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Előszó: Smart Rural Alsómocsolád 

Alsómocsolád egy 324 fő lélekszámú zsáktelepülés 

Magyarországon, Baranya megyében a Baranyai 

Hegyhát térségben. Az 1990-ben megtartott 

helyhatósági választásokat követően a községben 

megalakult az önkormányzat, és fokozatosan teremtett 

komfortosabb, élhetőbb települést polgárai számára. A 

település-szerkezete falusias jellegű, fésűs elrendezésű, 

családi házas beépítettségű. Környezete természeti 

értékekben bővelkedő. A község összközművesített, 

távközlési és informatikai kapcsolatai korszerűek. A 

településen biztosított az egészségügyi alapellátás, 

idősek nappali és bentlakásos ellátása, működik 

turisztikai komplexum és számos közösségi színtér. A 

település közéletét 11 bejegyzett és informális civil 

szerveződés színesíti.  
 

Az információs forradalomnak köszönhetően kialakult új társadalmi-gazdasági világrend a 

21. században is folyamatosan kihívások elé állítja a különböző társadalmi berendezkedésű 

államokat. Napjainkban a versenyképességet illetően a tudás, az innováció és a kreativitás 

szerepe megkérdőjelezhetetlen. A három kulcsfogalom szervesen összefonódva erősítette 

meg a gazdaság világában a humán tőke és a humán erőforrás fontosságát. 
 

Az Okos Falu koncepció, mint keret, elengedhetetlen ahhoz, hogy megalapozza a tudatos, 
módszeres, agilis szemléletű fejlesztéseket stratégiai gondolkodás mentén, melyek 

hatására településünk nem a vegetáló falvak sokaságát szaporítja, hanem a globális 
versenyhelyzetben tényezőként megjelenő, élhető településsé válik. 
 

Az Okos Falu koncepció kialakításában településünk aktív szerepet vállalt. 2016 májusában 

létre hozta az „Okos falvak” Magyarországon műhelyt, kezdeményezője és alapítótagja volt 

ugyanezen évben a Magyarországi Digitális Jövő Települési Hálózatnak. 2017-2019 között 

Alsómocsolád képviselte hazánkat az Ecorys, Origin for Sustainability és R.E.D cégekből álló 

konzorcium által megvalósított Okos ökoszociális falvak pilot projektben, 2018-ban pedig 

kezdeményezője és alapító tagja volt Magyarország első Okos térségének. 
 

Az Okos Falu fejlesztések komplex beavatkozást igényelnek, egyaránt érintik a helyi 

embereket, a közösségeket, az infrastruktúrát és a természeti környezetet is. A fejlesztések a 

helyi lakosság igényeire kell alapuljanak, csatlakozniuk kell valamely élethelyzethez. Az okos 

megoldásokat az érintettek többsége nem ismeri, így az Okos Falu program a felismert 

igényekre ad „okos” válaszokat, amelyek használatának oktatása, az érintettek felkészítése, a 

közösség fejlesztése is része a programnak. A helyi igények felmérése helyi ügy, az 

informálási, bevonási, megvalósítási, fejlesztési módszertanok, az eddigi fejlesztések 

eredményei és tanulságai azonban értékes hálózati erőforrások. 
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A Hálózatban való együttműködés által lehetővé váló tapasztalatcsere, jó gyakorlatok 

megismerése, adaptációja, a Hálózat többi szereplőjétől való tanulási, tudásátadási 

lehetőségekkel interaktív módon bővülnek meglévő ismereteink, a tervezési/megvalósítási 

eszköztárunk (pl. bevonás, motiválás területén). A közös gondolkodás, visszacsatolás, 

értékelés hozzájárul hitünk megerősítéséhez, jó úton járunk. A Hálózatban történő 

tudásátadással és tapasztalatcserével mi is hozzájárulunk a közös tudásbázis bővítéséhez. 

 

I. BEVEZETÉS 

1.1 Helyi kormányzás [Magyarországon] 

Alsómocsolád Község Önkormányzatának 5 fős Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján, a 2019. október 13-án 

megtartott demokratikus választás keretein belül alakult meg. A polgármestert és a 4 

képviselőt a falu lakossága közvetlenül választja 5 évre. A négy képviselő közül a 

polgármester javaslatára a Képviselő-testület alpolgármestert választ, aki a polgármester 

általános helyettesítésére jogosult, további feladatait a polgármester határozza meg. A 

következő önkormányzati választásokra várhatóan 2024 őszén kerül sor. Az Önkormányzat 

munkájával kapcsolatos döntéseket a Képviselő-testület hozza meg, különös tekintettel a 

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól törvényben kijelölt 

feladatokra: 

1. településfejlesztés, településrendezés; 

2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való 

gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és 

tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása 

és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 

3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény 

elnevezése; 

4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 

5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, 

rovar- és rágcsálóirtás); 

6. óvodai ellátás; 

7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; 

filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi 

védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 

8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 

9. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás 

állapítható meg; 

10. lakás- és helyiséggazdálkodás; 
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11. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a 

hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; 

12. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 

13. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 

14. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 

15. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - 

értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 

16. sport, ifjúsági ügyek; 

17. nemzetiségi ügyek; 

18. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 

19. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 

20. hulladékgazdálkodás; 

21. távhőszolgáltatás; 

22. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 

rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. 

 

A Képviselő-testület munkáját a polgármester irányatja, elősegíti a képviselők munkáját, 

képviseli a testületet. 

A választópolgárok – a zárt ülés – kivételével betekinthetnek a képviselő-testületi 

előterjesztésekbe és a képviselő-testületi ülésekről készült jegyzőkönyvekbe.  

Alsómocsolád Község Önkormányzatának munkaszervezete a Mágocsi Közös 

Önkormányzati Hivatal, ami 2013. január 1. napjával jött létre a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően Mágocs, Alsómocsolád, Mekényes és Nagyhajmás települések részvételével. 

A közös önkormányzati hivatal létrehozásánál szempont volt, hogy változatlanul a 

lakossághoz a lehető legközelebb maradjon az ügyintézés helyszíne, illetve minden 

településen biztosított legyen az ügyintézéshez való helybeni hozzáférés. Ezért a Mágocsi 

Közös Önkormányzati Hivatal székhelye a térség legnagyobb településén, Mágocson van, de 

állandó kirendeltsége működik három fővel Alsómocsoládon. Emellett természetesen 

biztosított az is, hogy a hivatalhoz tartozó minden település lakossága a közös hivatal 

székhelyén, Mágocson intézhesse az ügyeit. 
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Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal feladatkörei: 

- adóügyek 

- állategészségügy 

- anyakönyvi ügyek 

- birtokvédelmi ügyek 

- földügyek, vadkár ügyek 

- hagyatéki ügyek 

- kereskedelmi igazgatás 

- mezőgazdaság, földügyek 

- munkaügyek, intézményi munkaügyek 

- népesség-nyilvántartási ügyek 

- pénzügy – gazdálkodás 

- polgári védelmi ügyek 

- szociális ügyek pl. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, települési támogatás, 

védendő fogyasztók 

- telepengedélyezés 

- településfejlesztés 

- települési támogatások 

Alsómocsolád Község Önkormányzata a magasabb szintű közigazgatási szervekkel aktív 

kapcsolatban áll. 

Alsómocsolád Község Önkormányzata 1990 óta menedzsment szemléletben végzi 

tevékenységét, melynek horizontális célja, hogy Alsómocsolád fejlett infrastruktúrával és 

aktív állampolgárokkal rendelkező, a kor kihívásaira nyitott település legyen. A fejlesztési 

folyamatokban az önkormányzat nem irányít, hanem menedzsel, koordinálja a szuverén 

módon gondolkodó, az önkormányzat tevékenységét segítő egyének cselekvéseit. Az 

önkormányzat egyik meghatározó értéknek a pozitív látásmódot tekinti, amely nem csak az 

önkormányzatot és segítőit is jellemzi. Nagyra értékeli az új iránti fogékonyságot, az 

összefogást, az együttműködő készséget, a fejlődés iránti elkötelezettséget, a jövő-

orientáltságot s ezzel együtt a tradíciók tiszteletét és a megőrzésük iránti igényt.  

Általános céljaink: 

- A stratégiai menedzsment intézményesülése a tervezéstől az utókövetésig 

- Újfajta önkormányzási modell kialakítása 

- Társadalmi kohézió erősítése 

- Hátrányos helyzetű kistelepülés élhetővé tétele 

Speciális cél: 

- A település rendelkezzen folyamatosan megújuló jövőképpel 

- A falu energiái folyamatosan mozgósításra, kiaknázásra kerüljenek 

- Épüljön ki a települési stratégiai menedzsment intézményrendszere 

- Alsómocsolád váljon Magyarország kistelepülési modelljévé 
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Célterületek:  

- gazdaságfejlesztés 

- társadalomfejlesztés 

- humán közszolgáltatások 

- infrastruktúra 

- menedzsment, forrásteremtés, európai színvonal elérése 

A cél elérése érdekében a település minden szereplőjének – állampolgárok, gazdasági 

szervezetek, civil szervezetek – bevonásával kidolgoztunk egy újfajta önkormányzási 

modellt, aminek fókuszában a stratégiai menedzsment intézményesülése, a közösen 

megfogalmazott jövőkép áll. 

A megtervezett jövőkép a Képviselő-testület által jóváhagyott gazdasági programokban, 

ciklusprogramokban, részstratégiákban és fejlesztési tervekben ölt testet, valóra váltása a 

kialakított eszközrendszer alkalmazásával folyamatos.  

Alsómocsoládon, köszönhetően a 30 évnyi tudatos közösségfejlesztésnek, az állampolgári 

részvétel nem merül ki a település közügyeiben való aktivitásban. A  cselekvő állampolgárok 

kezdeményezésére a társadalmi szerepvállalásnak színes palettája alakult ki, amit leginkább 

a településen működő 11 civil szervezet bizonyít, melyek között megtalálhatóak az 

érdeklődési körök mentén szerveződött egyesületek: az Alsómocsoládi Foltvarró Klub, az 

Alsómocsoládi Sport Egyesület, Május Kugli Egylet; a korosztályi, társadalmi csoport 

érdekképviseletet ellátó szervezetek, mint a Demokratikus Alsómocsoládi Gyermek- és 

Ifjúsági Önkormányzat, Alapítvány Alsómocsoládért, az “Őszi-Fény” Alapítvány, a KÖZ-

TÉR-HÁLÓ Alapítvány; az elszármazottaknak gyökereket jelentő Alsómocsoládiak Baráti 

Köre, a közbiztonság megőrzéséért tevékenykedő Alsómocsoládi Polgárőr Egyesület, a térség 

együttműködésére építő Hét Patak Gyöngye Natúrpark Egyesület. A civil szervezetek 

összehangolt munkáját az általuk létrehozott, 3 havonta ülésező Civil Kerekasztal koordinálja. 

A településen az operatív munkát a polgármester és 10 ágazati vezető irányítja, társadalmi 

szervezetek, gazdasági szereplők és szakértők segítik.  
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zés Településüzemeltetés 
✓ Településüzemeltetés 

✓ Települési arculat kialakítása 

✓ Közfoglalkoztatási programok 

megvalósítása 

✓ Lakossági szolgáltatások 

nyújtása 

✓ Rendezvény infrastruktúra 

biztosítása 

✓ Vagyonvédelem, rendezvény 

biztosítás 

 
       
 
 

 

SZÍN-TÉR Művelődési Ház 
✓ Közösségi művelődés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„Mocsolád-Civilház” Közhasznú Nonprofit Kft. 

✓ Teleház, Könyvtár, IKSZT szolgáltatások, 

közösségfejlesztés, digitális kompetencia-fejlesztés 

✓ Önkéntes-, Ifjúsági-, Foglalkoztatási Információs 

Pont működtetése 

✓ Kommunikáció, település marketing, PR. 

feladatok 

✓ Pályázatfigyelés, pályázatírás, 

projektmenedzsment 

✓ Civil iroda- kommunikáció, koordináció, 

kooperáció a 11 civil szervezet összehangolt 

munkája, fejlesztése érdekében 

Alsómocsolád szervezeti és feladat struktúrája 

Mágocsi Közös Önkormányzati 

Hivatal Alsómocsoládi 

Kirendeltsége 
✓ Költségvetés tervezés,  

beszámoló készítés 

✓ Igazgatási feladatok 

✓ Adóügyek 

✓ Anyakönyvi  ügyek 

✓ HR feladatok 

✓ Jogi feladatok 

✓ Pénzügyi, számviteli feladatok 

✓ Beszerzés 

✓ Közadatkezelés  

POLGÁRMESTER 

Alsómocsoládi Községfejlesztő és 

Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 
✓ Turisztikai kapacitások értékesítése 

✓ Turisztikai marketing 

✓ Erdei iskola Program 

✓ Kemencés Büfé üzemeltetése 

Mocsoládi Cognitív Mentor 

Közhasznú Nonprofit Kft. 
✓ Stratégiai tervezés 

✓ Projektek előkészítése, pályázati  

forrásszervezés, projektirányítás, 

pályázatok, projektek utókövetése 

✓ Letelepedést támogató programok 

✓ Rigac elszámoló központ 

Alaptevékenységek 

Őszi Fény Idősek Otthona 
Bentlakásos idősgondozás/ellátás, nappali ellátás, 

szociális étkeztetés, étkeztetési, higiéniai, mosodai 

feladatok, vendég étkeztetés   

 

Szolgáltatások 

Kiemelt programok  
✓ “Magunk Kenyerén” Helyi 

Gazdaságfejlesztési program 

✓ Lépés-Váltás az Észak- Hegyháti 

Mikrotérségben 

✓ Minőségi élet 50+ 

✓ Egészséges Alsómocsolád 

✓ Zöld Alsómocsolád 

✓ Okos Alsómocsolád 

✓ Alternatív Iskola 

✓ Digitális HUB 

✓ Kreatív Ipar 

✓ Hálózatosodás  

 
 

Kiss Programturizmus 

Falugondnoki  szolgálat 

Karbantartás, kertészet Alsómocsoládi Falugazda 

Szociális Szövetkezet 

 

Jövő orientáció 

Alsómocsoládi Polgárőr Egyesület 

„Őszi Fény” Alapítvány 

Alapítvány Alsómocsoládért 

Észak-Hegyháti Mikrotérségi 

Unió 

Hét Patak Gyöngye Natúrpark 
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1.2 Mi a ‘falu’ koncepciója [országodban]? 

A falu nem zárt építkezésű csoportos település, a városnál rendszerint kisebb településforma. 

A történelem folyamán a falvak lakossága főként mezőgazdasággal foglalkozott.  

 

A falu településföldrajzi kifejezés, nem jelent egyet a község jogi fogalmával, ennél fogva 

egy városi jogállású települést is lehet falunak nevezni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A községet a falu fogalmától az különbözteti meg, hogy a község jogi és politikai kategória, 

míg a falu településföldrajzi fogalom.  

Magyarországon a kettő a közbeszédben gyakran összemosódik, mert a magyar 

önkormányzati rendszerben a két hagyományos településforma (város és falu) a helyi 

kormányzás legalsó szintjével (város és község) nagymértékben egybeesik. Ráadásul a városi 

típusú településeknél az elnevezés is megegyezik (város – város). 

 

Közigazgatási 
településtípusok 

Hagyományos 
településtípusok 

Központi Statisztikai 
Hivatal település-

hiererchiája 

Község 

Nagyközség 

Város 

Főváros, megyei jogú 
város 

Településrész 
(kerület, külterület) 

Járás 

Falu (kisfalu, nagyfalu, 
óriásfalu) 

Törpefalu, Aprófalu, 
Tanyaközpont, Majorság 

Mezőváros 

Város, Főváros agrár-
vidéki településrésze 

Tanya, Szer, Gátőrház, 
Erdészház stb 

Kistáj 

Külterületi lakott hely 

Falu  

Aprófalu 

Közép,-és alsófokú 
központok 

Főváros, Felsőfokú 
központ 

Mikro-körzet 
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1.3 Mit jelent az “okos”? 

Okos falu: közösségi alapon szerveződő kezdeményezés, amely az információs technológiák 

adta lehetőségeket hivatott hasznosítani a vidéki térségekben. A kezdeményezés lényege a 

közösségi erőforrások összekapcsolása információs technológiai vívmányokkal. 

Megvalósulásának hozadéka, hogy határokat bont a vidékiek számára sokszor nehezen 

átlátható modern nagyvárosi világ és a falusi életmód között. Eszközei révén segíti a 

demográfiai egyensúly kialakulását, a korábbi elöregedési és népességcsökkenési trendek 

pozitív irányba fordítását. A vidéki környezetben élőket felruházza azzal a tudással, aminek 

révén a fejlesztéseket és új technológiai vívmányokat valóban kezelni tudják. Az okos falu 

olyan nyitott, együttműködő és befogadó közösség, mely megmutatja a vidéki élet valódi 

értékeit és magasabb szinten újrateremti a vidéki életformát.  

II. KONTEXTUS 

2.1 Az okosfalu stratégia kidolgozásának összefüggései 

Alsómocsoládon korán felismertük, hogy rövid időn belül az élet valamennyi területét áthatja 

a digitalizáció és nem az volt a kérdés, hogy részesei akarunk-e lenni a folyamatnak, hanem 

az, hogy milyen szerepet vállaljunk abban. 
 

A releváns információkhoz való gyors és korszerű hozzáférés biztosítása érdekében, 

pályázaton nyert 2 millió forint értékű eszközzel felszerelve, a községben 1997. július 5-én 

megnyílt a Teleház, ami jelenleg, mint közhasznú nonprofit kft. nyújtja szolgáltatásait a 

lakosság minden rétegének. Fiatalok és idősek tanulhatták meg itt a számítógép használatát, 

ismerkedhettek meg az Internet világával. A Teleház és jelenleg az Integrált Közösségi és 

Szolgáltató Tér is folyamatosan és igény szerint nyújt digitális szolgáltatásokat az azt 

igénylőknek. Mára a digitalizált világ a kistelepülésen élők mindennapjait is meghatározza.  

A számítógépek mellett naponta jelennek meg egyre modernebb intelligens eszközök és szinte 

minden áru és szolgáltatás online is megvásárolható, elérhető. Az információs társadalom 

szédületes sebességgel fejlődik. Csak azok tudják jól kihasználni a lehetőségeit, akik 

rendszeresen használják ezeket az eszközöket és nem csak működésüket, hanem az eszközök 

használata által biztosított kényelmet és veszélyeket is ismerik. Ezt segíti a magyarországi 

Digitális Jólét Program Hálózat is. A településen három Digitális Jólét Program Pont van: a 

Faluházban, az idősotthonban és a Vendégházban. 

 

Alsómocsolád közössége ezen túl is folyamatosan készül a digitális társadalom változásaira. 

Az önkormányzat alapító tagja a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 

székházában 2016. december 12-én megalakult Digitális Jövő Települési Hálózatnak, mely 

a digitális jövő fogadásáért felelős okos, intelligens megoldásokat kereső települések és 

vállalkozások együttműködését szorgalmazza. A közösség tudja, hogy a település fejlettsége 

nem a település lélekszámán, hanem elsősorban az ott élők életének minőségén, az emberek 

közötti kapcsolatrendszer gazdagságán, az együttműködni és együtt élni tudáson múlik. 
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A fejlett világban a 2000 évek elején szemléletváltás történt a városfejlesztés terén. Szinte az 

összes kormányzat napirendre vette a Smart City projektek elindítását. A program fókuszában 

a városok álltak. 
 

Alsómocsolád vezetése úgy ítélte meg, hogy szükséges egy, a városi és a vidéki lét közötti 

különbségek csökkentésére alkalmas program kidolgozása. 2016. május 3-ra hívta össze az 

első Smart Village, magyarul „Okos falvak” Magyarországon műhelyt, amely kimondta, 

hogy a „Smart Village” nem a „Smart City” lebutított változata, hanem olyan közösségi 

alapon szerveződő kezdeményezés, amely az információs technológiák adta lehetőségeket 

hivatott hasznosítani a vidéki térségekben. A műhely részvevői megalkották a már ismrtetett 

Okos falu definíciót.  
 

2018-ban Alsómocsolád kezdeményezésére létrejött Magyarország első okos térsége 

Alsómocsolád, Bikal, Mágocs, Mekényes és Nagyhajmás települések összefogásával, az 

Észak-Hegyháti Mikrotérségben. A közös munka eredményeképpen 2019-ben elkészült az 

„Okos Hegyhát Stratégia”, mely a jelenlegi helyzet felmérésére építve rögzíti a módszertani 

alapokat, rendszerezi a lehetséges fejlesztési irányokat és konkrét akciókat is megfogalmaz.  

2020. január 14-én készült el az a „Fejlesztési és Módszertani Javaslat”, ami a helyi társadalmi 

és digitális ökoszisztéma fejlesztés lehetséges módjaira tesz javalatot. A 2020. évi cselekvési 

terv az éves feladatokat rendszerezi. A tevékenységek összehangolását az Észak-Hegyháti 

Unió Nonprofit Kft. vállalja magára, remélve, hogy a térségben komoly gazdasági és szellemi 

tőke halmozódik fel, ami kulcsa lehet a sikernek. Az „Okos térség” kényelmessé teszi a vidéki 

életet, időt, pénzt és feladatot spórol meg az ott élőknek, csökkenti a város és a falusi életforma 

közötti távolságokat, növeli a lehetőségeket és ésszerűbbé teszi a meglévő erőforrások 

felhasználását. Az Észak-Hegyháti Mikrotérség tagja a nemzetközi Smart Village Network 

hálózatnak. 

 

A falvak és kistérségek számára elérhető lehetőségek láthatóbbá tételéért az Európai Bizottság 

és az Európai Parlament közzétett egy Európai Unió az okos falvakért című dokumentumot. 

Az ott felsorolt lehetőségek egyike az Okos ökoszociális falvak pilot projekt. A projekt 2017. 

decemberétől 2019. áprilisig futott. Az Európai Bizottság (Mezőgazdasági és 

Vidékfejlésztési Igazgatóság) a kivitelezéssel az Ecorys, Origin for Sustainability és R.E.D 

cégekből álló konzorciumot (a továbbiakban: ECORYS) bízta meg. A projekt célja, hogy 

hozzájáruljon az okos falvakkal kapcsolatos jövőbeli szakpolitika alakításához. A projektben 

való részvétellel így az érintettek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a jövőben milyen irányba 

fejlődjön tovább ez a fontos terület.   

 

A projektnek négy főbb célkitűzése volt: 

1. Feltérképezni a vidékben rejlő lehetőségeket és a főbb kihívásokat az Unión belül; 

2. Meghatározni az „okos falvak” fogalmát; 

3. A „jó gyakorlatok” meghatározása és kidolgozása tíz konkrét példán keresztül;  

4. Meghatározni az okos falvakká válás főbb lépéseit hat esettanulmányon keresztül. 

Ezek során az érintettek bevonásával egy cselekvési terv készül, amely hozzájárul 

majd az okos ökoszociális faluvá váláshoz. 
 

Az ECORYS Magyarországon Alsómocsoládot kereste fel és előre meghatározott 

szempontok és célok szerint vizsgálta a településen folyó tevékenységeket. 
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Az ECORYS összegezte a különböző országokban összegyűjtött tapasztalatait; 2019. február 

20-án és 21-én egy Brüsszelben tartott konferencia keretében több aspektusból vizsgálta a 

kérdést. A konferencián a tagállamok meghívott előadói tartottak saját gyakorlataikat 

bemutató előadást. Dicső László, mint Alsómocsolád polgármestere a finanszírozhatóság 

oldaláról ismertette elképzeléseinket arról, hogyan lehetne bevezetni az Európai Unió 

tagállamaiban egy „Komplex Okos Falu fejlesztési programot” úgy, hogy az legjobban tudjon 

hasznosulni a települések számára. Az elképzelés lényegi elemei az alábbiakban foglalhatók 

össze: 

 

A Program legyen képes: 

✓ különböző méretű, fejlettségű, igényű települések vagy település szövetségek 

befogadására, 

✓ a helyi lakosság és közösség igényei alapján való működésre, 

✓ biztosítani a fejlesztésekhez szükséges innovációt, ismereteket, információkat, 

(tudásbázis, okos falu tanácsadó hálózat), 

✓ a humán és infrastruktúra fejlesztések (projektek) együttes, integrált kezelésére,  

✓ a fejlesztések a helyi lakosság és közösség igényei, felkészültsége alapján történő 

agilis tervezésére és ütemezésére,  

✓ komplex fejlesztések tervezésének és megvalósításának támogatására, 

✓ az agilis tervezéshez és menedzsmenthez szükséges helyi humán kapacitás 

létrehozására, fejlesztésére, 

✓ kezelni a kis és nagy fejlesztési projekteket, 

✓ az elérő igények alapján, az eltérő fejlesztési projektek támogatására, 

✓ modul rendszerű fejlesztési mintaprojekteket ajánlani a Program résztvevőknek, 

✓ a gyors fejlesztésre, az igények azonosítása és az okos megoldások bevezetése közötti 

minimális idővel, 

✓ a technológiai fejlődéssel való lépéstartásra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-ban részt vettünk a Digitális Jólét Program Központ által kezdeményezett Digitális 

Települési Index kidolgozásában. 
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Terveink között szerepel az első Digitális Falu HUB létrehozása Magyarországon. 

A Hub tevékenysége: 

✓ technológiák bevezetés előtti tesztelése 

✓ készségfejlesztés és képzés 

✓ támogatás, a finanszírozási források, tőkebevonási lehetőségek megtalálása 

✓ ökoszisztéma innováció és networking az érintett szereplők között 
 

Kiindulásként szeretnénk kapcsolódni a Civitas Sapiens települési szondájához egy „Okos 

falu radar” önkéntes állapotfelméréssel, majd ennek tapasztalatait is beépítve kialakítani a 

munkaformákat. 
 

Annak érdekében, hogy ezt a szerepet kistelepülési környezetben ki tudjuk alakítani 

szeretnénk partnerségben dolgozni a PTE Transzdiszciplináris Kutató Intézetével, a 

Települési Önkormányzatok Országos Szövetségével, a Digitális Jólét Központtal és hosszú 

távon az európai SMART Rural hálózat tapasztalatait is beépíteni. 
 

Ezen folyamatok alapozták meg a hálózatosodás, a Smart Rural 21 kezdeményezéshez való 

csatlakozás igényét.   

2.2 Meglévő stratégiák és kezdeményezések 

2.2.1 Kapcsolódások a meglévő helyi stratégiákhoz 

Releváns települési stratégiáink: 

✓ Alsómocsolád Község Településfejlesztési Stratégiája 2020-2025. 

Alsómocsolád okos falu, az első magyarországi okos térségben. Alsómocsolád 

stratégiájának összeállításakor, a fejlesztési irányok meghatározásakor elsősorban a 

helyben élő emberek igényeire, elvárásaira, kimondott és ki nem mondott érzéseire 

támaszkodtunk. Ehhez kerestünk új innovatív megoldásokat, amelyek 

eredményességét mérjük, elemezzük és ha kell változtatunk. Fenntartjuk a tévedés 

lehetőségét, amelyet nem veszteségként élünk meg, hanem tanulásra használunk fel.  

A kilencvenes évek óta a világ még a kis falvakban is felgyorsult. A települések és a 

településeken élők szembesültek azokkal a környezeti változásokkal, amelyeket a 

gyors változékonyság, a bizonytalanság, az összetett jelleg és az egyértelműség hiánya 

jellemez, beleértve a növekvő versenyt, a piacok erősödő globalizációját, a fogyasztói 

igények individualizálódását, valamint az ezekhez kapcsolódó szervezeti 

változásokat.  

Az üzleti világban a cégek, vállalkozások elindultak az alkalmazkodás útján. Új agilis 

tervezési és menedzsment módszertanokat dolgoztak ki, amelyek figyelembe veszik a 

változások sebességét, a digitális technológiák által jelentett új lehetőségeket és 

igényeket, valamint az egyre több, olcsóbb és megbízhatóbb adat rendelkezésre 

állását, amelyek a környezet megismerését teszik lehetővé.  
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Az ipar 4.0, a mezőgazdaság 4.0, a fogyasztók igényei alapján szervezett agilis 

gyártás, a valós idejű vállalkozás, az agilis ellátásilánc-menedzsment vagy az okos 

gyár egyre nagyobb arányban vannak jelen világunkban. Az üzleti világban az agilis 

válaszok elsősorban a vállalatok irányítási rendszerében valósultak meg, magába 

foglalva azok alapvető funkcióit.  

Az agilis megoldások a köz- és kormányzati szektorban jelennek meg a legkevésbe, 

bár az okos megoldások ebben a szférában is rendelkezésre állnak. A kormányzás 

területén az agilitás a következőképpen definiálható: az a képesség, amellyel a 

szervezet be tudja tölteni küldetését olyan módon, hogy folyamatainak átalakításában 

hatékonyan kombinálja a koordinációt, az erőt, az egyensúlyt, valamint a fejlett 

technológiák alkalmazásából fakadó megnövelt sebességet és kapacitást.  

Míg a vállalatoknak olyan világos problémamegoldási céljaik vannak, mint a vevői 

elégedettség vagy a szállítási idő javítása, a közszférában olyan problémákat kell 

megoldani, amelyeknek sokszor nehéz a pontos okát meghatározni, még inkább az 

intézkedések hatását megbecsülni. 

A tárgyak internete, a big data és a felhőalapú számítástechnika nagymértékben 

terjesztik ki a közhivatalok érzékelő és nyomonkövetési képességét, ami csökkentheti 

az agilitási rést az üzleti és a közszféra között. A nagy adattömegek elemzése, a 

mesterséges intelligencia és a gépi tanulás áttörést hozhat az összetettségből fakadó 

nehézségek megoldásában, lehetővé téve a társadalmi jelenségek előrejelzését, 

erősítve a gyors válaszadó képességet és a problémamegoldó kapacitásokat. A 

közösségi hálók és az okos mobileszközök terjedése növeli a társadalmi problémák 

korai észlelésének esélyét, valamint lehetővé teszi a kollektív intelligenciával 

létrehozott megoldások születését.  

Alsómocsolád stratégiájának elkészítésekor az agilis kormányzás, település irányítás 

már meglévő alapeszközeire alapoztunk. Így elsősorban a lakosság jövőképére 

építettünk, kijelöltük a jövőbe vezető pilléreket és agilis módszertannal meghatároztuk 

a beavatkozásokat. A végrehajtás során folyamatosan mérjük az egyes beavatkozások 

működőképességét, sikerességét, elfogadottságát. Szükség szerint módosítjuk, a lakók 

igényeihez igazítjuk a projekteket. Nem a dokumentumhoz, hanem a lakók 

elvárásaihoz ragaszkodunk. 

A stratégia társadalmi tervezés módszertanával készült a helyi lakosok, ágazati 

vezetők, civil szervezeti vezetők és gazdasági szereplők bevonásával. Komplexen 

tekint rá a település előtt álló 5 év fejlesztési irányaira és a formálódó projektötletekre. 

A stratégia része az Okos Alsómocsolád fejezet, ami teljes terjedelmében a 

mellékletben tekinthető meg. 
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✓ Digitális Jövő Operatív Terv Alsómocsoládon 2018-2025. 

A dokumentum tartalmazza a helyzetelemzésre épülő, megjelenő szükségleteket, a 

digitális kompetenciafejlesztés, a kapcsolódó szolgáltatás-fejlesztés lépéseit, amelyek 

lehetővé teszik, hogy az egyének, helyi közösségek, intézmények, vállalkozások, ezen 

belül specializált célcsoportok a modern információs és kommunikációs technológiák 

segítségével leküzdjék gazdasági és szociális hátrányaikat életminőségük javítása 

érdekében.   

✓ “Magunk Kenyerén” Helyi Gazdaságfejlesztési Program 2013- 

A “Magunk Kenyerén” Gazdaságfejlesztési Program célja a hagyományos falusi 

értékek újrateremtése, a meglévő értékek megőrzése és a létrehozott erőforrások 

gazdaságos kihasználása annak érdekében, hogy az Alsómocsoládon élők élhető, 

fenntartható, igényes lakókörnyezetet hozzanak létre, ismét éljenek a környezet – 

meglévő kiskertek, gazdasági épületek és eszközök, erdők, mezők, szántók – 

biztosította gazdálkodási lehetőségekkel, közösségi pénz a rigac=R használatával, a 

településben rejlő szolgáltatási potenciálokkal, azokat tudatos szintre emelve 

fentartható módon  építsék be mindennapi életükbe.  

A legfőbb cél a községben lakók életminőségének és a település képének javítása, a 

környezeti és társadalmi fenntarthatóság tükrében az önfenntartás felé való 

elmozdulás és a módszerek, eredmények multiplikálása. 

A Program elemei: 

≠ Mezőgazdaság élénkítő alprogram 

≠ „Házunk tája” lakóépület felújítási alprogram 

≠ Szolgáltatás fejlesztési alprogram 

≠ Vállalkozásfejlesztési alprogram 

 

A Program alapértékei: 

≠ társadalmi tervezés, a tervezési szakasztól jelen lévő állampolgári bevonás, a 

rendszeresen megtartásra kerülő „Magunk kenyerén” klubokon keresztül az 

igény alapú fejlesztés; 

≠ önfenntartásra való törekvés, a meglévő infrastruktúra (pl. ólak és 

melléképületek) újra értelmezett funkcionális használata;  

≠ környezeti fenntarthatóság a lakóépületek energiahatékony felújítása révén; 

≠ helyi vásárló közösség létrejötte a közösségi pénz használata révén. 

Az elmúlt 7 évben az alsómocsoládi 100 háztartásból 71 háztartás került bevonásra a 

"Házunk tája" nevű lakásfelújítási programelembe és kumuláltan 71 háztartás a 

Mezőgazdaság élénkítő programelembe.  
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2 család vált kistermelővé, 1 család vette igénybe a vállalkozásfejlesztési támogatást, 

az általuk kínált új szolgáltatások, a rigac közösségi pénz bevezetése, a helyi 

szolgáltatások rigaccal történő igénybevételi lehetősége áttette a hangsúlyt azok 

igénybevételére, a termékek előállítására, a helyben kistermelőktől, őstermelőktől, 

kisboltban való tudatos vásárlására. 

A Program elsődleges célcsoportja Alsómocsolád község lakossága, de hosszú távon 

hisszük, hogy a program mintaként szolgálva szemléletformálást eredményez 

hátrányos helyzetű térségünk többi településének vezetése és lakossága körében is, 

kialakítva a települések között egy fenntartható, gazdaságos munkamegosztást, 

megalapozva a térség élelmiszerbiztonságát, önfenntartási törekvéseit, 

népességmegtartó képességének növekedését. 

A helyi gazdaságfejlesztés célja a meglévő, de elfekvő erőforrások, tudások okos újra 

gondolása, innovatív elemekkel való kiegészítése, aktivizálása a minőségi élet 

megteremtése érdekében. 

Releváns térségi stratégiáink: 

✓ Az Észak-Hegyháti Mikrotérségi Unió Fejlesztési Stratégiája 2015-2020.  

A komplex gazdasági- és társadalomfejlesztési stratégiát 2014-ben széleskörű 

társadalmi tervezésre alapozva készítettük. Folyamatosan aktualizáljuk és az idei 

évben teljeskörűen szeretnénk megújítani, “okosítani”. 
 

A stratégiában megfogalmazott térségi jövőkép: 

„A helyi gazdaság bázisára építő, élhető, fejlődő, lehetőségeket biztosító mikro térség 

az Észak - Hegyháton, amely épít az itt élők tudására, számít a fiatalokra, és az idősek 

tapasztalatára, vonzása a hagyományban és az innovációban, a megőrzött táji 

értékekben és a legmodernebb technológiákban, de leginkább az emberben rejlik.” 
 

A stratégiában megfogalmazott fő célok: 

≠ fejlődő térség,  

≠ élhető térség,  

≠ innovatív térség látrehozása. 

A stratégiában megfogalmazott fejlesztési irányok: 

≠ A jövő generáció bevonása a tervezésbe, közös jövőkép – kiszámítható jövő – 

térségi életpályák, ifjúsági terek kialakítása. Hátrányos helyzetű fiatalok 

támogatása  

≠ Tudatos képességfejlesztés és megtartás  

≠ Kommunikáció, kooperáció, koordináció a települések és szektorok között, 

hatékony információáramlás elősegítése 

≠ A helyi gazdaság erősítése, a jövedelmek helyben tartása 
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≠ A térségi vonzerők fejlesztése a turisztikai potenciál közös kihasználására 

≠ Energiahatékonyság növelése, környezeti fenntarthatóság elősegítése 

≠ Egészségfejlesztés 

≠ Társadalmi felzárkóztatás, lakhatási- és energiaszegénység csökkentése  

≠ Közbiztonság, közbizalom  

 

✓ Élhető Észak-Hegyhát Térségi Bűnmegelőzési Stratégia 2018- 2025. 

A mikrotérség komplex, társadalmi tervezés módszertanával megalkotott, stratégián 

alapuló bűnmegelőzési programja, melynek célja az állampolgárok 

biztonságérzetének minőségi javítása, a bűnalkalmak csökkentése, a bűnözést 

előidéző okok hatásának mérséklése, a sértetté válás megelőzése.  

 

Alappillérei: 

- a településbiztonság fokozása - polgárőr egyesületek létrehozása és 

támogatása, szomszédok egymásért mozgalom népszerűsítése, térfigyelő 

kamerarendszerek működtetése, közvilágítás fejlesztése, közlekedésbiztonság 

fejlesztése pl. sebességmérők kihelyezése,  

- a gyermek- és ifjúságvédelem - hasznos szabadidő-eltöltés biztosítása, 

konfliktusok és az erőszak megelőzés-kezelése, szenvedélyek, alkohol- és 

drogprevenció, média és internethasználati ismeretek átadása, 

- az áldozattá válás megelőzése - tájékoztató fórumok, 

- a bűnismétlés megelőzése - bűnelkövetők munkaerő-piaci- és társadalmi 

reintegrációjának elősegítése, 

- összehangolt, széleskörű kommunikáció. 

 

✓ Összefogásban az Észak-Hegyhátért – az Észak-Hegyháti Mikrotérség Önkéntes 

Stratégiája 2019-2027.  

A 2019-ben társadalmi tervezés módszertanával elkészült stratégiának, összhangban 

a Nemzeti Önkéntes Stratégiával, célja, hogy az állampolgárok körében felhívja a 

figyelmet a társadalmi felelősségvállalás és azon belül az önkéntesség európai és 

magyar jelentőségére, továbbá lehetőségére. Azt a pozitív üzenetet hordozza, hogy az 

önkéntes tevékenységek végzése az egyén, a csoport és a társadalom szintjén is 

előnyös minden szereplő számára, így kívánatos lenne az önkéntes tevékenységek 

számának növekedése. 

 

 

Kiemelkedően fontos, hogy az önkéntes tevékenység az egész társadalmi és gazdasági 

életet behálózza, ezért a stratégia fogódzókat és iránymutatást kíván adni más 

háttérágazatok (pl. szociális és jótékonysági tevékenységek, érdekvédelem, 

egészségügy, prevenció) számára. A stratégia kitér az önkéntesség társadalmi 

kohéziót erősítő, állampolgárokat aktivizáló aspektusaira, különösen az önkéntesség 
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szerepére a vállalati magatartás fejlesztésében, a képzési rendszerben betöltött 

szerepére, a támogatási programok fejlesztésére és az önkéntes aktivitás elismerésére. 
 

Cél, hogy az önkéntesség a stratégiából eredő intézkedések megvalósításával értékké 

váljon az egyének és a társadalom számára, továbbá olyan önkéntességi kultúra 

valósuljon meg általa, amely minden korosztály számára közvetíti a társadalmi 

felelősségvállalás, a közösségi szerepvállalás, a kompetenciakészségek 

elsajátításának fontosságát. 

 

A stratégiában megfogalmazott fejlesztési irányok: 

≠ A hátrányos helyzetű csoportok integrációjának elősegítése, a társadalmi 

kohéziót erősítő önkéntesség fejlesztése  

≠ Az önkéntességre nevelő, ösztönző rendszer kialakítása  

≠ Az önkéntesek felkészültségének fejlesztése  

≠ Fogadó szervezetek és intézmények bekapcsolása  

≠ Támogató infrastruktúra fejlesztése 

≠ Szektorok együttműködésének támogatása 

≠ Önkéntesség presztízsének emelése 

 

✓ Digitális fordulat Okos Hegyhát Stratégia 2019-2025.  

A nemzetközi, ezen belül különösen az európai trendeket követve az Észak-Hegyhát 

térségben Alsómocsolád kezdeményezte a térségi digitális technológiai törekvések 

okos vidékké integrálását. Ennek célját, értelmét, az okos falu lényegét az érintettek 

együttgondolkodása alapján a következőképpen határozták meg: „Okos falu: 

közösségi alapon szerveződő kezdeményezés, amely az információs technológiák adta 

lehetőségeket hivatott hasznosítani a vidéki térségekben. A kezdeményezés lényege a 

közösségi erőforrások összekapcsolása információs technológiai vívmányokkal. 

Megvalósulásának hozadéka, hogy határokat bont a vidékiek számára sokszor 

nehezen átlátható a modern nagyvárosi világ, és a falusi életmód között. Eszközei 

révén segíti a demográfiai egyensúly kialakulását, a korábbi elöregedési és 

népességcsökkenési trendek pozitív irányba fordítását. A vidéki környezetben élőket 

felruházza azzal a tudással, melynek révén a fejlesztéseket és új technológiai 

vívmányokat valóban kezelni tudják. Az okos falu olyan nyitott, együttműködő, és 

befogadó közösség, mely megmutatja a vidéki élet valódi értékeit és magasabb szinten 

újrateremti a vidéki életformát.” 

 

A társadalmi tervezés módszertanával megalkotott startégia ezen elv célszerinti 

lebontását tartalmazza. Épít a már meglévő kezdeményezésekre és új területeket is 

felvázol, ahol lépéseket tehetünk azért, hogy a vidéki életnek is szerves része legyen 

a szemléletbeli és technológiai megújulás. 
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A stratégiában megfogalmazott fejlesztési irányok: 

≠ Digitális ökoszisztéma létrehozása 

≠ Befogadási képesség, digitalis kompetencia-fejlesztés  

≠ Hozzáférés mindenkinek  

≠ Okos gazdaság  

≠ Közösségi kommunikáció  

≠ Online jelenlét  

≠ Kapu a jó közigazgatáshoz  

≠ Okos Hegyhát Modell 

≠ Hétköznapi automatizálás  

≠ Okos környezet 

≠ Okos közlekedés  

≠ Okos Egészség 

≠ Virtuális terjeszkedés  

 

✓ Jövőt helyben - Az Észak Hegyháti Mikrotérségi Unió ifjúsági koncepciója és 

cselekvési terve 2020-2027. 

A 2020-ban a célcsoport bevonásával társadalmi tervezés módszertanával elkészült 

stratégia célja, hogy hosszú távon irányt szabjon a térségben élő gyermekek és fiatalok 

életfeltételeinek javításához, segítséget nyújtson településeink valamennyi 

szereplőjének az ifjúsággal kapcsolatos intézkedések tervezéséhez, szervezéséhez és 

végrehajtásához. 

 

 A stratégiában megfogalmazott fejlesztési irányok: 

≠ Oktatás, képzés, nevelés  

≠ Programszervezés  

≠ Egészség és sport, környezettudatos nevelés  

≠ Társadalmi tevékenység, érdekképviselet  

≠ Pályakezdés, otthonteremtés  

≠ Közösségi Tér  

≠ Média  

 

A világban végbemenő gyors változások miatt a részletes stratégiák elkészítése után célszerű 

azt rövid időtávon belül felülvizsgálni, mert a változásokhoz agilisan alkalmazkodni kell. 

Részletes jövőkép és célok rögzítése esetén – felülvizsgálat nélküle – fennáll a veszély, hogy 

saját elképzelésünkhöz ragaszkodunk, holott „azok felett már elszállt az idő”.  
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A település és a térség komplex rendszer, amelyet agilis módszertannal célszerű fejleszteni. 

A közös irányok rögzítése mellett a konkrét cselekvéseket csak rövid időtávra tervezzük meg. 

A beavatkozások eredményeit, hatását mérjük. A mérések alapján értékelünk és döntünk a 

továbblépésről.   

 

A közös irányok és jövőképünk a térség valódi értékei, amelyek nem változnak a 

technológiával, a gazdasággal és a környezettel. 

 

2.2.2 Kapcsolódások magasabb szintű (helyi, regionális, nemzeti, európai) 

stratégiákhoz 

Releváns települési stratégiáink: 

✓ Alsómocsolád Község Településfejlesztési Stratégiája 2020-2025. 

A stratégia ráépül a jogszabályi környezet nyújtotta lehetőségekre, nemzeti, megyei 

stratégiai keretekre (pl. “Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 

évi LXXVIII. törvény”, “A településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 

Kormányrendelet”, “Baranya Megye Területfejlesztési koncepciója 2021.”), követve 

az ott megfogalmazott irányokat, a helyi lehetőségek, erőforrások, igények maximális 

figyelembevételével.  

 

✓ Digitális Jövő Operatív Terv Alsómocsoládon 2018-2025. 

A stratégia ráépül az “Európa digitális jövőjének kialakítása” digitális stratégiára, a 

nemzeti “Digitális Jólét Program 2.0” stratégiára és annak rész stratégiáira, a 

formálódó magyar “Digitális Stratégiára”, követve az ott megfogalmazott irányokat, 

a helyi lehetőségek, erőforrások, igények maximális figyelembevételével.  

 

✓ “Magunk Kenyerén” Helyi Gazdaságfejlesztési Program 2013- 

A program követi “Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény” és a “Baranya Megye Területfejlesztési Koncepciójában” 

megfogalmazott irányokat, a helyi lehetőségek, erőforrások, igények maximális 

figyelembevételével.  
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Releváns térségi stratégiáink: 

✓ Az Észak-Hegyháti Mikrotérségi Unió Fejlesztési Stratégiája 2015-2020.  

A térségi szakmai és részterületi stratégiák ráépülnek a nemzeti, megyei stratégiai 

keretekre, követve az ott megfogalmazott irányokat, a helyi lehetőségek, erőforrások, 

igények maximális figyelembevételével.  

 

✓ Élhető Észak-Hegyhát Térségi Bűnmegelőzési stratégia 2018-2025. 

Az Észak-Hegyháti Mikrotérség Bűnmegelőzési Stratégiája az Európai Unió Tanácsa 

2001. május 28-án hozott döntésének szelleméhez, és az 1744/2013. (X. 17.) Korm. 

határozattal elfogadott, jelenleg is érvényben lévő “Nemzeti Bűnmegelőzési 

Stratégiához” (2013-2023) illeszkedve készült el. A Régiónak nincs, Baranya 

Megyének elfogadás alatt áll a Bűnmegelőzési Stratégiája. 

 

✓ Összefogásban az Észak-Hegyhátért – az Észak-Hegyháti Mikrotérség Önkéntes 

Stratégiája 2019-2027.  

A stratégia célja összhangban áll a 1068/2012. (III. 20.) számú Kormány határozattal 

elfogadott “Nemzeti Önkéntes Stratégiával”, miszerint az állampolgárok körében 

felhívja a figyelmet a társadalmi felelősségvállalás és azon belül az önkéntesség 

európai és magyar jelentőségére, továbbá lehetőségére. A Dél-Dunántúli Régiónak és 

Baranya Megyének még nem készült el az Önkéntes Stratégiája.  

 

✓ Digitális fordulat Okos Hegyhát Stratégia 2019-2025.  

A stratégia ráépül az “Európa digitális jövőjének kialakítása” digitális stratégiára, a 

nemzeti “Digitális Jólét Program 2.0” stratégiára és annak rész startégiáira, a 

formálódó magyar “Digitális Stratégiára”, követve az ott megfogalmazott irányokat, 

a helyi lehetőségek, erőforrások, igények maximális figyelembevételével. Továbbá 

Magyarországon jelenleg elfogadás előtt áll a “Digitális Magyar Falu Program”, 

amely a vidéki térségek digitális megoldásokkal való fejlesztését támogatja. A térség, 

mint Magyarország első okos térsége megelőzte a nemzeti stratégia elkészítését. A 

térség által azonosított fejlesztési irányok (e-mobilitás, térségi humánerőforrás 

gazdálkodás, bűnmegelőzés) a helyi szakértők javaslatára kerültek be a nemzeti 

stratégiába.  

 

✓ Jövőt helyben - Az Észak-Hegyháti Mikrotérségi Unió ifjúsági koncepciója és 

cselekvési terve 2020-2027. 

Magyarországnak Ifjúsági Törvénye nincs, csupán iránymutatásokat tartalmaz a 

88/2009. (X. 29.) OGY határozattal elfogadott “Nemzeti Ifjúsági Stratégia”.  A Dél-

Dunántúli Régiónak és Baranya Megyének még nem készült el az Ifjúsági 

Stratégiája.    
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2.2.3 A régebbi és a folyamatban levő (zászlóshajó) projektek és 

kezdeményezések áttekintése 

Már lezárult vagy jelenleg is folyó programjaink: 

✓ Alsómocsolád az aktív és minőségi időskor szolgálatában 

Alsómocsolád elköteleződött az aktív és minőségi időskor megteremtése mellett. A 

2006-ban nyitott, családias szemléletben működő Őszi Fény Idősek Otthona nevű 

Idősgondozási Központunk biztosítja a bentlakásos és nappali ellátások rendszerét, 

szellemi és infrastuktúrális hátteret nyújtva a további fejlesztéseknek, melyek 

alappillérei:  

- az idősek aktív részvétele a tervezésben, megvalósításban,  

-  holisztikus szemléletű egészség megőrzés/fejlesztés, prevencióra való 

alapozás,  

- családias, személyre szóló szolgáltatás,  

- szakmaiság,  

- innovatív környezet,  

- tudásbázis bővítés, tudásátadás, 

- folyamatos megújulás, 

- az időskorúakra, mint erőforrásra tekintés. 

A mindennapok részévé váltak többek között a közösségépítő, kompetencia fejlesztő 

képzések, a senior önkéntes hálózat, a szűrővizsgálatok, az egészség megőrző 

eszközök használata - BEMER, Polarisol lámpa, infra szauna-, imaórák, meditációk, 

kézműveskedés, megvalósítás alatt áll egy sószaba és PI víz kút. 

 

Szolgáltatásaink, programjaink célcsoportját nem csupán a 65. életévét betöltött 

lakóink jelentik, hisszük és valljuk, hogy az igazi eredmény a generációk 

együttműködésén, egymás megismerésén, kölcsönös tiszteletén alapszik. 

 

✓ Összefogásban az Észak-Hegyhátért 

Az Összefogásban az Észak-Hegyhátért egy Alsómocsolád, Mágocs, Bikal, Mekényes 

és Nagyhajmás településeken komplex, helyi közösségfejlesztő, civil társadalmat 

erősítő program, mely 2017-2020. között futott. Településeinken nagyon eltérő a 

közösségi aktivitás, a lakosság közösségi szerepvállalása, ennek fejlesztését a már 

meglévő tapasztalatokat átadva, a helyi értékek feltérképezése mentén, 

mikroközösségi szintről indulva hajtjuk végre, önkéntesek bevonásával, a helyi 

közösség aktivizálásával három projektfüzér mentén. 

 

Családi életre nevelés projektfüzér a boldog családi életet alapozza meg, a 

szomszédsági kapcsolatok megerősödését, a generációs hidak kialakulását szolgálja. 

Az életvezetési kompetenciafejlesztő tréningeken a családok működését segítő, a 

családi és egyéni jövőkép kialakítását célzó ismeretek átadása történik (pl.: 

szociokulturális környezet megismerése, értékrendek stb.). A Beszélgető körök a helyi 
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informális ifjúsági szervezettel együtt dolgozva, önkéntes mentorok segítségével 

működő lakossági mikrofórumok, ahol gyakran tabuként kezelt témákat dolgozunk fel 

közösségben, pl.: nemi szerepek, családtervezés, generációk együttélése. Évente 1 

alkalommal Családi Napot tartunk, mely a családi és szomszédsági kohézió erősödését 

szolgálja. 

 

A “Cselekvő állampolgáriság” projektfüzért egy 5 településes közösségi 

jövőtervezéssel, térségi önkéntes stratégia készítéssel kezdtük, mely alapot teremtett 

kisközösségi önkéntes akciók megtervezésére, kivitelezésére, a térségi 

ifjúságpolitikai koncepciójának megalkotására.   

Az” Észak- hegyháti érték és identitás” projektfüzérünk a települési ÉRTÉKTÁR 

kialakításán túl a helyi identitástudat megőrzésére koncentrál. A résztvevő 5 

településen "Értékvadász" tréninget szerveztünk, mely segített összegyűjteni 

mindazon értékeket, amit a helyi közösség annak gondol, tekintettel a hungarikumok 

és nemzeti értéktár sajátosságaira, de azon túlmutatva, összegezve a helyi közösségi 

értékeket is. A tréningek folyományaként olyan helyi érték klubokat alakítottunk ki, 

melyek feladata az értékek további gyűjtése és megőrzése, valamint a program 

keretében kiadványok készítése volt. Erre építve településenként évente egy, 

úgynevezett értéknapot szerveztünk, ahol lehetőség nyílt az összegyűjtött értékek 

bemutatására, megismerésére. Az Észak- hegyháti érték és identitás- tematikus érték 

napok tartalma és helyszíne: Mágocs az élő múzeum napja, Nagyhajmás a 

kézművesek napja, Mekényes a hit és vallás napja, Bikal a nemzetiségek napja, 

Alsómocsolád a képzőművészek napja.  

 

✓ Lépés-Váltás az Észak Hegyháti Mikrotérségben 

A program a humán szolgáltatások fejlesztését célozza meg térségi szemléletben. A 

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 tervezési időszakban társadalmi tervezés 

módszertanával létrehozott, konszenzuson alapuló humán fejlesztési stratégiájának 

megvalósítása. Általa 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 01-én indult, a projektidőszak 36 hónapjában többek között megvalósításra 

kerül 11 képzés, 22 különböző típusú rendezvénycsoport mintegy 360 eseménye 
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szolgáltatásfejlesztés, gazdaságfejlesztés, egészségfejlesztés és helyi/térségi identitás 

elmélyítése területeken. Lehetőség nyílik 4 különböző tanácsadási szolgáltatás 

igénybevételére, megújul 6 közösségi színtér, elkészül 6 darab tanulmány.  

A programelemek hatására emelkedik a térség humán közszolgáltatásainak 

színvonala, hozzáférhetőbbé, alacsonyabb küszöbűvé válik azok igénybevétele, a 

térségi szereplőknek lehetősége nyílik különböző szakpolitikai területekkel – például 

az ifjúságpolitika, a szociális és a foglalkoztatáspolitika szereplőivel – való 

együttműködés kialakítására, elmélyítésére. Ezen túl mód adódik a térség 

lakosságával és a helyi közösségekkel való intenzív kapcsolati és kommunikációs 

hálózat kialakítására, elmélyítésére is.   

Terveink között szereplő, illeszedő projektkezdeményezések: 

✓ Oltalom Otthon 

Alsómocsolád elköteleződött közösségének koherens fejlesztése, a cselekvő 

állampolgáriság megteremtése, így a népességmegtartó/ népességvonzó képességének 

növelése mellett. Az ezredfordulón ez a tevékenység kiterjedt az Észak-Hegyháti 

Mikrotérség településeire, majd a Baranyai Hegyhátra, ma Hegyháti Járás. Bizonyítja 

ezt számos humán fejlesztő program melynek nem csupán kezdeményezője, de 

megvalósítója is volt lélekszámában talán apró, de felkészültségében és 

tettrekészségében jelentős, innovatív településünk. 

Az igény alapú humán programok eredményeképpen a fókuszba került az aktív és 

minőségi időskor megteremtésének kiemelt fontossága. 

Magyarországon 1990 és 2019 között a 60 éves és ennél idősebb népesség aránya 

19%-ról 26,4%-ra növekedett (jelenleg 2,58 millió fő) és az előrejelzések szerint 

2050-re eléri a 37,7%-ot (3,08 millió fő). A belső korösszetétel változása azt mutatja, 

hogy gyors ütemben növekszik a 80 éves és idősebb, azaz a nagyon idősek száma és 

aránya. A 2016-os mikrocenzus adatai szerint a 65 éves és idősebb népesség 31%-a 

élt egyedül (554 ezer fő). A 65 év feletti nők 11, míg a férfiak 21%-ának nincs olyan 

élő gyermeke, aki szükség esetén a gondozását el tudná látni, ez az arány az életkor 

növekedésével romlik. 

Ezért rendkívül fontos, hogy megoldásokat kínáljunk a kumulálódó társadalmi 

problémára. 

Az Oltalom Otthon olyan mintaintézmény, mely egyrészt lakóhelyiségeivel, a hozzá 

kapcsolódó kiszolgáló infrastruktúrával, közösségfejlesztési programjával, okos 

megoldásokkal magas színvonalú ellátást biztosít bentlakóinak megteremtve az aktív 

minőségi időskor feltételeit. Másrészt használat közben mutatja be a jelenlegi szakmai 

jó megoldásokat, a digitális megoldásokat az idősgondozásban, továbbá inspiratív 

teret, egyfajta tesztpályát vagy „homokozót” biztosít a területben érintett magyar 

fejlesztők számára -professzionális szociális szakmai háttér biztosításával arra, hogy 

új típusú megoldásokat dolgozzanak ki, ehhez szükséges eszközöket fejlesszenek, 

azokat élesben kipróbálhassák, a tesztidőszak eredményeinek tükrében 
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tökéletesíthessék. Továbbá bemutatóteremként, bemutató házként használhatják a 

létesítményt, ahol ki lehet próbálni, meg lehet ismerni az eszközöket, azok használati 

tapasztalatait, így megalapozva az Intézményekben és a háztartásokban való 

széleskörű elterjedésüket. 

A teszteredmények összegzésével, dokumentálásával ki tudunk fejleszteni egy 

országos tudásbázist amely mind magánembereknek, mind az egészségügyi és 

szociális ellátórendszer számára hozzáférhető lenne, amely alapján ki lehet alakítani 

és ajánlani egy, a manifesztálódott szükségletekhez rugalmasan alkalmazkodó, 

folyamatosan fejlődő és bővülő eszköztárat, mely bevezetése az érintett 

Intézményekben, ellátó láncokban, családokban tehermentesítheti azokat, illetve 

megteremtheti a szélesebb körű, differenciáltabb , az igényekhez rugalmasabban 

alkalmazkodó ellátási rendszer alapjait, melyben az idősek biztonságban, magas 

életminőségben hosszabb időt tölthetnek családtagjaik körében, illetve egyedül élők 

esetében otthonaikban. 

Az innovatív komplex szolgáltatás mely:  

- tehermentesíti a családokat és az ellátórendszert, 

- hozzájárul a vidéki gazdaság fejlesztéséhez, új szolgáltatások létrehozásával 

és a meglévő munkaerő tehermentesítésével, 

- lehetőséget ad országon belüli tudástranszferre. 

- az időskorút gondozó családoknak lehetőséget ad megismerni, megérteni az 

innovatív eszközök és megoldások működését, alkalmazását, 

- segít meghatározni, hogy a piaci kínálatból mely innovatív eszközök, 

megoldások beszerzése és alkalmazása szükséges ahhoz, hogy 

hozzátartozójuk maximális kényelemmel élhessen otthon, illetve, hogy minél 

tovább tudjon önellátó és fitt maradni, egészségesebb mind fizikai, mind 

szellemi, mind mentális síkon. 

✓ Ezüst gazdaság 

Az “Alsómocsolád az aktív és minőségi időskor szolgálatában” és az “Oltalom 

Otthon” egy nagyobb és átfogóbb koncepció, az Ezüst gazdaság részeleme.   

Az Ezüst Gazdaság egy viszonylag fiatal fogalom/jelenség, ami az idősekről, az 

idősödésről, és az öregedő társadalomról folytat elemzéseket, elsősorban gazdasági 

szemüvegen keresztül. Számos ország, társadalom, így Európa is öregszik, az öregedő 

emberek egyre nagyobb tömegeinek speciális igényei, szükségletei vannak. Ennek a 

mértéke olyan jelentős, hogy erről immár mint önálló gazdasági tényezőről is érdemes 

gondolkodni. 

Ezüst Gazdaság olyan javak és szolgáltatások előállítása, elosztása és fogyasztása, 

melyek az öregedő emberek vásárlói potenciálját célozzák meg, kielégítve ezzel a 

fogyasztási, életmódbeli és egészségügyi szükségleteiket, így például az egészség, a 
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táplálkozás, a szabadidő, a jólét (wellbeing), pénzügyek, utazás/szállítás/közlekedés, 

lakhatás, oktatás, munkavállalás, gondoskodás, idősgondozás, életminőség, stb. 

Térségünk vidéki környezete, az egészség és, környezettudatosságra és az okos 

megoldásokra való törekvés tökéletes helyszaínt teremt az aktív és tudatos időskor 

megteremtéséhez. 

✓ Észak-Hegyháti Digitális Innovációs HUB 

Az Okos Térség jegyében, eddigi intézkedéseink és a vállalt küldetés alapján 

szeretnénk egy olyan tipikusan kistelepülési környezetben működő módszertani 

központot HUB-ot létrehozni, mely PILOT programként a térségben elindítja, majd 

országosan is disszeminálja a „Digitális Magyar Falu” mintáját. 

 

Tudjuk, hogy a digitális átalakulás kulcsfontosságú a vidék versenyképesség 

megtartásához, is. A vállalkozásoknak, valamint a közszektor szereplőinek ismerni és 

integrálni kell a digitális technológiákat, beépíteni szolgáltatásaikba ahhoz, hogy a 

hatékonyságukat növeljék, hogy új ehetőségeket fedezzenek fel és indítsanak el akár 

a távmunka világában is. Mindehhez társítva az egészséges környezetet, az ezek által 

az eszközök által biztosított kényelmes lakhatást, a jövedelemszerzés új módjait. és a 

minőségi élet negyedik alappillérét a közösséget is. 

  

Ez a felismerés azonban még nem jutott el a magyar gazdaság és társadalom minden 

szereplőjéhez, a „digitalizáció” szintje továbbra is elmaradást mutat. Ma már nem az 

ehhez szükséges alapvető infrastruktúra (internetelérés) hiányzik, hanem egy újfajta 

hozzáállás szemlélet. 

 

A Hub tevékenysége: 

✓ technológiák bevezetés előtti tesztelése 

✓ készségfejlesztés és képzés 

✓ támogatás a finanszírozási források, tőkebevonási lehetőségek megtalálása 

✓ ökoszisztéma innováció és networking az érintett szereplők között 

 

Kiindulásként szeretnénk kapcsolódni a Civitas Sapiens települési szondájához egy 

„Okos falu radar” önkéntes állapotfelméréssel, majd ennek tapasztalatait is beépítve 

kialakítani a munkaformákat. 

 

Annak érdekében, hogy ezt a szerepet kistelepülési környezetben ki tudjuk alakítani 

szeretnénk partnerségben dolgozni a PTE Transzdiszciplináris Kutató Intézetével, a 

Települési Önkormányzatok Országos Szövetségével, a Digitális Jólét Központtal és 

hosszú távon az európai SMART Rural hálózat tapasztalatait is beépíteni. 
 

Konkrét munkaformák: 

✓ felmérések végzése a térségben (cégek, vállalatok, vállalkozások, 

intézmények, civilek, lakosság stb körében), igényeknek megfelelő 

digitális kompetencia fejlesztő képzéseket szervezése; 
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✓ hálózatot építeni a helyi szereplők, fejlesztők között „digitális hidat” 

építve, 

✓ a helyi kis- és középvállalkozások számára modern info-kommunikációs 

eszközöket és lehívható tudást biztosítani, számukra elérhetővé és 

érhetővé tenni az őket érintő technológiai újításokat, akár bevezetés előtt 

a tesztelési időszakban is; 

✓ segítséget nyújtani a térség és annak minden szereplője (intézményi, civil, 

gazdasági) számára tevékenységük széles körben ismertté, elismertté 

tételében - online marketing; 

✓ segíteni egy olyan képzett munkaerő-bázis kialakulását, amely egy adott 

körzetben a vállalkozások szélesebb körét képes támogatni; 

✓ bekapcsolni az itt élőket a digitális vérkeringésbe, elérhetővé tenni az e-

ügyintézési, e-bank, e-vásárlás és egyéb szolgáltatásokat; 

✓ támogatást nyújtani az embereknek, különösen a fiataloknak ahhoz, hogy 

kísérletezővé és kreatívvá váljanak, lehetőségként megélve a digitalizáció 

kihívásait, hogy helyben megfelelő életszínvonalat alakítsanak ki. 

 

✓ Digitális háló az Észak-Hegyhát felett 

Az Észak Hegyháti Mikrotérségi Unió 2014-ben 5 település közreműködésével 

(Alsómocsolád, Bikal, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás), a három szektor 

együttműködésével jött létre. Cél a közösségi tervezésre építő fejlesztésekkel a 

települések megtartó erejének növelése, a helyi gazdaság fejlesztése. 

A mikrotérség 2018. októberében, az országban elsőként fogalmazta meg „Okos 

térség” -ként való együttműködési szándékát, a közösségi erőforrások 

összekapcsolását az információs technológiai vívmányokkal egy új minőség 

megteremtésének érdekében. 2019-ben elkészült Smart Region Okos térség 

stratégiánk, mellyel azóta csatlakoztunk az európai SMART Rural hálózathoz is. 
 

Amire a stratégia épült, amiket azóta is tudatosan fejlesztünk: 

✓ Működő Digitális Jólét Pontok mind az öt településen; 

✓ Robotika szakkör a Hegyháti Általános Iskola Egyházaskozár Bikali 

tagiskolájában, 3D tervezés és nyomtatás szakköri formában, térségi bemutatók; 

✓ Hálózati kapcsolatok megléte és fejlesztése (Digitális Jövő Települési Hálózat, 

Okos falvak Nemzetközi Hálózata, Digitális Jólét Program); 

✓ 1 fő a Digitális térségfejlesztői képzés résztvevője a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetemen, 7 fő sikeresen elvégezte a digitális térségfejlesztési referens képzést 

az Edutus Egyetem szervezésében; 

✓ Érzékenyítés mindhárom szektorban (MVM Nap, Pályaválasztás, Okos tanterem 

bemutató, képzés a döntéshozóknak, Virtuális ügyfélszolgálat Invitech 

bemutatója); 

✓ Folyamatos tapasztalatcserék (Ceglédbercel, Monor, Tamási); 

✓ Képzést terveztünk és próbáltunk ki a Nemzeti Művelődési Intézettel a régióban a 

településeken dolgozó közösségi szakemberek felkészítésére (népfőiskolai 

formában); 
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✓ Elkezdtük kiépíteni a Mikrotérségi Digitális Értéktárat a Csorba Győző Megyei 

Könyvtár segítségével; 

✓ Tudatosan bővítjük a digitális eszköztárat pl. az egészségfelmérés és megőrzés 

területén, melyet intézményeinkben kínálunk használatra a lakosság számára is; 

✓  tananyagot készítettünk a senior korosztály számára. 

Az egész térségre kiterjedő digitális háló célja, a vidéki élet újraértelmezése, az itt élők 

komfortérzetének, aktivitásának növelése, a településeink vonzóvá tétele a betelepülni 

szándékozók és turistaként hozzánk látogatók számára. 

Programunk négy alappillére az okos ember, az okos környezet, az okos 

életkörülmények és az okos kormányzás létrehozásának lépései: 

✓ megalapozó tanulmány készítése, a résztvevő települések és térségek társadalmi, 

gazdasági, közigazgatási, informatikai adottságainak, az eddig megvalósult okos 

jellegű fejlesztéseknek elemzése, a további fejlesztések meghatározása; 

✓ széleskörű digitális kompetenciafejlesztés lakossági, vállalkozói, intézményi 

célcsoportokkal; 

✓ szemléletformáló programok indítása pl, okos lakás program, ügyintézés fotelből 

program stb; 

✓ minden település frekventált teresedésein falusi hotspot és okos terek kialakítása 

okos padokkal, okos közvilágítással stb; 

✓ hálózatos térfigyelő biztonsági rendszer telepítése; 

✓ időjárás állomások telepítése levegő tisztaság mérőkkel; 

✓ a meglévő Digitális Jólét Programpontok humán kapacitásának és 

eszközparkjának fejlesztése; 

✓ térségi integrált informatikai rendszer és mobil applikáció fejlesztése, mely 

alkalmas lakossági vélemények begyűjtésére – akár szavazás formájában, 

közérdekű információk azonnali közlésére, akár riasztás jelleggel, kátyúk 

bejelentésére, zöldhulladék elszállításának igénylésére, de ezen keresztül a 

rászoruló, idős lakosok jelzést tudnak majd adni egészségügyi vagy biztonsági 

vészhelyzet esetén, ugyanakkor a lakosok kényelmét is szolgálhatja a közösségi 

tér funkció révén, amelynek segítségével időpontot lehet foglalni a helyi 

szolgáltató intézményekhez;  

✓ okos kommunikációs stratégia kidolgozása és megvalósítása pl, LED falak 

kihelyezése, virtuális településséták fejlesztése, online településmarketing 

kialakítása, a térség egységes arculatának bevezetése a virtuális térben.  

 

A program jellegéből adódóan megkívánja az agilis szemléletet mind a tervezés, mind 

a megvalósítás időszakában.  
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2.3 Együttműködés más településekkel 

Működésünk a tanuló szervezetek organikus fejlődésére épül. A tanulás a már létező jó 

megoldások megismerésének és adaptálásának, a saját jó megoldásaink disszeminációjának 

alapját a hálózatok jelentik számunkra, ezért széleskörű kapcsolati hálót építettünk ki. A 

kapcsolati háló segítségével bekapcsolódunk térségi, megyei, országos és nemzetközi 

tervezési folyamatokba, megvalósítási módszertanok kidolgozásában település, terület, 

vidékfejlesztés; szociális ellátás, ifjúságügy, turisztika, közösségi művelődés, “okos ügyek “ 

és egyéb tématerületeken: 

 

 Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 

 Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége- Innovatív Önkormányzatok Klubja 

 Községi Önkormányzatok Országos Szövetsége 

 Falufejlesztési Társaság 

 Kultúraközvetítők Társasága 

 Ifjúságért Önkormányzati Szövetség 

 Gyermek, és Ifjúsági Önkormányzati Társaság 

 Települési Gyermekönkormányzatokat Segítők Egyesülete 

 Tett-Hely Ifjúsági Hálózat 

 Baranyai Emberekért Szövetség 

 Pécs,- Baranyai Kulturális és Idegenforgalmi Szövetség 

 Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete 

 Keleti Mecsek Egyesület 

 Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület 

 Tolnatáji Szövetség 

 Dél-dunántúli Energetikai Klaszter 

 Dél-dunántúli Kulturális Ipari Klaszter 

 Digitális Jólét Program hálózat 

 Magyar LEADER Szövetség 

 Atipikus Településfejlesztők Társasága 

 

Magunk kezdeményeztük az alábbi hálózatok – majd intézményesülésük – létrejöttét: 

 

- Mágocsi Mikrotérségi Unió- 5 település, 2014. 
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2014. őszén alakult meg 5 település Alsómocsolád, Bikal, Mágocs, Mekényes, 

Nagyhajmás önkormányzatainak, vállalkozóinak, civil szervezeteinek összefogásával 

az Észak Hegyháti Mikrotérségi Unió. A mikrotérség (a továbbiakban: térség) 

fejlesztését, népességmegtartó képességének növelését célul kitűző együttműködés 

kiemelt szlogenje: „közösségépítés, kommunikáció, koordináció, kooperáció”. Az 

együttműködés létrehozásának célja a térség szinergikus növekedését beindító 

iparfejlesztési stratégiák kidolgozása, a különféle hálózatokkal történő kölcsönösen 

előnyös együttműködés kialakítása, a mikrotérségen belüli foglalkoztatás növelése, 

munkavállalók, szakemberek térségbe történő letelepedésének ösztönzése, mindez a 

versenyképesség növelése a térség felemelkedése érdekében. 

 

- Hét Patak Gyöngye Natúrpark- 8 település, 2010. 

Térségünkben 2010. szeptember 2-án alakult meg a Hét Patak Gyöngye Natúrpark 

Egyesület, amely 8 településen – Alsómocsolád, Ág, Csikóstőttős, Gerényes, Kárász, 

Kisvaszar, Köblény, Szalatnak – mint akcióterületen fejti ki tevékenységét. 

 

 A natúrpark nem más, mint természeti és tájképi értékekben gazdag, nagy kiterjedésű 

kultúrtáj, amelynek hosszú távú fenntartását, a természet és az épített környezet 

összehangolt és tudatos fejlesztése jelenti. A natúrparkot a térség településeinek, 

vállalkozásainak, civil szervezeteinek összefogása jelenti, ami komplex 

területfejlesztési egységet teremt. A natúrpark nem a természetvédelmi törvényben 

szereplő fogalom, hanem – gyakorlati és nem törvényi értelemben – területfejlesztési 

kategória. 

 

A Hét Patak Gyöngye Natúrpark Egyesület fő célja a térségben a természeti és 

kulturális örökség megőrzésében, védelmében való közreműködés, a gazdasági és 

társadalmi fejlődéshez való hozzájárulás, melybe bele tartozik a mezőgazdaság, a 

kézművesség, és a turisztikai szolgáltatások kialakítása, összehangolása, fejlesztése, a 

falumegújítás és területi tervezés, a nevelés, képzés, információ átadás és kísérleti 

projektek megvalósítása. 

 

A Hét Patak Gyöngye Natúrpark tájértékekben rendkívül gazdag, erdőkkel borított 

hegyekkel, dombokkal, festői völgyekkel, tisztavizű forrásokkal, szabadidős 

lehetőségeket biztosító tavakkal, patakokkal, mezőkkel és a falvaiban kézművesekkel, 

még élő hagyományokkal, az azokat bemutató rendezvényekkel várja az 

érdeklődőket. 
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III. ALSÓMOCSOLÁD KULCSFONTOSSÁGÚ JELLEMZŐI  

3.1 A falu és a vidéki terület kulcsfontosságú jellemzői 

Alsómocsolád 324 lelket számláló település, Baranya Megye Északi szegletében, a 

megyeszékhelytől, Pécstől légvonalban mintegy 25 km-re északra, a Mecsek hegység festői 

szépségű lankáin, az úgynevezett Hegyhát nagyföldrajzi tájegységben. A települést keletről 

dombok, nyugatról az 1960-as években a Hábi csatorna felduzzasztásával létrehozott, négy 

mesterséges halastó szegélyezi. 

 

A község belterülete:  65 ha, 

külterülete:            1.235 ha 

Koordinátái:    Északi szélesség 46.317 

Keleti hosszúság:18.250 

 

Éghajlata mérsékelten meleg, ahol az óceáni hatások vannak túlsúlyban. A nyár meleg a tél 

enyhe, a csapadék mérsékelten kevés, a napsütéses órák száma magas. Mezőgazdasági 

adottságai nem szerencsések, ennek ellenére jelentős növénytermesztési kultúrával és 

állattenyésztési hagyományokkal rendelkezik. Termőföldjei gondosan művelek. Erről a 

helybéli mezőgazdasági vállalkozók gondoskodok. 

 

A 324 fő alsómocsoládi lakos közül 127 fő 60 éven felüli, 36 pedig 18 év alatti, klasszikusan 

aktív korú népességbe jelenleg 159 fő tartozik.  Településünk legnagyobb kihívása a 

folyamatosan csökkenő lakosságszám, az itt élők elöregedése, valamint a fiatalok jobb 

megélhetés reményében történő elvándorlása, mely tendencián az elmúlt 3 évtized 

népességmegtartásra/népesség vonzásra irányuló tudatos munkája is nehezen változtat. 

 

Lakónépesség száma az év végén 

Év Fő Változás 

2012 300 bázis év 

2013 301 100,3% 

2014 283 94,0% 

2015 284 100,4% 

2016 320 98,6% 

2017 313 104,3% 

2018 317 105,6% 

2019 320 106,6% 

2020 324 108% 

 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR, IKIR, Önkormányzati adatok 
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Alsómocsoládról Mágocsra, a 7 km-re fekvő szomszédos városba a 65174 számú bekötőúton 

lehet eljutni. Zsákfalu jellegéből adódóan községünkben átmenő forgalom nincs. A bekötőút 

teljes hosszában 2013-ban felújításra került, így európai színvonalú úton közelíthető meg a 

településünk. Nincs átmenő forgalom, a gyermekek itt veszély nélkül sétálhatnak, 

kirándulhatnak. Nincs por és zaj, a közbiztonság jó. A közeli kisebb városok: Dombóvár, 

Bonyhád, Komló fél óra alattmegközelíthetőek. A Tolna megyében fekvő Dombóvár városa 

Alsómocsoládtól északnyugati irányban mintegy 15 km-re található, s így ez egyben a 

legközelebbi nagyobb város is. Dombóvár és Alsómocsolád közé Mágocs város ékelődik be. 

Másik nagyobb jelentőségű település a Mecsek hegységben lévő Komló, mely déli irányban 

körülbelül 20 km-re található Alsómocsoládtól. Alsómocsolád közúton a Dombóvárt 

Bonyháddal (Bonyhád a településtől keletre, körülbelül 12 30 km-re fekszik) összekötő 6524-

es számú út Mágocsról kiinduló bekötőútján keresztül érhetőel. Naponta 4 autóbuszjárat 

közlekedik Mágocsra. A Volán járatait a rugalmasabb közlekedésiellátottság érdekében 

kiegészíti a település a falugondnoki járattal, mely reggel, délben és délután egy-egy plusz 

járatot jelent Mágocsra. Ugyanez a járat kora reggel és délután a vasútállomásra is kiviszi az 

utazni szándékozókat. Mágocsi átszállással napközben szinte óránként utazhatunk 

Dombóvár-Szászvár-Sásd irányába. Munkanapokon és iskolai tanítási napokon a 

megnövekedett utaslétszám miatt több falugondnoki járat közlekedik, igazodva ezzel az 

igényekhez. 
 

Alsómocsoládtól 2 km-es távolságban dél-nyugatra halad el az 50-es számú, Dombóvárt 

Bátaszékkel összekötő vasúti mellékvonal. A Mágocs-Alsómocsolád elnevezésű állomás 

egyben teherpályaudvar is. Az állomáson összességében naponta 10 személyvonat halad 

keresztül. Mágocs-Alsómocsolád állomástól 13 km-re, 12 percre található a dombóvári 

vasútállomás, ahonnan IC-vel 2 óra alatt elérhetjük a fővárost. 
 

Mi, az itt élők hisszük és valljuk, hogy a jövőnk az összefogásunkra épül és a 

cselekvőképességünktől függ, jövőképünk szerint „Alsómocsolád egy XXI. századi, élhető, 

barátságos, értékeit őrző és megújító, a helyi gazdaságból gyarapodó, lakói számában 

növekvő, innovatív kistelepülés.” 
 
 

Az itt élő közösség támogatásával az önkormányzat kiemelt feladatának tartja a családok 

helyben tartását, illetve új családok letelepedésének elősegítését, a gyermekvállalási kedv 

fokozását. Ennek érdekében komplex intézkedésrendszer dolgozott ki és vezetett be az elmúlt 

25 évben, mely minden eleme közelebb viszi a falut a kívánt jövőkép eléréséhez. 

 

A település infrastrukturális ellátottsága a tudatos fejlesztésnek köszönhetően fejlett, hiszen a 

falu apró volta, térszerkezeti adottságai és zsák jellege ellenére is összközműves. Egészséges 

ivóvíz, korszerű szennyvízelvezetés- és tisztítás, megoldott belterületi csapadékvíz elvezetés, 

zavartalan gáz-, és elektromos energiaszolgáltatás, kábel Tv és szélessávú Internet is szolgálja 

az itt élők és az idelátogatók kényelmét.  

 

A teljesen felújított bekötő út garantálja a balesetmentes közlekedést, és a környező 

települések megközelítését. A település járdái folyamatosan felújításra és szélesítésre 
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kerülnek, garantálva evvel a babakocsival, kerekesszékkel vagy járókerettel közlekedők 

számára a biztonságot. 

Alsómocsolád Intézményeinek és közösségi tereinek kialakítása emberi léptékű és 

családbarát, ahol nem csak az akadálymentesség, hanem játszósarok, foglalkoztató és 

folyamatos programok biztosítják a családok, a családokban élő gyermekek tartalmas 

időtöltését a szociális segítségnyújtás mellett. Ilyen a Faluház, a közösségek és a közösségi 

művelődés központja, az Ifjúsági Klub, az Interaktív Tárház a Kölyök Fészek Erdei Iskolában, 

a Virtuális Természettudományok Otthona, vagy az Erdei Tornapálya, de az Őszi Fény idősek 

Otthona is, ahol nem csupán a szociális étkeztetés, hanem a nyári gyermek étkeztetés is magas 

színvonalon kerül megvalósításra.  
 

A községnek nincs saját bölcsödéje, óvodája és iskolája, ezért az iskolás korú gyermekek 

közösségi közlekedés igénybevételével jutnak el az oktatási intézményekre, a bölcsödés és 

óvodás korú gyerekeket pedig térítésmentesen szállítja át az alsómocsoládi falugondnoki 

szolgálat busza Mágocsra.  
 

Háziorvos hetente két alkalommal, a gyermekorvos havi egy alkalommal jár a településen, a 

további napokon a térség központi településén Mágocson érhetőek el, mint a fogorvos, a labor 

és a fizikoterápia is. A Mágocsi Gyermekjóléti Szolgálat, a védőnői-, valamint a családsegítő 

szolgálat szükség szerint, de hetente legalább egy alkalommal nyújt helyben szolgáltatást.  A 

szolgáltatások mindennapos elérhetőségét a gyér Volán járatok miatt a falugondnoki 

szolgálattal biztosítjuk.  Mágocson 1, Dombóváron 7 gyógyszertár található. Ügyeleti és 

készenléti rendszer működik, ami azt jelenti, hogy a hét minden napján, napi 24 órában van 

olyan gyógyszertár/gyógyszerész, aki sürgős esetben elérhető. A településen lakóknak nem 

szükséges gyógyszertárba menni, mert a gyógyszereket a falugondnoki szolgálat hozza el 

Mágocsról és a betegeknek igénye szerint a házi gondozó házhoz viszi. A Dombóvári Szent 

Lukács Kórházban járóbeteg-szakellátás, fekvőbeteg-szakellátás, Diagnosztika és Sürgősségi 

ellátás vehető igénybe. Komplikáltabb betegségek esetén a Pécsi Tudományegyetem klinikái 

és a kaposvári Kaposi Mór Oktatókórház egészségügyi ellátásai állnak a betegek 

rendelkezésre. Dombóvár és Sásd is rendelkezik önálló mentőállomással, így sürgős 

esetekben 10 percen belül Alsómocsoládra ér a mentő.  
 

A település élő organizmus, mely akkor működhet jól, ha minden lehetséges feltétel 

folyamatosan biztosított. Az Önkormányzat biztosítja a település tisztaságát, a közterületek 

ápoltságát, működteti a könyvtár szolgáltatást, közösségi tereket – Faluház, Ifjúsági Klub, 

Praktikák Háza- tart fenn, segíti a közösségi közlekedést. Biztosítja a rászorulóknak a 

szociális szolgáltatásokat, falugondnoki szolgálatot tart fenn.  
 

Az Alsómocsoládon élőknek lehetősége nyílik a korosztályának és igényeinek megfelelő civil 

szervezetben szerepet vállalni, vagy azok programjain részt venni, hiszen a cselekvő 

állampolgárok kezdeményezésére, a társadalmi szerepvállalásnak színes palettája alakult ki a 

településen, melyet leginkább az itt működő 11 civil szervezet bizonyít. Közöttük 

megtalálhatóak az érdeklődési körök mentén szerveződött egyesületek, mint az 

Alsómocsoládi Foltvarró Klub, az Alsómocsoládi Sport Egyesület, Május Kugli Egylet  a 

korosztályi, társadalmi csoport érdekképviseletet ellátó szervezetek, mint a Demokratikus 

Alsómocsoládi Gyermek,-és Ifjúsági Önkormányzat, Alapítvány Alsómocsoládért, az Őszi-

Fény Alapítvány, a nehézsorsúak megsegítését célul kitűző KÖZ-TÉR-HÁLÓ Alapítvány, az 

elszármazottaknak gyökereket jelentő Alsómocsoládiak Baráti Köre, a közbiztonság 
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megőrzéséért tevékenykedő Alsómocsoládi Polgárőr Egyesület, a térség együttműködésére 

építő, a környezettudatos magatartást népszerűsítő Hét Patak Gyöngye Natúrpark Egyesület. 

Legközelebbi kis városok: 

Table 1: Legközelebbi város 

A legközelebbi város neve A város lakosságának száma A távolság a falu és a város között 

Mágocs (Baranya megye) 2.313 fő   7 km 

Sásd (Baranya megye) 3.051 fő 27 km 

Komló (Baranya megye) 22.635 fő 45 Km 

Pécs (Baranya megye) 148.030 fő 55 Km 

Dombóvár (Tolna megye) 18.555 fő 20 Km 

Bonyhád (Tolna megye) 13.060 fő 50 Km 

Forrás: KSH-TSTAR 2019. 

Table 2: Alap statisztikai adatok Alsómocsolád 

Indikátor Érték Tavaly Megjegyzések 

Lakosság 

ebből migráns 

ebből fogyatékossággal rendelkezők 

324 

migráns- 26 fő 

fogyatékossággal 

rendelkezők – 13 fő 

2020.  

Idősek függőségének aránya % 

 

94 fő/ 169 fő 

55,6 % 

2020. Az idős lakosság (65 év és 

afelett) és a munkáskorú 

lakosság (15-64 éves kor 

között) közötti arány 

Munkanélküliségi ráta % 

 

11 fő /169 fő 

6,5 % 

2020. 15 éves és 15 év fölötti 

munkanélküliek százaléka, 

osztva a munkaerővel (15 éves 

és 15 év fölöttiek) 

Foglalkoztatottak aránya % 

 

93,5% 2020. 15 éves és 15 év fölötti 

foglalkoztatottak százaléka, 

osztva a munkaképes korú 

népességgel (15-64 év 

közöttiek) 

Korfa:    

0-14 év közötti lakosság részesedése 28 fő 2020.  

15-59 év közötti lakosság részesedése 169 fő 2020.  

60-65 év közötti lakosság részesedése 33 fő 2020.  

65+ év fölötti lakosság részesedése 94 fő 2020.  

Iskolázottság:    

Felsőoktatásban részt vett dolgozók 

aránya 

16 2011. Népszámlálási adatok 

Alapfokú oktatásban részt vett 

dolgozók aránya 

97 2011. Népszámlálási adatok 

Forrás: KSH-TSTAR, IKIR 
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3.2 A legfontosabb kihívások 

Alsómocsolád közössége és vezetése rendszeresen átgondolja rövid, közép és hosszú távú 

céljait, stratégiáit és cselekvési terveit. Az elmúlt évtizedben is közel egy tucat stratégiai, vagy 

rész stratégiai dokumentum készül, de ami fontosabb a falu közösségét bevonó tervezési 

folyamat zajlott le. A közösség tagjai számára a folyamatok mindig nyitottak voltak, a 

dokumentumok, tervek hozzáférhetők. 

 

A 2019. évi önkormányzati választások után egyrészt jogszabályi kötelezettségből, másrészt 

az új öt éves testületi és polgármesteri ciklus megalapozása, másrészt a 2014-ben elfogadott 

tervek felülvizsgálata és megújítása céljából Alsómocsolád 2020-ben elindított a stratégia 

tervezési folyamatot.  

 

A folyamat a helyben már hagyományként megszokott közösségi tervezés módszertanán, a 

helyi közösség bevonásán alapul. A tervezés célja, hogy a közösségnek közös látása legyen a 

település jövőjéről. Legyen lehetősége végiggondolni saját helyzetét, a közös jövőjüket, 

céljaikat és a célok elérését lehetővé tevő feladataikat. Az elkészült dokumentum egyaránt 

szolgálja az önkormányzat munkáját, a jogszabályi elvárásokat, az Uniós tervezési ciklus 

tervezését, valamint Alsómocsolád térségi együttműködését.  

 

A tervezett stratégia alkotási folyamatot a 2020. februárjában jelentkező, majd márciusra 

országos veszélyhelyzetet eredményező koronavírus járvány megszakította. A befejezésre a 

személyes találkozók helyett a virtuális térben került sor. 

 

A kihívások és célok rendszerét a 2020. évi társadalmi tervezés módszertanával 

végrehajtott startégiai tervezésünk eredményével mutatjuk be. 

Jövőképünk: 

Alsómocsolád egy XXI. századi, élhető, barátságos, értékeit őrző és megújító, a helyi 

gazdaságból gyarapodó, lakói számában növekvő, innovatív kistelepülés. 

 

Küldetésünk: 

Küldetésünk, hogy a helyi közösség összefogásával, sokrétű cselekvéssel és gazdag 

programmal a saját példánkon keresztül megmutassuk más kistelepüléseknek, az innét 

elszármazottaknak és a falusi élet iránt érdeklődő városiaknak, továbbá a hazai és európai 

politikai döntéshozóknak, hogy lehet minőségi életet élni a kistelepüléseken. Jövőt, teret, 

munkát kell biztosítanunk az ott élőknek és az odaköltözőknek, hogy a XX. század 

elvándorlási, elöregedési, elszegényedési trendjei megváltozzanak és a XXI. században is 

megőrizhessük korábbi évszázadok kulturális és társadalmi, természeti örökségét ötvözve 

mindazzal, amit a mai és jövőbeni technika, emberi tudás és kultúra kínál. 
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Hosszú távú céljaink- 2030: 

Alsómocsolád község hosszú távú stratégiai célja 2030-ra olyan, élhető, a polgárai által 

védett, megbecsült és szeretett település létrehozása, mely megtartja népességét, visszavonzza 

elszármazottait, bevonzza a település alapértékeivel azonosulni tudó letelepülni vágyókat, 

ezáltal létszámában gyarapszik. Válaszol a kor kihívásaira. Keresi és megtalálja kitörési 

pontjait. Emberi léptékek szerint fejlődik. Folyamatosan megújul. Kinyitja, érdekessé és 

vonzóvá teszi a települést. Felkutatja azokat a lehetőségeket, melyek helyi, térségi és 

szélesebb igényeket is tudnak gazdaságosan szolgálni. 

A résztvevők -35 fő a telepüés lakosságának 10%, akik reprezentálták korosztályi, társadalmi 

helyzet alapján - a település lakosságát- az eddigi fejlesztés programok, stratégiák 

tapasztalatai alapján a település és a térség komfortját elsődlegesen a következő hat 

tématerület határozták meg: 

✓ lakhatás, 

✓ megélhetés, jövedelem, 

✓ köz- és üzleti szolgáltatások, 

✓ helyi közösségek - okos vidék, 

✓ fejlesztési programok, 

✓ térségi együttműködés. 

A további tervezés 4 munkacsoport keretein belül történt: 

✓ Társadalom, közösség, emberek 

✓ Lakhatás, környezet település működése 

✓ Szolgáltatások 

✓ Jövedelem, gazdaság, foglalkoztatás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta rsadalom, 
ko zo sse g, 
emberek 

Lakhata s, 
ko rnyezet 
telepu le s 
mu ko de se 

Szolga ltata sok 
Jo vedelem, 
gazdasa g, 

foglalkoztata s 

Jo vo  

Helyi fejleszte sek  

Te rse gi egyu ttmu ko de s, te rse gi fejleszte sek 
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I. pillér - Társadalom, közösség, emberek 

− Közösség szerepe, a motivációs lehetősége, a tudatosság növelése 

− Gyerekek és a gyerekes családok 

− Lakosság szám megőrzése, növelése, az elvándorlás megállítása, a fiatalok 

helybetartása. 

II. pillér - Lakhatás, környezet, település működése 

− Önkormányzat és intézményeinek működése 

− Infrastruktúra üzemeltetése, karbantartása a meglévő értékekkel történő 

gazdálkodás 

− Lakhatás kérdése, falu (önkormányzat) szerepe 

− Környezet megóvása 

− Öko-tudatosság, a fenntartható (gazdasági, környezeti, társadalmi) működés és az 

innovatív megoldások alkalmazása 

III. pillér - Szolgáltatások 

− A falu komfortosságát biztosító szolgáltatások, szükséglet – helyi térségi 

elérhetőség 

− Helyi bolt és a közlekedés 

− Helyi (térségi) termék előállítás és kereskedelem (piac) lehetősége 

− Turizmus 

− Helyi lakosok számára szervezendő kulturális, szabadidős, egészségmegőrző és 

közösség fejlesztő programok, klubok 

− Öko-tudatosságot, a fenntartható (gazdasági, környezeti, társadalmi) működést és 

az innovatív megoldások alkalmazása 

IV. pillér - Jövedelem, gazdaság, foglalkoztatás 

− Jövedelemszerzés,  

− Helyi és térségi gazdaságfejlesztés és munkaerő piac 

− A közösség, a falu, az önkormányzat szerepe 

 

I. Társadalom, közösség, emberek  
 

a) Kulcsmegállapítások 

✓ A falu aktívabb és kevésbé aktívabb emberek lakóhelye, közössége. 

✓ A közösségben való részvételre a helyi lakosoknak eltérő igényük és lehetőségük 

van. 

✓ Mindenkinek lehetőséget kell biztosítani a részvételre, de senkit nem szabad 

megítélni ha visszavonultan él. 

✓ Az embereket olyan mértékben kell bevonni a közöség tevékenységeibe ahogy azt 

ők szeretnék. 

✓ A közösségben az aktív emberek eszköze a példamutatás, a kommunikáció, a 

visszajelzés igénylése, a bizalom építése és a közös gondolkodásba, döntésekbe 

történő bevonás. 

✓ A helyi közösség változása lassú folyamat. 
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b) Kihívások és válaszok 
 

- Tájékoztatás, kommunikáció 

✓ www.alsomocsolad.hu 

✓ Led fal  

✓ Facebook oldal, facebook csoportok 

✓ Papír alapú tájékoztatás 

✓ Rendezvények (falugyűlés, közmeghallgatás, fórumok, jövő tervező műhelyek, 

stb)  

✓ hyperlokál hírek (weboldal, Facebook) 

 

- Visszajelzés igénylése, lehetőség (csatorna) biztosítása 

✓ Alsómocsoládi konzultáció, kérdőíves felmérések 

✓ Ötletláda 

✓ Facebook kommentek 

✓ Rendezvények pl, falugyűlés, közmeghallgatás, fórumok, jövő tervező 

műhelyek, stb  

✓ Személyes beszélgetések (terített asztal) 

✓ hyperlokál hírek pl, weboldal, Facebook, blogok, vlogok 

 

- Személyes kapcsolatok építése, közös élmények, közös értékek, közös tanulás 

✓ Beszélgető „sejtek” létrehozása, működtetése 

✓ Érdeklődés alapján létrehozott tematikus csoportok, rendezvények: „öko kör”, 

közös mozgás, gyermekes családok, egészségtudatosság, „okos” megoldások, 

gazdálkodás (egyéni, közösségi) 

✓ Néphagyományok újjáélesztése, jeles napok megülése, generációs híd program 

(például: fiatal (aktív) idős korosztályok közös programjai); hagyományok 

megismerése és gyakorlása (például: paraszti hagyományok) 

✓ Hagyomány teremtés - bevezetett hagyományok: Alsómocsoládi legendárium 

✓ „Multikulturális kistelepülés projekt” A helyiek és az itt élő külföldiek 

együttműködésének kibővítése kulturális szokások, hagyományok 

megismerése (tánc, ételek, öltözködés, ének), nyelvtanulás 

✓ Szimbólumrendszer tudatosabb használata (például: mocsoládi himnusz; 

címer) 

✓ „Ki-Mit-Tud Alsómocsoládról” vetélkedők szervezése akár online térben is 

korosztályonként, vagy vegyes csapatok részére 
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✓ Érték alapú identitás fejlesztése 

- közösségi terek működtetése 

- civil szervezetek támogatása, munkájuk összehangolása 

- települési értéktérkép létrehozása 

- emberek értékei: tudás, erőforrás, segítés egymás felé 

- közösségi művelődés (például: Költészet napja) 

- gasztronómia: Ízőrzők, közös főzések 

- történelem, történet, „story telling”: közös történet, egyéni 

történet 

- természeti és épített környezet: Tiszta Falu program, közösség 

által felvállalt közös érték 

✓ Az egyének megismerése, a közösség tagjaninak saját képességének, 

tudásának, történetének, értékének bemutatási lehetősége (hyperlokál hírek) 

II. Lakhatás, környezet, település működése 

a) Kulcsmegállapítások 

✓ A falu infrastruktúrája, épített és természeti környezete biztosítja a közösség 

működésének a környezetét. A környezet és a közösség kölcsönösen hatnak 

egymásra. Alsómocsolád célja, hogy a környezet, az infrastruktúra tükrözze a 

közösség életét, életerejét és értékeit, továbbá támogassa a közösséget és az 

egyéneket napi tevékenységeikben és ünnepeikben.  

✓ A falu jelentős beruházásokat hajtott végre az épített és természeti környezetben 

egyaránt.  

✓ A falu közössége igényli egyrészt a fejlesztések, másrészt a meglévő infrastruktúra 

karbantartását és üzemeltetését, az értékekkel történő felelős, fenntartható és öko 

tudatos gazdálkodást. 

✓ A betelepülők, illetve betelepülni szándékozók, valamint az intézményekben 

foglalkoztatottak részére az átmeneti és a tartós lakhatás megoldása prioritás.  

 

b) Kihívások és válaszok 

- Okos Alsómocsolád 

✓ Tervezés, a fejlesztési irány meghatározása a közöség bevonásával, értékekre 

alapozva. 

✓ Falukép tükrözze a közösség életét, értékeit, vitalitását.  

✓ A környezet támogassa az öko-tudatosságot, az egészségét megőrizni akaró 

lakosok igényeit.  

✓ A működésben kapjon teret az innováció és az okos eszközök használata az 

erőforrás gazdálkodás és a használat minél pontosabb megismerése céljából.  

✓ Szükséges karbantartások és korszerűsítések rendszeres felmérése, 

dokumentálása, priorizálása, ütemezett karbantartási terv készítése a 

gazdaságos, fenntartható működés elvét figyelembe véve. 
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✓ Humán és pénzügyi erőforrás biztosítása a karbantartások és korszerűsítések 

elvégzésére.  

✓ A falu működésével, működtetésével, fejlesztésével kapcsolatos tudás 

összegyűjtése, digitalizálása, tudásbázisba rendezése- hiba bejelentő 

applikáció.  

✓ „Okos házak” népszerűsítése 

- Alsómocsolád közösségi működtetése 

✓ Előre megadott feltételek, rögzített vállalások és megfelelő szakmai vezetés és 

ellenőrzés mellett. 

✓ A vállalások és teljesítések legyenek ismertek a közösség előtt és elismeretek 

a közösség által. 

✓ Kampányok és akciók szervezése évente 3-4 szer. 

✓ Területek, épületek, tárgyak örökbefogadása („Fogadd örökbe”). 

✓ Saját porták rendbetartása, szükség szerint szakmai, tárgyi és humán erőforrás 

támogatással -Magunk Kenyerén Helyi Gazdaságfejlesztési Program- 

„Házunk tája” programelem, „Kincses-Virágos Alsómocsoládért” porták, 

kertek” díjazása 

✓ Civil szervezetek működésének összehangolása, közös akciók szervezése az 

erőforrások teljes kihasználásának céljából. 

- Zöld Alsómocsolád 

✓ Alaptevékenységek átvilágítása, öko tudatosság, gazdasági és környezeti 

fenntarthatóság szempontjából. 

✓ „Ez csak természetes” környezettudatos nevelési program kidolgozása és 

végrehajtása minden korosztály számára 

✓ Szelektív hulladékgyűjtés megszervezése 

- tájékoztatás, szemléletformálás, példamutatás 

- Öko-körök bevonása, „0” hulladék elérése 

✓ A település gépjárműveinek összehangolása, tudatos szervezése.  

✓ Levegő tisztán tartása illetve tisztítása  

- zöld hulladék égetésének tiltása és összegyűjtése, komposzt program 

indítása, közösségi komposztáló telep létrehozása, alternatívák 

felderítése (például: BioBrikettálás) 

- káros anyagok égetésének tiltása és ellenőrzése 

- erdősítés 

✓ Alsómocsoládi környezetvédelmi alap létrehozása, civil szervezetek és 

egyének támogatása. 
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- Alsómocsolád a családokért 

✓ Faluház családbarát fejlesztése 

✓ Őszi-Fény Idősek Otthonának családbarát fejlesztése 

✓ Alaptevékenységek átvilágítása a gyermekes családok igényeinek szempontjából, 

megjelenítése egységes dokumentumban 

✓ Játszótér fejlesztése, karbantartása - homokozó felújítása, homok cseréje 

✓ Gyermekek ligete létrehozása 

  

- „Bér” lakás 

✓ Bér lakások létrehozásának célja 

- Az idősotthon dolgozóinak helyben lakhatásának biztosítása 

- Lakosság számának növekedése, beköltözők részére átmeneti lakhatás 

biztosítása építkezés idejére 

- A fiatalok helyben maradása, önálló életkezdés támogatása, „fecskeház” 

jelleggel 

✓ Az önkormányzat üresen álló önkormányzati lakások, ingatlanok felújítása, 

lakásállomány mobilizálása, foghíjtelkek építési telekké alakítása 

- Infrastruktúra fejlesztés 

✓ Csapadékvíz elvezetés III.  

✓ Külterületi földutak és vízelvezető árkok rendezése 

✓ Ivóvíz rekonstrukció Kossuth Lajos utca első szakasza 

✓ Faluház korszerűsítés a számítógép-park frissítése, a lábazat burkolása, új 

funkcióval - szabadtéri foglalkoztató- bővítése 

✓  

✓ Tornaszoba felszerelése kondi gépekkel, futópaddal, stb 

✓ Ivó kutak kihelyezése: Kis, nyilvánosan hozzáférhető, környezetbe illő ivókutak 

kihelyezése Fesztiváltér, Erdei Iskola, Millenáris Emlékpark, Erdei Tornapálya, 

Idősotthona parkja, esetleg a jelenlegi „Logisztikai Központ” helyére 

✓ Szennyvíztelep bővítés 

✓ Temető komplett rendezése gyalogjárókkal (régi fejfák összegyűjtése) 

✓ belterületi járdák felújítása, járdaépítés: Petőfi utca, Széchenyi utca; Nagyköz, 

Kisköz 

✓ Kossuth utca végi kamionforduló kialakítása 

✓ Petőfi út végén útjelzők, parkoló kialakítása 

✓ Parkoló vízelvezetése (Varjú-Ház féle parkoló) 

✓ Rákóczi u. delta ésszerű kialakítása 

✓ Petőfi utcai fesztiváltér lejáró (Pandúr-Furulyás köz) rendbetétele, hozzá 

kapcsolódó parkoló építés 

✓ Villamos csatlakozási lehetőség: Erdei Tornapálya, Temető (keresztnél), 

Millenáris emlékpark, Rigac Tanya 

✓ Közvilágítás, kandeláberek napelemes megtáplálása, ledes lámpák: Nagyköz, 

kisköz, Varjú féle parkoló, Szennyvíztelep, patakpart, Halastópart (Lackó – ház és 

Szennyvíztelep között), Temető (parkoló, bejárat, ravatalozó és kereszt 
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/kandeláber/) Faluház felé a Rákóczi útról (kandeláberek). Kossuth u. eleje, 

Millenáris Emlékpark (kandeláberek), Erdei Tornapálya, Kálvária, Tekepálya), 

Fesztiváltér (kandeláberek) 

✓ Padok: Lehetőleg fából készült tájba és környezetbe illő padok kihelyezése: 

Temető, Millenáris Emlékpark, Kálvária, Fesztiváltér, Faluház-Rákóczi u. közé, 

Tekepálya, Halastópart, Kálvária- Erdei Tornapálya útvonalra (idősek számára 

speciális magas padok) 

✓ Iránymutató tábla kihelyezése- Kastély sarkánál Rigac Tanya, Erdei Tornapálya 

✓ Eredi Tornapálya nyilvános WC-jéhez lépcső és korlát építése 

✓ Sószoba, sóbarlang 

✓ Energia domb Kálvárián 

✓ Erdei színháztér kialakítása az Erdei Tornapályán, természeti környezetbe 

illeszkedő módon 

✓ Távcsöves tájnézők, kilátók, madárvárták építése főként a halastó környékére 

✓ Őshonos magyar fák kertje arborétum 

✓ Szent András patak menti sétány kialakítása 

✓ Forrásfelújítás, forrásfoglalás 

✓  „Függőleges kertek” kialakítása lakóingatlanokon 

✓ „Napelem domb” 

✓ Alternatív energiákkal ellátott új építésű házak támogatása (visszatörlesztés, 

előfinanszírozott) 

✓ Falu WI-FI internethálózat bővítése 

✓ Régészeti feltárások a Pusztatemplomnál 

✓ „Elméleti és gyakorlati oktató település a háztáji jellegű mezőgazdasági termelés 

területén” + bemutató biokert 

 

III. Szolgáltatások 
 

a) Kulcsemgállapítások 

✓ A szolgáltatások biztosítják a falu komfortját. A komfortosság megítélése 

elsődlegesen szubjektív, érzékeseken alapul.  

✓ Fontos, hogy Alsómocsolád a falu lakosságának és közösségének az igényei 

alapján tervezze, fejlessze a szolgáltatásokat, valamint a biztosítsa az üzleti alapon 

működő szolgáltatások esetében a megfelelő környezetet.  

✓ Alsómocsolád komfortosságához a faluban működő szolgáltatások mellett 

hozzájárulnak a térségben elérhető szolgáltatások is, amennyiben megoldott azok 

elérhetősége.  

✓ A szolgáltatások között kiemelt terület a turizmus, amihez hozzá kapcsolódnak a 

helyi lakosok számára szervezendő kulturális, szabadidős, egészségmegőrző és 

közösség fejlesztő programok, klubok is. 
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b) Kihívások és válaszok 

- Egészséges Alsómocsolád 

✓ Alsómocsolád lakosainak szemléletformálása, az egészséges életmód választása 

- információk az egészség tudatos életmód kialakításához 

- tudásmegosztás 

- mentális jólét kialakítása 

✓ Egészség és Rekreációs Központ kialakítása- Orgon szoba, wellness részleg, 

rekreációs szoba kialakítása a Szolgáltató Házban 

✓ Egészség fesztivál rendezése 

✓ Infrastruktúra, környezet tudatos felhasználása az egészséges életmód érdekében 

(erdei tornapálya, fittnesz park, konditerem) 

✓ Egészségmegőrzés, betegség-megelőzés: egészségre nevelési program folytatása, 

szűrő programok rendszeressé tétele minden korosztály számára 

 

- Gyerekek Alsómocsoládja 

✓ Kisgyermekes családoknak heti rendszerességgel szervezett programok 

- közöség bevonása, közösségi tervezés, közösségi megvalósítás 

- batyus szervezés 

✓ Népi játék képzés a családok részére 

✓ Önkéntes nagymamák, nagypapák szervezése, közösségi szolgáltatás 

 

- Idősek Alsómocsoládja 

✓ Idősek ellátása a településen és az Őszi Fény Idősek Otthonában 

✓ Idősek étkeztetése 

- idényi konyha, idény ételek készítése 

- tematikus étkezése az idény alatt megtermett ételekből elkészített ételeket 

lehet kóstolni 

✓ Moccantó 

- az idősek otthonában lakók rendszeresen sétáltatása, önkéntesek 

támogatásával 

- padok elhelyezése az útvonalon 

- kerekesszék szállító és egymás mellett ülős tandemkerékpárok 

✓ Oltalom Otthon program- minta okos házak megoldások létrehozása az idősek 

otthoni ellátása érdekében 

✓ Kizökkentő programok  

- az idős emberek szokásaiba, sémáiba nem illő, programok szervezése 

(pl.: digitális tudás) 

- Ezüst kert 

- magaságyások építése az Idősek Otthona kertjében 

- gyógynövények, zöldségek, gyümölcsök termelése 
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✓ Senior önkétes hálózat 

- Idősek részt vehetnek a közösség életében, segítenek a közösségnek, 

egyéneknek 

- idősek tudásának, erőforrásának felmérése 

- Mihez van kedvük az időseknek?  

✓ Állatterápia az Idősek Otthonában 

✓ Dalárda létrehozása 

✓ Térségi Senior Akadémia 

 

− Turisták Alsómocsoládja 

✓ Étkezés biztosítása az Őszi Fény Idősek otthonának konyhájára alapozva 

✓ reformkonyha, színesebb, változatosabb ételek 

✓ csoportokkal összehangolt étlap,  

✓ gyermekbarát éltelek 

✓ Egészségfesztivál 

✓ Nyitott porták 

- helyi lakosok bekapcsolódása a turisztikában 

- felmérésaz erőforrásokról, képességekről 

- értékesíthető szolgáltatások, termékek 

✓ Halastó jobb kihasználása, például: kenuversenyek 

✓ Szabadidős közösségi programok a lakosság részére 

- igényfelmérés, közös tervezés, megvalósítás önkéntesek bevonásával 

✓ Digitálisan Látható Alsómocsolád 

- Google, TripAdvisor, látványosságok, szolgáltatások megjelenítése 

- megjelenés összehangolása 

✓ Komplex település és turisztikai marketing tevékenység, turisztikai kapacitások 

értékesítése 

✓ Turisztikai koncepció és arculat kialakítása: ehhez illeszkedően Erdei iskola 

szolgáltatásainak folyamatos fejlesztése, kemencés kínálat bővítése, vízi 

programok kialakítása – halastó, madár-, hüllőbarát fotósok, kerékpáros turizmus 

fejlesztése, lelki programok, hittan tábor, családi kalandpark, 

parasztpláza/parasztolimpia/disznó tour 

✓ költözéses lakodalom (első éjszaka Alsómocsoládon) 

✓ művészeti találkozó („fesztivál”) 

✓ air soft, laser tag 

✓ konferencia turizmus 

 

- Mobilis Alsómocsolád 

✓ Igények felmérése, célcsoportonként 

- Autóval nem rendelkező lakosok 

- gyermekes családok  

- idősek 

- munkavállalók 
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✓ Az igények alapján 

- Fizetős falubuszt járat indítása, menetrend szerint 

- Közösségi busz szolgáltatás 

✓ Facebook csoport, Haza-Tér integrált közösségi közlekedés platform alkalmazás 

integrálása az üzemeltetéshez, bevezető népszerűsítő kampány 

✓ Bicikli út építése Bikalra 

- Helyi élelmiszer beszerzés 

✓ Helyben termelt élelmiszer támogatása- Magunk Kenyerén Helyi 

Gazdaságfejlesztési Program Mezőgazdaság Élénkítő Programelem 

✓ Barackos telepítése 

✓ Közterületi gyümölcsfák hasznosítása 

✓ Gyógynövény termesztés-, gyűjtés, feldolgozás, felhasználás 

✓ Helyi élelmiszer ellátás elsősorban üzleti vállalkozás, nem az Önkormányzat 

feladata 

✓ Az Önkormányzat igény esetén segít a helyi élelmiszer kereskedelem 

fejlesztésében (Magunk Kenyerén Helyi Gazdaságfejlesztési Program Vállalkozás 

Fejlesztési Programelem, pályázat, együttműködés szervezése, funkció bővítés) 

✓ Helyi termelők részére piac működtetése, „piac tábla” 

 

IV. Jövedelem, gazdaság, foglalkoztatás 
 

a) Kulcsemgállapítások 

✓ Alsómocsolád lakosságának helyben maradásához szükségesek a térésgében 

elérhető jövedelem források, valamint működő gazdaság.  

✓ A helyi és térségi gazdaságfejlesztés és munkaerő piac biztosíthatja a szükséges 

jövedelem megszerzésének feltételeit.  

✓ Alsómocsoládon, illetve a térségben több szakmából hiány jelentkezik pl, szakács, 

szakápoló, turisztikai szakember, kertész, tetőfedő, ács, kőműves. 

 

b) Kihívások és válaszok 

- Szakember megtartás, vonzás, képzés 

✓ A szakemberek vonzása, vagy megtartása szempontjából fontos a versenyképes 

jövedelem, bérlakás, szakmai fejlődés lehetősége és biztosítása. 

✓ Hiányszakmák képzési lehetősége a térségben, tanulmányi szerződés kötése. 

✓ Röptető program- ösztöndíj rendszer kidolgozása és működtetése pályaválasztás 

előtt álló fiataloknak, pályaorientációs tanácsadás, Nyári diákmunka biztosítása, 

„tölts egy napot szüleid munkahelyén”, „Ez az én munkám”- munkahelyek 

bemutatása 7-8. osztályosoknak. 

✓ Humán erőforrás térkép készítése település szinten- ki mihez ért, milyen munkát 

vállalna alkalmi foglalkoztatásban szívesen. 
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- Helyi piac “Adok- veszek” piac, hirdető tábla elhelyezése a piatéren és a Facebook 

csoportban  

✓ megtermelt felesleg,  

✓ feldolgozott termékek,  

✓ kézműves termékek (torta, dísztárgy, stb,) 

✓ szolgáltatások (kerti munka, fűnyírás, gyerek felügyelet), 

✓ kereskedelmi egységek akciói (pl.:2őt fizet, 3-at kap,) 

✓ aktuális közösségi szolgáltatások: pl.: játszóház, szakmunkák, segédmunkák). 

- Rigac felhasználási lehetőségei (Alsómocsoládon belül) 

✓ Forgalom növelése érdekében a Rigacot felhasználása a Piac téren és a közösségi 

vállalkozásokban 

✓ Fiatal tehetség gondozása, jutalom Rigacban 

- Közösségi vállalkozás- kiegészítő jövedelemszerzés lehetősége érdekében közösségi 

vállalkozások létrehozás több területen 

✓ Állattartás, üvegház, feldolgozás 

✓ Közösségi közlekedés 

✓ Turisztikai szolgáltatások 

- Önkéntesség 

✓ Önkéntesek bevonása Alsómocsoládon a település, a közösségi vállalkozások, a 

turisztika és az Őszi Fény Idősek Otthona feladataiba 

- lakhatás, étkezés és költségtérítés biztosítása 

- szakmai tapasztalat szerzési lehetőség 

- vidéki élet, helyi közösség megismertetése 

✓ Lehetséges önkéntes feladtok összegyűjtése,  

≠ feladatok megfogalmazása,  

≠ hiányszakmák összegyűjtése 

✓ Önkéntes toborzási lehetőségek feltárása, meghirdetése 

✓ Önkéntes toborzás: magyar és külföldi fiatalok, seniorok, nyugdíjasok 
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3.3 Főbb eszközök és lehetőségek 

Alsómocsolád jövője az értékeire épül.  
 

A falu legnagyobb értékei a helyben lakók szerint a közösség valamint a természeti környezet. 

Az erdő, a tavak, a természeti és épített környezet, valamint a csend és nyugalom alapozza 

meg a falu komfortját. A falu kicsi, átlátható, biztonságos, nincs átmenő forgalom, ami 

különösen vonzóvá teszi a gyermekes családok számára.  
 

A közöséget aktivitásában az innovatív vezetés támogatja, biztosítva az egyének és kisebb 

csoportok alkotási lehetőségének, együttműködésének szervezeti és tárgyi feltételeit.  
 

A rendszeres programok, falunapok, rendezvények, tudásbővítő összejövetelek lehetőséget 

adnak a közösség fenntartására és bővülésére.  

Az itt lakóknak lehetőségük van közösség fejlesztő terveik megvalósítására, környezetük 

megóvására, mezőgazdasági termékek előállítására, amelyhez jelentős támogatást kapnak az 

önkormányzattól.  
 

Az itt élők tiszteletben tartják egymás nyugalmát, igényeit. Az érdeklődőkkel megosztják 

saját tapasztalataikat, tudásukat, igény esetén segítenek egymásnak és együttműködnek közös 

céljaik elérésében.  

 

Az Alsómocsoládon lakók számára fontos, hogy minél többen bekapcsolódjanak saját életük, 

a közösségek és a falu tudatos fejlesztésébe. A közösség fennmaradását a belső motivációval 

rendelkező lakosok, családok biztosíthatják.  

 

A közöség és a környezet mellett a lakosok számára meghatározó elvárás a szolgáltatások 

elérése, a kényelem. Az elvárt szolgáltatások élethelyzetek alapján változnak, azonban 

minden korosztály számára egyaránt fontos az elérhető árú, széles választékú és magas 

minőségű helyi élelmiszer beszerzési lehetőség, valamint a közlekedés, amely a térségben 

elérhető szolgáltatások eléréséhez és a jövedelemszerzéshez is kiemelt prioritással bír: 

✓ A fiatal, gyermekes családok számára elsősorban a magas szintű egészségügy, óvoda, 

oktatási intézmények napi kényelmes elérése a fontos.  

✓ Az idősek részrére az otthonukban való maradásukat biztosító egészségügyi, ápolási 

és életvitelhez szükséges szolgáltatások szükségesek.  

✓ A középkorúak számára a jövedelem hatékony megszerzése, a családok kényelmes 

működtetése, a fiatalok és az idősek támogatásának lehetősége a prioritás.  

 

A kényelemhez közvetlenül járul hozzá a meglévő infrastruktúra, amely a falu közösségének 

közös értéke, vagyona. A vagyon megőrzése, működtetése minden helyi lakos érdeke, 

feladata és erősíti a közösséget. A falu közössége a fiatalok visszaköltözéséhez és az új 

letelepedők számára bérlakásokat, házakat biztosít.  

 

Az identitás megőrzésének része a település múltjának ismerete és az emlékek megőrzése. Az 

épített örökség, az egyéni, családi és közösségi történetek, a szokások, a tárgyak 

összegyűjtése, mentése segíti az identitás megerősödését. 
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A falu értékei, kényelme, az erős identitás és együttműködés a falu működtetésében 

megerősíti az ifjúság kötődését, a tanuló évek utáni visszatérését, valamint új lakosok, 

családok letelepülését, így a helyi tudás gyarapítását, a közösség megújítását, a lakosság szám 

növelését. A falu közössége erős identitással rendelkezik ahhoz, hogy új laksokat fogadjon be 

és megossza velük értékeit. A falu lakosai büszkék az értékeikre, szívesen osztják meg az 

idelátogató turistákkal, mutatják meg az érdeklődőknek. 

 

A ház körüli kertek és az önkormányzat földterülete lehetőséget ad a saját és a közösségi 

termelésre. A falu közössége igény esetén támogatja a mezőgazdasági termékek háztáji és 

közösségi előállítását, a felesleg értékesítését.  

 

A falu közössége tudásmegosztással, szolgáltatásokkal, együttműködéssel támogatja a 

település, a háztartások és a háztáji és közöségi gazdaságok környezet tudatos, fenntartható 

működtetését. 

 

Alsómocsolád a közösség építésében, a környezet fenntartásában, a szolgálatások 

fejlesztésében a település működtetésében az érintett célcsoportok igényei alapján az okos 

megoldásokra támaszkodik, felhasználva a digitális eszközöket, alkalmazásokat.  

 

3.3.1. Eszközeink, erősségeink a közösségi tervezés tükrében 

3.3.1.1 Természeti erfőforrások 

✓ Gyönyörű természeti környezet 

≠ Források, patakok, tavak (termálvíz) 

≠ Erdők, gyógynövények, termések, kosbor mező, őshonos fák, mezők, vizes 

élőhelyek 

✓ Művelt területek 

✓ Szennyezetlen környezet, szelektív hulladékgyűjtés lehetősége, felszámolt illegális 

hulladéklerakók 

✓ Ökológiai folyosó 

✓ Biodiverzitás 

 

3.3.1.2 Térszerkezeti és települési adottságok 

✓ Dél-dunátúli megyeszékhelyek relatíve elérhető távolságban -50 Km Pécs, 

Szekszárd, Kaposvár 

✓ Dombóvár-Bátaszék vasútvonal 

✓ Egységes, rendezett falukép 

≠ Sok zöldfelület, parkok 

≠ Köztéri szobrok és bútorok 

≠ Megújuló magánlakások, homlokzatok 

✓ Szabadtéri közösségi színterek -játszótér, Fittness park, Fesztiváltér, Erdei 

Tornapálya, Rigac Pihenő, Lombház stb.- és folyamatos fejlesztésük 

✓ Vidéki környezet 
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3.3.1.3. Gazdaság 

✓ Pick Szeged Zrt Alsómocsoládi Gyáregysége 

✓ Turisztikai ágazat 

✓  25 mikró- és kisvállalkozás 

✓ HEGA- Hegyháti Gabona Beszerző és Értékesítő Szövetkezet- HEGA Kft 

✓ Önkormányzat, mint foglalkoztató 

✓ „Magunk kenyerén” Gazdaságfejlesztő Program 

✓ Szociális Szövetkezet 

✓ Mecsek Baromfi baromfifeldolgozó üzem épülő telepe 
 

3.3.1.4. Társadalom 

✓ Befogadó és segítőkész faluközösség 

✓ Társadalmi összefogás 

✓ Fiatalok támogatása 

✓ Szakemberek, műhelyek, szellemi vezetés 

✓ 11 civil szervezet 

✓ Kreativitás, innovációs készség 

✓ Újjá éledő hagyományok 

✓ Működő szomszédsági kapcsolatok 

✓ Kiterjedt kapcsolati háló, kapcsolati tőke térségi, hazai szinten 

✓ Hegyháti identitás kialakulása 

✓ Sokszínű kapcsolat rendszer 

✓ Térségi gondolkodás 

✓ Máréfalva - testvértelepülés 

✓ Jó a közbiztonság 

✓ Gazdag eseménynaptár 

✓ Új betelepülők és külföldi lakosok 

✓ Minta-érték  

✓ Letelepülést segítő támogatások, letelepedést támogató mentor csoport 
 

3.3.1.5. Infrastruktúra 

✓ Összközművesség 

✓ Megújult bekötőút 

✓ Intézmények, épületek - Őszi Fény Idősek Otthona, SZÍN-TÉR Művelődési Ház-

Faluház-Teleház-IKSZT; Szolgáltató Ház, Egészségház, Ifjúsági Klub, Vendégház 

és Konferencia Központ, Interaktív Tárház- és folyamatos fejlesztésük 

✓ Megújuló közterületek 

✓ Megújuló magánlakások, homlokzatok 
 

3.3.1.6. Egyéb 

- Jövő- Szövő letelepedést támogató program 

- Innovatív faluvezetés, társadalmi bevonás 

- Szervezettség 

- Csapatmunka 

- Felhalmozott tudás és tapasztalat, nyitottság ezek átadására 
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- Felkészült munkatársak, meglévő tudások/kompetenciák pl, közösségfejlesztés, 

pályázati és projektmenedzsment területen 

 

3.3.2 Eszközeink, erősségeink az eddig megtett fejlesztési utunk tükrében: 

 

A fejlesztéseink  keretét és a megvalósítás hátterét a 2010-ben létrehozott Mocsoládi Cognitív 

Mentor Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság biztosítja. 

 

3.3.2.1 Helyi gazdaságfejlesztés, foglalkoztatás: 

- Tógazdálkodás- Tó tulajdonosok társasága 1990. 

- Erdőgazdálkodás- Erdőbirtokosok Társasága 1992. 

- Ifjúsági szálláshely megnyitása, 1998 – ma már Vendégházzal és Konferencia 

Központtal – 86 szálláshely-, és széles szolgáltatási kínálattal – tanösvények, Erdei 

iskola, mini planetárium és repülőgép szimulátor, erdei tornapálya stb. - várjuk a 

hozzánk látogatókat. 

- Új típusú termelő szövetkezet életre hívása és menedzselése 1999., önálló lábra állás 

2004. 

- Alsómocsoládi Községfejlesztő és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft- 1998 feladat 

turizmus fejlesztés 

- „Mocsolád-Civilház” Közhasznú Nonprofit Kft 2000. – teleház fenntartás, település 

és vidékfejlesztés 

- Mocsoládi Cognitív Mentor Közhasznú Nonprofit Kft- stratégiai menedzsment 

- Magunk Kenyerén” komplex helyi gazdaságfejlesztő program, 2013 

- helyi fizetőeszköz, közösségi pénz, ún. rigac kibocsátása 

- 3 pillér: 1. mezőgazdasági termelés és állattartás ösztönzése, 2. helyi 

szolgáltatások beindulásának serkentése, 3. lakásfelújítás és korszerűsítés 

 

3.3.2.2 Humán közszolgáltatások, civil társadalomfejlesztés, kultúra: 

 

- Falugondnoki szolgálat, 1995 – a közlekedési árnyékhelyzet hátrányainak 

csökkentésére és a szociális alapellátás biztosítására  

- A falugondnok többek között bevásárol, kiváltja a gyógyszert, házhoz szállítja 

az ebédet, szakrendelésre viszi a betegeket, vagy épp vásárolni viszi az 

igénylőket. 

 

- Teleház létrehozása, 1997 - a releváns információkhoz való gyors és korszerű 

hozzáférés érdekében- „ablak a nagyvilágra”, ma már Integrált Közösségi és 

Szolgáltató Térként működik: 

- digitális írástudás terjesztése 

- kompetencia fejlesztő programok szervezése 

- szakmát biztosító tanfolyamok szervezés 

- postai szolgáltatások biztosítása 2002- 2017. 

- foglalkoztatási információs pont 

- ifjúsági információs pont 
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- civil tanácsadó szolgálat 

- ügysegéd szolgálat 

 

- Közösségfejlesztő tevékenység 

- 1990. 1 informális civil szervezet, napjainkban 8 bejegyzett, 4 informális civil 

közösség 

- folyamatos társadalmi tervezés 

 

- „Őszi Fény” Idősek Otthona Integrált Szociális Intézmény és konyhájának 

megnyitása, 2006 

- defibrillátorral és képzett szakemberekkel rendelkező életmentő pont,  

- egészségmegőrző – jáde köves masszázságy, bioptron lámpa- gépekkel 

rendelkező rekreációs pont,  

- generációs híd program a fiatalokkal, 

- szociális étkeztetés biztosítása,  

- bentlakásos szociális ellátás biztosítása, 

- nappali szociális ellátás biztosítása, 

- házi gondozás biztosítása,  

- munkahelyteremtés, foglalkoztatás-bővítés, 

- szakképesítés szerzésének támogatása a helyi munkanélküliek számára, 

 

- Szín-Tér Művelődési Ház, 2007  

- a korosztályi művelődést szolgáló rendezvények, programok, szórakozási 

alkalmak, magasabb művészeteket közvetítő előadások, kiállítások 

szervezése 

- hagyományőrzés 

- hagyományteremtés 

- községi könyvtár, mozgókönyvtári hálózat tagja 

- „Jövő-Szövő” Program, 2015 – népességmegtartó-képesség erősítése 

- válasz a globális kihívásokra – lehetséges utak a demográfiai hanyatlás 

visszafordításához 

- adaptálhatóság – a módszer átvétele 

 

- Fiatalok helyben tartása 

- népességmegtartó program 

- speciális lakástámogatási rendszer 

- támogatások: iskolakezdési, étkezési, havi bérlet, Bursa Hungarica ösztöndíj 

- letelepedési támogatás 

 

3.3.2.3 Infrastruktúra 

- Teljes közműellátottság: 

- víz, gáz, villany, telefon, internet 1990-1997. 

- belterületi utak 100%-a aszfaltos 2004. - LEADER 
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- szennyvíz csatorna, saját szennyvíztisztító telep 2006. 

- településre vezető bekötőút felújított 2013. 

- belterületi csapadékvíz elvezetés felújított 2013. 

 

- Szolgáltató helyek, közösségi terek: 

- Egészségház 2005. 

- Őszi- Fény Idősek Otthona 2006. 

- Szolgáltató Ház 2008.  

- Faluház 2004.- fejlesztés Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 2012. 

- Piactér 2014. 

- Térségi Civil Forrásközpont 2014. 

- Praktikák háza 2015. 

 

- Sajátos közösségi terek: 

- Millenniumi emlékpark 1998. 

- Fesztiváltér 2006. 

- Felújított Kálvária Domb 2008. 

- Európa Tér 2009. 

- Faluközpont 2013. 

- Szabadtéri fittness park 2013. 

- Felújított Római katolikus Templom 2014. 

 

- Turisztikai szolgáltató helyek: 

- Diákszálló 1998. 

- Erdei Tornapálya 2004. 

- Vendégház és Konferencia Központ 2006. 

- Ifjúsági Szálláshely 2012. 

- Interaktív Tárház és kemencés udvar - erdei iskola oktató központ 2011. 

- Tanösvények 2012. 

- Csónaktároló és pletna típusú hajó 2012. 

- Rigac pihenő 2010. 

- Rigac tanya 2013. 

- Mini planetárium és BOING 727-es szimulátor 2015. 

- Kilátó 2015. 

 

- „Tiszta energiák” befogadása 

- Napelemes rendszer kialakítása a Faluházon 2014. 

- Fotovoltaikus rendszerek kialakítása több középület esetén 2015. 

- Őszi Fény Idősek Otthona épületenergetikai fejlesztése 2015. 

 

A beruházások mellett nagy gondot fordítunk a társadalomfejlesztésre melyek 

megvalósításához – női reintegrációs program, megváltozott munkaképességüek 

foglalkoztatása, mélyszegénységben élők felzárkózatása, szervezetfejlesztés, 

egészségfejlesztés, környezettudatosság kialakítása- jelentős részébe Európa Unió által 

biztosított forrásokat vonunk be.  
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3.4 A helyi közösség főbb jellemzői 

A közösségi vagy társadalmi tervezéshez, valamint a közös felelősségvállalás és részvétel 

megteremtéséhez szükséges az állampolgárok széleskörű bevonása a környezet és a 

településfejlesztés folyamataiba már a tervezési szakaszba, valamint fontos a hátrányos 

helyzetű fiatalok és felnőttek esélyeinek kiegyenlítése. A működésünk során külön figyelmet 

fordítunk arra, hogy személyes megszólítottjaink között szerepeljen minden korosztály –

gyermekektől a szépkoruakig – minden nemzetiség jellemzően a cigányok, továbbá speciális 

helyzetben élők, mint egyszülős családok, megváltozott munkaképességüek- fogyatékkal 

élők, munkanélküliek, mélyszegénységben élők, hiszen így nem csupán kedvezményezettjei 

lesznek a folyamat eredményeinek, hanem aktív alakítói is, megjelenítve a sajátos igényeket. 

  

A településen élő nem magyar állampolgárok közösségével is rendszeres kapcsolatot tartunk 

fenn, meghallgatjuk és figyelembe vesszük véleményüket, észrevételeiket és ötleteiket. 

Kíváncsiak és nyitottak vagyunk kultúrájukra, hagyományaikra. Bevonjuk őket a falu 

rendezvényeibe, ünnep- és hétköznapjaiba, hiszen ők is teljes jogú polgárai településünknek.  

 

Alsómocsolád Önkormányzata minden rendelkezésre álló eszközét – hagyomány és digitalis- 

alkalmazza a helyi lakosok, civil szervezetek és a gazdaság szereplői bevonására. az alábbi 

kommunikációs platformokon keresztül: 

- szórólapok, plakátok, 

- Hírlevél (2 hetente megjelenő, ingyenes kiadvány), 

- honlap www.alsomocsolad.hu 

- Települési Facebook oldal, tematikus Facebook oldalak és csoportok 

- direckt mail - e-mail szervezeti vezetőknek, 

- Programindító és koordinációs fórumok, 

- műhelymunkák, 

- tematikus klubok pl, „Magunk kenyerén” Klub, 

- tudásátadó napok,  

- eredmények közzétételéről szóló örömnapok,  

- személyes megszólítás, 

- konferenciák. 
 

A távol maradók folyamatosan tájékozódhattak a település honlapján, facebook oldalán, és a 

minden háztartásba ingyenesen eljutó Hírlevél hasábjain az eseményekről, a programok 

tartalmáról, formálódásáról. 
  

Hisszük, hogy Alsómocsolád fejlettsége elsősorban az itt élők életének minőségén, az 

emberek közötti kapcsolatrendszer gazdagságán, az együttműködni és együtt élni tudásán 

múlik.  A bevonás hatására a tervezésben és megvalósításban is aktív tagjaink között 

szerepelnek lakosaink, a település vezetői-, az intézményvezetők, a civil szervezeti vezetők, 

vállalkozók és egyéb gazdasági szereplők és képviseltetik magukat, megjelenítve sajátos 

perspektívájukból szükségleteiket, érdekeiket, erőforrásaik és tudásuk rendelkezésre 

bocsájtásával színesítve a lehetőségeket, megalapozva a fenntarthatóságot: 

- települési önkormányzat képviselő testületének tagjai 

- Őszi-Fény Idősek Otthona igazgató, ápolási vezető, élelemzés vezető, nappali ellátás 

vezető 
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- SZÍN-TÉR Művelődési Ház igazgató 

- Alsómocsoládi Községfejlesztő és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezető 

- Mocsoládi Cognitív Mentor Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezető 

- „Mocsolád-Civilház” Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezető 

- Alsómocsoládi Falugazda Közhasznú Szociális Szövetkezet elnök 

- I.sz. Alsómocsoládi Erdőbirtokossági Társulat elnök 

- Vegyesbolt működtető egyéni vállalkozó 

- Italbolt működtető egyéni vállalkozó 

- mezőgazdasági vállalkozók 

- Alapítvány Alsómocsoládért kurátorai 

- Őszi-Fény Alapítvány 

- KÖZ-TÉR-HÁLÓ Alapítvány 

- Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány 

- Alsómocsoládiak Baráti Köre elnöksége 

- Alsómocsoládi Polgárőr Egyesület 

- Alsómocsoládi Sport Egyesület 

- Hét Patak Gyöngye Natúrpark Egyesület 

- Demokratikus Alsómocsoládi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 

- Alsómocsoládi Foltvarró Klub 

- Május Kugli Egylet 

 

Munkánkat a tervezéstől a megvalósításig elméletben és gyakorlatban is jártas szakértők 

segítik: 

- belső szakértők, tudatos humánerőforrás menedzsment eredményeként: 

- társadalom fejlesztő 

- vidékfejlesztő 

- közgazdász 

- pályázatíró, projektmenedzser 

- jogtanácsos 

- szociális munkás 

- humánerőforrás menedzser 

- külső szakértők: 

- szociológus 

- tájépítész, építész 

- kertészmérnök 

- energetikus 

- biológus 

- közgazdász 

- képzőművész  

- kommunikációs szakember 

- vidékfejlesztési szakértő 

- informatikus 
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3.5 SWOT elemzés 

Strengths=erősségek 

Természeti erőforrások 

- Gyönyörű természeti környezet 

- Források, patakok, tavak (termálvíz) 

- Erdők (gyógynövények, termések, kosbor 

mező, őshonos fák), mezők, vizes 

élőhelyek 

- Művelt területek 

- Szennyezetlen környezet, szelektív 

hulladékgyűjtés lehetősége, felszámolt 

illegális hulladélerakó helyek 

- Ökológiai folyosó 

- Biodiverzitás 

Térszerkezeti és települési adottságok 

- Dél-dunántúli megyeszékhelyek relatíve 

elérhető távolságban -50 Km Pécs, 

Szekszárd, Kaposvár 

- Dombóvár-Bátaszék vasútvonal 

- Egységes, rendezett falukép 

- Sok zöldfelület, parkok 

- Köztéri szobrok és bútorok 

- Szabadtéri közösségi színterek- játszótér, 

Fittness park, Fesztiváltér, Erdei 

Tornapálya, Rigac Pihenő, Lombház stb.  

és folyamatos fejlesztésük 

- Vidéki környezet 

Gazdaság 

- Pick Szeged Zrt Alsómocsoládi 

Gyáregysége 

- Turisztikai ágazat 

-  25 mikró- és kisvállalkozás 

- HEGA- Hegyháti Gabona Beszerző és 

Értékesítő Szövetkezet- HEGA Kft 

- Önkormányzat, mint foglalkoztató 

- „Magunk kenyerén” Gazdaságfejlesztő 

Program 

- Szociális Szövetkezet 

- Mecsek Baromfi baromfifeldolgozó épülő 

telepe 

Társadalom 

- Befogadó és segítőkész faluközösség 

- Társadalmi összefogás 

- Fiatalok támogatása 

- Szakemberek, műhelyek, szellemi vezetés 

- 11 civil szervezet 

- Kreativitás, innovációs készség 

- Újjá éledő hagyományok 

- működő szomszédsági kapcsolatok 

- Kiterjedt kapcsolati háló, kapcsolati tőke 

térségi, hazai szinten 

- Hegyháti identitás kialakulása 

- Sokszínű kapcsolat rendszer 

- Térségi gondolkodás 

- Máréfalva - testvértelepülés 

Weaknesses=gyengeségek 

Természeti erőforrások 

- A 17 AK érték alatti földterületek viszonylag 

magas aránya 

- „Gondozatlan” erdő tulajdonok 

- Tavak bérlőjének hozzáállása 

- Tavak kihasználtsága 

Térszerkezeti és települési adottságok 

- Centrumtelepülések erőtlensége  

- Centrum települések strukturális válsága 

- Zsáktelepülés jelleg 

- Rossz infrastruktúra a térségben 

- Elérhetőségi (közlekedési) gondok 

- Rossz, komolytalan orvosi ellátás, elérhetőség 

Gazdaság 

- Centrum települések strukturális válsága- 

korszerűtlen gazdaság szerkezet  

- Csekély befektetői vonzerő (iparterületek: 

versenyhelyzet) 

- Gyenge szolgáltatói szféra 

- Munkaerő kínálat és munkaerő kereslet 

összhangjának hiánya 

- Hozzáértő emberek túlterheltsége 

- Vállalkozások hiánya 

- Szolgáltatások hiánya 

- Gyenge szolgáltató szféra 

- Csekély befektetői vonzerő 

- Megélhetés 

- Népi kismesterségek hiánya 

- Humán erőforrás hiánya 

 

Társadalom 

- Nagyarányú képzetlen munkaerő 

- Munkanélküliség 

- Alacsony gyermekszületési szám 

- Kevés gyerek, fiatal 

- Magas halálozási szám 

- Fiatalok elvándorlása 

- Lakosság idegen nyelv tudásának hiánya 

- Érdektelenség, motiváció hiánya a lakosság 

egy részénél 

- Lakosság fogyása 

- Népesség számának csökkenése  

- Fiatalok külföldi munkavállalása 

 

Infrastruktúra 

- Gazdátlan, elavult porták 

 

Egyéb 

- Kommunikációs nehézségek 

- Időhiány 

- Egymásra szánt minőségi idő kevés 
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- Jó a közbiztonság 

- Gazdag eseménynaptár 

- Külföldi lakosok 

- Új betelepülők 

- Minta-érték  

- Letelepülést segítő támogatások, 

letelepedést támogató mentor csoport 

Infrastruktúra 

- Összközművesség 

- Megújult bekötőút 

- Intézmények, épületek (Őszi Fény Idősek 

Otthona, SZÍN-TÉR Művelődési Ház-

Faluház-Teleház-IKSZT; Szolgáltató Ház, 

Egészségház, Ifjúsági Klub, Vendégház és 

Konferencia Központ, Interaktív Tárház) és 

folyamatos fejlesztésük 

- Megújuló közterületek 

- Megújuló magánlakások, homlokzatok 

Egyéb 

- Jövő- Szövő letelepedést támogató program 

- Szervezettség 

- Csapatmunka 

- Felhalmozott tudás és tapasztalat, 

nyitottság ezek átadására 

- pályázati és projektmenedzsment 

kompetencia 

- Felkészült munkatársak, meglévő 

tudások/kompetenciák pl, 

közösségfejlesztés, pályázati és 

projektmenedzsment területen 

Opportunities=lehetőségek 

- Vidéki életmód újra értelmezése 

- Vidékre költözés trendje 

- Egészség- és környezettudatos életmód trendje 

- Élelmiszer és energia biztonság megteremtését 

célzó trendek 

- Mikrotérségi együttműködés 

- Térségi kapcsolatok erősítése 

- Térségi rendezvények szervezése 

- Térségi ipari park 

- CSR központi szerep betöltetlen MO-n 

- Hálózatosodás, hálózati aktivitás 

- Nemzetközi együttműködések  

- Pályázati források  

- Bővül a gyorsforgalmi úthálózat-M9 

 

Threats=fenyegetések 

- Koronavírus pandémia 

- Koronavírus helyzet miatt kialakuló gazdasági 

válság 

- Az európai gazdaság recessziója elhúzódik 

- Jogi környezet rapszodikusan változik 

- Zaklatott politika, társadalmi légkör és/vagy 

társadalmi depresszió 

- Gyorsforgalmi utak építése késlekedik 

- Dél-Dunántúli régió fejlődése tartósan stagnál 

- Helyi termékek kihasználatlansága 

- Identitás elvesztése 

- Adó-erő képesség 

- A Magyar vidék megújulási képességánek 

alacsony volta 

- Kifelé irányuló migráció 

- Új trend követése – rossz irányok követése 

- Elöregedés veszélye 

- Globális klíma válság 

- Elvárosiasodás 

- Fiatalok külföldi munkavállalása 
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IV. A BEAVATKOZÁS LOGIKÁJA 

4.1 Általános célkitűzés 

A tudatos, módszeres fejlesztés stratégiai gondolkodás mentén Alsómocsolád nem vegetáló, 

hanem a globális versenyhelyzetben tényezőként megjelenő, élhető településsé válik. 
 

Jövőképünk: 

Alsómocsolád egy XXI. századi, élhető, barátságos, értékeit őrző és megújító, a helyi 

gazdaságból gyarapodó, lakói számában növekvő, innovatív kistelepülés. 
 

Küldetésünk: 

Küldetésünk, hogy a helyi közösség összefogásával, sokrétű cselekvéssel és gazdag 

programmal a saját példánkon keresztül megmutassuk más kistelepüléseknek, az innét 

elszármazottaknak és a falusi élet iránt érdeklődő városiaknak, továbbá a hazai és európai 

politikai döntéshozóknak, hogy lehet minőségi életet élni a kistelepüléseken. Jövőt, teret, 

munkát kell biztosítanunk az ott élőknek és az odaköltözőknek, hogy a XX. század 

elvándorlási, elöregedési, elszegényedési trendjei megváltozzanak és a XXI. században is 

megőrizhessük korábbi évszázadok kulturális és társadalmi, természeti örökségét ötvözve 

mindazzal, amit a mai és jövőbeni technika, emberi tudás és kultúra kínál. 

 

Alsómocsolád község hosszú távú stratégiai célja 2030-ra olyan, élhető, a polgárai által 

védett, megbecsült és szeretett település létrehozása, mely megtartja népességét, visszavonzza 

elszármazottait, bevonzza a település alapértékeivel azonosulni tudó letelepülni vágyókat, 

ezáltal létszámában gyarapszik. Válaszol a kor kihívásaira. Keresi és megtalálja kitörési 

pontjait. Emberi léptékek szerint fejlődik. Folyamatosan megújul. Kinyitja, érdekessé és 

vonzóvá teszi a települést. Felkutatja azokat a lehetőségeket, melyek helyi, térségi és 

szélesebb igényeket is tudnak gazdaságosan szolgálni. 
 

4.2 Specifikus és működési célkitűzések válaszul a SWOT-ra 

4.2.1. Specifikus célkitűzés: Társadalom, közösség, emberek - Aktív helyi 

közösségek  

 A vidéki települések értékeihez tartoznak az aktív helyi közösségek. A helyben maradásnál, 

valamint a falvakban történő letelepedés során támaszkodni lehet a helyi identitásra, a civil 

szerveződésekre, a szomszédság hálóra, a kötődést erősítő szerepekre, melyet tovább 

ösztönözhet a falusi civil kezdeményezések kiemelt támogatása, a polgármesterek és helyi 

képviselők képzése, a felelős és aktív állampolgárságra ösztönző ifjúsági kezdeményezések 

pl, gyerek és ifjúsági önkormányzatok létrehozásának és működésének támogatása. 

 

A falu aktívabb és kevésbé aktívabb emberek lakóhelye, közössége. A közösségben való 

részvételre a helyi lakosoknak eltérő igényük és lehetőségük van. Mindenkinek lehetőséget 

kell biztosítani a részvételre, de senkit nem szabad megítélni, ha visszavonultan él. Az 

embereket olyan mértékben kell bevonni a közöség tevékenységeibe ahogy azt ők szeretnék.  
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A közösségben az aktív emberek eszköze a példamutatás, a kommunikáció, a visszajelzés 

igénylése, a bizalom építése és a közös gondolkodásba, döntésekbe történő bevonás. A helyi 

közösség változása lassú folyamat. 

 

4.2.1.1. Működési célkitűzés: Tájékoztatás, kommunikáció 

A tájékoztatás kommunikáció célja a széleskörű nyilvánosság biztosítása. A nyilvánosság 

alapja az információ, amelyek a helyi közösséget bármilyen módon érintik. Az 

információk nyilvános közzététele szükségszerű, azt változatos kommunikációs 

csatornákon kell biztosítani, hogy az információkhoz minden helyi lakos hozzáférjen.   
 

4.2.1.2. Működési célkitűzés: Visszajelzés igénylése, lehetőség (csatorna) biztosítása 

A jó közösségi működéshez nem elegendő az információkhoz való hozzáférés 

biztosítása, lehetőséget kell teremteni azok befogadására, feldolgozására, megvitatására 

és az így kialakult vélemények, álláspontok közvetítésére. 
 

4.2.1.3. Működési célkitűzés: Személyes kapcsolatok építése, közös élmények, közös 

értékek, közös tanulás 

A jó közösség alapja a személyes kapcsolódás, mely más minőséget teremt. A közös 

élmények, a közös értékek és az egymástól való tanulás alapozza meg az értékorientált 

organikus fejlődést. 

4.2.2. Specifikus célkitűzés:  Lakhatás, környezet, település működése 

 

A falu infrastruktúrája, épített és természeti környezete biztosítja a közösség működésének a 

környezetét. A környezet és a közösség kölcsönösen hatnak egymásra. Alsómocsolád célja, 

hogy a környezet, az infrastruktúra tükrözze a közösség életét, életerejét és értékeit, továbbá 

támogassa a közösséget és az egyéneket napi tevékenységeikben és ünnepeikben.  
 

A falu jelentős beruházásokat hajtott végre az épített és természeti környezetben egyaránt. A 

falu közössége igényli egyrészt a fejlesztések, másrészt a meglévő infrastruktúra 

karbantartását és üzemeltetését, az értékekkel történő felelős, fenntartható és öko tudatos 

gazdálkodást. 
 

A betelepülők, illetve betelepülni szándékozók, valamint az intézményekben 

foglalkoztatottak részére az átmeneti és a tartós lakhatás megoldása prioritás.  

 

4.2.2.1.  Működési célkitűzés: Okos Alsómocsolád 

Egy település annyira lehet okos, amennyire okosak polgárai, amennyire okosan él 

adottságaival, erőforrásaival, a kínálkozó lehetőségekkel. Kiemelten fontos, hogy a 

tervezés, a fejlesztési irányok meghatározása a közöség bevonásával, értékeinkre 

alapozva történjen. Ennek megfelelően a falukép tükrözze a közösség életét, értékeit, 

vitalitását. A környezet támogassa az öko-tudatosságot, az egészségét megőrizni akaró 

lakosok igényeit. A működésben kapjon teret az innováció és az okos eszközök 

használata, az erőforrás gazdálkodás és a használat optimalizációja céljából.  
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4.2.2.2.  Működési célkitűzés: Alsómocsolád közösségi működtetése 

A közösségi működtetésnek előre megadott feltételek, rögzített vállalások és megfelelő 

szakmai vezetés és ellenőrzés mellett, kell történnie.  Fontos, hogy a közösség tagjainak 

vállalásai és azok teljesítése legyenek ismertek a közösség előtt és elismeretek a 

közösség által. 

4.2.2.3. Működési célkitűzés: Zöld Alsómocsolád  

Hisszük, hogy a környezettudatosság nem szlogen, nem trend, valóban a hosszú távú 

gondolkodásról szól, vagyis úgy kell élnünk ma, hogy gyermekeink és unokáink 

számára is biztosítva legyen a természeti környezet fenntarthatósága. 

4.2.2.4. Működési célkitűzés: Alsómocsolád a családokért 

Alsómocsolád családbarát település, a korábbi években tevékenységein és 

intézkedésein keresztül a településen élő családok életét, kezdeményezéseit 

folyamatosan támogatta, a lehetőségek tükrében számukra komfortos, élhető települési 

környezetet hozott létre, a közösség és az Önkormányzat a jövőben is ebben a 

szemléletben kíván működni. 

4.2.2.5.  Működési célkitűzés:  „Bér” lakás 

Bér lakások létrehozásának célja: 

≠ a helyben hiányzó szaktudások pótlása pl, az Őszi Fény Idősek Otthonában 

dolgozók számára helyben lakhatás biztosítása, 

≠ a lakosság számának növekedése, beköltözők részére átmeneti lakhatás 

biztosítása építkezés idejére, 

≠ a fiatalok helyben maradásának, önálló életkezdésének támogatása, 

„fecskeház” jelleggel. 

4.2.2.6. Működési célkitűzés:  Infrastruktúra fejlesztés 

A jövőképünk elérése, az élhető, éltető, vonzó Alsómocsolád   megteremtése. 

 

4.2.3. Specifikus célkitűzés: Szolgáltatások 

 
A szolgáltatások biztosítják a falu komfortját. A komfortosság megítélése elsődlegesen 

szubjektív, érzékeseken alapul. Fontos, hogy Alsómocsolád a falu lakosságának és 

közösségének az igényei alapján tervezze, fejlessze a szolgáltatásokat, valamint a biztosítsa 

az üzleti alapon működő szolgáltatások esetében a megfelelő környezetet.  

 

Alsómocsolád komfortosságához a faluban működő szolgáltatások mellett hozzájárulnak a 

térségben elérhető szolgáltatások is, amennyiben megoldott azok elérhetősége.  
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A szolgáltatások között kiemelt terület a turizmus, amihez hozzá kapcsolódnak a helyi 

lakosok számára szervezendő, a társadalom specifikus célkitűzéshez is illeszkedő kulturális, 

szabadidős, egészségmegőrző és közösség fejlesztő programok, klubok is. 

 

4.2.3.1.Működési célkitűzés:  Egészséges Alsómocsolád 

Célunk az egészségtudatosság szemléletének elterjesztése és az életmódváltás támogatása 

Alsómocsoládon.  A kutatók nagy része ma már egyetért abban, hogy az életmód nagyobb 

hatással van az általános egészségi állapotunkra, mint a genetika. Korunk egyik 

legnagyobb kihívásának tartjuk azt, hogy az életünkbe beépüljenek az egészségünk 

megőrzését, a betegségek megelőzését ugyanakkor környzetetünk megóvását célzó, 

tudatos magatartásformák. Számos programot indítottunk és szeretnénk a jövőben 

indítani, amelyek célcsopport specifikus módszerekkel ismertetik meg az egészségtudatos 

életmód alapjait mind a táplálkozás, mind a természetes háztartásvezetés tekintetében; 

felelős gondolkodásra és aktív szerepvállalásra ösztönöznek, a résztvevők ötleteire, 

igényeire, kreativitására épülnek.  

 

4.2.3.2. Működési célkitűzés:  Gyerekek Alsómocsoládja 

Alsómocsoládon a gyerekekre és ifjúsági korcsoportokra mint a jövő letéteményeseire 

tekintünk! Hisszük, hogy a rendelkezésünkre álló forrásokat úgy kell felhasználnunk, 

intézményeinket úgy kell működtetnünk, hogy fiataljaink megfelelő készségekkel, 

képességekkel, kompetenciákkal, nyitottsággal, rugalmassággal és toleranciával 

rendelkezzenek. A változásoknak ne elszenvedőivé, hanem generálóivá, tudatos, felelős 

állampolgárokká váljanak. Legyenek képesek szembenézni a globalizálódott világ 

kihívásaival, de tudják, van egy hely a világon, amely hazavárja őket, gyökereiket, az 

otthont jelenti számukra. 

 

4.2.3.3.Működési célkitűzés:  Idősek Alsómocsoládja 

Alsómocsoládon kiemelt figyelem veszi körül az idős generációt, amely bennünket nehéz 

körülmények között felnevelt. Akiktől a tisztességet, a tartást, a munka iránti szeretetet és 

a család fontosságát megtanultuk. Minden életkorban - így az évek előrehaladtával is - 

fontos, hogy hasznosnak érezzük magunkat, hogy tartozzunk valahová, hogy 

problémáinkat őszintén elmondhassuk, hogy testileg, lelkileg egészségesek legyünk. 

Hogy legyenek ünnepeink és egyéb olyan alkalmak, amikor együtt lehetünk másokkal, 

kikapcsolódhatunk, vagy éppen tanulhatunk valami újat, vagy együtt dolgozhatunk a 

község érdekében. A senior generációra értékként, erőforrásként tekintünk. 

 

4.2.3.4.Működési célkitűzés:  Turisták Alsómocsoládja 

Kitűnő természeti adottságokkal rendelkező településünk számos látnivalóval, érdekes 

természettudományos és ismeretterjesztő programokkal, 30 év felhalmozott tudásával és 

tapasztalatával, szeretettel várja a hozzánk érkezőket, a tudásra, élményekre vagy éppen 

pihenésre vágyó vendégeinket.  A Kölyök Fészek Erdei Iskola minősített modulokkal 

rendelkezik.  
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Az oktatóközpont gazdag eszközfelszereltségének segítségével az érdeklődők 

megismerhetik, tanulmányozhatják az erdők és vizek élővilágát, a fűszer-, és 

gyógynövények felhasználási lehetőségeit, a csillagászati távcső segítségével pedig 

felfedezhetik a világűrt. Tudományos szabaduló szobáink, planetáriumunk, Boeing 737-

es szimulátorunk, kilátónk, tanösvényeink gondoskodnak a szabadidő hasznos és 

tartalmas eltöltéséről. Szeretnénk kínálatunkat bővíteni és a lehetőséget szélesebb körben 

elérhetővé tenni. 

 

4.2.3.5.Működési célkitűzés:  Mobilis Alsómocsolád 

Önkormányzatunk legfőbb törekvései közé tartozott a lakosság komfortérzetének 

megteremtése. Alsómocsolád tizenöt év alatt vált összközművessé. Egészséges ivóvíz, 

korszerű szennyvízelvezetés- és tisztítás, zavartalan gáz-, és elektromos 

energiaszolgáltatás, kábeltévé és szélessávú Internet is szolgálja a lakosság és az 

idelátogatók kényelmét. A teljesen felújított bekötőút garantálja a balesetmentes 

közlekedést és a környező települések megközelítését. Az impozáns sorba nem illeszkedik 

a közösségi közlekedés gyér volta, a Mobilis Alsómocsolád célkitűzéssel ezen szeretnénk 

változtattni. 

 

4.2.3.6.Működési célkitűzés:  Helyi élelmiszer beszerzés 

A gazdaságfejlesztési törekvésekhez és egészség- és környezettudatos magatartás 

kialakításához szorosan kötődik a tiszta forrásból származó, rövid ellátási láncokon 

keresztül forgalmazott egészséges élelmiszer beszerzés megteremtésének célkitűzése. 

 

4.2.4. Specifikus célkitűzés: Jövedelem, gazdaság, foglalkoztatás 

Alsómocsolád lakosságának helyben maradásához szükségesek a térésgében elérhető 

jövedelem források, valamint működő gazdaság. Az agrárgazdaság jelentős változásai 

következtében mára nem a mezőgazdaság biztosítja a falvakban élők jövedelmét, így van 

ez Alsómocsoládon is. A helyben maradáshoz és letelepedéshez a térségben megfelelő 

jövedelemszerzési lehetőségre van szükség az iparban és szolgáltató szektorban. Csak 

megfelelő vásárlóerővel rendelkező helyi lakosság esetében van reális esélye a 

mikrovállalkozások fejlesztésének. Térségi gazdaságfejlesztés keretében szükséges 

vállalkozások letelepedésének ösztönzése és a helyi mikrovállalkozások fejlesztése. A 

vállalkozások letelepedésének és működésének feltétele a képzett, motivált, 

kompetenciával rendelkező munkaerő, valamint a helyi, térségen belüli közlekedés 

megoldása. A helyi mikro és kisvállalkozások fejlesztése a helyi fogyasztói piac, 

vásárlóerő növekedésére épülhet, amelyhez megfelelő támogatási rendszer szükséges. 

Fókuszba kell helyezni a háztartások saját ellátásra való termelését, illetve a 

többlettermelés általi alternatív jövedelemhez juttatásuk lehetőségét is. 

 

4.2.4.1. Működési célkitűzés:  Szakember megtartás, vonzás, képzés 

Alsómocsoládon, illetve a térségében több szakmából hiány jelentkezik- szakács, 

szakápoló, turisztikai szakember, kertész, tetőfedő, ács, kőműves stb. A szakemberek 
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vonzása, megtartása, képzése szempontjából fontos a versenyképes jövedelem, bérlakás, 

szakmai fejlődés lehetősége és biztosítása. 

4.2.4.2.  Működési célkitűzés:  Helyi piac 

A helyi élelmiszerbeszerzéshez kapcsolódó megvalósítási eszköz. 

 

4.2.4.3.  Működési célkitűzés:  Rigac felhasználási lehetőségeinek bővítése 

Alsómocsoládon belül 

Alsómocsolád közösségi pénze, helyi fizetőeszköze a 2013-ban bevezetett Rigac. A helyi 

pénzzel lehet fizetni, hasonlóan funkcionál, mint a hivatalos fizetőeszköz, de kizárólag 

Alsómocsolád közigazgatási területén lehet vele fizetni különböző helyi szolgáltatásokért, 

helyi termékekért, az önkormányzat egyes szolgáltatásaiért.  A Rigac kiegészítő 

jövedelmet biztosíthat, élénkítheti a helyi gazdaságot, mert ösztönzi helyi áruk 

előállítását, és a helyi szolgáltatások nyújtására sarkall, de a benne rejlő lehetőségek még 

korán sem kiaknázottak.  

 

4.2.4.4. Működési célkitűzés:  Közösségi vállalkozás 

A közösségi vállalkozás egy olyan szervezeti modell, melyben a gazdasági tevékenységet 

végzők valódi életmód közösséget alkotnak. Célja a helyi társadalom, a helyi 

közösség megerősítése, a társadalmi és a természeti tőke összekapcsolt, vállkozási 

szemléletű fejlesztésén, gazdagításán keresztül. 

4.2.4.5. Működési célkitűzés:  Önkéntesség 

Alsómocsoládra jellemző a kezdeményezőkészség, ugyanakkor számos kezdeményezésre 

nem jut megfelelő humán erőforrás, így kézenfekvő megoldás a településen, a térségben 

élő, országon belüli és nemzetközi önkéntesek rövid- és középtávú bevonása. Önkéntesek 

jelenléte nem csupán humán kapacitás bővítést jelenthetne a településünk számára, hanem 

az itt élők identitásának erősödéséhez és az urbán-rurál, illetve interkulturális tanuláshoz 

is hozzájárulna.  
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Célok kitűzése a SWOT alapján 

Specifikus célkitűzések Működési célkitűzések Kihívások és fenyegetések Erősségek és lehetőségek 

Társadalom, közösség, emberek - 

Aktív helyi közösségek  

 

- Tájékoztatás, kommunikáció 

- Visszajelzés igénylése, lehetőség 

(csatorna) biztosítása 

- Személyes kapcsolatok építése, 

közös élmények, közös értékek, 

közös tanulás 

- Érdektelenség, motiváció hiánya a 

lakosság egy részénél 

- Kommunikációs nehézségek 

- Időhiány 

- Egymásra szánt minőségi idő kevés 

- Zaklatott politika, társadalmi légkör 

és/vagy társadalmi depresszió 

- Identitás elveszése 

- összközművesség 

- Befogadó és segítőkész faluközösség 

- Társadalmi összefogás 

- Szakemberek, műhelyek, szellemi 

vezetés 

- 11 civil szervezet 

- Kreativitás, innovációs készség 

- Újjá éledő hagyományok 

- működő szomszédsági kapcsolatok 

- Sokszínű kapcsolat rendszer 

- Gazdag eseménynaptár 

- Külföldi lakosok 

- Új betelepülők 

- Szervezettség 

- Csapatmunka 

- Felhalmozott tudás és tapasztalat, 

nyitottság ezek átadására 

- Felkészült munkatársak, meglévő 

tudások/kompetenciák pl, 

közösségfejlesztés, pályázati és 

projektmenedzsment területen 

-  

Lakhatás, környezet, település 

működése 

 

 

 

 

 

Okos Alsómocsolád 

- Nagyarányú képzetlen munkaerő 

- Lakosság idegen nyelv tudásának 

hiánya 

- Érdektelenség, motiváció hiánya 

a lakosság egy részénél 

- Adó-erő képesség csökkenése 

- elöregedés 

 

- összközművesség 

-  

- Befogadó és segítőkész faluközösség 

- Szakemberek, műhelyek, szellemi 

vezetés 

- 11 civil szervezet 

- Kreativitás, innovációs készség 

- Sokszínű kapcsolat rendszer 

- Felkészült munkatársak, meglévő 

tudások/kompetenciák pl, 

közösségfejlesztés, pályázati és 

projektmenedzsment területen 
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Specifikus célkitűzések Működési célkitűzések Kihívások és fenyegetések Erősségek és lehetőségek 
 

 

 

 

 

 

Lakhatás, környezet, település 

működése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alsómocsolád közösségi működtetése 

- Érdektelenség, motiváció hiánya 

a lakosság egy részénél  

- Adó-erő képesség csökkenése 

- elöregedés 

 

 

- összközművesség 

- Egységes, rendezett falukép 

- Sok zöldfelület, parkok 

- Köztéri szobrok és bútorok 

- Szabadtéri közösségi színterek- 

játszótér, Fittness park, 

Fesztiváltér, Erdei Tornapálya, 

Rigac Pihenő, Lombház stb.  és 

folyamatos fejlesztésük 

Zöld Alsómocsolád  

- Globális klíma válság 

- Elvárosiasodás 

- Jogi környezet rapszodikusan 

változik 

- Zaklatott politika, társadalmi 

légkör és/vagy társadalmi 

depresszió 

 

- Gyönyörű természeti környezet 

- Források, patakok, tavak 

(termálvíz) 

- Erdők (gyógynövények, termések, 

kosbor mező, őshonos fák), 

mezők, vizes élőhelyek 

- Művelt területek 

- Szennyezetlen környezet, 

szelektív hulladékgyűjtés 

lehetősége, felszámolt illegális 

hulladékgyűjtés 

- Ökológiai folyosó 

- Biodiverzitás 

Alsómocsolád a családokért 

- Érdektelenség, motiváció hiánya 

a lakosság egy részénél  

- Adó-erő képesség csökkenése 

- elöregedés 

 

- Vidéki életmód újra értelmezése 

- Vidékre költözés trendje 

- Egészség- és környezettudatos 

életmód trendje 

- Élelmiszer és energia biztonság 

megteremtését célzó trendek 

 „Bér” lakás 

- Adó-erő képesség csökkenése 
- Vidéki életmód újra értelmezése 

- Vidékre költözés trendje 

- Egészség- és környezettudatos 

életmód trendje 

- Élelmiszer és energia biztonság 

megteremtését célzó trendek 
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Specifikus célkitűzések Működési célkitűzések Kihívások és fenyegetések Erősségek és lehetőségek 
 

 

Lakhatás, környezet, település 

működése 

Infrastruktúra fejlesztés 

- Adó-erő képesség csökkenése 

- Koronavírus helyzet miatt 

kialakuló gazdasági válság 

- Az európai gazdaság recessziója 

elhúzódik 

- Jogi környezet rapszodikusan 

változik 

- Zaklatott politika, társadalmi 

légkör és/vagy társadalmi 

depresszió 

- Gyorsforgalmi utak építése 

késlekedik 

- Dél-Dunántúli régió fejlődése 

tartósan stagnál 

- Helyi termékek 

kihasználatlansága 

- Adó-erő képesség csökkenése 

- A Magyar vidék megújulási 

képességánek alacsony volta 

- Új trend követése – rossz irányok 

követése 

 

 

- Vidéki életmód újra értelmezése 

- Vidékre költözés trendje 

- Egészség- és környezettudatos 

életmód trendje 

- Élelmiszer és energia biztonság 

megteremtését célzó trendek 

- Pályázati források  

Szolgáltatások 

 

 

Szolgáltatások 

 

 

 

Egészséges Alsómocsolád 
- Globális klíma válság 

- Elvárosiasodás 

- Adó-erő képesség csökkenése 

- Vidéki életmód újra értelmezése 

- Vidékre költözés trendje 

- Egészség- és környezettudatos 

életmód trendje 

- Élelmiszer és energia biztonság 

megteremtését célzó trendek 

- Mikrotérségi együttműködés 

- Térségi kapcsolatok erősítése 

- Térségi rendezvények szervezése 

- Hálózatosodás, hálózati aktivitás 

- Nemzetközi együttműködések  

- Pályázati források  
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Specifikus célkitűzések Működési célkitűzések Kihívások és fenyegetések Erősségek és lehetőségek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szolgáltatások 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyerekek Alsómocsoládja 

- Alacsony gyermekszületési szám 

- Kevés gyerek, fiatal 

- Fiatalok elvándorlása 

- Érdektelenség, motiváció hiánya 

a lakosság egy részénél 

- Lakosság fogyása 

- Népesség számának csökkenése  

- Fiatalok külföldi munkavállalása 

 

- Vidéki életmód újra értelmezése 

- Vidékre költözés trendje 

- Egészség- és környezettudatos 

életmód trendje 

- Élelmiszer és energia biztonság 

megteremtését célzó trendek 

- Mikrotérségi együttműködés 

- Térségi kapcsolatok erősítése 

- Térségi rendezvények szervezése 

- Hálózatosodás, hálózati aktivitás 

- Nemzetközi együttműködések  

- Pályázati források  

- Jó a közbiztonság 

 

 Idősek Alsómocsoládja 

- Centrumtelepülések erőtlensége  

- Centrum települések strukturális 

válsága 

- Zsáktelepülés jelleg 

- Rossz infrastruktúra a térségben 

- Elérhetőségi (közlekedési) 

gondok 

- Rossz, komolytalan orvosi 

ellátás, elérhetőség 

 

- Vidéki életmód újra értelmezése 

- Vidékre költözés trendje 

- Egészség- és környezettudatos 

életmód trendje 

- Élelmiszer és energia biztonság 

megteremtését célzó trendek 

- Mikrotérségi együttműködés 

- Térségi kapcsolatok erősítése 

- Térségi rendezvények szervezése 

- Hálózatosodás, hálózati aktivitás 

- Nemzetközi együttműködések  

- Pályázati források  

- Jó a közbiztonság 

 

Turisták Alsómocsoládja 

- Rossz infrastruktúra a térségben 

- Elérhetőségi (közlekedési) 

gondok 

 

- Vidéki életmód újra értelmezése 

- Egészség- és környezettudatos 

életmód trendje 

- Élelmiszer és energia biztonság 

megteremtését célzó trendek  

- Jó a közbiztonság 

- Gazdag eseménynaptár 

- Gyönyörű természeti környezet 

- Megújult bekötőút 
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Specifikus célkitűzések Működési célkitűzések Kihívások és fenyegetések Erősségek és lehetőségek 
 

Szolgáltatások 

 

- Intézmények, épületek (Őszi Fény 

Idősek Otthona, SZÍN-TÉR 

Művelődési Ház-Faluház-Teleház-

IKSZT; Szolgáltató Ház, 

Egészségház, Ifjúsági Klub, 

Vendégház és Konferencia 

Központ, Interaktív Tárház) és 

folyamatos fejlesztésük 

- Megújuló közterületek 

Mobilis Alsómocsolád 

- Zsáktelepülés jelleg 

- Rossz infrastruktúra a térségben 

- Elérhetőségi (közlekedési) 

gondok 

- Gyorsforgalmi utak építése 

késlekedik 

 

- Megújult bekötőút 

- Kiterjedt kapcsolati háló, kapcsolati 

tőke térségi, hazai szinten 

- Vidéki életmód újra értelmezése 

- Mikrotérségi együttműködés 

- Térségi kapcsolatok erősítése 

- Pályázati források  

- Bővül a gyorsforgalmi úthálózat-M9 

Helyi élelmiszer beszerzés 

- A 17 AK érték alatti földterületek 

viszonylag magas aránya 

- Gyenge szolgáltatói szféra 

- Vállalkozások hiánya 

- Szolgáltatások hiánya 

 

- Vidéki életmód újra értelmezése 

- Vidékre költözés trendje 

- Egészség- és környezettudatos 

életmód trendje 

- Élelmiszer és energia biztonság 

megteremtését célzó trendek 

- Mikrotérségi együttműködés 

- Térségi kapcsolatok erősítése 

- Térségi rendezvények szervezése 

- Hálózatosodás, hálózati aktivitás 

- Nemzetközi együttműködések  

- Pályázati források  

 

Jövedelem, gazdaság, foglalkoztatás Szakember megtartás, vonzás, képzés 

- Nagyarányú képzetlen munkaerő 

- Munkanélküliség 

- Fiatalok elvándorlása 

- Fiatalok külföldi munkavállalása 

- Koronavírus pandémia 

- Koronavírus helyzet miatt 

kialakuló gazdasági válság 

- Pick Szeged Zrt Alsómocsoládi 

Gyáregysége 

- Turisztikai ágazat 

-  25 mikró- és kisvállalkozás 

- HEGA- Hegyháti Gabona 

Beszerző és Értékesítő 

Szövetkezet- HEGA Kft 
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Specifikus célkitűzések Működési célkitűzések Kihívások és fenyegetések Erősségek és lehetőségek 
- Az európai gazdaság recessziója 

elhúzódik 

- Jogi környezet rapszodikusan 

változik 

- Zaklatott politika, társadalmi 

légkör és/vagy társadalmi 

depresszió 

- Gyorsforgalmi utak építése 

késlekedik 

- Dél-Dunántúli régió fejlődése 

tartósan stagnál 

- Helyi termékek 

kihasználatlansága 

 

 

- Önkormányzat, mint foglalkoztató 

- „Magunk kenyerén” 

Gazdaságfejlesztő Program 

- Szociális Szövetkezet 

- Mecsek Baromfi 

baromfifeldolgozó épülő telepe 

- Jövő- Szövő letelepedést támogató 

program 

- Vidéki életmód újra értelmezése 

- Vidékre költözés trendje 

- Egészség- és környezettudatos 

életmód trendje 

- Élelmiszer és energia biztonság 

megteremtését célzó trendek 

- Mikrotérségi együttműködés 

- Térségi kapcsolatok erősítése 

- Térségi ipari park 

- Pályázati források  

- Bővül a gyorsforgalmi úthálózat-

M9 

 

  Helyi piac 

- A 17 AK érték alatti földterületek 

viszonylag magas aránya 

- Gyenge szolgáltatói szféra 

- Vállalkozások hiánya 

- Szolgáltatások hiánya 

 

- Vidéki életmód újra értelmezése 

- Vidékre költözés trendje 

- Egészség- és környezettudatos 

életmód trendje 

- Élelmiszer és energia biztonság 

megteremtését célzó trendek 

- Mikrotérségi együttműködés 

- Térségi kapcsolatok erősítése 

- Hálózatosodás, hálózati aktivitás 

- Pályázati források  

 

Rigac felhasználási lehetőségeinek 

bővítése Alsómocsoládon belül 

- Vállalkozások hiánya 

- Szolgáltatások hiánya 

 

- Egészség- és környezettudatos 

életmód trendje 

- Élelmiszer és energia biztonság 

megteremtését célzó trendek 

- Mikrotérségi együttműködés 
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Specifikus célkitűzések Működési célkitűzések Kihívások és fenyegetések Erősségek és lehetőségek 
- Térségi kapcsolatok erősítése 

- Hálózatosodás, hálózati aktivitás 

- „Magunk kenyerén” 

Gazdaságfejlesztő Program 

- Szociális Szövetkezet 

 

Közösségi vállalkozás 
- Vállalkozások hiánya 

- Szolgáltatások hiánya 

- ebben még nincs tapasztalatunk  

- „Magunk kenyerén” 

Gazdaságfejlesztő Program 

- Szociális Szövetkezet 

- Kreativitás 

- Felkészült munkatársak, meglévő 

tudások/kompetenciák pl, 

közösségfejlesztés, pályázati és 

projektmenedzsment területen 

 

Önkéntesség 

- Hozzáértő emberek túlterheltsége 

- Koronavírus pandémia 

- Zaklatott politika, társadalmi 

légkör és/vagy társadalmi 

depresszió 

 

- Befogadó és segítőkész 

faluközösség 

- Társadalmi összefogás 

- Fiatalok támogatása 

- Szakemberek, műhelyek, szellemi 

vezetés 

- 11 civil szervezet 

- Kreativitás, innovációs készség 

- Újjá éledő hagyományok 

- Intézmények, épületek (Őszi Fény 

Idősek Otthona, SZÍN-TÉR 

Művelődési Ház-Faluház-Teleház-

IKSZT; Szolgáltató Ház, 

Egészségház, Ifjúsági Klub, 

Vendégház és Konferencia 

Központ, Interaktív Tárház) és 

folyamatos fejlesztésük 
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4.3 Okos megoldások: akciók, kimenetek és eredmények 

4.3.1. Társadalom, közösség, emberek - Aktív helyi közösségek  
 

4.3.1.1.Térképre fel! 

Alsómocsolád értékeinek, közösségi életének a közösség általi megjelenítése a 

Világhálón- hyperlokál hírek a globális csatornán: 

≠ Alsómocsolád Közössége Facebook oldal indítása a közösségfejlesztők 

moderálásával, 

≠ közéletben aktív folyamatmenedzselő lakosok pl, permakultúra, amatör helytörténeti 

kutatók, tárgyalkotó művészek, civil szervezeti vezetök bevonása blogok, vlogok 

vezetésébe és azok terjesztésébe. 

Kezdeményezője:  Alsómocsolád Község Önkormányzata  

Erőforrásigénye:  2 fő közösségfejlesztő 

Megvalósítása:  folyamatban van 

Együttműködők:  lakosság, civil szervezetek, vállalkozók, intézmények 
 

4.3.1.2. Alsómocsoládi Közösségi Alap létrehozása 

A közösségi költségvetés falura értelmezhető formája. A közösségben manifesztálódó 

alulról jövő kezdeményezések támogatása, mely feltételrendszere magában foglalja a 

kezdeményező csoport társadalmi szerepvállalását a megvalósítás során. 

Kezdeményezője:   Alsómocsolád Község Önkormányzata. 

Erőforrásigénye: 1.000.000 HUF Alsómocsolád Község Önkormányzatának 

költségvetésében; menedzsment szervezet rendelkezésre áll a 

Teleház munkatársak személyében. 

Megvalósítása:   előkészítés alatt, az Alap várható megnyitása 2021. április 01. 
 Együttműködők:  “Mocsolád-Civilház” KNKFT, Alapítvány Alsómocsoládért 

 
 

4.3.2. Lakhatás, környezet, település működése 
 

4.3.2.1.„Okos házak” népszerűsítése 

Okos ház technológiai lehetőségének elméleti bemutatása és egy formálódó gyakorlat 

helyszíni megtekintése szemléletformálás céljából kampány szerüen. 

Kezdeményezője-: állampolgári kezdeményezés 

Erőforrásigénye:  közösségi térben helyszín és technikai eszközök biztosítása, 

kommunikációs felületek biztosítása. 

Megvalósítása:  előkészítés alatt, a kampány megvalósításának tervezett 

időpontja 2021. június hava 

 Együttműködők:  “Mocsolád-Civilház” KNKFT, Alsómocsoládiak Baráti Köre 

 

4.3.2.2. HazaTér rendszer bevezetése és népszerűsítése 

A HazaTér egy, a Mágocsi Mikrotérség öt településének – Alsómocsolád, Bikal, Mágocs, 

Mekényes, Nagyhajmás- hiányos közösségi közlekedési megoldásait kiegészítő interaktív 

kommunikációs felület, mely lehetővé tette egy térségi telekocsirendszer kialakítását a 

már meglévő tömeg- és alternatív közlekedési rendszerrel, integrált módon.   
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A HazaTér interaktív közösségi közlekedés-támogató rendszer segítségével a tömeg-, 

egyéni- és közösségi közlekedés térségi összehangolása valósul meg, mely biztosítja a 

szolgáltatások és munkahelyek szélesebb körű elérhetőségét, optimalizálja, 

összehangoltabbá, fenntarthatóbbá és költséghatékonyabbá teszi a térségi közlekedést, 

emeli az utazási élményt és szélesebb körűvé teszi az információs csatornák innovatív 

használatát.  

Kezdeményezője-:  Alsómocsolád Község Önkormányzata 

 Erőforrásigénye:  a felület rendelkezésre áll www.hazater.hu , a bevezető 

kampány erőforrásigénye 2 fő közösségfejlesztő, a 

meglévő kommunikációs csatornák biztosítása. 

Megvalósítása:  előkészítés alatt, a kampány megvalósításának tervezett 

időpontja 2021. március hava 

Együttműködők: a Mágocsi Mikrotérség öt települése – Alsómocsolád, 

Bikal, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás   

 

4.3.2.3. Alsómocsolád Község Környezetvédelmi Alapja 

A közösségben manifesztálódó alulról jövő környezettudatos kezdeményezések 

támogatása, mely feltételrendszere magában foglalja a kezdeményező csoport társadalmi 

szerepvállalását a megvalósítás során. 

Kezdeményezője:   Alsómocsolád Község Önkormányzata. 

Erőforrásigénye: 1.000.000 HUF Alsómocsolád Község Önkormányzatának 

költségvetésében; menedzsment szervezet rendelkezésre áll a 

Teleház munkatársak személyében. 

Megvalósítása:   előkészítés alatt, az Alap várható megnyitása 2021. április 01. 
Együttműködők: “Mocsolád-Civilház” KNKFT, Alapítvány Alsómocsoládért, 

Hét Patak gyöngye Natúrpark Egyesület 

 

4.3.3. Szolgáltatások 
 

4.3.3.1.Egészséges Alsómocsolád 

Az egészségtudatosságot fókuszba helyező kampány és ismeretterjesztés hagyományos 

közösségi terekben és virtuális közösségi terekben. Helyben elvégezhető 

szűrővizsgálatok szervezése okos eszközök támogatásával. 

Kezdeményezője:   Alsómocsolád Község Önkormányzata. 

Erőforrásigénye: meglévő kommunikációs csatornák biztosítása, közösségi 

terek biztosítása, 2 fő egészségtanácsadó, egészségmegörző és 

terápiás okos eszközök Medex Screen diagnosztikai eszköz, 

Bemer érterápiás készülék, WIWE Magyar fejlesztésű mini 

EKG stb  

Megvalósítása:   előkészítés alatt, megvalósítás 2021. május hava 

Együttműködők:  Őszi Fény Idősek Otthona, Alapítvány Alsómocsoládért 
  

 

http://www.hazater.hu/
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4.3.3.2. Digitálisan látható Alsómocsolád 

Eddig kihasználatlan vagy nem optimálisan kihasznált felületeken való összehangolt 

megjelenés - pl, Google, TripAdvisor, Instagramm- complex település- és turisztikai 

marketing kampány. 

Kezdeményezője:  Alsómocsolád Község Önkormányzata  

Erőforrásigénye:  2 fő közösségfejlesztő, kommunikációs csatornák 

Megvalósítása:  előkészítés alatt, megvalósítás 2021. március hava 

Együttműködők:  lakosság, civil szervezetek, vállalkozók, intézmények 

 

4.3.3.3.Oltalom Otthon 

A 2.2.3. pontban részletesen bemutatott koncepció alapján az Oltalom Otthon olyan 

mintaintézmény, mely egyrészt lakóhelyiségeivel, a hozzá kapcsolódó kiszolgáló 

infrastruktúrával, közösségfejlesztési programjával, okos megoldásokkal magas 

színvonalú ellátást biztosít bentlakóinak megteremtve az aktív minőségi időskor 

feltételeit. Másrészt használat közben mutatja be a jelenlegi szakmai jó megoldásokat, a 

digitális megoldásokat az idősgondozásban, továbbá inspiratív teret, egyfajta tesztpályát 

vagy „homokozót” biztosít a területben érintett magyar fejlesztők számára -

professzionális szociális szakmai háttér biztosításával arra, hogy új típusú megoldásokat 

dolgozzanak ki, ehhez szükséges eszközöket fejlesszenek, azokat élesben kipróbálhassák, 

a tesztidőszak eredményeinek tükrében tökéletesíthessék. Továbbá bemutatóteremként, 

bemutató házként használhatják a létesítményt, ahol ki lehet próbálni, meg lehet ismerni 

az eszközöket, azok használati tapasztalatait, így megalapozva az Intézményekben és a 

háztartásokban való széleskörű elterjedésüket. 

Kezdeményezője:  Alsómocsolád Község Önkormányzata  

Erőforrásigénye:  500.000.000 HUF- bevonható forrás a Norvég Alap 

Megvalósítása:  tervezés/előkészítés alatt 

Együttműködők: Őszi Fény Idősek Otthona, “Mocsolád-Civilház” KNKFT, 

Alapítvány Alsómocsoládért 

 

4.3.4. Jövedelem, gazdaság, foglalkoztatás 

 

4.3.4.1.Helyit vegyél, helyi egyél 

A helyi kínálat és kerelet egymásra találásának, a rövid ellátási láncok tudatos 

építésének támogatása a fizikális térben „piac táblával”, a viruális térben Facebook 

csoport létrehozásával. 

Kezdeményezője:  vállalkozói kezdeményezés  

Erőforrásigénye:  1 fő moderátor (közösségfejlesztő), kommunikációs csatornák 

Megvalósítása:  előkészítés alatt, megvalósítás 2021. május hava 

Együttműködők: mezőgazdasági egyéni vállalkozók, őstermelők, kistermelők, 

Alsómocsoládi Falugazda Szociális Szövetkezet 
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4.3.4.2.Alsómocsoládi Humán Erőforrás térkép 

A szakképesítéseket, kompetenciákat, hobbikat feltérképező és közreadó adatbázis, mely 

a munkavállalást és az alternatív jövedelemhez jutást segíti települési szinten. 

Kezdeményezője:  vállalkozói kezdeményezés  

Erőforrásigénye:  2 fő közösségfejlesztő, kommunikációs csatornák 

Megvalósítása:  előkészítés alatt, megvalósítás 2021. február-április 

Együttműködők: lakosság, civil szervezetek, vállalkozók, intézmények 

 

 

 

A Koronavírus pandémia miatt kialakult bizonytalan társadalmi, 

gazdasági, és financiális folyamatok miatt Stratégiánkban a belátható 2021. 

év időtávlatában megjeleníthető tényleges akciókat szerepeltettjük. 

 

Az általunk preferált agilis tervezési módszertanhoz illeszkedik a cselekvési 

terv folyamatos felülvizsgálata és bővítése.
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Table 3: Beavatkozási logika: célkitűzések, tevékenységek, elvárt eredmények és kimenetek 

Specifikus/ működési 

célkitűzések  

Tervezett vagy elvégzett 

tevékenységek 

 

Elvárt eredmények Elvárt kimenetek 

Társadalom, közösség, emberek - Aktív helyi közösségek  

Tájékoztatás, kommunikáció, 

visszacsatolás igénylése 

Térképre fel! 

 

Alsómocsolád értékeinek, közösségi 

életének a közösség általi folyamatos 

megjelenítése a Világhálón- 

hyperlokál hírek a globális csatornán, 

mely hatására Alsómocsolád 

ismertebbé válik 

 

Alsómocsolád Közössége Facebook 

oldal indítása a közösségfejlesztők 

moderálásával, a közéletben aktív 

folyamatmenedzselő lakosok pl, 

permakultúra, amatör helytörténeti 

kutatók, tárgyalkotó művészek, civil 

szervezeti vezetök bevonása blogok, 

vlogok vezetésébe és azok terjesztésébe- 

3 blog, 1 vlog indítása. 

Személyes kapcsolatok építése, 

közös élmények, közös értékek, 

közös tanulás 

 

Alsómocsoládi Közösségi Alap 

létrehozása 

A közösségi költségvetés falura 

értelmezhető formájának bevezetése. 

A közösségben manifesztálódó 

alulról jövő kezdeményezések 

támogatása, mely feltételrendszere 

magában foglalja a kezdeményező 

csoport társadalmi szerepvállalását a 

megvalósítás során. 

 

5 közösségi kezdeményezés támogatása. 

Lakhatás, környezet, település működése 

Okos Alsómocsolád 

 

„Okos házak” népszerűsítése 

 

Okos ház technológiai 

lehetőségének elméleti bemutatása 

és egy formálódó gyakorlat 

helyszíni megtekintése 

szemléletformálás céljából 

kampány szerüen. 

Az okos ház koncepció megismertetése 

Alsómocsolád Község lakosságával, 

közvetlenül bevont 50 fő. 



Alsómocsolád Okos Falu Stratégiája 

 

Zöld Alsómocsolád 

 

HazaTér rendszer bevezetése és 

népszerűsítése 

Az integrált közösségi közlekedést 

támogató rendszer megismertetése és 

népszerűsítése. 

1 db kampány. Mérhető felhasználói kör 

– 50 regisztráció - és tényleges használat 

– 150 közösen szervezett út 1 év alatt. 

Alsómocsolád Község 

Környezetvédelmi Alapja 

A közösségben manifesztálódó 

alulról jövő környezettudatos 

kezdeményezések támogatása, 

mely feltételrendszere magában 

foglalja a kezdeményező csoport 

társadalmi szerepvállalását a 

megvalósítás során. 

 

5 megvalósult közösségi 

kezdeményezés. 

Szolgáltatások 

Egészséges Alsómocsolád 

 

Egészséges Alsómocsolád 

 

Az egészségtudatosságot fókuszba 

helyező kampány és 

ismeretterjesztés hagyományos 

közösségi terekben és virtuális 

közösségi terekben. Helyben 

elvégezhető szűrővizsgálatok 

szervezése okos eszközök 

támogatásával. 

1 db kampány, 150 bevont lakos. 

Turisták Alsómocsoládja 

 
Digitálisan látható Alsómocsolád 

Eddig kihasználatlan vagy nem 

optimálisan kihasznált felületeken 

való összehangolt megjelenés - pl, 

Google, TripAdvisor, Instagramm- 

complex település- és turisztikai 

kampány. 

3 új felületen való megjelenés, 1 db 

komplex kampány, 300 településre 

vonzott látogató, 150 plusz 

vendégéjszaka. 

Idősek Alsómocsoládja Oltalom Otthon 
Az Oltalom Otthon megvalósíthatósági 

tanulmányának és 

tervdokumentációjának elkészítése. 

1 db elkészült komplex koncepció/ 

megvalósíthatósági tanulmány, 

tervdokumentáció; Norvég Alap 

megnyílása esetén 1 db pályázati 

dokumentáció benyújtása. 
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Tervezett és elvégzett 

feladatok 
Idővonal 

Szükséges humán 

erőforrás/ kapacitás 

Szükséges műszaki 

kapacitás 

Szükséges pénzügyi 

források 

2021. évi cselekvési terv 2021. év 

2 fő közösségfejlesztő, 1 fő 

polgármester, 1 fő 

pályázatíró, 1 fő pénzügyi 

vezető, 1 fő 

társadalomfejlesztő 

szakember, 1 fő 

kommunikációs szakember + 

társadalmi részvétel 

szélessávú internet 

hozzáférés, 1 db közösségi 

színtér 

6.000.000 HUF 2 fő 

közösségfejlesztő bér és 

járulék költsége 

10.000.000 HUF Oltalom 

Otthon tervezési költsége, 

szakértői díjak 

500.000.000 HUF Oltalom 

Otthon megvalósítása 

Mindösszesen: 516.000.000 

HUF 

    

Jövedelem, gazdaság, foglalkoztatás 

Helyi Piac 
Helyit vegyél, helyi egyél 

 

A helyi kínálat és kerelet egymásra 

találásának, a rövid ellátási láncok 

tudatos építésének támogatása a 

fizikális térben „piac táblával”, a 

viruális térben Facebook csoport 

létrehozásával. 

1 db piactábla, 1 db Facebook csoport, 5 

bevont helyi termelő 

Szakember megtartás, vonzás, 

képzés 

 

Alsómocsoládi Humán Erőforrás térkép 

 

A szakképesítéseket, 

kompetenciákat, hobbikat 

feltérképező és közreadó adatbázis, 

mely a munkavállalást és az 

alternatív jövedelemhez jutást segíti 

települési szinten. 

 

1 db adatbázis elkészítése és folyamatos 

karbantartása/frissítése. 
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V. IRÁNYÍTÁS/KEZELÉS ÉS NYOMON KÖVETÉS (MANAGEMENT 

AND MONITORING) 

5.1 Kezelés 

A társadalmi tervezés, a jövőkutatás, a jövőkép és stratégia alkotás - így az Okos 

Alsómocsolád startégia alkotásának és megvalósításának a lakosság bevonásával -, 

kezdeményezője Alsómocsolád Község Önkormányzata.  

A tervezés/megvalósítás menedzsmentjét - beleértve a pénzügyi irányítást is-, az 

Önkormányzat Önmaga, 1997-től Teleháza bevonásával a munkatársaiból szakterületi 

illetékesség és kompetencia alapon szerveződő projekt TEAM-ek segítségével látta el, látja 

el a jövőben is.   

 

5.2 Monitoring / Nyomon követés 

Felfogásunk szerint nem létezik kész startégia. A startégia alkotás általunk alkalmazott 

módszertana az agilis módszertan, mely lehetővé teszi küldetésünk betöltését oly módon, 

hogy hatékonyan kombináljuk a koordinációt, az erőt, az egyensúlyt, valamint a fejlett 

technológiák alkalmazásából fakadó megnövelt sebességet és kapacitást. A tervezési és 

megvalósítási módszertan magában hordozza a gyakori visszacsatolás, az önreflexió igényét 

és folyamatos jelenlétét, mely lehetővé teszi a gyors reagálást a megváltozott körülményekre, 

a célok megvalósulásának szem előtt tartásával. 

 

A projektek megvalósítása során így nem csupán a felelősök kerülnek kijelölésre a project 

TEAM-ben, hanem a monitoring tevékenységet ellátó munkatársak is, akik a project 

nagyságától függően meghatározott megvalósítási mérföldkövek során elvégzik az adott 

időszak áttekintését, értékelését, javaslatot tesznek a szükséges korrekcióra. 

 

Ezen felül a Stratégia megvalósítása során éves szinten készítünk cselekvési tervet, mely 

szintén együtt jár az előző időszak áttekintésével, értékelésével, a szükséges korrekciók 

elvégzésével. Ezt az átfogó monitoring tevékenységet az Önkormányzat a munkatársaiból 

szakterületi illetékesség és kompetencia alapon szerveződő projekt TEAM segítségével, a már 

bemutatott szakértők bevonásával végzi, majd eredményét áttekinti, finomra hangolja a 

bevonás során aktívvá és nyitottá vált vállalkozókkal, civil szervezetekekkel, lakosokkal. 

 

A monitoring tevékenységnek, a bevonásnak és a tervezésnek ezen felül teret ad: 

- a heti rendszerességgel megrendezésre kerülő vezetői értekezlet a felső és 

középvezetők részvételével, 

- a negyedévenként ülésező Civil Kerekasztal a civil szervezeti vezetőkkel, 

- a Kulcsemberek Klubja, mely tematikus témarendszer mentén tekinti át a 

folyamatokat. 

 

https://vezetofejlesztes.hu/vezetoi-onreflexio/
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VI. AZ ÉRINTETTEK ELKÖTELEZŐDÉSE ÉS BEVONÓDÁSA A 

STRATÉGIA KIDOLGOZÁSÁBA 

A társadalmi tervezés - jövőkutatás, a jövőkép és stratégia alkotás, Okos Alsómocsolád - majd 

megvalósítás a lakosság – korosztályi és társadalmi szempontok alapján reprezentatív módon 

személyes megszólítással- bevonásával kezdeményezője Alsómocsolád Község 

Önkormányzata volt. A társadalmi tervezés gyakorlata írott és íratlan formában egyaránt 

fejlesztési stratégiáink, koncepcióink vezérelő elve, mert az egyetlen eszköz, amely hosszú 

távon élővé, élhetővé tehet egy hátrányos helyzetű kistérségben elhelyezkedő, alig 320 fős 

zsáktelepülést. 

Az eddigi tervezési folyamatok és fejlesztések során Önkormányzatunk minden rendelkezésre 

álló eszközét alkalmazta a helyi lakosok, civil szervezetek a gazdaság szereplői bevonására: 

✓ szórólapok, plakátok, 

✓ Hírlevél -2 hetente megjelenő, ingyenes kiadvány,  

✓ LED fal, 

✓ Honlap, 

✓ direckt mail,- e-mail  szervezeti vezetőknek, 

✓ települési Facebook oldal, tematikus oldalak és csoportok 

✓ tervező, programindító és koordinációs fórumok, 

✓ személyes megszólítás. 

 

Problémát a Faluközösség „alvó rétegének” megszólítása, bevonása jelent, melyet a teljes 

körű nyilvánosság biztosításával, tájékoztatással, a civil szervezetek által kínált ember 

közelibb kommunikációval, személyes megszólítással igyekszünk orvosolni, de a mai 

társadalmi viszonyok között egyre nagyobb kihívásokkal szemvesülve. 

 

6.1 Érintettek bevonása a szükségletek felmérésébe 

A tervezés során kiemelten fontos az érintettek megszólítása, tájékoztatása, velük különböző, 

a tervezési folyamatot előkészítő tevékenység, így a szükségeletek feltárásának partnerségben 

való végrehajtása.  Az általunk akalmazott módszerek: 

≠ Szeléskörű nyilvánosság biztosítása 

A nyilvánosság alapja az információ, amelyek a helyi közösséget bármilyen módon 

érintik – az információk nyilvános közzététele, befogadása, feldolgozása, megvitatása 

és az így kialakult vélemények, álláspontok közvetítése. Működésének alapfeltétele, 

hogy az információkhoz minden helyi lakos hozzáférjen.  Szereplői a helyi lakosok és 

csoportjaik, a helyi intézmények, szervezetek, cégek és a helyi önkormányzat. A 

nyilvánosság teret nyújt a legkülönbözőbb véleménycseréknek, információkhoz juttat, 

illetve segíthet az információk közötti eligazodásban, a tudatosabbá válásban. 
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- Kérdőívezés, intejúk készítése 

A kérdőívezés azaz az írásos megkérdezés során, meghatározott nyílt vagy zárt kérdésekre 

várunk válaszokat. A kérdőíveket minden lakoshoz eljuttatjuk, a visszaérkezési arány 

eddigi munkánknak köszönhetően megközelítőleg 30%-os. Az interjú készítés során szintén 

előre megfogalmazott kérdéseket teszünk fel, de a válaszoló itt jobban eltérhet a témától, 

több szubjektív elemet hozhat be, nincs meg az a kötöttség, mint a kérdőívnél, s ez nagyobb 

szabadságot ad a válaszolónak, hogy olyan kérdésekre is asszociáljon, amit direkt nem 

kérdeztünk volna meg, nemcsak azért, mert nem akartuk megkérdezni, hanem azért is, mert 

nem volt a figyelmünk középpontjában. Intejú alanyok választásánal a település 

kulcsszereplőit célozzuk meg pl, civil szervezeti vezetők, hangadók, vállalkozók, ágazati 

vezetők, de azokat is, akik jobban ismerik településük problémáit, pusztán azért, mert 

munkájuk során közvetlenül sok emberrel találkoznak pl. falugondnok, boltos, kocsmáros 

stb. Az interjú készítés során alkalmazzuk a hólabda módszert, az interjú alanyok javaslatot 

tehetnek tapasztalataik alapján a további interjú alanyok bevonására. 
 

- Írásos anyagok, már létező dokumentumok adatainak elemzése 

A helyi szükségletek felméréséhez sok, már létező dokumentumot, írásos anyagot tudunk 

felhasználni, pl, előző kérdőívek elemzése, intézmények jelentései, éves beszámolói, az 

önkormányzat kimutatásai, statisztikai adatok stb. 
 

- Megfigyelés útján szerzett tapasztalok 

A megfigyelés útján szerzett tapasztalatok is fontosak lehetnek.   Megfigyelhetjük a házak, 

lakások állapotát, a jó és rossz állapotúak egymáshoz való viszonyát, a szolgáltatásokat 

nyújtó intézmények területi eloszlását, az itt élők szokásait, a szervezetek szervezeti 

kultúráját stb. de lényeges, hogy mindezt megfelelő módon értelmezzük, a felmérésünkhöz 

adekvát módon használjuk fel. 
 

- Szocális tékép készítés 

A Szociális térkép a helyi társadalomról az általános ismereteknél jóval mélyebb, 

relevánsabb képet nyújt. Megmutatja a helyi társadalom rétegződését, térbeli 

elhelyezkedését, a helyi társadalmi viszonyok rendszerét. Képet ad a település gazdasági-

társadalmi fejlődésében döntő szerepet játszó humánerőforrás erősségeiről és 

gyengeségeiről. Ebből következik az is, hogy a szociális térkép nem csak a deprivált 

rétegekről nyújthat mélyebb ismereteket, hanem a helyi társadalom erősségeiről, 

tartalékairól is. 
 

≠ Települési Egészségterv 

Az Egészségterv nem csupán egybefoglalja az egészségi állapotot javító különböző 

programokat, hanem figyelembe veszi az adott közösség, az adott helyi viszonyok 

lehetőségeit és igényeit, s az egészséget befolyásoló egyéb tényezőket is - épített és 

természeti környezet, állampolgári aktivitás, közösségek feltérképezése stb.-, melyhez 

tudatos tervezéssel felépíti azt az irányvonalat, ami javítja a helyi életszínvonalat.  
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Az egészségterv, a már meglévő – szellemi és anyagi – erőforrások felhasználását új 

értelmezéssel tölti fel, s minden helyi fejlesztés hatékonyságát növelni képes. Társadalmi 

és gazdasági hatása, mérhetően megjelenik az adott közösség életében. 
 

6.2 Érintettek bevonása a stratégia kidolgozásába 

Az eredményes tervezés érdekében kiemelkedő feladat az érintettek bevonása a tervezési 

folyamatba. A részvétel szintje eltérő (alacsonyabb vagy magasabb) lehet aszerint, hogy az 

érintettek mennyiben vesznek részt a tervezés folyamatában, kapnak-e delegált tervezési 

feladatokat és/vagy döntéshozatali kompetenciákat. 

Az általunk preferált részvételi tervezésben különösen fontos a bevont érintettek, szereplők 

aktivizálása, a cselekvésekből keletkezik a motiváció, és ezáltal erősödik a közösség. 

Optimális, ha a részvétel aktív hozzájárulás által valósul meg; az érzi magát a közösség 

részének, aki tett valamit a közjó érdekében, és e tett egyben sikerélményt is jelent, ami 

motivációt ad a további szerepvállaláshoz. Mindez a gyakorlatban nem csupán a 

műhelymunkákon résztvevők szerepeltetését jelenti. Már a megszólításnál, bevonásnál fontos 

szempont, hogy ne egy passzív szerepre hívjuk meg az érintetteket, hanem akár már a 

meghívás pillanatában konkrét feladatot, cselekvési teret nyújtsunk pl. „Gondolkozzon el a 

település jövőjén, ötleteivel járuljon hozzá a fejlődéshez!” “Mit gondola, a tapasztalatai 

alapján milyen változások járulnának hozzá a település fejlődéséhez, ön ezek közül 

melyekhez és mi módon tudna hozzájárulni?”.  

Kiemelt feldat, hogy a kulcsszereplők a tervezés során kapjanak minél több lehetőséget, 

delegált feladatot, hogy ténylegesen résztvevőivé válhassanak a tervezésnek ez egyrészt 

támogatja a folyamat iránti elköteleződést - ha valakit csak meghívunk egy eseményre, akkor 

vagy eljön, vagy nem, de ha feladatot is adunk neki, akkor majdnem biztosan ott lessz-, 

másrészt az aktív részvétel által létrejövő sikerélmények teszik az ötleteket közös üggyé, a 

későbbi önszerveződés alapját is megteremtik. 

A tervezési folyamatban általunk használt módszerek: 

- Közösségi beszélgetések és fókuszcsoportos megbeszélések 

Általános információk megszerzésén, a részletek tisztázásán, a vélemények összegyűjtésén 

túl a feltáruló értékek és közösségi problémák nyilvánosságra hozatalát, közösségivé 

tételét és megbeszélését jelenti. A közösségi beszélgetés a meghívott interjúalanyok és az 

általuk bevont kulcsemberek, szomszédok, ismerősök, valamint a helyi intézmények 

képviselőinek körében történik facilitált formában. 

- Jövő műhely módszer 

A közösségi problémák feltárásának, súlyozásának és a jövőbeni közösségi tevékenységek 

kiválasztásának leggyorsabb módszere ez, amely a tervezéshez vezet el bennünket. 
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Alkalmazása akkor ajánlatos, ha rövid idő alatt (1 nap, vagy 3 este) szeretnénk eljutni a 

közösségi cselekvési terv körvonalazódásáig. Ehhez már rendelkezésre kell, hogy álljon a 

kezdeményezők egy aktív csoportja, az a bizonyos „központi mag”, amely gyakorlott a 

fogalmi gondolkodásban, s amelyik képes egy egymásra épülő gondolatmenetet közösségi, 

tehát együttműködő módon végiggondolni. 

- Kiscsoportos megbeszélés 

A kiscsoportos megbeszélés mindenki számára lehetővé teszi véleménye kinyilvánítását, 

így sok ötlet, megjegyzés és vélemény generálható és válik közkinccsé. A megbeszélés alatt 

a résztvevők megoszthatják egymással szempontjaikat, ötleteiket, így később kollektív 

tapasztalatokra támaszkodhatnak. A megbeszélések párban, hármasban vagy több 

személlyel zajlanak, a tevékenység jellegétől függően. 

- Moderált/facilitált műhelymunkák 

A műhelymunkák során a kirajzolódott irányvonalak mentén a részletekig terjedő munkát 

a facilitátor, vagy a moderátor vezeti előre elkészített forgatókönyv alapján, mely 

tartalmazza a feldolgozni tervezett témákat és kérdéseket, a témák feldolgozását nagy- és 

kiscsoportos formában végeztetik el a résztvevőkkel. 

 

6.3 A legfőbb kommunikációs csatornák és tudatosság emelés a polgárok 

között 

Az eddigi tervezési folyamatok és fejlesztések során Önkormányzatunk minden rendelkezésre 

álló kommunikációs eszközét alkalmazta a széleskörű nyilvánosság biztosítására: 

✓ szórólapok, plakátok- elsősorban a stratégia alkotás akcióira hívja fel a figyelmet 

✓ Hírlevél -2 hetente megjelenő, ingyenes kiadvány- benne megjelennek a startégia 

alkotás akcióinak felhívásai és nyomon követhető a startégia alkotás folyamata, annak 

eredménye,  

✓ LED fal- - elsősorban a stratégia alkotás akcióira hívja fel a figyelmet, 

✓ Honlap- rajta megjelennek a startégia alkotás akcióinak felhívásai és nyomon 

követhető a startégia alkotás folyamata, annak eredménye,  

✓ direckt mail,- e-mail  szervezeti vezetőknek-  benne megjelennek a startégia alkotás 

akcióinak felhívásai és nyomon követhető a startégia alkotás folyamata, annak 

eredménye,  

✓ települési Facebook oldal, tematikus oldalak és csoportok- megjelennek a startégia 

alkotás akcióinak felhívásai és nyomon követhető a startégia alkotás folyamata, annak 

eredménye, a tematikus csoportok lehetőséget biztosítanak a vélemények, javaslatok 

becsatornázására is, 

✓ tervező, programindító és koordinációs fórumok- célja a bevezetés, figyelemfelkeltés, 

bevonás, tájékoztatás és monitoring, 
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✓ személyes megszólítás- a bevonás leghatékonyabb eszköze. 

 

6.4 Tervezett akciók az érintettek mozgósítására 

A mozgósítási akciók egyrészt az előző pontban részletezett csatornákra és módszerekre 

épülnek, másrészt a kötelékünkben dolgozó közösségfejlesztők által személyesen 

megszólított, a közéletben kiemelkedő szerepet játszó lakosok bevonására, elköteleződésük 

megteremtésére és az általuk elért mikroközösségek mozgosítására. 


