. Az uniós politika pályázati és támogatási rendszerben segíti a fenntartható
gazdasági folyamatokat, amelyet megerősít a belső kormányzati szerepvállalás. A közösségi
szerveződések konkrét javaslatokat fogalmazhatnak meg a koncepciók kialakítására. Végül,
de nem utolsósorban a sikerességhez hozzájárul egy irányító szervezet, amely lehet egy
szövetkezeti formában működő szövetség, a faluszövetkezet.
2.6.4 Területi gazdaságfejlesztési előzmények
Alsómocsolád Község Önkormányzata a Képviselő-testület 56/2013. (III. 20.) számú
határozata alapján indította útjára 2013-ban a Magunk Kenyerén elnevezést viselő Helyi
Gazdaságfejlesztési Programot (a továbbiakban: Program), mely Alsómocsolád község
mikrogazdaságának újra élesztését helyi szolgáltatások bevezetését és fejlesztését tűzte ki
célul. A Program elindításának célja az volt, hogy a község a következő évtizedekben is
megmaradjon, teremtett értékeit megőrizze, létrehozott erőforrásaival jól gazdálkodhasson.
Szükségesnek tartotta az önkormányzat, hogy az itt élők újra kihasználják a környezet –
meglévő kiskertek, gazdasági épületek és eszközök, erdők, mezők –biztosította gazdálkodási
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lehetőségeket, visszatanulják a régi falusi mesterségeket. Az önkormányzat úgy ítélte meg,
hogy fel kell fedezni és ki kell használni a településben rejlő meglévő szolgáltatási
lehetőségek potenciálját. Be kell építeni a mindennapi életbe. Össze kell fogni, hogy
Alsómocsolád jobb és élhetőbb településsé váljon! Ennek érdekében, az önkormányzat saját
költségvetéséből jelentős, 10.000.000 Ft forrást biztosított a program beindítására, illetve a
programban részvevők támogatására azáltal, hogy a kezdő tőkét megelőlegezte számukra.
2.6.5 Marketing és működési elvek
A vertikális és horizontális gazdálkodási vonalak összehangolása szövetkezeti szinten.
2.6.5.1 A vertikális marketingrendszerű modell kialakítása
Lehetőség nyílik, a felhő alapú értékesítés– és ügyféltámogató rendszer kiépítésére, a
termék eladás marketing rendszerének kidolgozására. Az értékesítési és a termelői kör
összefogása, a vertikális marketingrendszer kiépítése is különösen nagy lehetőségeket rejt
magában.
A vertikális marketingrendszer akkor jön létre, ha az értékesítési csatorna egyes szereplői
között valamilyen mértékű marketing együttműködés jön, illetve jöhet létre. Így a
faluszövetkezet, mint koordinátor, a teljes előállított termékvertikumra hatással bíró
egységes

szerveződés

lehet.

Ötvözi

az

irányított

és

a

szerződéses

vertikális

marketingrendszer elemeit, amolyan speciális hibrid, illetve ernyő szervezet hoz létre, amely
a termelőket összefogva egységet és biztonságot nyújthat a működés és tágabb értelemben
vett termelés témakörében. A rendszer szereplői független szervezetek, őstermelők,
kisgazdálkodók, kistermelők, kisvállalkozások lehetnek, amelyek szövetkezetbe tömörülnek,
mint egységes érdekképviseleti szervezetbe. Közös rendszerszemlélettel, a célok, és nem a
szervezetek - hierarchiájával. Az egységes marketing rendszer koordinációja közös
véleményen és kidolgozáson alapul, a termelést szinkronizálva, vagyis horizontális marketing
struktúrákkal vegyítve hatékony piaci fellépést alapozhat meg.
2.6.5.2 Horizontális vonal
Az eredményes működésében közvetlenül vagy közvetve a faluszövetkezet települései
lakosságának túlnyomó többsége érdekeltté tud válni. Feladatunk az érdeklődés felkeltése,
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ösztönzések indítása a termelésre, a gazdálkodásra. A faluszövetkezet lehetne az a szervezet,
amely a hasonló piaci helyen lévőket, a hasonló termékeket előállítókat is strukturált
értékesítési körbe rendezi. Az e-kereskedelem az egyik eszköze lehetne a működésének, a
klasszikus modell alapján.
10. ábra – Üzleti modell
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3

Módszertan a helyi gazdasági stratégia kialakítása

A kutatás során szekunder és primer adatgyűjtésre került sor. A szekunder kutatás során a
kapcsolódó

szakkönyveket,

folyóirat-közleményeket,

szakdolgozatokat,

térségi

tanulmányokat elemeztük. A primer felmérés három részből állt. Egy KSH adatok statisztikai
vizsgálatából, tendenciák értékeléséből, vállalkozói mélyinterjúkból és egy ahhoz kapcsolódó
kiterjesztett vizsgálatból.
3.1

Szekunder kutatás

A térségben fellelhető szakmai anyagokból, a Járási Tükörből, egyéb szakkönyvekből,
tudományos disszertációkból értekezésekből és az egyes település weboldalán lévő
cikkekből tájékozódtunk. Polgármesterekkel, helyi vállalkozókkal, közétkeztető szervekkel
interjút készítettünk, a tendenciákat megállapítottuk.
3.2

Primer felmérés

3.2.1 Kis mintaszámú elemzések, teljes mintavétel és feldolgozás
Az elemzés: kvalitatív, feltáró adatgyűjtés, az eredmények magyarázatára kerestük a választ,
illetve arra, hogy milyen együttműködéseket tartana előnyösnek a térségben, melyekben
venne részt, és milyen a terület gazdasági potenciáljának változása a különböző hatásokra
3.2.1.1 Kereskedői megkérdezés módszere
Kereskedői elemzésünket úgy indítottuk, hogy megkerestük a mikrotérségben működő,
kereskedelemmel foglalkozó vállalkozásokat, s kérdőív kitöltésére kértük meg őket. A
felkeresett vállalkozók sokféle tevékenységgel foglalkoznak, de legtöbbjük élelmiszer
kisboltot üzemeltetett. De volt köztük ruházati bolt, vegyi áru kereskedés, vas-műszaki bolt,
húsbolt is. Számunkra minden válasz fontos, ezért nem tettünk köztük különbséget, de
meglátásunk szerint a kis élelmiszer boltok válaszai első körben a legfontosabbak, mivel
véleményünk szerint a helyi termelésből származó alapanyagokkal és termékekkel ők vannak
közvetlen kapcsolatban. Azt is el kell mondanunk, hogy a kérdőívek minden kérdésére nem
mindenki válaszolt, de kvalitatív teljes mintaszámos elemzés miatt ezeket az íveket is
megtartottuk.
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3.2.1.2 Közétkeztetés, vendéglátóipari egységek megkérdezése
Harmadik kategóriánknál a vendéglátóhelyeket, étkeztetéssel foglalkozó önkormányzati vagy
vállalkozói üzemeltetésben lévő egységeket mértük fel. Kiinduló pontként azért kerültek bele
a vizsgálandó körbe, mert jelentős mennyiségű alapanyagigénnyel tudnának fellépni a helyi
piacon. Felmérésünkben a mikrotérségből 7 szereplő adatait dolgoztuk fel, mely szereplők
között dominálnak a főzőkonyhák, mint a legtöbb nyersanyagot felvásárló, felhasználó
egységek.
3.2.2 Nagymintás megkérdezés módszere
Papír alapú, 18 kérdésből álló kérdőívet töltettünk ki a térség településein a munkaképes
lakosság körében. Az információszerzés három településen szisztematikus véletlen rendszerű
volt és két településen lépcsőzetes mintavétel. Figyeltünk arra, hogy a statisztikai mutatók
által generált eredmény az alapsokaság jellemzőit mutassa. Az öt háttérváltozó populációbeli
arányát az adott településen a KSH adattáblái segítségével összehasonlítottuk a lekérdezett
csoportjainkkal.
A lépcsőzetes mintavétel egymásután egy vagy több mintavételt jelent, amelynek
eredményeként

megszületik

a

végleges

minta.

A

mintavétel

e

formájánál

megkülönböztetünk elsődleges és másodlagos mintavételi egységeket. Az alapsokaság
egységeit, amelyeket a nyilvántartás felsorol, vagyis amelyről nyilvántartással rendelkezünk,
elsődleges mintavételi egységeknek tekintjük (például: a községek).
Másodlagos mintavételi egységek a sokaság azon elemei, amelyek a megfigyelés,
megkérdezés alanyai a mélyinterjú esetében, a helyi gazdasági lehetőségek elsődlegesen
munkaképes lakosság, vállalkozók körében.
Szisztematikus véletlen rendszerű lekérdezés: a boltba menő emberek válogatás nélküli
megkérdezése. Ha egy család együtt ment be, akkor a család egyik tagját kérdeztük. A
lépcsőzetes

mintavétel

két

településen

történt,

egy

eseményen

a

résztvevők

megkérdezésével. A háttérváltozók KSH szerinti eloszlásához közelítve kiegészítettük utcai
lekérdezéssel.
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A lépcsőzetes mintavételi eljárás segítségével lehetőségünk nyílik arra, hogy a véletlen
mintavétel követelményeinek megfelelően alakítsunk ki mintát olyan esetben is, amikor
nincs teljes körű nyilvántartás, kimutatás az alapsokaság tagjairól.
Azokat a kérdőíveket, amelyeket hiányosan kaptuk vissza, kiszelektáltuk a rendszerből a
statisztikai hibák minimalizálása miatt.
Egyezés után kezdtünk értékelni. Összesen 121 értékelhető, 13 kérdésből álló 5
háttérváltozós ívet értékeltünk SPSS szoftverrel, szignifikancia szintet (p) t-próbával (Anova)
próbával és kereszt táblázatok segítségével állapítottuk meg. A szignifikáns eredményeket
táblázatban és/vagy diagrammon értékeltük. A változók közötti statisztikai összefüggések
vizsgálatára Khi-négyzet próbát alkalmaztunk. A khi négyzet próba két minőségi változó
közötti kapcsolat elemzésére alkalmazható statisztikai próba. Nominális vagy ordinális
mérési szintű változók esetében alkalmazhatjuk. A khi négyzet próba úgy működik, hogy az
SPSS program a cellák megfigyelt esetszámait hasonlítja össze azzal az elvárt esetszámmal,
amelyet akkor kapnánk, ha nem lenne kapcsolat a két változó között. Ha ez a kapcsolat
egyértelmű, akkor függvényszerű kapcsolatról; ha csak valószínűsíthető, akkor sztochasztikus
kapcsolatról beszélünk. Ha pedig nincs kapcsolat a két változó között, akkor azt állítjuk, hogy
a két változó független. Itt fontos tudnunk, hogy a khi négyzet szorosan kötődik az
asszociációs kapcsolat fogalmához és viszonylag hasonló kérdéskört rejtenek önmagukban.
Míg a khi négyzet4 próba maga a statisztikai próba, statisztikai teszt megnevezése, addig az
asszociációs kapcsolat a khi négyzet próba során alkalmazott változók közötti kapcsolat
megnevezése.

4

https://spssabc.hu/ketvaltozos-elemzes/khi-negyzet-proba
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4
4.1

Eredmények és értékelésük
Kis mintaszámú elemzések

4.1.1 Kereskedői egységek:
Általánosságban elmondható, hogy a legtöbb felmért kereskedés Mágocson található ez 10
vállalkozást jelent, utána Nagyhajmás következik 2 értékesítési hellyel, majd jönnek a
többiek 1-1 kereskedéssel. Ezek a kereskedők nagyrészt kiskereskedők, csak 1 vállalkozás
mondta magát zöldség-gyümölcs nagykereskedésnek, aki viszont Bikal kivételével az összes
településen értékesít. Mindössze két bolt árul helyi terméket: tésztát, tojást és pékárut
szerez be helyben. Ez úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos információ. Egyértelműen kiderül,
hogy az eredmény mögött nem elutasítás van, hanem a helyi termelésre vonatkozó
információ hiány, a kapcsolatok gyenge kohéziója adhat magyarázatot erre.
Ez az eredmény is azt tükrözi, hogy nagy feladat és lehetőség rajzolódik ki ezen területen.
Cél, a helyi termelésből származó termékek élelmiszer kiskereskedelmi egységekbe való
eljuttatása.
Arra a kérdésre, hogy vásároltak-e már helyi terméket, a válaszadók 50%-a igennel válaszolt.
Többségük kereskedőtől szerezte be a szükségleteit, kis részük piacról, míg 16 százalékuk
magától a termelőtől.
A helyi termékek beszerzésével kapcsolatban az alábbi problémákkal szembesültek a
kereskedők. Ezt az 11 ábra mutatja. Érdekesség, hogy összesen 3 problémát jelöltek meg,
míg ugyanerre a kérdésre a vendéglátással foglalkozók sokkal többféle választ adtak. A
kereskedők a megfelelő információkat hiányolták, kifogásolták a termékek árait, s
megjegyezték a termelők nehezebb megközelíthetőségét is. Ilyen kevés fajta válaszra az
lehet a magyarázat, hogy viszonylag ritkán találkoznak helyi termelőkkel és helyi
termékekkel, így nem tudott kialakulni bennük kritika a beszerzésekkel kapcsolatban.
Amennyiben kialakul egy helyi termelő közösség, biztosak vagyunk abban, hogy a válaszok
sokrétűek lesznek.
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11. ábra - Helyi termékekkel kapcsolatos problémák százalékos megoszlásban
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helyi termékekkel kapcsolatos problémák százalékos megoszlásban

Feltettük azt a kérdést is, hogy milyen termékeket lennének hajlandók a jövőben vásárolni
helyi termelőktől. Erre sokféle válasz érkezett, melyeket egy faluszövetkezet létrehozása
előtt mindenképpen érdemes tanulmányozni. A megadott válaszok azt mutatják, hogy a
kereskedők nem utasítanák el a helyi termelők termékeit, sőt vásárolnának is tőlük, amit a
12. ábra is mutat. Az azonban biztos, hogy ezek a vásárlások csak akkor valósulhatnak meg,
ha megfelelő a minőséghez kedvező termékár párosul. Emellett fontos megjegyezni, hogy a
jelenlegi erős szabályozású rendszerben a termelőnek a megfelelő igazolásokkal,
bizonylatokkal kell rendelkeznie. Ezeket az engedélyeket a termelőknek mindenképpen be
kell szerezniük. Ebben segítségükre lehetne egy faluszövetkezet, aki ismeri az aktuális
jogszabályokat s így segítséget tudna nyújtani termelő tagjainak.
A válaszokból az is kiderült, hogy a kereskedőknél helyi termék értékesítésének bevezetése
esetén nem kellene fejlesztést végrehajtaniuk. Meglátásuk szerint a jelenlegi adottságokkal
képesek lennének ezt az új termékkört befogadni. A helyi védjegy bevezetését illetően
megoszlanak a vélemények, szignifikáns eltérés nem rajzolódik ki.
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12. ábra - Terméktípusok, melyet a kereskedők hajlandóak lennének vásárolni
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A táblázatban látható, hogy a zöldség, gyümölcs és a tojás lenne az, amit mindegyik
kiskereskedő

egyértelműen

beszerezne

helyben

való

értékesítésből.

Ebből

következtethetünk arra, hogy a gyorsan romlandó, és nagy mennyiségben szükséges
alaptermékeket a gyors utánpótlás, rugalmas szállítás és kisebb távolság miatt célszerű lenne
helyben beszerezni. A méz, lekvár, befőtt és savanyúság olyan kézműves élelmiszer
kategóriát képviselnek, amely nemcsak minőséget hoz a kiskereskedelmi egységbe, hanem
identitástudatot is sugall. A húskészítmény, tej, tejtermék, pékáru, általában a kedvezőbb árérték arány miatt, illetve az élelmiszerszabályozás és termékelőállítás szabályozása miatt
egyszerűbben szerezhető be a nagykereskedőtől. Ami nem figyelmen kívül hagyható, hogy
ezen élelmiszerek kevesebb időt töltenek a polcon, beszerzésük nehézkesebb. A hús és
tejtermékek folyamatos hűtést igényelnek a szállítás során is, az élelmiszer higiéniai
szabályozás szerint nem szakadhat meg a hűtési lánc. Ezen okokból egyszerűbb a
megfelelően szállító nagykereskedővel folytatott üzleti kapcsolat. A táblázat szerint a
tőkehús és az alkoholos italok kereskedelme a legnehezebben elképzelhető helyi szinten.
A válaszadóknak feltettük azt a kérdést is, hogy részt venne-e térségi kezdeményezésekben?
Az erre a kérdésre adott válaszok azért érdekesek, mert ebből kiderülhet, hogy mennyire
lehet aktivizálni a térség kereskedőit egy helyi termékfejlesztéssel kapcsolatos koncepció
megvalósításába. Az alábbi lehetséges térségi fejlesztési témákat kínáltuk fel.
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 Helyi termékpolc kialakítása
 Helyi értékesítési pontok hálózatának kialakítása
 Helyi termelők együttműködésének kialakításában részvétel
 Közös helyi termék bolt létrehozása, üzemeltetése
 közös marketing tevékenység szervezése
 Törzsvásárlói kedvezményrendszer kialakítása
 Turisztikai tematikus út megállóhelyek kialakítása
A lehetséges válaszok lehettek: 1. nem vennék részt, 2. talán részt vennék, 3. inkább részt
vennék, 4. igen, részt vennék.
Az eredmények önmagukért beszélnek, s talán vannak, akiket meglepnek. A helyi
termékpolcok kialakítását senki sem utasította el, még ha nem is annyira fontos minden
kereskedő számára, azaz mindenki csatlakozna a rendszer kialakításához. Sok kereskedő a
helyi értékesítési pontok hálózatának kialakításában is részt venne, két bolt tulajdonos ezt
nagyon fontosnak tartaná. A termelők együttműködésének segítésében is heten részt
vennének, vélhetően azért, hogy más-más termékekkel jelenjenek meg a termelők a helyi
piacon. A közös helyi termék bolt működtetésének lehetősége nem volt minden
vállalkozónak egyértelműen követhető irány, mivel ez önmagában konfliktus forrás
kiindulópontja lehet. Szokták mondani, hogy közös lónak túrós a háta. Valószínűleg a
közösködés ebben az esetben elriasztó volt. Ami meglepő, az az, hogy a válaszadók jelentős
része elzárkózik a közös marketing tevékenység lehetőségétől is. Legtöbben úgy gondolják,
hogy erre nincs szükségük, megoldják ezt maguk is. Sajnos tendencia, hogy a marketing
szerepét leértékelik a vállalkozók, pedig a sikeres gazdasági folyamatok kulcsfontosságú
tényezője. A marketing folyamatok elősegítésére célzott intézkedéseket lehetne kidolgozni.
Törzsvásárlói kedvezmény rendszerének kialakítását legtöbben támogatnák, ami érthető,
hiszen így könnyebben tudnának elkötelezett vásárlókat rendszerükben tartani. S érdekes,
de legtöbben turisztikai tematikus útvonalak megállóhelyeinek kialakításában is részt
vennének, természetesen akkor, ha ez érintené az ő boltjukat is!
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13. ábra - Térségi kezdeményezésekben való részvétel
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üzemeltetésben lévő egységeket is felmértük. Kiinduló pontként azért kerültek bele a
vizsgálandó körbe, mert jelentős mennyiségű alapanyagigénnyel tudnának fellépni a helyi
piacon. Felmérésünkben a mikrotérségből 7 szereplő adatait dolgoztuk fel, mely szereplők
között dominálnak a főzőkonyhák, mint a legtöbb nyersanyagot felvásárló, felhasználó
egységek. Összefoglalóan elmondható, hogy szükségleteik közel 100%-át térségünkön
kívülről, nagykereskedőktől szerzik be, de megtalálhatóak a helyi beszállítók is kisebb
volumenben.
Ha a főzőkonyhák átlagos napi adagját tekintjük, elég szép számot kaphatunk. Bikalon 250
főre, Mágocson 340 főre, Alsómocsoládon 70 főre főznek naponta. Ez összesen 660 fő
ellátását jelenti hétköznapokon. A nyári időszakban ez a kapacitás lecsökken, hiszen kiesik a
Mágocsi iskola konyhája, de így is közel 500 fő napi étkezését biztosítják ezek az egységek.
A felmérésben szereplő egységek az alábbi megoszlásban értékesítik az ételt.
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14. ábra - Főzőkonyhák értékesítési jellemzője

FŐZŐKONYHÁK SZÁMA
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Az alábbi diagramon vannak átfedések is, így van olyan konyha, mely menü nélkül főz, de
vállal cateringet vagy rendelésre kiszállítást.
A következő kérdés a helyi gazdaság kialakítása szempontjából nagyon fontos ugyanis azt
kérdeztük, hogy a konyha vásárol-e jelenleg helyi terméket. Itt a válaszadók 2/3-a válaszolt
igennel, ami jelentős. Azonban azt meg kell jegyezni, hogy a válaszadók közt volt olyan is, aki
a térségben lakó kereskedőtől vett termékeket is helyi terméknek definiálta, attól
függetlenül, hogy maga a termék nem helyi gazdaságban került előállításra. A
válaszadásokból egyértelműen kiderült, hogy a konyhák az étel előállításához az
alaptermékeket elsősorban nagybani értékesítőtől veszik, aki megrendelés után címre
szállítja az árut. A konyháknak voltak próbálkozásaik, hogy helyben szerezzék be a
termékeket, de bizonytalan volt a szállítás, ingadozó a minőség, így elvetették a lehetőséget.
Nagy probléma az is, hogy igazából nem tudják, hogy ki, mit, mikor termel, illetve azt is
felvetették, hogy jó lenne, ha egy adatbázisban, egy hírújságban, vagy bárhol utána
tudnának nézni, hogy mit hol és mikor kapnak meg a térségben.
Ha minden körülmény adott, alapvetően a konyhák nagy része hajlandó helyi terméket is
vásárolni

szükségleteik

kielégítésére.

Ezeket

a

helyi

termékeket,

amelyet

vásárolnak/vásároltak általában kereskedőtől szerzik be, de viszonylag sokan vannak azok is
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akik termelő gazdaságból, háztól is. A konyha ellátására szánt élelmiszer a helyi termelők
mellett megvásárolható a nagy gazdaságfejlesztési programok keretében megtermelt
termékek egy részéből, vagy a Start foglalkoztatás keretében végzett mezőgazdasági
tevékenység által megtermelt javakból. Ez utóbbiaknál egyöntetű vélemény volt a termékek
nem túl jó minősége, ami piaci alapon való termelés esetén pozitív irányba változna – piaci
hatás. Amire viszont mindenképpen felhívnánk a figyelmet, az az, hogy klasszikus helyi
termelői piacon egyik érintett sem vásárol.
15. ábra – Helyi termék beszerzési források
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Azok, akik vásároltak/vásárolnak helyi terméket a mikrotérség települései közül legtöbben
Bikalról szerzik be alapanyagaikat. Ezt követi Mágocs, majd Alsómocsolád. Nagyhajmást és
Mekényest senki sem említette. Vásároltak még helyi terméket Orfűről és Cserdiből is, ami
azt jelenti, hogy ott eljutottak arra a szintre, hogy már kistérségen kívül is értékesítenek.
Hosszú távon ez lenne a célja ennek a közösségnek is.
Az interjúk során feszegettük azt a kérdést is, hogy milyen problémákkal találkoztak a helyi
termékek beszerzése során. Erre legtöbben a „nincs információm a termelőkről/ termelői
termékekről” választ adták. Ez a jövőt illetően nagyon fontos feladata lesz a koordináló
szervezetnek, faluszövetkezetnek. Fel kell építeniük egy olyan rendszert, melyben a
termékek lehetséges vásárlói rendszeres, napi információkkal rendelkeznek a beszerezhető
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termékekről. A válaszadók harmada jelezte azt is, hogy a helyi termelőknek sokszor
nincsenek meg a szükséges papírjai, engedélyei, a termékek jelölése sokszor hiányos.
Ugyancsak harmada kifogásolta, hogy a helyi termékek drágábbak, mint amilyen áron ők be
tudják szerezni alapanyagaikat. A válaszok összefoglalása tehát: a legfontosabb probléma az
információ hiány, a következő sorban rögtön a bizonylatok hiánya, a számlaképesség,
valamint drágábbak a kistermelői termékek. Másodsorban pedig nem szállítanak
mennyiséget, nincs ideje a termelőtől beszerezni, nincs választék, vagy egyszerűen nem
szimpatikus a termelő.
16. ábra - Főzőkonyhák problémái a helyi termékekkel
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A következő kérdésre adott válaszok egy jövőbeni faluszövetkezet számára nagyon fontosak,
hiszen erre alapozva lehet majd megfelelő stratégiákat kialakítani a termelendő termékekkel
kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy ki kell alakítani azt, hogy melyek azok a termékcsoportok,
amelyekkel érdemes lehet elindulni, s melyek azok, amelyekkel későbbi körökben lehet
foglalkozni. Amit a táblázatban nem szerepeltetünk, azok olyan termékek, amelyeket egyik
interjúalany sem választott. Ilyenek a tőkehús, halfélék, tej, mélyhűtött áruk, konzervek. S itt
eszünkbe juthat az is, hogy egy kialakítandó szervezet felelőssége óriási hiszen, ha beindítják
a helyben termelés láncolatát, látni fogják, hogy a termékek vásárlására mekkora igény
mutatkozik a konyháknál. Ezek a számok akár akkorák is lehetnek, hogy ezeket csak nagyon
nehezen lesz képes a helyi közösség termelése lefedni. Viszont, ha elindul a helyi termékek
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szállítása a konyhákra, azt hosszú távon fenn is kell tartani. Mivel minden bizonnyal az első
körös csatlakozók közt lesznek olyanok is, akik egy idő múlva befejezik tevékenységüket,
ezért a termelés során fontos feladat lesz, hogy mindig legyenek új csatlakozók, akik átveszik
a kilépők helyét. Ami nagyon fontos, hogy nem lehet a konyhák nehezen megszerzett
bizalmát eljátszani! Ha egyszer beindul a helyi termékek helyben értékesítése, azt fenn is kell
tartani mindenáron és hosszútávon.
17. ábra - Helyi termékek rangsorolása a jövőre vonatkoztatva
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milyen helyi termékeket vásárolna a jövőben

4.2

Nagymintás lakossági lekérdezés eredményei

A diagrammok elemzésekor nem szabad elfelejtenünk, hogy ezek a kérdések az adott
település lakosságának a megítélését tükrözik az adott téma iránt. Feltételezzük, hogy a
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tágabb környezet, teljesen máshogy viszonyul a helyi termelésből származó termékekhez,
mint a környezetében lévő emberek.
18. ábra - Ismer helyi termelőt a településen?
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Arra a kérdésre, hogy ismer-e helyi termelőt a településen az emberek közel 90 százaléka
pozitív választ adott, még annak ellenére is, ha nem vásárolt náluk. Érdekes, hogy az
emberek 10 százaléka abszolút nem hallott azokról a települési termékekről, amelyeket az
emberek közel 90 százaléka ismer/fogyaszt.
19. ábra - Vásárolt/vásárolna-e helyi terméket?
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Total

A lakosság azon csoportja, amely ismeri a helyi termelésből származó élelmiszert, esetleg
magát a termelőt is – ezt az előző ábrán 89,3 százaléknak tüntettük fel – tíz százalékuk nem
vásárolja meg a termékeket. ami viszont leszögezhető, hogy az emberek 81 százaléka vásárol
belőlük.
20. ábra - Ön hajlandó akár magasabb árat fizetni ezekért a termékekért?
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A lakosság 40 százaléka nem hajlandó magasabb árat fizetni a termékekért, ellenben 60
százalékuk jól tudja, hogy az egyedi, kézműves, kisüzemi termékek mindig drágábbak, mint a
tömegcikkeket gyártó és forgalmazó üzletek sorozatgyártásból származó termékei.

MI AZ ÖN JOGI STATUSZA?

21. ábra - Helyi termékek vásárlására szánt magasabb összeg
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A 21. ábrán láthatjuk, hogy a magasabban kvalifikált, feltehetően jobb anyagi körülmények
között élők több, mint 90 százaléka fontosnak tartja azt, hogy jobb, megbízhatóbb termékért
magasabb árat kell fizetnie. A munkanélküli korosztály nem áldoz helyi termékekre.
Megvizsgáltuk, hogy az emberek milyen okból döntenének a helyi termék megvásárlása
mellett, a preferencia diagrammokat egymás utáni sorrendben helyeztük el, az elsődleges
szempont került legelőre. A sorrend: ízletesség, magas minőség, segítség a családoknak,
közelség, jó ajándéknak tartom és végül a tetszetősség a legkevésbé fontos szempont a
vásárlásnál.
22. ábra - A helyi kézműves termék választásának okai
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A megkérdezettek döntő többsége a helyi, kézműves termékeket finomnak véli, ez alapján
dönt a vásárlás mellett. A lokális gazdasági folyamatok tudatos fenntartása a vásárlás által,
szintén az első szempontok között végzett. Ugyanúgy, mint a magas minőség. Az elért
eredményekből arra következtethetünk, hogy az ízletesség és a magas minőség elvárt
jellemző a helyben előállított élelmiszerek körében. A legkevésbé a tetszetősség szerepelt,
ami arra utal, hogy a puritán dizájn (pl. egyszerű papírba csomagolt élelmiszer, a dobozba
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adagolt sajt) nem áll messze a vevői elvárásoktól. A válaszadók többsége nem tartja jó
ajándéknak, noha látható, hogy néhányan ettől eltérő véleményen vannak. A közelség, a
közelben elérhetőség sem szempont, mivel az internetes kereskedelem világában már
máshogy értelmezhetők a távolságok. Egyre kevésbé számít, hogy milyen messze van
egymástól a vevő és az eladó. Ezért arra következtethetünk ebből, hogy a helyi termék
helyett a kézműves termék szót érdemes használni, és itt is megjegyeznénk, hogy az eladó és
a vevő közötti szoros és közvetlen kapcsolat a helyi terméket meghatározó dimenzió, és nem
a földrajzi távolság vagy a közelség a mérvadó. inkább az ízletes kézműves termék közvetlen
értékesítése a pontos meghatározás.
23. ábra – Kiegészítő, illetve mezőgazdasági tevékenység
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A lakosság nagy részének sem kiegészítő tevékenységre, sem pedig mezőgazdasági
tevékenységre nem jutna ideje.
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24. ábra - Kiegészítő tevékenységre szánt idő
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Az ábráról leolvasható, hogy az emberek nem szívesen szánnak kiegészítő tevékenységre
időt. Láthatjuk, hogy a munkanélküliek fele sem adná fel állandó tevékenységét, ami
véleményünk szerint azt jelenti, hogy a másodállás vagy résztevékenység nem jelent számára
valódi megoldást. Összességében nem szánnak az emberek másodtevékenységre időt.
25. ábra - Közös érdekképviselet általi biztonság
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A közös érdekképviselet általában biztonságot jelent az embereknek. mindössze 26,4
százalék véleménye tér el ettől. Itt egyértelműen –a kérdőívben ki is emelten – arra
gondoltunk, hogy a mezőgazdasági tevékenységben, biztonságot nyújt-e. A közösségi
folyamatok elősegítése, a termelés szinkronizáció, a közös értékesítés és beszerzés miatt
érthető, hogy egyszerűbb egy közösség tagjaként végezni az adott tevékenységet.
26. ábra - Szívesen vállalkozóvá válna, ha ehhez minden segítséget megkap?
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A megkérdezettek körülbelül ötven százaléka nem szeretne vállalkozóvá válni még akkor
sem, ha ehhez minden segítséget megkap.
A következő grafikonon hasonló a helyzet. A 27. ábrán meglepő eredményeket találtunk. Az
alapfokú végzettségűek kisebb hajlandóságot mutattak a vállalkozóvá válásra, mint a felsővagy középfokú végzettségűek.
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27. ábra - Vállalkozóvá válás hajlandósága
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A 28. ábrán azt a kérdést járjuk körül, miszerint a vidéken élők lehetőségei kapcsolódhatnak
a gazdálkodáshoz.
28. ábra - Mit gondol, a vidéken élők lehetőségei kapcsolódnak-e a gazdálkodáshoz?
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A megkérdezettek 81,8 százaléka szerint a vidéken élők lehetőségei kapcsolódnak a
mezőgazdasághoz. Itt tulajdonképpen arra voltunk kíváncsiak, hogy az eredeti vidéki élet
adta lehetőségekkel számolhatunk-e, a modell megalkotásakor.
29. ábra - Milyen segítséget venne szívesen a termeléshez
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A 29. ábrán láthatjuk, hogy az emberek többsége szakértői és pénzbeli segítséget vár. A
weboldalon, újságban és bármelyik nyomtatott vagy online médiumban való közös
megjelentetés nem érdekli őket, sőt még inkább elutasítják. A financiális lehetőségeken belül
a pályázati lehetőségeket értjük, a támogatási rendszerrel kiegészítve, a mezőgazdasági
termelés esetén.
Tehát a sorrend, amely lehetőségeket igénybe venne a termeléshez: financiális, azaz
pénzbeli, szakértői, közös beszerzések, reklám-marketing, végül pedig a közös megjelenési
felület.
A következő ábrán egyértelmű szignifikáns különbség van azok között, akik, ha
szövetkezetben lehetne termelni; elkezdenének, mint azok között, akik nem vágnának bele
egy új termelési folyamatba akkor sem, ha szövetkezeti struktúra állna mögöttük. Az adatok
kiértékelése során látszódott, hogy ha egy szervezeten belül összekapcsolódhatnak a
termelők, nagyobb biztonságban éreznék az üzleti folyamataikat. Sokan vannak azok, akik a
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vidék potenciálját szinte semennyire nem használják ki, nem termelnek, ingáznak a
munkahelyükre. Ők alkotják azt a csoportot, akik egy kialakult szervezetbe behívhatóak és
tudnának termelni. Lehetőségeik adottak, területtel rendelkeznek.
30. ábra - Szövetkezeti háttérrel hamarabb belevágva a termelésbe?
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5

Összegzés

A kereskedők a megfelelő információkat hiányolták a helyi élelmiszer körül, kifogásolták a
termékek árait, s megjegyezték a termelők nehezebb megközelíthetőségét is.
Mindössze két bolt árul helyi terméket: tésztát, tojást és pékárut szerez be helyben. Ez úgy
gondoljuk, hogy nagyon fontos információ. egyértelműen kiderül, hogy az eredmény mögött
nem elutasítás van, hanem a helyi termelésre vonatkozó információ hiány, a kapcsolatok
gyenge kohéziója adhat magyarázatot erre.
Ez az eredmény is azt tükrözi, hogy nagy feladat és lehetőség rajzolódik ki ezen területen.
Cél, a helyi termelésből származó élelmiszer kiskereskedelmi egységekbe való eljuttatása.
A kereskedők a megfelelő információkat hiányolták, kifogásolták a termékek árait, s
megjegyezték a termelők nehezebb megközelíthetőségét is. A vásárlások a helyi termelőktől,
csak akkor valósulhatnak meg, ha megfelelő a minőséghez kedvező termékár párosul.
Emellett fontos megjegyezni, hogy a jelenlegi erős szabályozású rendszerben a termelőnek a
megfelelő igazolásokkal, bizonylatokkal kell rendelkeznie. A válaszokból az is kiderült, hogy a
kereskedőknél helyi termék értékesítésének bevezetése esetén nem kellene fejlesztést
végrehajtaniuk, meglátásuk szerint a jelenlegi adottságokkal képesek lennének ezt az új
termékkört befogadni. A helyi védjegy bevezetését illetően megoszlanak a vélemények,
szignifikáns eltérés nem rajzolódik ki.
A helyi termékpolcok kialakítását senki sem utasította el, még ha nem is annyira fontos
számára, azaz mindenki csatlakozna a rendszer kialakításához.
A közös helyi termék bolt működtetésének lehetősége nem volt minden vállalkozónak
egyértelműen követhető irány, mivel ez önmagában konfliktus forrás kiindulópontja lehet.
Ami meglepő, az az, hogy a válaszadók jelentős része elzárkózik a közös marketing
tevékenység lehetőségétől. Legtöbben úgy gondolják, hogy erre nincs szükségük, megoldják
ezt maguk is. Sajnos tendencia, hogy a marketing szerepét leértékelik a vállalkozók, pedig a
sikeres gazdasági folyamatok kulcsfontosságú tényezője.
A kiskereskedő boltosok bizonyos termékekre vonatkozóan tettek kísérletet a felvásárlásra
és értékesítésre, de nincsenek jó tapasztalataik. Többnyire bizonytalan volt a szállítás, és
ingadozó a minőség.
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A főzőkonyhák kétharmada dolgozik helyi termelésből beszállított alapanyaggal, de sokszor
pontatlanul definiálják a helyi termék fogalmát. Általánosan követik azt a helytelen
sztereotípiát, miszerint ha helybéli kereskedő portékáját veszik meg, helyi termelésű
alapterméket vesznek. Nem is tudatosul bennük, hogy a helyszínen értékesítő kereskedő, a
nagybani piac termékeit teríti a falvakban. Azonban azt meg kell jegyezni, hogy a válaszadók
közt volt olyan is, aki a térségben lakó kereskedőtől vett termékeket is helyi terméknek
definiálta, attól függetlenül, hogy maga a termék nem helyi gazdaságban került előállításra.
A konyha ellátására szánt élelmiszer a helyi termelők mellett megvásárolható a nagy
gazdaságfejlesztési programok keretében megtermelt termékek egy részéből, vagy a Start
foglalkoztatás keretében végzett mezőgazdasági tevékenység által megtermelt javakból. Ez
utóbbiaknál egyöntetű vélemény volt a termékek nem túl jó minősége, amit piaci alapon
való termelés esetén pozitív irányba változna – piaci hatás.
Lakossági vélemények
Érdekes, hogy az emberek 10 százaléka abszolút nem hallott azokról a települési
termékekről, amelyeket az emberek közel 90 százaléka ismer/fogyaszt.
A lakosság 40 százaléka nem hajlandó magasabb árat fizetni a termékekért, ellenben 60
százalékuk jól tudja, hogy az egyedi, kézműves, kisüzemi termékek mindig drágábbak
A magasabban kvalifikált, feltehetően jobb anyagi körülmények között élők több, mint 90
százaléka fontosnak tartja azt, hogy jobb, megbízhatóbb termékért magasabb árat kell
fizetnie. A munkanélküli korosztály nem áldoz helyi termékekre.
Megvizsgáltuk, hogy az emberek milyen okból döntenének a helyi termék megvásárlása
mellett, a preferencia diagrammokat egymás utáni sorrendben helyeztük el, az elsődleges
szempont került legelőre. A sorrend: ízletesség, magas minőség, segítség a családoknak,
közelség, jó ajándéknak tartom és végül a tetszetősség a legkevésbé fontos szempont a
vásárlásnál.
A lakosság nagy részének sem kiegészítő tevékenységre, sem pedig mezőgazdasági
tevékenységre nem jutna ideje.
A közös érdekképviselet általában biztonságot jelent az embereknek. mindössze 26,4
százalék véleménye tér el ettől.
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A megkérdezettek körülbelül ötven százaléka nem szeretne vállalkozóvá válni még akkor
sem, ha ehhez minden segítséget megkap.
Az alapfokú végzettségűek kisebb hajlandóságot mutattak a vállalkozóvá válásra, mint a
felső- vagy középfokú végzettségűek.
Tehát a sorrend, amely lehetőségeket igénybe venne a termeléshez: financiális, azaz
pénzbeli, szakértői, közös beszerzések, reklám-marketing, végül pedig a közös megjelenési
felület.
Az

adatok

kiértékelése
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összekapcsolódhatnak a termelők, nagyobb biztonságban éreznék az üzleti folyamataikat.
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6

Következtetések és javaslatok a faluszövetkezeti modell kialakítására

A végzett sokrétű kutatás adatait felhasználva, kijelenthetjük, hogy egy faluszövetkezet
létrehozása indokolt a helyi gazdaság fellendítésére.
Célja:
 olyan helyi gazdasági folyamatok megtalálása, működtetése, amely folyamatok
haszna a térség fellendítését szolgálja
A modell a helyi gazdaság irányítását, a helyi termelést, értékesítést kapcsolja össze és egyéb
fontos termeléshez, valamint a helyi gazdálkodáshoz szükséges információk gyűjtő
szervezete lehetne. Működése demokratikus, tagjai közös értékrendet alakítanak ki a
gazdálkodásban, közösen belátják, hogy a helyben maradás kulcsa a gazdasági folyamatok
élénkítése. A közös párbeszéd elősegíti az információ áramlását, nagyon fontos, hogy
kialakuljon az a kapcsolati és ismertségi háló, amelyben a termelést és az értékesítést
szinkronizálni lehet.
Tagjai:
 természetes személyek,
 jogi személyiséggel rendelkező társaságok,
 civil szervezetek,
 önkormányzatok
A termelőkön kívül beléphetnek a fogyasztók és a felvásárlók is a tagok közé, végső soron
pedig fogyasztási-termelési hálózatba érdemes csoportosulni, semmint lakóhely szerint.
Az Ötfalu szövetsége nagyon fontos, hogy egy nagyobb térségi egységet alkosson, hiszen
akkor lesz olyan méretű, hogy szinte önfenntartóvá vállhat. A végső cél természetesen az
ehhez való közelítés, még akkor is, ha ez nem teljes egészében valósul meg. Minél zártabb a
kör, annál szilárdabb a gazdaság, a belső folyamatok kedvező irányba mennek. A
faluszövetkezet sokrétű működésű lehet, önálló tevékenységekkel, szolgáltatásokkal.
Szolgáltatások:
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 közösségi termelői bolt,
 vállalkozói/kistermelői/őstermelői kapcsolati halmaz- online és/vagy nyomtatott
megjelenítése,
 gazdasági mentor tevékenység
A faluszövetkezet kialakítása a térségi kapcsolati rendszer megalapozására kedvező, ez pedig
kihat a gazdasági folyamatokra.
Tevékenységek lehetnek:
 szolgáltatások- tanácsadás- gazdasági/jogi,
 üzleti partnerek keresése a térségben,
 azonos irányultsági szereplők szintetizálhatósága bizonyos feladatok mentén (pl.
homoktövis-termesztő biogazdálkodók a közeli kisboltba való termékbeszállítása,
vagy közös eseményen való megjelenése),
 közös értékesítés,
 marketing bázis megteremtése,
 a térségen kívüli beszerzés vagy kiszállítás közös tervezése- egység alkotása.
Ezt nem feltétlenül szükséges védjegy rendszerben tömöríteni, mivel annak használata
leszűkítheti a kört.
Marketing eszközök:
 célszerű olyan közös jellemzőket találni, ami a térségre vonatkoztatható, de széles
skálájú termék és szolgáltatás rendszereket tud kiszolgálni.
Összességében olyan egységet célszerű létrehozni, amely nem törekszik erős identitásra,
mert akkor a benne lévő települések elveszítik a jellemzőiket, a sajátosságaikat. Viszont
erős kapcsolati rendszert érdemes felállítani, amely megléte fellendítheti a helyi
gazdaságot. Mindez pedig végső soron olyan pozitív változásokat generál, amelyek a falvak
közösségeire is erős hatással lesznek a folyamatok pedig képessé válnak megőrizni az
értékeket, mindezzel együtt a falvak lakosságát.
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7

A faluszövetkezet javaslat alapján megvalósult kezdeményezés

A faluszövetkezet koncepciót a projektben résztvevő települések kulcs emberei
műhelymunka keretében ismerték meg. A közös gondolkodás alapján a koncepció
megvalósítására a műhelymunka résztvevői pilot indítását tartották célszerűnek.
A pilot indítására a Gyerekesély program keretében nyílt lehetőség, a „Termelj velünk!”
projekt keretében.
7.1

Gyerekesély – Termelj velünk! elnevezésű program

A Gyerekesély Program országszerte működik, több más projekt is fut, a helyi és térségi
programok az ország leghátrányosabb helyzetű térségeiben élő gyermekek esélyeinek
javítását végzik.
A „Termelj velünk!” projekt keretében az uborkázásból származó plusz bevétel a családon
keresztül a gyermekek helyzetét is javítja, ezáltal is csökkentve további leszakadásukat. A
„Termelj velünk!” projekben húsz, szegénységben élő család vesz részt a Hegyháti járás több
településén, a program teljes éves költsége 7-10 millió forintra tehető. 2021 után
megszűnnek az uniós források, az uborkázás finanszírozását máshonnan kell megoldaniuk,
jelenleg kutatják a lehetőségeiket.
A Gyerekesély programból befolyt pénz jelenti a családok számára azt a tőkét, ami az
induláshoz, az uborkás kiépítéséhez kell. A családok a saját földjüket művelik, jellemző, hogy
térségben lakók nagy hátsó kerttel rendelkeznek.
A környéken nincs nagy felvásárló. A konzervgyáraknak egyébként is kevesebb haszonnal
tudnák eladni a terméket, hiszen nyomott áron vásárolnák fel. Baranyában lerövidítik a
felvásárlási láncot, és közvetlenül értékesítik az uborkát a vásárlóknak.
A 3-6 centiméteres uborka ára náluk 330-350 Ft/kg, a 6-9 centiméteresé 280-300 Ft/kg, az
ennél nagyobb pedig 100 Ft/kg áron eladó.
Szerencsés esetben a bekerülési költség két – háromszorosát is megkereshetik az uborkával,
ami olyan 500 ezer forintot jelent átlagosan évente a családoknak. Egy közfoglalkoztatott
havi bevétele 54 ezer forint, ez éves szinten 650 ezer forintot jelent, tehát az uborkázásból
szerzett pénz majdnem duplájára emelheti a bevételét egy embernek. Az értékesítés
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közvetítője a Brezik Szociális Szövetkezet, amely a program értékesítési keretét adja. A
családok őstermelőkké váltak, a szövetkezet felvásárlási jeggyel viszi el a terméket. Az
eladást a két polgármester intézi: Gulácsi Erika, Szalatnak, illetve Kőműves József, Bikal
polgármestere.
Több család csatlakozott a Gyerekesély – Termelj velünk! elnevezésű programhoz, melynek
keretében a földjük megművelésével, uborkát termesztve juthatnak jövedelemhez a
rászorulók.
A program a bikali Brezik Szociális Szövetkezet által elnyert pályázat keretében valósult meg,
melynek egyik alprogramja tervezhető, elérhető, kiegészítő jövedelmet kíván biztosítani a
Hegyháti Járás területén élő gyermekek szüleinek. A programmal folyamatos mentorálás
mellett, egyszerű, kétkezi munkával biztosítható a plusz bevétel, mely a családon keresztül a
gyermekek helyzetét is javítja, ezáltal is csökkentve további leszakadásukat.
A mezőgazdasági program részeként 2019-ben 20 család termelt a saját földjén uborkát, és
volt, akinek 5-600 ezer forint jövedelmet hozott a föld megművelése.
A programot Gulácsi Erika, Szalatnak, illetve Kőműves József, Bikal polgármestere gyakorlott
mezőgazdászokként koordinálják az inputanyagok beszerzésétől a növényvédelmen át az
értékesítésig.
A családtagok közül egyvalaki őstermelővé válik. Ágon, Gödrén, Kisvaszaron és
Felsőegerszegen is több család csatlakozott az idén a programhoz, sőt van olyan közöttük,
aki a tavaly megművelt földterületét erre az évre megduplázta. A megtermelt uborkáért a
koordinátorok házhoz mennek és a családok meg is kapják az árát a zöldségnek.
A családok által megtermelt uborka értékesítése a bikali Brezik Szociális Szövetkezeten
keresztül bonyolódik, idővel szeretnék elérni, hogy nagyobb konzervgyárak számára is
tudjanak szállítani a zöldségből. A jövőre még biztosan folytatódó programhoz további
családok is csatlakozhatnak a hegyháton lévő településekről.
A Gyerekesély – Termelj velünk! elnevezésű program a Kiútprogram tapasztalataira épül.
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7.2

A Kiútprogram bemutatása

A Kiútprogram a legszegényebbeknek létrehozott foglalkoztatási program. Nonprofit
vállalkozásként segít Magyarország észak-keleti településein a mélyszegénységben élőknek,
hogy regisztrált őstermelővé vagy családi vállalkozóvá váljanak, és így munkájukból legyenek
képesek megélni.
A segítségnyújtás két fő eszköze
 a munkába integrált képzés-tanácsadás, valamint
 a fedezet nélküli kis összegű hitel.
Ahhoz igyekszik a feltételeket biztosítani, hogy ügyfelei (főként romák) saját erőforrásaikat
mozgósítva váljanak képessé maguk és családjuk anyagi és társadalmi helyzetén javítani.
Ügyfeleit piaci uborkatermelő rendszerekbe integrálja, jelenleg ez a tevékenység az, ami az
adott viszonyok között lehetőséget ad a közmunkától vagy a segélyektől való függetlenné
válásra. Ugyanilyen eszközökkel támogatja azt is, ha valaki saját, ígéretes vállalkozást
szeretne indítani. A program sajátossága, hogy nem függ a közfoglalkoztatástól és
kiszámíthatatlan állami pályázatoktól.
A Kiútprogram Magyarország északkeleti részén támogatja a mélyszegénységben élőket, a
családok a program mikrohiteléből kezdenek uborkatermelésbe a saját kertjükben. A nehéz
helyzetű családok egy szezonban akár félmillió forint plusz jövedelemre is szert tehetnek.
A program mikrohitelt nyújt a mélyszegénységben élő ügyfélnek, amit a szerződéskötés után
készpénz és áruhitel formájában kap meg. A programban a pénzhitel mértéke az uborkázásra
szánt terület nagyságától függ, a maximális összege nettó 150 ezer forint, amiből a
beruházáshoz szükséges eszközöket (például kútfúrást, öntözőberendezéseket, karókat)
vásárolhatják meg. Az ügyfelekkel szemben elvárás, hogy saját munkával vagy minimális
tőkével járuljanak hozzá a beruházáshoz. A szerződéskötéskor megállapítják a fizetési
ütemtervet, a felvett hitel nagyságától függően egy, illetve két év alatt kell visszafizetniük a
tartozást.
Nem pénzbeli, hanem áruhitel formájában kapják meg azokat az anyagokat, amelyeket
minden évben be kell szerezni az uborkázáshoz. Ezek közé az úgynevezett input anyagok
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közé tartoznak például a palánták, a műtrágya, és a termeléshez szükséges vegyszerek,
amiknek az ellenértékét a termelő által leadott uborka árából, hetente vonják le.
A program biztosítja az ügyfeleknek a biztos felvásárlást, erről szerződést is kötnek. Az
ügyfelek egy héten többször is adnak le uborkát, a leadott uborka értékének megfelelően
felvásárlási jegyet állítanak ki, amit péntekenként fizetnek ki számukra. Az összegyűjtött
uborkát a program egy helyben működő konzervgyárnak adja tovább. A Kiútprogram a
felvásárolt terméket évek óta a Zöldség-Fruct Kft.-nek értékesíti, minden évben kialkudott ár
szerint.
A konzervuborka termesztése május elejétől szeptember közepéig tart, így csak szezonálisan
jelent számára munkát és megélhetést.
A rendszer kulcsszereplője a terepmunkás, akinek nem csak szociális munkásként, hanem
termelőként is helyt kell állnia. A mentor szerepét betöltő terepmunkások a munkába állás
előtt a Kiútpogram által szervezett képzésen vesznek részt. A terepmunkások mindig az adott
környéken laknak, de a saját lakóhelyükön nem dolgoznak. A mentor folyamatos
kapcsolatban áll a családdal, hetente körbejárja a kerteket, de telefonon is rendelkezésre áll.
Nem csak a termeléshez szükséges tudást adja át az ügyfeleknek, hanem segít az
ügyintézésben is a falugazdásznál, vagy a NAV-nál.
A terepmunkások egyszerre több településen is dolgoznak, akik ha egy új falut be akarnak
bevenni a programba, akkor az első lépések egyike, hogy felveszik a kapcsolatot a
kontaktszemélyekkel. Mivel nincs egy bevált recept, a mentornak ennél a pontnál kreatívnak
kell lennie. A kontaktszemély olyan helybéli, aki kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik a
faluban, és akinek a véleményére adnak a helybeliek, az ügyfeleket az ő segítségükkel a
fórumokon keresztül toborozzák. A jelentkezőkkel a mentor személyesen beszélget el, ami
során többek között kiderül, hogy megfelelnek-e a szegénységi kritériumoknak, kezelhető-e
a háztartások esetlegesen meglévő adósságállománya, és van-e valós akarat az őstermelővé
váláshoz.
Amikor egy új ügyfél jelentkezik a programba, a munkafolyamat első lépése a rendszer
felállítása. Fel kell szántani a területet, és körülbelül 20 centiméter magas bakhátokat kell
felhúzni, továbbá fel kell állítani az oszlopokat, amire később az uborka felfuthat, és ki kell
húzni a talajtakaró fóliát. Ha nincs a területen még kút, akkor azt is fúratni kell, és ki kell
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építeni az öntözőrendszert is. Május a palántázás időszaka, amikor a palántákat a
szabadföldbe ültetik ki. A későbbiekben fontos a palánták növényvédelme, a kacsolás, és az
öntözés. A palánta elültetésétől számítva általában a hatodik héttől kezdődően általában
három hónapon át folyamatosan érik az uborka. Az uborkát eleinte kétnaponta, később
naponta kell szedni.
A mélyszegénységben élő romák számára ez a kiegészítő munka- és pénzkereseti lehetőség
korábban jellemzően nem volt elérhető.
A tudás hiányán kívül még legalább két dolog is útját állja, hogy a hátrányos helyzetű, főként
roma családok maguktól csatlakozni tudjanak az uborkatermesztéshez. Egyrészt az, amiről a
terepmunkás is beszélt: általában nincs meg az a kezdőtőkéjük, amiből a termesztéshez
szükséges eszközöket finanszírozni tudnák.
Másrészt a meglévő integrátorok nem is szívesen foglalkoznának roma családokkal. Mivel a
térségben nagy múltja van az uborkatermesztésnek, így úgynevezett integrátori rendszer
épült ki. Ez azt jelenti, hogy az integrátor (termelésszervező) biztosítja a palántákat és a
termeléshez szükséges vegyszereket az uborkát termesztő családoknak, és az integrátor
vásárolja fel az uborkát, hogy azt a konzervgyáraknak értékesítse.
A program több mint egy évtizede működik Magyarországon a Kiútprogram Nonprofit Zrt.
gondozásában. A program a bangladesi, Nobel-békedíjas Muhammad Junusz által
létrehozott Grameen-modellre épül: mélyszegénységben élő embereknek mikrohiteleket
nyújtottak, hogy önálló jövedelemtermelő tevékenységbe tudjanak kezdeni.
A program története két nagy szakaszra bontható. Magánforrásokkal indultak, de közben
megjelent egy európai uniós finanszírozási lehetőség. A program forrásainak nagy részét
kezdetben egy európai uniós projekt biztosította, közel másfélmillió euró (mai árfolyamon
500 millió forint) értékben. Emellett magánadományok és az állam segítsége is kellett,
utóbbi 100 millió forinttal támogatta a programot.
2010 és 2012 között a program:
 138 főnek nyújtott hitelt, összesen 70 millió forint értékben, tehát egy főre átlagosan
körülbelül félmillió forint hitel jutott. Tehát az 500 millió forintos támogatásnak
körülbelül a 15 százalékát fordították a hitelekre ebben a két évben.
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 Az 500 milliós uniós támogatásból a költségek nagy részét a rendszer kiépítése, a
terepmunkások fizetése és járulékai tették ki, amik jelentősen megdrágították a
működést.
Akkoriban problémás volt a hitelek visszafizetése is, az ügyfelek 70 millió forint hitelből 38
millió forintot fizettek vissza, vagyis csupán a hitelek 55 százalékát. A Kiút tájékoztatása
szerint ez a visszafizetési arány sokkal rosszabb, mint az MFI-k (mikrohitelezést lebonyolító
intézmények) mutatói, de a szakirodalom egyértelműen bizonyítja a kisvállalkozások kiemelt
sérülékenységét (az egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők, azaz a KIÚT ügyfelei még
inkább azok), ami nyilván befolyással van a fizetőképességükre és készségükre is. A program
nem igazán a törlesztésre, hanem sokkal inkább a vállalkozások életképességére koncentrált,
ez is jelzi, hogy a KIÚT sokkal inkább egy vállalkozás-fejlesztő szervezethez, mint egy MFI-hez
hasonlít.
A kísérleti időszakban a vállalkozások beindításához 200 000 forinttól 1 000 000 forintig
lehetett hitelt igényelni ötfős csapatoknak. A résztvevőket azzal próbálták motiválni, hogy a
következő csapattag csak akkor kapta meg a hitelt, ha az előtte lévő már megkezdte a
visszafizetést.
A legfontosabb problémák a következők voltak:
 a hitelvisszafizetési elmaradások egyre nagyobb arányúvá váltak,
 lelassult az új csoportok létrehozása és az új hitelek kihelyezése,
 megromlott a vezetés és a terepmunkások közötti bizalmi viszony.
A program munkatársai ezért változtattak a modellen, a potenciális ügyfelek meghatározása
során a korábbinál sokkal nagyobb figyelmet fordítottak a vállalkozásra való alkalmasságra,
és azok kiszűrésére, akik csak a pénzre utaznak. A program elfogadta, hogy nem minden
mélyszegénységben élő emberen tud segíteni.
Az első időszakban gyakran hónapok teltek el úgy, hogy számos terepmunkásnak nem
sikerült csoportot szerveznie, amiben a tapasztalatlanság is közrejátszott. Idővel ez a
probléma megoldódott, mivel a Kiútprogram egyre ismertebbé vált a potenciális ügyfelek
körében. 37 terepmunkás tett eredményes vizsgát, számuk a pszichés terhelés miatt hamar
12-re csökkent, a mentorok napi szinten szembesülnek a mélyszegénységgel.
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Miután véget ért az uniós pályázat időszaka, a program számos változáson ment keresztül:
 A program ma már csak az uborkázásra koncentrál.
 A terepmunkások száma a költségek lefaragása miatt négyre csökkent.
 Felhagytak a csoportos hitelezés gyakorlatával is, 2013 óta egyéni felelősséget kell
vállalniuk az ügyfeleknek. A csoportos hitelezéssel az volt a probléma, hogy
megszűnik a hitelezés, ha a csoport valamelyik tagja nem törleszt, ez a gyakorlat a
magyarországi cigány közösségekben láthatóan nem volt működőképes.
 A központi szervezet kiépült, így arra a későbbiekben kevesebb pénzt kellett
fordítani.
A pilot időszakban a működési költségek igen magasra rúgtak, amit a terepmunkások bérével
és dologi kiadásaival, a központi szervezet kiépítésének költségeivel magyaráztak a szerzők.
A szervezet 2013 óta állami és uniós segítség nélkül, a Polgár Alapítvány az Esélyekért
pénzügyi támogatásával és magánadományokból működik.
Miután jóval kevesebb lett a rendelkezésre álló forrás, csökkent a program léptéke is, a
Kiútprogram kizárólag az uborkatermesztési projektet folytatta Borsod-Abaúj-Zemplén és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében így kevesebb terepmunkás is elegendő volt a
működéshez.
Évenként 70-100 családdal működnek együtt, évente mintegy a felük új, sok korábbi
ügyfelük már önállóan tevékenykedik. A szervezet jelenleg Északkelet-Magyarországon
mintegy 15, romák által sűrűn lakott településén van jelen. A költségeket más területen is
ésszerűsítették, a külső integrátorokkal az volt a baj, hogy túl magas áron adták el az
eszközöket, ezért a program átvette az integrátori teendőket is.
Nemcsak, hogy olcsóbb, mint a közmunkaprogram, de – a szezonban legalábbis – lényegesen
jelentősebb bevételt hoz az ügyfeleknek, mint a közmunka, amivel még a családi
kedvezmény mellett sem lehet havi százezer forintot megkeresni.
Az uborkázásból egy család – a vállalt folyómétertől és az időjárástól függően – 250-700 ezer
forint közötti összeget tud tisztán kivenni egy szezonban. Ami azonban a legfontosabb,
ellentétben az állami programokkal, a Kiútprogram ötvözi a szakmai képzést a legalább
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ennyire fontos mentális támogatással, amire a résztvevőknek nagy szüksége van, hogy
sikerrel vehessék az új vállalkozásuk során felmerülő ezernyi nehézséget.
31. ábra -Uborka termelés számokban

2013 és 2019 között évi 80-100 ügyfele volt a programnak, ami a terepmunkások, az
uborkázáshoz szükséges szaktanácsadók és a két fős menedzsment bérével együtt átlagban
évi 50 millió forintba kerül.
32. ábra – Kiutas ügyfelek száma

Az uborkatermesztés szezonális munkát tud biztosítani, így nem képes egész évben
megélhetést nyújtani a családoknak. Ennek megoldására indították útjára 2018-ban a
munkaerőpiaci beilleszkedési programot, hogy segítsenek továbblépni egy tartós munkahely
felé.
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Néhány sikeres év után a résztvevők sokat fejlődnek, többen alkalmassá válnak arra, hogy
kilépjenek a munkaerőpiacra. A térségben élőket felkészítik az álláskeresésre, összekötik a
betanított munkásokat kereső üzemekkel, majd támogatást nyújtanak a foglalkoztatottság
megtartásában.

További

probléma,

hogy

a

program

fenntartása

költséges

a

magánadományozók számára, hiszen állami és uniós támogatásra nem számíthatnak.
Az anyagi korlátok miatt jelenleg csak az uborkatermesztést tudják támogatni, pedig igény
lenne a saját vállalkozások felkarolására is. A Kiútprogram ügyfelei azért is tudnak az
uborkázásban elhelyezkedni, mert évről évre egyre kevesebb konzervuborkát termelnek
Magyarországon, aminek az egyre növekvő munkaerőhiány az oka, nincs ugyanis aki leszedje
az uborkát.
A Kiútprogramban az évek folyamán több más termékkel is próbálkoztak. Az egyik kísérlet a
fóliás kordonrendszeres uborkatermesztés volt, a másik pedig a paprika termesztése. Egyik
termék sem tudott nyereséget hozni, éppen a költségeket fedezte a bevétel. Vállalkozási
ötletük volt a fürjtenyésztés, fürjtojás értékesítés, de nem sikerült megbízható, tőkeerős
integrátor típusú vállalkozót találni. A Kiútprogram működésének első 2 évében egy európai
uniós pályázat keretében lehetőség volt ugyanebben a konstrukcióban (mikrohitel,
mentorálás) másfajta tevékenységekre is, pl. kisbolt, lángossütöde, állattartás. Az
igazgatóság feltett szándéka újra bővíteni a választható tevékenységeket, és ezzel növelni az
ügyfelek körét, jelenleg keresik a pénzügyi és anyagi lehetőségeket.
A falvakban élők különböző módon viszonyulnak az uborkázó Kiutasokhoz. Sokan tiszteletet
és elismerést kapnak a környezetüktől, az ő példájukat látva mások is belekezdenek a
programba, van, ahol presztízst jelent egy család számára, ha sikeresen visszafizetik a hitelt.
Előfordul azonban, hogy a közösségen belül nem fogadják jól, ha egy család termelni kezd, és
irigykedő megjegyzéseket tesznek rájuk.
Nem jellemző, de van olyan helyi önkormányzat, amelyik nem örül, ha egy-egy család a
Kiútprogramban vesz részt. Ez abban nyilvánul meg, hogy úgy osztják be a Kiutasok
munkaidejét a közmunkaprogramban, hogy ne tudjanak a saját földjükön is uborkázni.
A Kiútprogram néhol a közmunka konkurenciája, hiszen az érintett megyékben gyakran az
önkormányzati tulajdonú földeken szintén termelnek uborkát, amit a közmunkásokkal
műveltetnek meg. Az önmagában nem baj, ha egy önkormányzat közmunka keretében
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értékteremtő tevékenységet folytat, azonban ebben az esetben a közmunkások gyakran nem
látják át a munkafolyamat egészét, hiszen csak egyes részfeladatokat oldanak meg.
A Kiútprogramnak számos pozitív hozadéka van, keresetként vagy kiegészítő keresetként
segít a mélyszegénységben élők anyagi helyzetén, továbbá kimozdítja őket a
„jövőképtelenségből”. Mindez komoly teljesítmény, hiszen nem könnyű évtizedek óta
mélyszegénységben élő embereket visszavezetni a munka világába.
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