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1. Helyzetfeltárás
1.1. A földrajzi összefüggések vizsgálata
Az Ormánság természeti és néprajzi tájegység az Alsó-Dráva síkság Baranya megyei
részén, délről a Dráva folyó, nyugatról részben Somogy megye határolja, északi és keleti
természetes határa nincs. Síksági jellegű kistérség, amelyben a mikro-morfológiai formák
jelentős hosszú távú történeti és gazdasági hatással bírnak. Az egyes besorolások eltérő
számú, 22 és 45 közötti - leginkább kis létszámú (500 fő alatti) - települést sorolnak ide. A
Sellyei Kistérséget teljes egészében magába foglalja e tájegység. A vizek (Feketevíz,
Pécsi víz, Okor, Almás) által határolt Ormánságban a honfoglalás korában szlávok éltek.
A XIX. század közepéig nehezen megközelíthető, mocsaraktól védett vidék volt.
A Sellyei kistérség az ország déli részén Baranya megyében, a Dráva folyó mentén, a
Villányi hegységtől keletre helyezkedik el. A terület a fővárostól mintegy 200 km-re, a
megye központjától Pécstől, pedig kb. 45 km-re fekszik a kistérség központja.
Az elmaradottságot csökkenteni, a fejlesztéseket indukálni szándékozó települési
önkormányzatok által létrehozott Ormánság Fejlesztő Társulás az első modern településés vidékfejlesztési szereplő a térségben. Magát a társulást összesen 52 település alkotta,
külön fejlesztési egységet képezett a térség keleti és nyugati része. A keleti részhez 30
település tartozott Vajszló központtal, a nyugatihoz 23 település tartozott, a központja
Sellye. Maga az Ormánság Fejlesztő Társulás szinte megelőzte korát, hiszen jóval előbb
alakult meg, mint a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás (2004. május 27.).
Közigazgatási szempontból, a jelenleg hatályos 2004. évi CVII. Törvény, illetve 2007. évi
módósítása szerint a Sellyei kistérséghez az alábbi települések tartoznak: Adorjás,
Baranyahídvég, Besence, Bogádmindszent, Bogdása, Csányoszró, Drávafok, Drávaiványi,
Drávakeresztúr, Drávasztára, Felsőszentmárton, Gilvánfa, Hegyszentmárton, Hirics,
Kákics, Kemse, Kisasszonyfa, Kisszentmárton, Kórós, Lúzsok, Magyarmecske,
Magyartelek, Markóc, Marócsa, Nagycsány, Okorág, Ózdfalu, Páprád, Piskó, Sámod,
Sellye, Sósvertike, Vajszló, Vejti, Zaláta. A 311/2007.(XI.17.) kormányrendelet ismerteti
a kedvezményezett térségek besorolását. A leghátrányosabb helyzetű 33 kistérség közül
a 3. helyen található fejletlenség szempontjából a Sellyei kistérség.
Az elmaradottságot jól szemlélteti, hogy a szomszédos Szigetvári, Barcsi, illetve a
Baranya megyei Sásdi kistérség is e körbe tartozik; a szintén szomszédos Szentlőrinci és
Siklósi kistérséget pedig a hátrányos helyzetű kistérségek közé sorolták.

1.1.1. Földrajzi kapcsolatok
A horvát határ mentén hosszan elnyúló Ormánság az ország egyik legelmaradottabb
vidéke. 30db apró, a 100-500 főt is alig elérő településsel. A legközelebbi jelentős
települések Siklós, Szigetvár és Pécs. A megye és a kistérségek központi helyeinek
topográfiai elhelyezkedése és a közöttük kialakult kapcsolatok, közlekedési vonalak egy
sajátos, Pécs-központú helyzetet mutatnak. A központi helyek meghatározó kapcsolati
irányai Pécs felé mutatnak, azonban az egymás közötti kapcsolatuk erőssége lényegesen
elmarad a Péccsel kialakult és fenntartott kapcsolatokhoz képest. Az agglomeráció
folyamata a településhálózat sajátos, elsősorban nagyvárosok körüli jelensége, tehát nem
öleli fel a teljes településállományt. A társulás települései közül egyik sem része a
megyeközpont, sem a környező nagyobb városok közvetlen vonzáskörzetének.

A megye déli része, így az Ormánság is, térszerkezeti formáit tekintve a sűrű textúrájú
területek közé sorolható. A térség településekkel, apró falvakkal sűrűn átszőtt, az egyes
községek távolsága nagyon kicsi, alig néhány kilométer. A települések nagy száma és
közelsége miatt a térség közúthálózata is sűrű, az egyes településeket gyakran több útról is
el lehet érni, sok azonban a zsáktelepülés is (Ózdfalu, Marócsa, Besence, Sósvertike,
Hirics, Kisszentmárton, Nagycsány, Markóc) különösen a Dráva menti térségben. A
települések legjelentősebb regionális kapcsolatait északon a kelet-nyugati irányú 6-os
főút, valamint a keleti részen az észak-déli irányú 58-as út jelenti. A kistérség déli részén
halad egy harmadrendű főút, mely Barcsot és Siklóst köti össze (5804 sz.), miközben
kettészeli a kistérség teljes területét, ezért nagyon fontos kapcsolatot jelent a
településeknek. Habár Barcs már a szomszédos Somogy megye települése, mégis szoros
kapcsolata van a Baranya megyei kistérségekkel.
A Sellyei kistérség minden települése az országos és a területi statisztikák összevetésének
eredményeképpen társadalmi és gazdasági szempontból rendkívül elmaradott területnek
számít. Az elmaradottságból következő hatások - nem számítva a területre kívülről érkező
hatásokat - jelentős mértékben befolyásolják a természeti és a települési környezetet
egyaránt.
A kistérség külső térségi kapcsolatait tehát négy nagyobb település - Barcs, Szigetvár és
Siklós, valamint a megyeközpont határozzák meg. A belső kapcsolatokra a hálós és
szabálytalan térszerkezet jellemző, két nagyobb jelentőségű településsel, a térségi
központ, Sellyével, valamint Vajszlóval.
1.1.2. Településszerkezeti sajátosságok
Baranya megye
A megyében általában, a kistérségben különösen a településállomány többsége a
természetföldrajzi és történelmi okok következtében az 1000 főt meg nem haladó
lélekszámú aprófalu. A falvak népessége a tartós elvándorlás, részben az elöregedés, a
természetes fogyás következményeként egyre jobban csökken. A bevándorlás a
településeken általában nem jelentős, ez évente egy-két családot jelent. Néhány
településen külföldi állampolgárok (elsősorban hollandok és németek) is vásároltak
ingatlant, ezeket többségük felújította, csak kevés az általuk elhanyagolt ingatlanok
száma. A lakosok jobb munkalehetőségek miatt a közeli városokba járnak dolgozni, a
községekben sok az ingázó lakos.
Baranya megye településállománya nagyságrendileg rendkívül tagolt:


63 település lakosságszáma 199 fő alatti, 141-é pedig 499 főnél kevesebb volt. A
törpe- és kisközségek együttesen (204) a megye településállományának 67,5%-át
teszik ki.

Az igazi strukturális problémát az jelenti, hogy az 500 fő alatti településekben 55 ezer fő
él, ami a megye összlakosságának 13,3%-át jelenti. Az 500-999 fő közötti
településkategóriába tartozó 50 községben (a településállomány 16,6%-ában) 36 ezer
ember él, a megye összlakosságinak 8,7%-a. Ebbe a két kategóriába tartozik a kistérség

településinek nagyobbik része.


Az ezer fő alatti települések teszik ki a megye településállományának 84,1%-át, s
ezekben él az összlakosság 22%-a. Az ezer fő alatti települések közigazgatási
területéhez tartozik Baranya megye területének nagyobb része.



Az 1000-1999 közötti nagyságrendi kategória 28 települése mintegy 37 ezer
ember lakóhelye. Mind a településállományból, mind a teljes népességből 9%
körüli értékkel részesednek. A Sellyei kistérségből csak kettő település tartozik-e
kategóriába (Vajszló, Felsőszentmárton).

A 2000-4999 közötti nagyságrendi kategóriába tartozó 14 település között a községek
mellett már megjelennek a városok is (Bóly, Pécsvárad, Sásd, Sellye, Villány), melyek 43
ezer lakosa az össznépesség 10.5 %-át jelenti.
A Sellyei Kistérség
A kistérségben mindössze három jelentősebb lélekszámú település található, a térségi
központ Sellye, valamint Felsőszentmárton és Vajszló.
A településsűrűség jóval az országos átlag felett van, de még a megyei átlagot is
meghaladja.
A településsűrűség a megyében 0.066 db/km², míg az Ormánságban 0,081 db/km². Ez is
jól szemlélteti, hogy a terület jellegzetesen aprófalvas szerkezetű.
Az ellátottsági mutatókat vizsgálva a kistérségben mindössze Sellye egyedül olyan
település, amelyik kiemelkedik a települések közül és intézményhálózatával egy kisebb
körzetet képes ellátni. Továbbá mindössze egy település az, amely alapfokon legalább
magát ellátni képes (Vajszló), a többi 33 település a térség más településeire van utalva az
alapfokú ellátás területén. Az községek közül sok csak 1-2 alapfokú intézménnyel
rendelkezik (szám szerint 8).
Település szerkezet a kistérségben
A településszerkezetet vizsgálva a térség meglehetősen sokszínű képet mutat, bár
hasonlóságok szinte minden település esetében fellelhetők. Az aprófalvak közös
jellemzője, hogy a térszínből kiemelkedve az ún. „ormákra” települtek. Sokan ebből a
szóból eredeztetik az Ormánság szót is, azonban annak eredete még vitatott.
A térségben az alábbi jellemző településtípusokat találjuk:


bokortelepülések: az ilyen településre jellemző, hogy az épületek nagyjából kör
alakban helyezkednek el, körbeölelve egy védett belső területet, amely az esetek
többségében községi legelőként működött. A falun keresztülhaladó utat éjjelente
lezárták, hogy az állatok ne tudjanak elszökni. A községi legelő funkció napjainkra
teljesen eltűnt, az így felszabadult terület szabadon maradt, nem építették be. Élő
példája Kemse.



egy főutcás, hosszútelkes beépítésű települések: ilyen a kistérségi települések
többsége. Napjainkra az egy főutcás jelleg sok településen átalakult, mellékutcákat
nyitottak és a hagyományos településszerkezet megbomlott. Az eredeti a
szerkezetnek egy jellemző megjelenési formája, amikor a falvak az egykori Dráva-

medrek két partjára települtek. Az utca két oldala ebben az esetben igen távol
került egymástól, jellegzetesen szétnyílt településszerkezetet eredményezve. A
medrek megszűnésével az utcák szélessége nem változott, a két oldal közötti
széles terület nem került beépítésre, a falvak többsége más irányban terjeszkedett.
Ilyen szerkezetet találunk például Zaláta, Piskó és Vejti esetében.


zsáktelepülések: a kistérségben az elmúlt évtizedekig sok ilyen kistelepülés volt
fellelhető, napjainkra a zsáktelepülések száma lecsökkent. Jellemzőjük, hogy
általában egy főútcás, hosszútelkes települések, a főutca a bekötőútra gyakran
merőleges (Ózdfalu, Markóc). Sósvertike szintén zsáktelepülés, azonban itt is
megfigyelhető az a jellegzetes településforma, amikor az utca két oldala az
egykori folyómeder két partján található, így a szemközti házak egymástól távol
helyezkednek el. További zsáktelepülések: Besence, Nagycsány, Hirics, Marócsa,
Kisszentmárton, .



A térség két meghatározó települése Sellye és Vajszló, halmazos szerkezettel.
Ezek a települések több közúti kapcsolattal is rendelkeznek, csomóponti
szerepűek. Hasonló szerkezettel az Ormánságban csak Csányoszró rendelkezik.



A beépítésekre jellemző a hosszútelkes, oldalhatáron álló épületekkel rendelkező
szerkezet. Az épületek általában merőlegesek a főutcára, azonban nem egy esetben
találunk az utcával párhuzamos kialakítású lakóépületet is. A gazdasági épületek
jellemzően az oldalhatáron állnak, merőlegesen az utcára.

1.1.3.

Közlekedési kapcsolatok, úthálózat

Baranya megye közlekedési viszonyait is meghatározza a domborzat változatossága és az
aprófalvas településszerkezet. A közlekedés egyik legfontosabb feltételét jelentő út- és
vasúthálózat az előbbi sűrűsödésével és az utóbbi gyérülésével jellemezhető az utóbbi
évtizedekben, években. Az úthálózat a városok és kisebb vonzásközpontok felé irányuló
szerkezetet mutat. A települések közötti kapcsolattartást nehezíti, hogy még mindig
viszonylag nagy a bekötőút végi települések aránya (zsáktelepülések). Az ilyen jellegű
zsáktelepülések nyilvánvalóan hátrányos helyzetben vannak a csomóponti fekvésű, vagy
az áthaladó úttal rendelkező településekhez képest.
A térséget három fő közút kapcsolja be a megyei rendszerbe, az 5804-es számú keletnyugati irányban, valamint a 5805-ös és az 5801-es utak észak-déli irányban futó utak. A
települések többségét ennél alacsonyabb rendű utak kötik össze. A térség teljes
közúthálózatának becsült hossza 190-220 km, ennek kb. a fele burkolt (kb. 90-120 km.).
A külterületeken általában nagy számú dűlőutat találunk, melyeknek a mezőgazdasági
tevékenységek miatt nagy a jelentőségük, ezeknek sok esetben a becsült hossza sem
ismert. Az utak többségének állapota kedvezőtlen, néhol életveszélyes, sok a kátyús,
balesetveszélyes útszakasz. Az 5804-es út jelentős forgalmat bonyolít a térségben, ami
jelentős környezetterhelést jelent, elsősorban Sellyén és Vajszlón.
A települések külterületi útjai, elsősorban a mezőgazdasági utak állapota szintén
elhanyagolt, sok helyen gondozatlanok az út menti árkok, nem egy esetben ezeket be is
szántották.

Forgalmi szempontból az elmúlt évtized változásait vizsgálva meglehetősen vegyes kép
alakul ki a területről. A közúti forgalomról 1990-től 2002-ig állnak rendelkezésre adatok,
a mérések azonban nem minden út esetében történtek folyamatosan, egyes útszakaszokról
csak néhány éves adatsorok állnak rendelkezésre. A közúti forgalomszámlálási adatokra
támaszkodva az alábbi megállapítások tehetők a térségre:
Az 5801-es út, amely Vajszlót a 6-os úttal köti össze, forgalma az elmúlt tíz évben 1995ig csökkent, majd ez évtől kezdve folyamatosan emelkedett egészen 2000-ig. A
növekedést elsősorban a személygépkocsik, és a kis tehergépkocsik meg növekedett
száma eredményezte.
Az 5803-as út, amely az 5805-ös és az 5801-es utat köti össze, forgalma I995-ig szintén
csökkent, majd az ezt követő időszakban folyamatosan emelkedett. Ebben az esetben is
elsősorban a személygépkocsik száma nőtt számottevően.
A kelet-nyugati irányban futó 5804-es térségi jelentőségű út forgalma 1997-től
folyamatosan emelkedett, azonban az előzőekhez képest csekély mértékben.
A Szentlőrinc irányából érkező 5805-ös számú út forgalmáról csak 1998-ig állnak
rendelkezésre mérési adatok. A rendszerváltástól számítva abban a 8 évben az összes
forgalom csökkent.
A Királyegyházát és Sellyét összekötő 5806-os út forgalma az elmúlt 10 évben
folyamatosan csökkent, különösen 1996 és 2001 között. 1996-tól stagnálás figyelhető meg
a személygépkocsi forgalom területén, a teherforgalom azonban jelentősen csökkent.
Az 5815-ös út forgalmáról (Hegyszentmárton térsége) szintén csak 1997-ig állnak
rendelkezésre adatok. Az 1990-től 1997-ig tartó időszakban itt is számottevő
forgalomcsökkenés tapasztalható.
A Sellyét és Vajszlót összekötő, a Dráva menti településeken (Drávasztára, Zaláta, Vejti)
áthaladó út forgalma 1996-ig drasztikusan, az évtől kezdve alacsonyabb mértékben
folyamatosan csökken. Az összes tehergépjármű forgalom gyakorlatilag 0-ra redukálódott
a rendszer-váltáskori értékhez képest. Ez elsősorban az egykori mezőgazdasági üzemek
megszűnésével magyarázható.
A Vajszlóról déli irányban induló 5823-as út forgalma az előbbi csökkenő tendenciákhoz
képest 1990-től lassú mértékben, de folyamatosan nőtt. A növekedés elsősorban a
Lúzsokra való nagyobb arányú beköltözés által kiváltott személygépkocsi forgalom
eredménye.
A Drávafokot Felsőszentmártonnal összekötő 5825-ös számú közút forgalma 1996-ig
folyamatosan növekedett, majd akkortól kezdve 2001-ig folyamatosan csökkent egészen
az 1990-es szint alá.

1.2. Természeti környezet vizsgálata
1.2.1. Természetföldrajzi jellemzők
A fejezetben a kistérség településeinek természetföldrajzi viszonyai közül az alábbiakat
vizsgáljuk:








a domborzati és a geomorfológiai viszonyok,
az éghajlati sajátosságok,
a talajtani jellemzők,
a felszín alatti vizek jellemzői,
a felszíni vizek,
a növényvilág
az állatvilág jellemzői.

A települések természetföldrajzi szempontból három különböző kistájhoz tartoznak, így
többségük a Dráva-síkhoz és a Fekete-víz síkjához, míg néhány település a Dél-baranyai
dombság részét képezi az alábbi besorolás szerint.
2.sz. táblázat A kistérség településeinek besorolása természetföldrajzi szempontból
Dráva-sík

Drávaiványi
Drávakeresztúr
Drávasztára
Felsőszentmárton
Hirics
Zaláta
Kisszentmárton
Markóc
Piskó
Sósvertike
Vejti
Kemse

Dél-Baranyai
Dombság

Fekete-víz síkja

Adorjás
Baranyahidvég
Besence
Bogdása
Bogádmindszent
Csányoszró
Drávafok
Gilvánfa
Kákics
Kórós
Kisasszonyfa

Lúzsok
Marócsa
Magyartelek
Magyarmecske
Nagycsány
Okorág
Páprád
Sámod
Sellye
Vajszló

Hegyszentmárton
Ózdfalu

1.2.1.1. Domborzati és geomorfológiai viszonyok
A Sellyei kistérség a Mecsektől délre, a Dél-Baranyai Dombság nyugati része és a Dráva
folyó által határolt hatalmas többé-kevésbé sík területen fekszik. A Dráva menti sík térség
hosszan nyúlik a folyó mentén északnyugati irányban, azonban a kistérség, mint önálló
statisztikai egység csak Felsőszentmártonig tart. A tájegység átlagos tengerszint feletti
magassága 90-200 m, az egyes különálló kistájak magassága az alábbiak szerint változik.

A kistérség déli karéja, amely közvetlen a Dráva mentén fekszik átlagosan 90-110 m
tengerszint feletti magasságú, szinte tökéletes síkság, az átlagos relief értékek nagyon
alacsonyak, 2 m/km² körül alakulnak. A felszín több, mint 50%-a ártéri síkság, az észak
felé folyamatosan magasodó területek futóhomokkal fedett ármentes sík részek. A felszín
itt enyhén tagolt, mozgalmasabb, mint az alacsony ártéri részeken, ez a mozgalmasság
azonban csak kis magasságkülönbséget jelent. Ezen az északi határon a kistáj domborzata
élesen megtörik és így folytatódik már egy magasabban fekvő, sík, azonban
domborzatilag tagoltabb egységben.
A kistérség középső északi része 96-130 m tengerszint feletti magasságú, teraszos, a déli
részén futóhomokkal fedett hordalékkúp síkság. A felszíne kevésbé mozgalmas, az átlagos
relief értékek 4 m/km² körül mozognak a területen. A kistáj délkeleti része változatos
felszínű, enyhén hullámos, morotvákkal, holtágakkal tagolt síkság. A terület
mozgalmasságát elsősorban a kelet-nyugati irányú futóhomok felhalmozódások okozzák.
A tájegység lefolyási viszonyai kedvezőtlenek, a terület belvizek által veszélyeztetett.
A kistérség északkeleti részén fekvő települések Hegyszentmárton, Ózdfalu,
geomorfológiailag már a Dél-Baranyai Dombsághoz tartoznak. A kistáj átlagos
tengerszint feletti magassága 130-250 m közötti, közepesen és gyengén tagolt felszínű,
csak a nyugati és a déli részeken mutat síksági jellegzetességet. A javarészt lösszel borított
térség reliefértékei 58m/4km2 körül mozognak, a kistérséghez kapcsolódó területeken ez
az érték 10-25 m/4km2-re csökken.
A kistérség déli karéja a pleisztocén kor elején és közepén az északról érkező vízfolyások
akkumulációs területe volt, a Dráva menti-sík nem egységes szerkezetű árok, hanem
kisebb részmedencék, néha enyhén emelkedő felszínek láncolata. A medencék
süllyedésének utolsó bizonyítható időszaka a würm. A felszínt és a felszín közeli
rétegeket mindenütt holocénkori elsősorban folyóvízi üledékek alkotják. A tájegység
középső területein a főként pleisztocén korú) rétegsorra a würmben futóhomok települt. A
szomszédos Dráva-menti sík medence süllyedésének következményeként a korábban
lösszel és futóhomokkal takart felszínek ismét üledékgyűjtővé váltak és a kialakult formák
nagy részét a Dráva szétrombolta. A térség a késő glaciálisban magas ártéri helyzetbe
került és újra kialakultak a futóhomok formák, a mélyebb részekre pedig folyamatosan
öntésanyagok rakódtak le. A tájegység északkeleti részén fekvő települések alapkőzetét
elsősorban mészkő és lösz adja, erre különböző vastagságban települtek a fedőrétegek,
elsősorban homokfélesége.
1.2.1.2. Éghajlati sajátosságok
A Mecsektől délre fekvő terület az ország egyik legmelegebb vidéke, az évi
középhőmérséklet mindenütt 10,5 °C fölött marad, a globális fölmelegedés következtében
ez tovább nőhet. A legmelegebb hónap a július, 21,5°C fölötti középhőmérséklettel. A
terület nagy mennyiségű és hosszú időtartamú napsugárzást kap. Az átlagos napsütéses
órák száma 2025. Dél-Baranya az ország legmelegebb vidékei közé tartozik. A táj
uralkodó szele az északi és az északnyugati irányú.
A Dél-Baranyai vidéken belül a kistérség éghajlati jellemzői azonban ennél diverzebb
képet mutatnak. A térség nyugati települései már egy mérsékelten hűvös és nedves

éghajlati makro körzet határához tartoznak. Az átlaghőmérséklet és a napsütéses órák
száma alacsonyabb, mint a szomszédos körzeteké, a csapadék mennyiség viszont
magasabb, a vidék mérsékelten nedves, tartós vízhiányok ritkán alakulnak ki. Ez alól
kivételt képeznek az elmúlt évek szélsőséges időjárási viszonyai.
A kistérség nagyobbik fele a mérsékelten meleg és mérsékelten nedves éghajlati makro
körzet része, a keleti rész pedig már kifejezetten meleg - ez a terület fekszik a legközelebb
a Villányi-hegységhez is. Az átlaghőmérsékletek magasabbak, a csapadék mennyisége
csökken, azonban még mindig jóval az országos átlag (605 mm) fölött marad. A kistérség
általános éghajlati jellemzői az alábbi táblázatba foglaltak szerint alakulnak
3. sz. táblázat Meteorológiai jellemzők a Sellyei kistérségben
Éghajlati jellemzők

Átlagos értékek

évi középhőmérséklet
vegetációs időszakban
fagymentes napok száma
max. hőmérséklet
min. hőmérséklet

10,4-10.6 ºC
16-8-17,2 °C
átlagosan 195-200 nap
34,0-35,0 ºC
-14,0-17,0 ºC

napsütéses órák száma
vegetációs időszakban
téli időszakban

1950-2000 óra/év
800-830 óra körüli
190-215 óra körüli

évi csapadékmennyiség
vegetációs időben
hótakarós napok száma
átlagos hóvastagság

650-760 mm körüli
370-480 mm körüli
35-40 nap/év
25-30cm

ariditási index

Keleten 1,00-1,04 körüli
Nyugaton 0,90 körüli

uralkodó szélirányok

1.2.1.3.

északnyugat
ősszel a délkeleti szelek gyakorisága
megnő
az átlagos szélsebesség mindenütt 2,53m
körül

Talajtani jellemzők

A Dráva mente déli karéjára legnagyobbrészt a réti, réti-öntés, valamint a nyers
öntéstalajok előfordulása jellemző. Közös jellemzőjük, hogy az alapkőzetük alluviális
üledék, mechanikai összetételük a homokos vályogtól, a vályogon át, az agyagos vályogig
terjed. Vízgazdálkodási viszonyaik általában közepesek, legnagyobbrészt gyenge és
közepes víztartó képességűek, kémhatásuk általában gyengén savanyú. Az elsősorban
homokos fedőrétegű területeken gyakran előfordulnak igen kedvezőtlen vízgazdálkodású
talajok is.

A termőréteg vastagsága változó, szinte mindenhol meghaladja az 1 m-t, csak a folyó
menti területeken sekélyebb ennél. Utóbbiaknak a termőképessége kevés kivételtől
eltekintve közepesen gyenge, a nagyobb termőréteg-vastagságú területeken közepes.
Kisszentmárton és Drávaiványi térségében homok mechanika összetételű, preglaciális
üledéken kialakult barnaföldek is előfordulnak kis százalékban. A Dráva menti nyers
öntések talajminősége V-VI. osztályú, a terület nagy részét szántóként művelik. A Dráva
árterére elsősorban az öntés réti talajok jellemzőek, mechanikai összetételük általában
homokos-vályog, melyek a VI. termékenységi osztályba tartoznak. Mésztartalmuk
változó, általában alacsony.
A területek jellemző hasznosítási módja az erdő (25%), a rét (15%), valamint a szántó (kb.
60%).
A kistérség középső része már távolabb fekszik a Drávától, a talajtípusok részaránya (%)
itt az alábbiak szerint alakul:
réti talajok:

33 %

réti öntéstalajok:
erdőtalajok:
csernozjomok:

44 %
15 %
7%

Kákics és Bogádmindszent térségében nagyobb mennyiségben barnaföldek is
előfordulnak (összesen 6%-ban), ezek termékenysége általában közepesen alacsony (VII).
A löszös alapkőzeten kialakult talajok termékenysége már jobb, általában az V.
talajminőségi osztályba sorolhatók. Jellemző területhasználatok:



Erdő: 40%
Szántó: 55%

A csernozjomok közül megtalálhatók a réti, a mészlepedékes csernozjomok és a
csernozjom barna erdőtalajok is, ezek termékenysége már sokkal jobb, mint az előzőekben
tárgyalt talajoké. A csernozjom barna erdőtalajokon a területhasználatok az alábbiak
szerint alakulnak: erdő: 90%, szőlő: 10%.
A társulás északkeleti településeinek talajai javarészt löszön képződött csernozjom barna
erdőtalajok vagy agyagbemosódásos barna erdőtalajok többnyire vályog mechanikai
összetételűek, nagyobbrészt szántóként hasznosítottak. Vízgazdálkodási tulajdonságaik
sokfélék, jellemzően közepes és jó vízáteresztő képességű, jó vagy erősen víztartó talajok,
termőképességük közepes (V-VI termékenységi osztály). A sztyeppesedő területeken
javarészt kedvező vízgazdálkodási tulajdonságokkal rendelkező csernozjom barna
erdőtalajokat találunk, termékenységük közepes (V. termékenységi osztály). Jellemzően
szántóterületek. Ezeken az alacsony dombvidéki területeken a hidromorf talajok
részaránya alacsony, elsősorban a vízfolyásokat kísérik a réti talajok.

1.2.1.4.

A felszín alatti vizek jellemzői

A felszín alatti vizeket a térségben három fő csoportra oszthatjuk, így rétegvizekre,
karsztvizekre és talajvizekre. Az ivóvíz és általában a felszín alatti vizek esetében a
kitermelés a réteg és talajvizeket érinti. A térségben több védett, vagy tervezett vízbázis
található.

A térségben a rétegvíz mennyiségéről és elhelyezkedéséről pontos adatok állnak
rendelkezésre, a rétegvíz mennyisége átlagosan 1-1,5 l/s.km2. A területi különbségek a
hozamot tekintve jelentősek lehetnek, a legnagyobb hozamú kutak a Dráva menti síkon
találhatók, a kitermelhető mennyiség nem egy esetben eléri, vagy meghaladja az 500
l/perc értéket. Hévizet több településen is találunk, jelentősebb mennyiségben Sellye
térségében áll rendelkezésre, a városban melegvizes strandfürdő is működik. A hévíz
kitermelése a szomszédos Bogdása külterületén történik. További hévizeket találunk
Felsőszentmárton és Okorág környékén is. Az artézi kutak száma viszonylag sok,
mélységük kevés esetben nem haladja meg a 100 m-t, azonban a vízhozamok mérsékeltek,
a kitermelésük folyamatos. Az 1990-es évek elején a felszín alatti vízkészlet
kihasználtságát 20-40%-ra becsülték, ez az érték, a fokozódó igények miatt napjainkra
valószínűleg növekedett. A Pécs-szigetvár vonaltól déli irányba távolodva a
talajvízszintek átlagban 4-6 m mélységben helyezkednek el. A talajvízszintek mélysége
változó, a talajvízjárást a folyó közeli területeken a Dráva vízszint ingadozásai
befolyásolják. A felszín közeli vízkészletek minőségét is részben a homokrétegen
átszivárgó jó minőségű folyóvíz befolyásolja. A települések térségében a talajvízszintek a
terepszinthez közel 3-5 méter mélységben találhatók. A talajvíz mennyisége sehol sem
nem számottevő, csak a Dráva menti területeken éri el az 5-7 l/sec.km2 értéket. A mély
fekvésű területeken a talajvíz kis mélységben húzódik, az egykori árterek, holtágak
környékén ma is sok magas vízállású területet találni, ezek növényvilága általában gazdag
és jelentős természeti értéket képviselnek. Az 1970-80-as évek meliorációs munkáinak
köszönhetően belvízveszély a térségben a minimumra csökkent, és ezzel párhuzamosan
egy általános szárazódási folyamat is megfigyelhető.
A települések a 33/2000 (III. 17.) Korm. rendelet előírásai szerint a Különösen érzékeny
felszín alatti vízminőségi területre eső települések közé - szennyeződés érzékenységi
besorolása ugyanezen rendelet szerint "B" (érzékeny) - valamint a Kevésbé érzékeny
felszín alatti vízminőségi területre eső települések közé - szennyeződés érzékenységi
besorolása "C" (kevésbé érzékeny) tartoznak az alábbiak szerint:
Kevésbé
Kiemelten érzékeny („A”)
Különösen érzékeny („B”)
érzékeny
(„C”)
Drávafok
Kemse
Adorjás
Kórós
Kisasszonyfa
Drávaiványi
Kisszentmárton Baranyahídvég
Magyarmecske Ózdfalu
Drávakeresztúr
Lúzsok
Besence
Magyartelek
Drávasztára
Markóc
Bogádmindszent Marócsa
Felsőszentmárton Piskó
Bogdása
Nagycsány
Hirics
Vejti
Csányoszró
Okorág
Zaláta
Gilvánfa
Páprád
Hegyszentmárton Sámod
Kákics
Sellye
Sósvertike
Vajszló

1.2.1.5.

A felszíni vizek

Felszíni vizek (folyó- és állóvizek)
A kistérség településeinek vízrendszerét egy nagy folyó és számos kisvízfolyás,
belvízelvezető- valamint öntözőcsatorna határozza meg. A térség egészen a 70-es 80-as
évekig belvízzel veszélyeztetett volt. Az Ormánság szinte teljes területe, az északkelti
részeket kivéve, vízföldtani szempontból alacsony ártéri síkság, vízfolyásokkal viszonylag
sűrűn átszőtt, ami elsősorban a belvízelvezető csatornák és a kisvízfolyások magas
számának köszönhető. A térség meghatározó felszíni elemei továbbá a nagy felületi
kiterjedésű halastavak, tórendszerek, valamint az egykori holtágak is. A települések közül
7 fekszik közvetlenül a Dráva partján, a többi csak közvetve érintett a vízfolyás által. A
térség belső területeinek két meghatározó vízfolyása a Fekete- és a Pécsi vizek
vízrendszere. A térség középső és keleti részén szinte valamennyi kisvízfolyást és
csatornát ezek vesznek fel és szállítanak tovább a Drávába. A Drávának sok hátrahagyott
régi medre, mellékága van. A felszíni vízkészlet kihasználtságát 80%-osra becsülik. A
kistérség tágabb vízrajzi környezetét vizsgálva a kistáj É-ról a Drávára támaszkodik,
amely 75 km hosszan határolja. Északról a területet a Dél-Baranyai-Dombság és a DélZselic kistáj alacsony dombvidéke határolja. A mellékvizek, csatornák a lejtésnek
megfelelően a Fekete- és a Pécsi-vizekhez, vagy közvetlenül a Drávához folynak. Ezek
közül a Korcsina (38 km, 167 km2) és a Sellyei-Gürü (11 km, 762 km2), valamint a
Fekete-víz (76 km, 2021 km2) a legjelentősebbek.
Vízjárási adatokat a Dráváról, valamint a Fekete-vízről ismerünk.

Vízfolyás Vízmérce
Dráva
Drávaszabolcs
Fekete-víz Csányoszró
Fekete-víz Baranyahídvég

LKV LNV
cm
-10
596
22
310
-10

366

KQ KÖQ
NQ
3
m /s
151 486
2100
0,05 2,4
95
0,15

4,5

170

(forrás: Somogyi, 1990.)
A térség (az egész Dráva sík) mezőgazdasága csak a Dráva és mellékvizei
rehabilitációjával, a vízelvezető vízgazdálkodás vízvisszatartó vízgazdálkodással való
átalakítása esetén nyerheti vissza gazdasági erejét. Mivel erre a váltásra napjainkig
nincsen reális esély, a fejlesztésre irányuló programok csak egy átmeneti kedvezőtlen
helyzet megszüntetésére épülő ideiglenes, rövid távú programok lehetnek. Ha ezen
programokat nem váltja föl egy 2008-on túlnyúló hosszú távú program (esetleg Ős Dráva
program), aminek alapja a Dráva folyó, akkor ezek a programok nemcsak nem fognak
elég hatékonyan hozzájárulni a térség fejlődéséhez, de határozottan és jelentősen gátolni is
fogják a táj egészének és a helyi gazdaságnak a kiteljesedését, dinamizmusát, erősödését.
Ezen belül fönn fogja tartani a külső tényezőktől való erős függését, és egy olyan táj,
illetve gazdaságszerkezetet rögzít, aminek későbbi átalakítása újabb jelentős áldozatokkal
járhat. A térség legnagyobb részét kitevő terület a századelő lecsapolási munkálatai előtt
az év nagy részében víz alatt állt, ahol a gazdálkodás is - többé-kevésbé - igazodott a

vízviszonyokhoz. Ma, a térség felszíni vízhálózata a jellegéből adódóan alapvetően a
"fölösleges" víz elvezetését szolgálja.
A vízgazdálkodás szempontjából elsődleges szerepet tölt be a Dráva: meghatározza a
felszíni vizeket és - az oldalirányú szivárgás által - hatással van a felszín alatti vizekre. A
Dráva menti árvízvédelmi töltés építése már a XVII. században megkezdődött, és az
1800-as évek elején a térségben már többé-kevésbé összefüggő gátrendszer húzódott. A
Dráva érintett szakaszán folyószabályozási munkák is történtek, amelyek jelentősen
lerövidítették és kiegyenesítették a folyó medrét, és akadályozzák a meder mozgását. A
Dráva és mellékvizeinek szabályozása, a víz szabad mozgásának ésszerűtlen korlátozása,
a következményként zajló medermélyülés, a 80-as évek meliorációs beavatkozásai
károsan hatnak a helyi megélhetésre és gazdálkodásra. A Drávának és mellékvizeinek
gyakorlatilag semmiféle aszályt mérséklő hatása nincsen és a víz haszonvételek számtalan
formájára (pl. halászat, nádgazdálkodás) alig nyújt lehetőséget. (Kivétel a turisztikai és a
horgászati haszonvétel, ami azonban a lehetőségekhez képest elhanyagolható mértékű.) A
folyó osztrák, szlovén és horvát szakaszán a század elejétől vízierőművek sokasága épült,
amelyek a folyó évi vízjárását kiegyenlítettebbé tették, de 1,0-1,5 m-es napi
vízszintingadozást okoznak. E nagymértékű napi vízszintingadozás káros a folyó menti
ökológiai rendszerekre, az évi kiegyenlítettség pedig - a csökkenő csapadékkal és a
mederfenék szabályozás miatti 1,5-2 m mélyülésével együtt - megakadályozza a Drávát
abban, hogy évente tisztességesen elöntse a hullámterét. A fentiek miatt a Dráva jelenleg a minimális öntözéstől eltekintve - hasznosítatlanul folyik át a térségen, holott az egyik
legjelentősebb erőforrás lehetne.

1.2.1.6.

A növényvilág sajátosságai

A terület legnagyobb része növényföldrajzilag a Pannóniai flóratartomány (Pannonicum)
Alföld flóravidékének (Eupannonicum) Dél-Alföldi flórajárásába (Titelicum) tartozik. A
térség északkeleti peremén fekvő települések már a Pécsi flórajárás (Sopianicum) részét
képezik. A tájegység legnagyobb része síkvidéki, potenciális erdőtársulásai közül
meghatározók a füz-nyár-égerligetek, valamint a tölgy-kőris-szil ligeterdők. A térség déli
részén jellemző lágyszárú fajok a szegfűfélék, a korai kankalin, valamint a szúrós
csodabogyó.
A kistérség középső északi része magasabb térszínen fekszik, a vidék általában szárazabb,
a talajvíz mélyebben helyezkedik el. Potenciális erdőtársulásai az előbbieken túl a
gyertyános kocsányos tölgyesek. Jellemző fajok a magyar varfű, a kis télizöld, a
veronikafélék.
A tájegység északkeleti részén fekvő települések már a Villányi-hegység alacsony
dombvidékéhez tartoznak. Ezen a területen már a gyertyános kocsányos tölgyesek, a
gyöngyvirágos tölgyesek és az előbb említett fás növénytársulások alkotják a potenciális
erdővegetációt.
Az erdészeti művelésbe vont területeken elsősorban keménylombú (tölgy és gyertyán)
fajokat termesztenek. Az erdők évi folyónövedéke az északkeleti részen viszonylag tág
határok között (2,1-4-5 m3/ha) változik, a többi területen ennél valamivel kisebb a szórás
(3,7-4,5 m³/ha,).
A Dráva folyó közelségében más típusú növénytársulások jellemzőek. Így a hullámtérben
rét-legelő, fűzfákkal tarkított, vagy éppen nyárfás társulások a jellemzőek.

A rét-, legelőművelés az állatállomány nagymértékű csökkenése miatt jelentősen
visszaesett, ennek következtében nagyfokú az elgyomosodás és az elcserjésedés. Ez
nagyon hátrányos, mert az ártéri rétek, legelők csökkenése nem csak e fontos, a
hullámtéren legstabilabb élőhely megszűnését vonja maga után, de egyúttal az
árvízelvezetés szempontjából is a legkedvezőbb területek elvesztését jelenti. A jó ártéri
rétek gyepét alkotó növények nagy része akár 20 napos, vagy még ennél hosszabb idejű
vízborítást is elvisel, ráadásul megfelelő legeltetés vagy kaszálás esetén a legkisebb
gondozást igénylik.
A bokorfüzes társulásoknak két formája van. Az egyik egy egészen rövid idejű társulás, a
zátonyok lassú feltöltődésű részein, a zátonyok alsó csücskén vagy más mélyebb helyeken
jellemző. Ez főként mandulalevelű fűzből áll, melynek a helyét az egyes fehérfűz egyedek
uralomra jutásával 5-10 éven belül átvesz a fehérfűz erdő. A másik forma a szélesebb
hullámterek alacsony fekvésű rétjein vagy az anyagkivételi helyeken keletkezett
kubikgödrökben van. Ez tartós életű (30-100 év) társulás. A rekettyefűz és a csigolyafűz
(sár- vagy bíbor fűz), szétterülő bokraiból áll. A rekettyés bokorfüzesek rétfoltjai a
vadgazdálkodásban játszanak szerepet, a fűzbokrok a szarvasoknak a táplálékát is képezi.
A fűz-nyár liget erdőtársulások erdőgazdálkodási, fatermesztési szempontból két területre
oszlanak:
1.) A mély fekvésű területek, ahol az elöntések a tenyészidőszak felénél hosszabbak és a
talajvíz az árhullámok közötti időben is a felszín közelében van, vagy a talaj
kapillárisain a felszínig telített. Ezek feltétlen fehérfűz termőhelyek. Semmilyen más
fa nem képes erdővé nőni e területeken.
2.) A közép mély fekvésű, állandó vízhatású területek, ahol a talajvíz 0,4-1,2 m között
változik és az év nagy részében elérhető a fák gyökerei számára. Ezeket a területeket
elsősorban nemes nyár termőhelyeknek használják, jóllehet a fafaj megválasztásában
még a fehérfűz, a vörös kőris, a zöld- és az ezüstjuhar is szóba jöhet.
1.2.1.7.

Az állatvilág jellemzői

Az térség változatos növényvilágából, valamint a Dráva folyó és ártere, mint élettérből
eredően az Ormánság állatvilága gazdag és változatos.
A gerinctelen állatfaunára jelen tanulmányban terjedelmi okokból nem térhetünk ki, noha
sok védett és ritka faj található a területen.
A gerinces fauna főbb jellemzői

Halak
A Dráva folyó halfaunájának felmérése a DDNP megalakulása óta a több-kevesebb
rendszerességgel folyik. A folyó halfaunájára döntő hatással voltak a különböző
mederszabályozási és erőmű építési munkálatok. A Vaskapu Erőmű megakadályozza a
tengeri halak (elsősorban a tokfélék) felvándorlását, míg a horvát, szlovén és osztrák

szakaszon lévő 21 vízierőmű zsiliprendszere a felső szakasz jellemző fajainak lejutását és
megritkulását vagy faunánkból való eltűnését okozta (pl. viza, sőregtok, vagy hering,
vaskos csabak, állas küsz, leánykoncér). A visszamaradt holtágak, a főmeder sodrott,
habos oldala, a kőszórásos partok, kőgátak, a kavicsos, a homokos vagy az iszapos
mederfenék és a szélvizek mind önálló élőhelyek. A változatos élőhelyek következtében a
folyó halfajokban gazdag, eddig 59-et sikerült kimutatni.
Kétéltűek
A nemzeti parkra jellemző ártéri és más vizes élőhelyek gazdag és nagy egyedszámú
kétéltű faunát tartanak el. Valamennyi fajuk védett. Közülük a békák vagy a farkatlan
kétéltűek közismertek, míg a farkos kétéltűekkel kapcsolatban már lényegesen gyérebbek
az átlagember ismeretei. A Dráva ártéri területein, de hosszabb ideig víz alatt maradó
mélyedésekben, erdei utakon az erdészeti nehézgépek által kimélyített kerékcsapásokban
összegyűlt csapadékvízben is találunk gőtéket és békákat is.
A vöröshasú unkával szinte minden víznél találkozunk, az erdei utak kerékvágásaiban
összegyűlt vízben is többnyire ezeket látjuk. A kecskebéka és a tavi béka a nagyobb
állandó vizű holt és lassú folyású mellékágak benövényesedett részén és a talajvízzel
elborított anyagkivételi helyeken egyaránt előfordul. A kecskebéka a gyakoribb, a tavi
béka sem ritka. Helyenként a kis tavi béka is megtalálható. A legritkábban előforduló faj
az ásóbéka. A varangyok és az ásóbéka alkonyatkor és éjjel aktív. Különösen értékesek
azok a holtág maradványok, ahova a békák petézni járnak. A zöld varangy a barna
varangynál gyakoribb, bár többnyire csak a vizet néha tömegesen elhagyó apró kis
varanggyal találkozunk. A barna békáink közül az ártéri erdők gyakori lakója az erdei
béka. A mocsári béka a legkisebb barna békánk, élőhelye nedves rét, csatornák gátoldala.
A kétéltűek élőhelyeinek védelmével az ide tartozó fajok állománya fenntartható.
Hüllők
Gyíkok: A gerincesek ezen osztályát a nemzeti park területén 3 gyík-, 4 sikló- és egy
teknősfaj képviseli. Valamennyi védett. A Dráva több szakaszán néha találkozunk a fürge
gyíknak a vörös hátú változatával. A homokos, cserjés területeken nem ritka a zöld gyík,
valamint törékeny gyík is elég gyakori faj.
Kígyók: A vízisikló a legközismertebb és leggyakoribb siklófajunk. A területen előfordul
a kétcsíkos változata, amelynek a hátoldalán párhuzamosan 2 szürkésfehér sáv húzódik. A
vízisikló a közhiedelemmel ellentétben nem csak vizek mentén él, nála sokkal jobban
kötődik a vizes élőhelyekhez a kockás sikló. Az ártéri erdőben az irtásfoltokon, a reggeli
órákban felfedezhetünk egy-egy tuskón összetekeredve napozó erdei siklót.
A rézsikló a legkisebb, karcsú siklófajunk, hossza ritkán haladja meg a háromnegyed
métert.
Teknősök:. Az egyetlen hazai teknősfajunk, a mocsári a Dráva legtöbb holtágában és
csendesen áramló vizű mellékágában megtalálható. Néha egy-egy zsombékon, uszadékfán
akár egy tucatot is láthatunk, amint sütkéreznek a napon.
Madarak
Az év minden szakában látható tőkés és barátrécéken kívül a vízen észlelhető kacsák
fajösszetétele évszakonként változó. A főág sodorvonalában télen könnyen felfedezhetjük
az igen csinos, aprótestű, fekete-fehér mintázatú kercerécéket. Az „élő" Dráván szinte

mindig lehet látni kárókatonákat. Néha egy-egy kóborló kis kárókatona is közéjük
keveredik. A téli vendég az örvös bukó, nála kevésbé ritkán látható a feltűnő világos,
fehér testű nagy bukó hímek csoportja a kevésbé feltűnő tojók kíséretében. A mellék-,
valamint a főágon vegyülve találjuk az ugyancsak téli vendég és a récék közül
testméretével nem, de fehérségével feltűnő kis bukót. Egyes helyeken lehet látni a réti sast
emészteni a beszállófáján, ahol akár órákig is ücsörög.
A holtágaknál a barna rétihéja látható. Az egerészölyv is szép számmal előfordul. A
karvaly is gyakori. A vizek felszínén a récéktől némileg elkülönülve kis és búbos vöcsök
tartózkodik. A vízszegélyen nagykócsagok a szürke gémekkel együtt lesnek a sekély
vízben úszkáló zsákmányukra. A vörös gém is költ itt. A nyugodt, rejtett helyeken él a
fekete gólya, a közeli falvak fehér gólyái is ellátogattak a holtágak mocsaras részeire. A
nádasokban időnként réti fülesbagoly költését is megfigyelték. A vörös kánya egyetlen
ismert hazai költőhelye található a Dráva környéki erdőkben. A fokozottan védett
cigányréce ugyancsak több helyen költ. A korábban itt csak ritkán észlelt faj, a holló az
utóbbi években több helyen megtelepedett. A hazai gémek valamennyi faja megtalálható.
A pocgém, a szürke- és a vörös gém a nagy- és a kiskócsag, a bakcsó gyakrabban, míg a
bölömbika ritkán, addig a selyemgém csak elvétve látható. Kora reggeli és alkonyati
órákban, de esetenként napközben is hallatszik a bölömbika hangja, amely mély
ökörbőgésre, ködkürtre, vagy a nagy dob mély puffogására hasonlít. Ugyancsak nem ritka
a jégmadár.
A holtágak, vízlevezető árkok nádasaiból olykor malacvisításra emlékeztető hangot
hallunk, ez nem más mint a guvat. A nádas közötti füzesből szinte egész nap szól a berki
tücsökmadár. A barkóscinegék csapatosan járnak. Ahhoz, hogy együtt maradjanak - mivel
a nádasban egymást nem látják - állandóan pityegnek, így a csoportot a hang tartja össze,
vagy éppen jelzi a szárnyra kelés szándékát. A part menti füzek, nyárak lombozatában
gyakran szorgoskodik a kék cinege, a széncinege, ritkábban a barátcinege. A cinegék
odúlakók, de odút nem tudnak készíteni. Így a harkályok véste odvas fákba költöznek be.
Az öreg nyárak, tölgyek vastagabb ágaiban, törzsében a területen nem ritka nagy
fakopáncs, balkáni fakopáncs és közép fakopáncs vés lyukakat. Ezek a madarak a cinegék
legfontosabb lakáskészítői. De hallhatjuk a ritka feketeharkályt és a szürke küllőt is.
A hínáros vizekben a tündérrózsa és a vízitök levelein itt-ott felbukkan egy-egy vízityúk.
A nádas, gyékényes szegélyekben vendégként megszállnak tőkésrécék, a vízen a böjti
récék, de egy-egy csapat barátréce is szívesen megpihen, esetleg egy-egy példányuk költ
is a holtágakon. A víz fölé hajló ágakon üldögél a jégmadár, amely halakra les. A kis
vízicsibe a zsombékos részeken él.
Fokozottan védett madárfajok:
Réti sas. A területen több pár rétisas költ. Védelmük elsősorban élőhely-védelmet foglal
magába. Az erdőművelési tervben figyelembe kell venni a költés zavartalanságát. Az
erdészeti munkálatok (vadászat) a költést zavarhatják. Fő táplálkozási területük a holtágak
és halastavak. Kemény télen etetésük indokolt. Esetenként a költési időn kívül a
fészekalap megerősítése szükséges.
Cigányréce. A védett és nem védett holtágakon is költ. A költőhelyek zavartalanságának
biztosítására a nádfoltok fenntartása fontos feladat.
Fekete gólya. Igazi zavartalan, öreg erdőkben költ. A területen a zátonyokat,

mellékágakat rendszeresen látogatja.
Gyöngybagoly. A nemzeti park mentén lévő településeken több helyen rendszeresen
szaporodik.
Gyurgyalag. Terjedelmes löszfalakban, homokbányákban, de kisebb partoldalakban is
költenek szétszórtan a nemzeti park területén, azonban nagy fészkelőtelepei a területen
nem alakultak ki. Anyagkivételi helyek, kisebb, többnyire illegális homokgödrök falában
több helyen ugyancsak költ néhány pár. A partfalak költési időszakban való
háborgatásának megakadályozásával az állományuk megvédhető.
Szalakóta. Néhány ártéri legelőn rendszeresen észleltük a táplálkozó példányait.
Feltehetően valamelyik kórnyékbeli idős nyárfán fészkel.
Üstökös gém. A Duna ártéri területein több helyen fészkel, de a Dráva menti költéséről is
vannak adataink.
Vörös kánya. A Dráva baranyai részén egyedül és párban is évről évre észlelhető. A
Dráva-medence a madár táplálkozási területe.
Barna kánya. A költőhelyeit szórványosan több, nagyobb keményfás ártéri erdőben
regisztrálták, a fészkelő párok száma meghaladja a 10-et.
A kiskócsag és a bakcsó közös fészkelőtelepe a cún-szaporcai holtágon a horgászok
zavarása és az élőhely leromlása miatt a 80-as évek elején megszűnt, a zavarás
megszüntetésével a fészkelő madarak visszatelepülésére van remény.
Emlősök
A denevérek a vizes élőhelyeket előszeretettel látogatják, mivel a nádasok, mocsarak
felett számos szúnyog és más kétszárnyú és egyéb rovar gomolyog, amelyek bőséges
táplálékot jelentenek ezeknek a repülő emlősöknek.
A területen előforduló rágcsálók közül az egerek és pockok, bár túlnyomó többségük nem
védett, ennek ellenére nagyon fontos szerepet játszanak a terület táplálékhálózatában, és
jelentős szelekciós nyomást gyakorolnak az élőhelyük növényzetére. A mókusok az
ármentes tölgyesekben ugyancsak megtalálhatók, bár számuk alacsony. A mezei nyúl
jelentős számban megtalálható.
A kisragadozók - a nyest és a nyuszt sem az ártéri, sem a gáttal védett területeken nem
ritka. A nagyobb, összefüggő tölgyesekben szerencsés esetben vadmacskát is
megfigyelhetünk. A hermelin, ha ritkán is, ugyancsak látható, míg a menyét gyakoribb. A
mezei görényt ugyancsak lehet látni néha, amint a gátak mentén vadászik. A vidra a
holtágakban többször látható volt. Nyomait jóval több helyen megtaláljuk mint ahány
helyen meg is láthatjuk az igen éber állatot. A vadmacska élő és elhullott példányát is több
helyen észleltük. Az aranysakál előfordulása sem zárható ki, mivel az országhatár másik
oldalán, továbbá a nemzeti parktól északra is látták. A róka sok helyen a csúcsragadozó
szerepét tölti be. A változatos terep kedvező életfeltételeket biztosít ennek a fajnak, ezért
általánosan elterjedt.A növényevők közül a szarvas és az őz, valamint a mindenevők közül
a vaddisznó, is értékes állományokat alkotnak a térség faunájában.

1.3. Demográfiai vizsgálatok
1.3.1. Lakosság
A térség lakosságszáma 1870 és 1949 között alig változott, jellemző, bár az első
világháború előtti kivándorlási hullám itt is megmutatkozott. A népességfogyást a trianoni
határmegvonás után a Horvátországból áttelepült magyarok ellensúlyozták valamelyest. A
második világháborút követő erőszakolt iparosítás, majd a térség határövezetté
nyilvánítását követően már ugrásszerűen megnőtt a térségből elvándorlók aránya, 1949hez képest a térség lakosságának csaknem egyharmadát veszített el. A falvakat elsősorban
a jómódúak és szellemileg képzettek hagyták el elsősorban. A térség népsűrűsége
napjainkban jelentősen elmarad az országos átlagtól (33 fő/km2, szemben az országos 108
fő/km2-tel).
4. táblázat Néhány település lakónépességének alakulása 1949-2007. jan. között (fő)
Település
Drávakeresztúr
Drávasztára
Felsőszentmárton
Hirics
Kemse
Kisszentmárton
Gilvánfa
Sellye
Vajszló
Vejti
Zaláta

1949
780
1 008
2 146
475
330
502
541
2240
1731
425
846

1960
652
1181
2080
471
186
452
577
2499
1806
313
642

1970
412
890
1940
365
178
453
595
3011
1744
357
523

1980
225
690
1470
264
124
353
424
3243
1873
274
393

1990
162
547
1249
249
101
308
298
3197
1956
226
339

1997
154
482
1184
241
83
317
304
3164
1940
216
309

2001.
160
477
1074
252
70
307
388
3288
1946
205
314

2005.
159
424
1031
261
69
301
390
3067
1904
199
313

2007.
148
436
995
246
64
284
395
2941
1868
182
295

Forrás: KSH

A Sellyei Kistérségre az aprófalvas településszerkezet jellemző, a települések átlagos
lakossága nem haladja meg az ötszáz főt. A térségben a népességfogyás általános
tendencia, a vándorlási különbözet mindkét kistérség esetében negatív, a falvak lakossága
elöregedő, a fiatalok nagy része hagyja el otthonát, elsősorban a tanulás és a
munkalehetőségek miatt. Arról nem készült kimutatás, hogy az elvándorolt fiatalok hány
százaléka maradt a környékbeli térségekben és hány százalék vándorolt el véglegesen a
környékről.
Az OTK 1996-os prognózisa szerint a vizsgált kistérségekben, a Sellyei kistérségben a
lakosság száma az elkövetkező 7 évben (2000 és 2010 közötti előrejelzés) várhatóan 16%-kal csökken. 2001-ben a kistérségnek 14992 lakosa volt, míg 2007-ben 14072 lakója
volt. Ezen időszakban máris 6% felett van az elköltözött lakosok száma. Ez figyelembe
véve az aprófalvak alacsony lélekszámát jelentős területi problémákat vetít előre.
Népességnövekedés mindössze az alábbi településeken volt Gilvánfa, Vajszló, Sellye. Bár
a 80-as, 90-es évek adataihoz képest ez is csökkent.
A térségben az országos átlaghoz képest magas a bűnözési arány, ez megmutatkozik,
mind a vagyon és élet elleni bűncselekmények, valamint a természetkárosítások magas

számában. A magas bűnözési ráta összefüggésbe hozható azzal is, hogy a térség tartós
munkanélküliséggel sújtott, kevés a megélhetési forrás, gazdaságilag kiaknázatlan a
terület. A természeti és a települési környezetre vetítve ez az illegális cselekedetekben
(illegális hulladék elhelyezések, illegális fakivágások, környezetkárosító tevékenységek)
bontakozik ki, rontva a környezeti elemek és a természet minőségét.
A megye területrendezési tervének (VÁTI) vizsgálatait elemezve a Sellyei Kistérségben
szétszórtan helyezkednek el az erőteljesen csökkenő népességű falvak, növekvő
népességű települést pedig csak a térség keleti részén fekvő két település jelent. Csökkenő
népességű, a kistérségi központ Sellye " valamint az alközpont Vajszló. Azon települések
esetében, ahol a roma népesség tömegesen költözött vagy költözik be, a települési
lakosság száma is emelkedő (pl. Gilvánfa).
Népesség, társadalom (KSH és Munkaügyi Központ adatok)
Lakónépesség: 14.994 fő volt 2001.-ben, változása az 1990-es évek elejéhez képest –
2,4%, azaz a természetes fogyás és az elvándorlás hatása jelentősebb, mint az országos
átlag. 2007-ben ez a tendencia tovább romlott a lakosok száma 14072 fő volt.
Városok népessége (Sellye): 3 092 2001-ben, míg 2007-ben 2941 fő, a kistérség egyetlen,
funkcióhiányos városa, csökkenő lakosságszámmal.
Települések átlagos népessége: 415 fő volt 2001-ben ez a szám 2007-ben 402 fő.
Népsűrűség: 33 fő/km2, az országos átlagérték 108, a megyei 92 fő/km2
Élveszületés (1000 lakosra):11,0 (országos: 9,6, megyei: 9,1)
Halálozás (1000 lakosra):14,3 (országos: 13,3, megyei 12,8), kifejezetten rossz érték
Vándorlási különbözet (1000 lakosra): -4,6 (megyei érték: -0,9), szintén igen kedvezőtlen
érték.
Vándorlási különbözet évi átlaga 1990-2000: -4,4
A 60 éves és idősebb népesség aránya az állandó népességből: 19,0% (országos: 15,3,
megyei: 15,1), a kistérség korfája kedvezőtlen összetételű
1.3.2. Foglalkoztatási sajátosságok
Aktív keresők aránya az összes aktív keresőből (%)




A mezőgazdaság és erdőgazdálkodásban 12,3 %
Az ipar és az építőiparban 37,9 %
A szolgáltatásokban 49,8%

A Sellyei kistérség körzetében hasonlóan a Baranya Megyei tendenciához szignifikánsan
nem változott az elmúlt öt évben a munkaerő-piaci helyzet, sőt 2004. év végétől ismét
rosszabbodott és a 10 évvel ezelőtti szintre emelkedett.
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A munkanélküliek számának változásához hasonlóan változott a munkanélküliségi ráta,
álláskeresési ráta is:
Év

2000.

2001.

2002.

2003.

2004.
okt.

2005.
jan.

2006.
aug.

Munka
nélküliségi
ráta

28,8%

29,4%

29,8%

30,0%

29,2%

36,9%

26,2%

2007.
jan.

30%

2008.
jan.

35%

2008.
máj.

27,6%

A Sellyei Kistérség munkaerő-piaci szempontból a legrosszabb helyen áll Baranya
Megyében. A térségben nagy munkáltató nem található. Régebben húzó ágazatnak
számított a mezőgazdaság, de a mezőgazdasági termelőszövetkezetek tönkre menetelével
nem tudott megújulni a szegmens. A kevés könnyűipar leépült, a MIZO sajtüzeme bezárt,
de szerencsére az egykori Sellyei Agrokémia helyzete annyiban stabilizálódott, hogy újra
beindult a munka, igaz, a fénykorban foglalkoztatottak számához képest csak töredék
létszámmal.
A térség húzóágazata lehet a tágabban értelmezett mezőgazdaság (erdőgazdálkodás,
dinnye, extenzív szarvasmarha tenyésztés, gyógy- és fűszernövény termelés, energia
növények stb.), amelyet jól kiegészíthetne a falusi turizmus. A Dráva folyó kedvező
ökoturisztikai adottságainak jobb kihasználásával (bicikli utak, kempingek, hajózás, vízi
turizmus) a térségben lényegesen növelhető lehetne a turizmusból befolyó bevételek
száma és a foglalkoztatottak száma is. Az ökoturizmus lehetőségeire alapozva, a Dráva
egészét érintő pályázatok, valamint a kerékpáros turizmust fejlesztő pályázatok benyújtása
szolgálná a fejlődést. Ezen pályázatok sikeres megvalósítása alapul szolgálhat a további
turisztikai fejlesztésekhez. Ilyen fejlődési pálya esetén a Cork-i dekrétumnak megfelelő
vidék jöhet létre, mely más életformát, életminőséget kínál az itt élőknek, mint a jelenlegi.
A regisztrált munkanélküliek iskolai végzettség szerinti megoszlását tekintve sem lehet
lényeges változásokat tapasztalni az ötéves terminusban. A munkaerőpiaci elhelyezkedési
esélyek legnagyobb problémája a nem megfelelő iskolai végzettség, amelyet jól mutat ez
a kistérség is. A munkanélküliek 64%-a nem rendelkezik 8 általánosnál magasabb iskolai
végzettséggel. Mindössze 9% azoknak a részesedése akik érettségivel, vagy diplomával
rendelkeznek. A munkaerőpiaci elhelyezkedést ebben a térségben a képzettségi szint
növekedésével és az infrastruktúra fejlesztésével lehetne hatékonyan növelni.

1.sz. ábra A regisztrált munkanélküliek iskolai végzettség szerinti megoszlása 2005. év
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A regisztrált munkanélküliek iskolai végzettség szerinti megoszlása 2008. év
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2.sz. ábra A regisztrált munkanélküliek iskolai végzettség szerinti megoszlása 2005. év
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A regisztrált munkanélküliek iskolai végzettség szerinti megoszlása 2006. év
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A sellyei térségben a regisztrált munkanélküliek 64%-a 2008.-ben legfeljebb általános
iskolai végzettséggel rendelkezik. A mutató a megyére viszonyítva csak 46 %. Az
alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők nagy hányada, arra utal, hogy a szakképzetlen
munkanélküliek munkaerő-piaci helyzete a Sellyei kistérségben szinte kilátástalan.
A regisztrált munkanélküliek életkor szerinti megoszlását vizsgálva megállapíthatjuk,
hogy az előzőekkel összhangban az elmúlt időszakban lényeges változás nem
tapasztalható.

3. sz. ábra A regisztrált munkanélküliek életkor szerinti megoszlása (2005. évi. állapot szerint).
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A regisztrált munkanélküliek életkor szerinti megoszlása (2008. évi. állapot szerint).
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A munkanélküliek korcsoportos megoszlását vizsgálva ebben a kistérségben sajátos. Az
ötven év fölöttiek munkanélkülieken belüli aránya 20 %-ot tesznek ki, a negyvenesek
szegmense 28%, a harmincasok szintje 26%, míg a harminc év alattiak szintén 26%-ot
képviselnek.

A munkanélküliek aránya alapján az ország egyik leginkább depressziós kistérsége).
Tartósan (6 hónapot meghaladóan) munkanélküliek aránya: 61%. Az egyik legnagyobb
gond, hogy a munkanélküliség lassan 15 éve tartósan és folyamatosan jelen van az itt élők
életében, átmeneti javulás időnként bekövetkezik, tartós viszont mindeddig nem.
A térségi jövedelem szintre elmondható, hogy a minimálbéres foglalkoztatás jellemző. A
jövedelmek az országos és a megyei átlag alatt vannak.
A térség gazdaságára jelenleg mély depresszió, dezintegráltság a jellemző.
A magas mértékű munkanélküliség több tényezőre vezethető vissza:







Megfelelő méretű vállalkozások hiánya.
A helyi munkaerő érdektelensége, azaz a több éve munkanélküliek nagy része
„megszokta” ezt az állapotot, és igazából nem is kíván élni a kínálkozó
munkavállalás lehetőségével.
A térségben elsősorban idény jellegű munkák kínálkoznak (pl. dinnyeszedés).
Szakképzetlen munkaerő.
Elmaradott infrastruktúra.
Rossz közlekedési viszonyok.

1.4. SWOT analízis
A sellyei kistérség természeti adottságai döntő részben alkalmasak a hagyományos
szántóföldi, valamint az intenzív szántóföldi kertészkedésre (dinnye). A talajadottságok
változatosak, a mezőgazdasági termelésre alkalmas területek egy része jó AK-értékkel bír,
míg másik részük 17 AK alatti és így alapvetően rét-legelő gazdálkodásra alkalmas. A
Dráva folyó kedvező mikroklímát biztosít. A folyó közvetlen közelségében magas szintű
növénytermesztést folytatnak. Jelentős az ártér közelségében az erdőállomány, mely az
apró és nagy vadak tömegének teremt igen jó életteret. A Dráva folyó jelenleg még
többségében kihasználatlan lehetőséget biztosít a turizmusnak.
A térség fejlődésének mindig is gátat szabott az infrastruktúra jelentős hiánya,
fejletlensége. A kistérség megközelítése nehézkes, sok az izolált zsáktelepülés, a meglévő
úthálózat nagyobb része felújításra szorul, új utak szükségesek az elszigeteltség oldására.
Szintén gond, hogy a tömegközlekedés (vasút, autóbusz) egy része (kistelepülések)
leépült, vagy ritkultak a járatok. Az infrastrukturális elmaradottság további területei: az
alacsony számú vezetékes telefonhálózat, a szennyvízkezelési és hulladékgazdálkodási
rendszerek hiánya.
A kistérségben lévő humán-erőforrások összetétele, képzettsége kedvezőtlen. A lakosság
átlagos képzettsége az országos és megyei átlag alatt van. A tartósan munkanélküliek
többsége szociálisan hátrányos helyzetű, alacsony képzettségű vagy képzetlen, nagyobb
részük a roma etnikumhoz tartozó. Többségük már több mint egy évtizede kiszorult a
legális munkaerő piacról, tartósan munkanélküli. Mind az infrastrukturális elmaradottság,
mind a tartós munkanélküliség következtében az itt élők életkilátásai rosszabbak az
országos illetve megyei átlagnál.
A kistérség egyetlen középfokú oktatási intézménnyel bír, amelyik hagyományosan az
agrár-szektorban elhelyezkedni kívánóknak nyújt szakképesítést. Gimnázium,
felsőoktatási intézmény, képzőközpont nincs a kistérségben.
A különféle szolgáltatások megléte, elérhetősége igen korlátozott a kistérségben. A banki
szolgáltatások közül mindössze egyetlen országos hálózattal bíró kereskedelmi banknak
van fiókja Sellyén. A többi település egy részén a takarékszövetkezetek tartanak fent
kirendeltségeket. A posta hálózatának átszervezése (mobil posta hálózat kiépítése és a
kisforgalmú hivatalok bezárása) a kistérségben az elsők között indult meg.
A kistérség gazdasága tradicionálisan az agráriumhoz kötődött-kötődik. A
rendszerváltással a kevés ipari vállalkozás többsége megszűnt, tönkrement; valamint
számos hagyományos mezőgazdasági szövetkezet tönkrement még az átalakulást
megelőzően. A helyi vállalkozók nagyobb része önfoglalkoztató kényszervállalkozás,
számottevő tőkeerős nagyfoglalkoztató nincs is köztük. A forráshiány miatt a kistérség
tőkeabszorpciós képessége alacsony. A területfejlesztés sikeréhez elengedhetetlenül
fontos összehangolt programozás, partnerség még gyermekcipőben jár. Hiányoznak a
valódi integrációt felvállaló szervezetek is.
A meglévő kedvező természeti adottságok lehetővé teszik, hogy a bennük rejlő, még
kihasználatlan lehetőségeket viszonylag gyorsan (3-8 év alatt) úgy hasznosítsák, mely a
jövőbeni kitörés, fejlődés alapjául szolgáljon. Természetesen ehhez a szükséges
infrastrukturális fejlesztéseket, valamint a humán-képzési (átképzési is) programokat
előzetesen meg kell valósítani.

5. sz. táblázat A Sellyei kistérség SWOT analízise
Erősségek
-

-

-

természeti környezet kedvező adottságai
(csendes környezet, tiszta levegő,
természet közelség, híres vadállomány,
erdők, természetvédelmi területek)
természeti és kulturális örökség és
hagyományok
Dráva, Harkány, Villányi hegy közelsége
sokszínű ökoturisztikai kínálat
érintetlenség
nincsenek szennyező üzemek, ipar
kertészeti hagyományok
helyi emberek leleményessége
közüzemi hálózat a regionális
színvonalnak megfelelően kiépített
változatos etnikai összetétel
növekvő lakásállomány
Európai jelentőségű közlekedési folyosók
(V/C. és X.) vonzáskörzetében
helyezkedik el;
Szelektív hulladékgyűjtés
Egyes mezőgazdasági ágazatok termelési
hagyományai

Lehetőségek
-

-

-

-

Gyengeségek
-

-

infrastruktúra hiánya (közlekedés,
szennyvíz, gáz)
orientáció és érdekhiány (érdektelenség a
helyi fejlesztési programok
kidolgozásában)
oktatás fejletlensége
képzett munkaerő hiánya
anyagi erőforrások és információ hiánya
alacsony tőkeabszorpciós képesség
integrátorok hiánya
érdekképviselet, érdekérvényesítés
hiányos, gyenge
magas és tartós munkanélküliség
alacsony vásárlóerő
periférikus helyzet
aprófalvas településszerkezet
alacsony szintű ellátottság
az országhatár (Dráva) átjárhatósága
rossz, nincs határátkelő a kistérségben
magas a zsáktelepülések száma
A szélessávú internet hiányzó műszaki
háttere a kisebb településeken, kevés
közösségi internet-elérési pont

ökológiai, környezetbarát
növénytermesztés
alternatív jövedelemtermelő
tevékenységek bevezetése, „szociális
mezőgazdaság” megvalósítása
közmunka programok szervezése
képezhető munkaerő állomány
falusi és ökoturizmus
vadászturizmus, foto turizmus, vízi és
kerékpáros turizmus, kulturális turizmus
(talpas házak, kazettás templomok )
gyógy- és melegvíz kihasználása
(fürdőfejlesztés), egészségipar fejlesztés
tercier szektor térnyerése
etnikai / kulturális sokszínűségre
alapozott kínálatbővítés
olcsó munkaerő
javuló iskolázottsági szint
potenciálisan hasznosítható geopolitikai
helyzet a mediterrán és a balkáni
térségekhez közeli fekvés révén
az EU déli határtérségeként az Ormánság
fő központja logisztikai szerepkör
ellátására alkalmas

Veszélyek
-

-

teljes leszakadás, kikerülés az ország és a
gazdaság vérkeringéséből
elvándorlás a munkahely és megélhetés
hiányában
romló életszínvonal
bezártság, elszigeteltség az infrastruktúra
elmaradottsága miatt
tovább romló demográfiai mutatók, illetve
az etnikai összetétel arányának változása
(gettósodás)
csökkenő népességszám,
csökken a foglalkoztatottak száma
hiányos szakképzési rendszer
utak állagának további romlása, nem
működő vasúti pályák elbontása
a Duna-Dráva Nemzeti Park közlekedésfejlesztést korlátozó állásfoglalásai
Horvátország Európai Uniós
integrációjának időbeli eltolódása
a közelben húzódó közlekedési folyosók
elszívó hatása tovább növeli a leszakadást
forráshiányos önkormányzatok nem képesek a fejlesztésekhez szükséges önerőt
előteremteni, elmaradnak a beruházások

1.5. Területfejlesztési javaslatok, koncepciók, fejlesztési irányelvek
A Sellyei kistérség gazdasági és társadalmi szerkezetének fejlesztése alatt azokat a
széleskörű intézkedéseket értjük, melyek a meglévő kényszereket és feltételeket
figyelembe véve, a következő négy fő feladatra irányulnak:





Az egyre nagyobb mértékű társadalmi-gazdasági leszakadás kezelése,
A periférikusság problémájának kezelése,
A gazdaság szerkezetváltása
Az információ és a tudás jobb elérhetőségének megteremtése.

Az Ormánságban hiányos a különböző típusú (vagy azonos) vállalkozások közötti
koordináció, együttműködési készség és a kommunikációs, irányítási, marketing
tevékenység.
Az infrastrukturális fejlesztések elmaradása gátolja a kistérség, mint részrégió gazdasági
szerepének érvényesülését (közlekedési kapcsolatok, határátlépés feltételrendszere,
informatikai fejlesztések).
Összehangolatlan tervezés és projektkínálat, a nemzetközi pénzalapokkal rendelkező
intézmények, szervezetek előtt csökkenthetik a kistérség érdekérvényesítési képességét.
A térségi szemlélettel és következetes megvalósítással kiküszöbölhető:




a szakaszosan kiépült, de nem összekapcsolt fejlesztések mozaikszerűsége,
az azonos, egymást fedő elemek halmozása egy térségben,
a sokba kerülő és részeredményeket hozó egyedi akciók.

Összefoglalva, a térségben a területi politika legfontosabb célkitűzései:
o a térszerkezet fejlesztése,
o a települések fejlődésének formálása,
o a közlekedés és a telekommunikáció fejlesztése.
A kistérség fejlesztéséért dolgozó szervezetek fontosabb feladatai:
o az önkormányzatok, vállalkozók, újonnan alakult vállalkozások támogatás, civil
szervezetek és a lakosság pályázatokban való segítése;
o térségi programok, projektek menedzselése;
o kapcsolattartás,
koordináció
a
különböző
decentralizált
szervekkel,
Miniszterelnöki Hivatallal, minisztériumokkal stb.
A következő évek fő fejlesztési területei, illetve az ehhez kapcsolódó programok,
projektek
Az alábbi konkrét feladatok megvalósítása már megfogalmazódott a kistérség
viszonylatában:


Az 52 településre (Ormánság) elkészített komplex környezetvédelmi
program hasznosítása (A program részletes helyzetértékelése megvizsgálta
az egyes települések környezetállapotát minden környezeti elemre








vonatkozóan, és középtávú cselekvési terveket (fejlesztési projekteket)
tűzött ki a térség, illetve az egyes települések számára. (2003)
Az Ormánságban kiemelt fejlesztési elképzelés egy határátkelő nyitása
Horvátország felé, valamint a 67-es út Szigetvár-Sellye-Révfalu
országhatár közötti meghosszabbítása.
Az információs társadalom megvalósulását elősegítő technológiai
megoldások kistérségben: elektronikus közigazgatás kiépítése.
Az info-kommunikációs hálózattal összefüggő képzések, az ℮-learning, és
a távmunka lehetőségeinek kialakítsa,
Turisztikai szolgáltatások, attrakciók bővítése, turizmusban rejlő
lehetőségek feltárása,
Ős-Dráva Program megvalósítása, vízbázisok védelme, újrahasznosítása,
Munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása, tanácsadói rendszer újraindítása.

A közeljövőben mindenképpen több irányba szükséges nyitni annak érdekében, hogy a
térség gazdasági és társadalmi felzárkózása és ne további leszakadása történjen a többi
magyarországi kistérséghez képest.
Elsősorban az alábbi szegmensekben van szükség gyors, határozott fejlesztésekre:










Közúti hálózat fejlesztése (ez egyrészt a meglévő úthálózat felújítását,
bővítését, nemzetközi forgalomba kapcsolását, zsáktelepülések számának
csökkenését jelenti)
A munkaerőpiacon hátrányban lévők részére: felzárkóztató képzések,
átképzések, esélyegyenlőséget biztosító képzések
A 2007-2013 évekre kidolgozott Vidékfejlesztési Stratégiai Tervnek megfelelő
beruházások
Az oktatási intézmények infrastruktúrájának további fejlesztése
Az agráriumhoz kötődő feldolgozóipari beruházások elősegítése
Olyan turisztikai fejlesztések elősegítése, melyek nem egyedi jellegűek, hanem
„csomagként” jelennek meg. A térségben eladható turisztikai „csomagok”
megvalósítását nagymértékben segíti a 2004-ben elkészült turisztikai
tanulmány.
Meglévő, és új KKV-k erősítése, fejlesztése, munkahely megtartó, valamint
munkahely bővítési képességük erősítése érdekében
Helyi közösségek megerősítése, fejlesztése.

2. Stratégiai program
2.1. A helyzetfeltárás eredményeinek összefoglalása
A Sellyei kistérség fejlettsége
A közelmúltban egy kiváló elemzés készült (2003-2004.), a már létező statisztikai
adatbázisra alapozva arról, hogy a Dél-Dunántúl összes kistérsége között milyen
egyenlőtlenségek figyelhetők meg.1
Egy település vagy települési együttes összetett, többdimenziós jelenség. Amikor egy-egy
közigazgatásilag meghatározott térség fejlettségéről, még kiaknázatlan fejlesztési
tartalékainak kibontakoztatásáról beszélünk, jogosan elvárható olyan komplex és összetett
megközelítési mód alkalmazása, amely figyelembe veszi a jelen megértése és a jövővel
kapcsolatos koncepciók szempontjából releváns tulajdonságokat.
A vizsgálat többváltozós matematikai-statisztikai módszer segítségével próbálja meg
összesűríteni azokat az adatokat, amelyek rendelkezésre állnak a kistérségi szinten, majd
ezen adatokból kiemeli a legfontosabbnak bizonyulókat.
Amikor a kistérségek, települések jelenkori egymáshoz viszonyított helyzetéről, jólétéről,
a társadalom állapotáról beszélünk, óhatatlanul felvetődik a kérdés, hogy mennyiben
tekinthetők a területi egységek autonóm módon cselekvő aktoroknak. Felfogható-e a
kistérség önálló entitásként vagy cselekvő alanyként.
Egy, a döntéshozókra koncentráló megközelítésben elvitathatatlan, hogy a települések
éves költségvetése, a beruházási döntések felett a helyi politikai elit diszponál, így a célok,
a hozzájuk rendelt feladatok társíthatók a cselekvések hordozóival. Ez egy fajta
költségvetési autonómia. Ezzel szemben a települések életét meghatározó folyamatoknál
sokkal kuszább helyzettel kell szembesülnünk, olykor spontánnak tűnő társadalmi tények
érvényesülnek, amelyek jellemzőek a településre, de nem feltétlenül teljes körűen
mindazokra, akik a településen élnek.
A kistérségeket 78 változó segítségével megvizsgálva, a 24 kistérségből az utolsó helyet
foglalja el a Sellyei kistérség (lásd a 6.sz. táblázat adatait) a dél-dunántúli régióban.
6.sz. táblázat A dél-dunántúli kistérségek relatív fejlettségbeli sorrendje az első főkomponens score-ok
alapján
Kistérség

1

Pontérték

Lakónépesség

A régió lakosságának %-ban

Pécsi

2,7952

184 892

18,69

Siófoki

1,5160

37 433

3,78

Szekszárdi

1,0748

89 659

9,06

Fonyódi

1,0036

27 449

2,77
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Kaposvári

0,7498

124 240

12,56

Balatonföldvári

0,6381

11 764

1,19

Paksi

0,6292

50 665

5,12

Komlói

0,5511

42 060

4,25

Bonyhádi

0,3510

30 273

3,06

Dombóvári

0,1147

35 431

3,58

Mohácsi

-0,0321

51 860

5,24

Pécsváradi

-0,0894

13 185

1,33

Siklósi

-0,1827

38 634

3,90

Szentlőrinci

-0,2014

15 892

1,61

Nagyatádi

-0,3484

28 545

2,89

Marcali

-0,5834

32 538

3,29

Tamási

-0,7748

42 970

4,34

Szigetvári

-0,8694

26 564

2,68

Barcsi

-0,7890

28 014

2,83

Lengyeltóti

-0,9432

11 842

1,20

Csurgói

-0,9868

18 877

1,91

Tabi

-0,9967

16 449

1,66

Sásdi

-1,0986

15 461

1,56

Sellyei

-1,5275

14 711

1,49

A 0 jelzi az átlagos fejlettségi szintet a régió kistérségein belül, így értelemszerűen a mínusz
előjelű kistérségek fejletlenebbek az átlagosnál, a pozitív előjelűek fejlettebbek

Az eddigi fejlesztési törekvések átfogó megoldást nem tudtak adni a térségnek, többnyire
csak lokálisan (nem az egész térséget érintően) és nem tartós jelleggel hatottak. Az a sok
megvalósított képzési, átképzési szociális program önmagában nem volt képes
ellensúlyozni a nagyléptékű infrastrukturális fejlesztések hiányát, a szolgáltató szektor
fejletlenségét.
Az eddigi fejlesztési törekvések egyik fő gondja a közlekedési infrastruktúra hiánya, mely
szinte minden komoly befektetőt távol tart a térségtől.
Szintén gond az integráció és helyi önszerveződő akciók hiánya, az érdektelenség,
valamint a szükséges pályázati, beruházási önrészek hiánya. Az Ormánság szegénysége
oly nagymértékű, hogy szükségessé válhat önálló központi forrás biztosítása a fejlesztések
önerejének biztosítására, vagy speciális (kockázati) tőkealap megteremtése.

Az elszigetelés oldására jó szolgálatot tesz a teleház rendszer kiépítése és üzemeltetése,
bár fenntartása nehézkes. A további fejlődéshez a szélessávú internet hozzáférés
szükséges, (erre jelenleg is kidolgozás alatt van több alternatíva), e nélkül az eközigazgatás sem fejlődhet.
Szintén jelentős pozitív hatással bírt és bír a közmunkaprogram, mely a munkaerőpiacról
leginkább kiszorultak részére biztosított ideiglenesen jövedelmet. E program további
fenntartása, finanszírozása mindenképpen indokolt.
A különféle vállalkozásfejlesztési képzések, rendezvények hatása a már említett erőforráshiányok miatt nem eléggé mérhető.
Az erdősítés - mint a hagyományos árutermelő agrárium átalakításának egy lehetséges
módja - mindenképpen pozitív és kedvező alapot teremthet a természeti környezet
megteremtéséhez. Azonban ehhez volumenében nagyobb erdősítést kell megvalósítani. E
szempontból különösen fontos megemlíteni, hogy az erdőtelepítés támogatását az Európai
Unió is kiemelten kezeli.
Előrelépést jelentettek az elmúlt években azon EU előcsatlakozási alapokból
finanszírozott soft projektek (tanulmány készítés, képzés), melyek a térség komplex
fejlesztésének megalapozását segítik (HU 9606 PHARE KPA, AVOP, KIOP, GVOP,
ROP, HEFOP) az idegenforgalom, KKV-k fejlesztése, közúti közlekedés javítása
témában, valamint a Széchenyi-terv turizmusfejlesztési pályázata.

A Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács „Baranya Megye projektalapú
fejlesztési Programja a Nemzeti Fejlesztési Terv I-II. forráslehetőségeinek tükrében”
című anyagában 3 fő cél mentén 5 prioritást határozott meg, melyben az alábbi
prioritásokba tartozó fejlesztési elképzelések illeszthetők a Sellyei kistérségre:
Egészség életmód központ kialakítása


Az egészség-megőrzéshez kapcsolódó turisztikai fejlesztések a gyógy- és
sportturizmus infrastruktúrájának kiépítésében (gyógy- és termálfürdők
fejlesztése), az egészséges életmódhoz kapcsolódóan pedig az ökoturizmushoz
infrastrukturális adottságainak javításában (Duna-Dráva Nemzeti Parkhoz
kapcsolódóan mecseki és Dráva menti és ökoturisztikai fejlesztések)

Integrált mezőgazdasági fejlesztések a megye, mikrotérségek adottságaihoz,
gazdálkodási hagyományaihoz kapcsolódóan


Magas hozzáadott értékű, nagy foglalkoztatottsággal járó (biotermék előállítás,
gyógynövénytermesztés) élelmiszeripari ágazatok klaszterszerű fejlesztése,
valamint a beszállítói alapanyag-termelés további fejlődése

A megye, kistérség kiemelt infrastrukturális fejlesztése



Az uniós direktíváknak megfelelően a megye, kistérség szennyvíz-közmű
ellátottságának növelése
Megyén belüli úthálózat fejlesztése, összekötő és elkerülő utak, zsáktelepülések
elzártságának megszüntetése.

E program szerint a Sellyei kistérséget érintő konkrét fejlesztési javaslatok az alábbiak:

I.

Baranya megye zsáktelepülései közötti elérhetőségek javítása (BMÖ és Baranya
Megyei Közútkezelő Kht., 2007-2013. közötti időszakban)

II.

Szigetvár- Sellye- Révfalu út fejlesztése: a 67-es út meghosszabbítása a határig, 20072013. közötti időszakban

III.

Pécs-Vajszló útszakasz új kopóréteggel való ellátása (Baranya Megyei Közútkezelő
Kht., 400 M Ft., 2007-2013. közötti időszakban)

IV.

Harkány-Sellye-Darány útfejlesztés: 5804-es út Harkány-Darány szakaszának további
felújítása, szélesítése (Sellye Város Önkormányzata és Baranya Megyei Közútkezelő
Kht., 8000 M Ft., 2007-2013. közötti időszakban)

V.

Sellye-Vajszló-Harkány vasútvonal helyreállítása (GKM, 6 000 M Ft, 2007-2013.
közötti időszakban)

VI.

Ormánsági Komplex foglalkoztatási és képzési program: képzéssel egybekötött
agrárgazdasági alapú foglalkoztatási program (BMÖ és Sellyei Kistérségi Többcélú
Társulás, 1 200 M Ft., 2007-2013. közötti időszakban)

VII.

Munkanélküliség megelőzése és kezelése Baranya megyében: Baranya megye
foglalkoztatási helyzetének javítása képzések, támogatási programok

VIII.

Sellyei termálprogram: fedett uszoda és élményfürdő építése, termálszálloda építése
(Sellye Város Önkormányzata, 1 500 M Ft., 2007-2013. közötti időszakban)

IX.

Sellyei Fürdő: fürdő és környezetének fejlesztése (Sellye Város Önkormányzata, 500
M Ft., 2007-2013. közötti időszakban)

X.

Szennyvízközmű építése a Sellyei kistérségben (Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás,
2 800 M Ft., 2007-2013. közötti időszakban)

2.2. Stratégiai prioritások kijelölése
2.3. A kistérségi prioritások részletezése, kidolgozása
Jelen kistérség fejlesztési javaslatunkban az alábbi prioritások fogalmazódtak meg:

I.

A kistérség közúti elérhetőségének fejlesztése

A Sellyei kistérség egyik legnagyobb problémája a rossz megközelíthetősége, a meglévő
úthálózat elégtelen (hosszában, terhelhetőségében, a pályatest szélességében) és jelentős
felújításra szorul, ezt a kedvezőtlen állapotot tovább rontja a zsáktelepülések magas
száma.
Baranya megyében amúgy is általános gond a nem megfelelő színvonalú úthálózat, a
Megyei Önkormányzat elképzelései szerint az elkövetkező évek (2007-2013) forrásainak
tükrében átfogó megoldással kívánja ezt kezelni, továbbá a Baranya Megyei Közútkezelő
Kht. több más, a Sellyei kistérséget érintő útjavítási projektet tervez indítani.
Az elérhetőség javítása egyik szükséges (bár önmagában nem elégséges) feltétele a
későbbi működő tőke kistérségbe történő beáramlásának.
Mindamellett a meglévő Villány- Siklós-Harkány-Sellye-Barcs vasúti szárnyvonal újra
élesztése, hasznósítása, és felújítása, a térség elzártságát enyhítené.
A 67-es út tervezett meghosszabbítása, valamint az új határátkelőhely nyitása újabb
lehetőséget ad a magyar és horvát fél közötti határmenti együttműködésnek, melyből
mindkét érintett ország határmenti szereplői (települési önkormányzatai, szervezetek,
vállalkozások) egyaránt közvetlen haszonélvezői lehetnek, közvetve pedig helyben élő
lakosok is. A határnyitásra vonatkozó hatályos jogszabályok jelenleg: 1997. évi XXXII.
tv., 2004. évi CXVIII. tv., 305/2001. Korm. rend., 337/2004. Korm. rend.. (Maga a
határátkelő nyitás előkészítése speciális diplomáciai, határvédelmi, vámügyi eljárási
szabályok alá tartozik, míg magának a fejlesztésnek finanszírozása sem tipikusan
nyilvánosan meghirdetett pályázati rendszer biztosította keretből történik, bár az Interreg
program egyes kiírásai illeszthetők. A forrás biztosítása érdekében a belügyi és a külügyi
tárca illetékeseit kell megkeresni.) Mindenesetre a határnyitás önmagában is oldaná a
Sellyei kistérség jelenlegi izoláltságát.

II.

Épített környezet fejlesztése

A térség gazdag természeti adottságokban, melynek megőrzése, további fejlesztése
elengedhetetlen. Ehhez szükséges a meglévő szennyvízhálózat jelentős bővítése, hogy a
további környezeti károsodást csökkenthető legyen, mindez a mára kötelező EU-s
direktívák alapján történjen meg. A vezetékes gázhálózat kiépítése TRFC forrásokból
már megkezdődött, - mint jelenleg olcsó, kevésbé környezetkárosító energiaforrás -, a
kistérségi hálózat teljes kiépítése indokolt, hiszen a lakosság, a közintézmények, valamint
a vállalkozások érdekeit egyaránt jól szolgálja.

Mellette az épített települési környezet természeti környezetének fejlesztése is szükséges,
mely egyaránt szolgálja az állandó lakosok, valamint a turisták érdekeit is.

III.

Egészségügy, szociális ellátás, foglalkoztatás javítása

Tekintettel arra, hogy a kistérségben az országos és a megyei átlagnál rosszabbak a
demográfiai és foglalkoztatottsági mutatók, többirányú, számos eltérő célcsoportra
irányuló, mégis összehangolt programokat, illetve közszolgáltatásokat szükséges
megvalósítani, mivel az itt élő hátrányos helyzetűek gyakran többszörösen hátrányos
helyzetűek, azaz nem csak egyetlen ok miatt szenvednek.
Mindenképpen a munka világába történő reintegráció rendező elv alapján kell a képzési és
az átképzési elemeknek alapulnia.
Ezen reintegrációs program egy olyan fenntartható, komplex program, amelyben a
résztvevő inaktív munkavállalók megszerzik azokat az ismereteket, készségeket, amelyek
birtokában képesek lesznek a program során munkát keresni, és vállalni a szociális
gazdaság világában, képesek lesznek a szociális alapellátás tekintetében sajnos létező
piaci rést betölteni, a kapacitásokat fejleszteni, és az esetlegesen hosszabbra nyúlt inaktív
időszak után munkaszervezetekbe integrálódni. Továbbá cél, hogy a sikeres program
hosszú távon javítsa a nők foglalkoztathatóságát, a mintaprojekt sikeres befejezése után az
elképzelés országos szinten is példaértékű legyen, és a szociális segélyezés helyett
foglalkoztatással kerüljön megoldásra az önkormányzatok kötelező szociális alapellátási
feladata. Az erre a célra kapott normatíva munkabérfizetésre fordítódjon, és a rendszer
fenntarthatóvá váljon. A célcsoport: a kistérségben élő, legalább befejezett általános
iskolai, vagy annál magasabb végzettségű, inaktív munkavállalók. Fő tevékenységek:
motivációs vizsgálat, személyre szabott folyamatos gazdasági és jogi tanácsadás, az
igényeknek megfelelő szakmai képzés-tréningek mentor rendszer kiépítése, foglalkoztatás
elsősorban a szociális gazdaságban.
A projekt keretében az alábbi képzéseket, átképzéseket, szakképzéseket, tréningeket
javasoljuk:
o Környezet- és természetvédelmi szakmunkás
o Tehergépkocsi vezető
o Fakitermelő
o Fűrészipari gépkezelő
o Parkgondozó
o Roma referens, roma közösségfejlesztő
o Házi betegápoló
o Aranykalászos gazda
o Gyógynövényismerő és -termelő
o Gyümölcstermelő
o Biogazda képzés
Az elöregedő népesség számára, pedig a hagyományos egészségügyi ellátás megtartásán
és fejlesztésén túlmenően a korosztály sajátosságának megfelelő szolgáltatások nyújtását
is biztosítani kell, esetlegesen idősek gondozási intézményeinek fejlesztése, bővítése is
célszerű.

IV.

Szakoktatás, szakképzés erősítése, vállalkozásélénkítés

A Sellyei kistérségben nagy gond, hogy az itt élők végzettsége elmarad az országos
átlagtól, sok a kevésbé képzett állandó lakos, valamint gond az is, hogy a vállalkozásokkal
kapcsolatos szakmai ismeretekkel sem bírnak sokan. Kellő ismeretek hiányában a
vállalkozás jövőjével kapcsolatos kockázatok hatványozottak. A tervezett képzési
programok a legkülönfélébb társadalmi és vállalkozói réteg számára jelenthetnek
naprakész és gyakorlatban használható ismereteket és készségeket.
A különféle képzések segítségével a vállalkozási kultúra javítása az egyik leginkább
szükséges (bár önmagában nem elégséges) feltétele a későbbi működő tőke kistérségbe
történő beáramlásának.
A gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos képzések között javasoltak az alábbiak:
o Ács-állványozó
o Burkoló
o Építőipari alapozó képzés
o Épületburkoló
o Tetőfedő
o Számítástechnikai szoftver-üzemeltető
o Pályázatkészítő és projektmenedzsment asszisztens
o Falusi vendéglátó
o Vállalkozói ismeretek, vállalkozásmenedzsment ismeretek
Mellette szükséges minta értékű, inkubátor ház jellegű vállalkozást is létrehozni. Erre a
meglévő hagyományok, természeti adottságok leginkább egy agrár-ipari park (inkubátor
ház és tanácsadó-szolgáltató központ és integrátor egyszerre) kialakítást teszik
szükségessé. Itt egyfelől szakemberek irányításával konkrét termelési, üzemszervezési,
piaci, üzletviteli tanácsot kapnának az érdeklődök, másfelől pedig komoly integratív
szerepet is kapna az alapanyag beszerzés, a feldolgozás(pl. gyógy- és fűszernövények,
bionövények), a szervezett értékesítés folyamatában ezen szervezet.

V.

Közigazgatási és közoktatási funkciók erősítése

Tekintettel arra, hogy a kistérségben most is előfordul csekély számban az összevont
osztályokban történő alapképzés, ez esetlegesen hátrányt jelenthet az itt tanulók számára
(szak tantárgyak esetében, eszköz ellátottság tekintetében). Ennek a kedvezőtlen
hatásának kivédésére, csökkentésére az alapfokú oktatási intézmények oktatási
infrastruktúrájának fejlesztése, valamint az integrált és bizonyos esetekben a speciális
helyi viszonyoknak megfelelő (kisebbségi) oktatást erősítése szükséges. Jelentős
intézményi rekonstrukciót, fejlesztést csak a tartósan magas ki használtságú intézmények
esetén javasolt. Hosszú távon a kis létszámmal, kevésbé korszerű infrastruktúrával
rendelkező, vagy összevont osztállyal működő alapfokú iskoláknak csökken a
létjogosultságuk, mert csak az itt végzettek hátrányát bizonyos szempontból konzerválják
már tanulókorban. Egyik lehetséges megoldás az iskola tagozódása. A tanulókat esetleg
iskolabuszokkal, vagy a falugondnoki hálózat keretein belül lehetne szállítani.

A kistérség kedvező adottságai (Dráva közelsége, élővizek, erdők, stb.) szükségessé teszik
az ökológia nevelés megteremtését külön kialakítandó gyermek tábor formájában, esetleg
erdei iskolák létrehozását.
A kistérség számos kistelepülése, a sok körjegyzőség csak akkor képes hatékonyan,
gyorsan elvégezni az alapvető közigazgatási feladatait, ha az ügyintézést elektronikus útra
tereli. Ezért szükséges megteremteni a kistérségben az ügyek elektronikus ügyintézéséhez
szükséges feltételeket pl.: széles sávú internet.

VI.

Turizmus fejlesztése

A turizmus világméretű előretörése jól jelzi a mai ember növekvő igényét a természethez
való visszatéréshez, valamint növekvő stressz ellensúlyozására a rekreációs
tevékenységek egy részének tökéletes színhelye. A turizmusban rejlő lehetőségek
jelenthetik az egyik legnagyobb és leggyorsabb kitörési lehetőséget az itt élők számára.
Az Ormánság döntő részét elkerülték az iparosítás különböző hullámai, különösen a
szocialista rendszer iparosítása, így nem épültek jelentős környezeti kockázatot jelentő
ipari üzemek (talán a Sellyei Agrokémia nevezhető egyetlen komoly kivételnek, mint ipari
üzem), a terület érintetlensége javarészt megmaradt. Az Ormánság „érintetlen” természeti
környezete kiváló lehetőséget kínál az ökoturizmus kedvelőinek. Itt megtekinthetőek
holtágak, alacsony- és magas partok, puhafa és keményfa ligeterdők, a folyót kísérő
galériaerdők, mocsárrétek, terület élővilága, mely számos védett fajjal is „büszkélkedik”
(pl.: kis csér). A lefűződött morotvák nádasai a gémek és kócsagok, a dús lombú erdők a
fekete gólyák kedvelt fészkelő helyei, a fűzek lombkoronájában énekesmadarak bújnak
meg. Természetesen a területek megóvása érdekében alapvetően a szelíd turizmus (mint
pl. gyalogos-bakancsos, kerékpár turizmus, vízi- és ökoturizmus) ágait kell előnyben
részesíteni.
Mellette Sellye termálvíz készletére alapozva indokolt a gyógy- és termálturizmus
továbbfejlesztése. Ezen elemek közé jól illeszthetőek a szociális és egészségügyi hálózat
bizonyos elemei is. Szintén a turizmushoz kapcsolódik (hiszen a turistának látnivaló is
kell a szükséges alapvető infrastrukturális és szolgáltatási igényeken túlmenően) a
műemlékvédelmi oltalom alatt álló épületek felújítása. Az eredmény többirányú: a turisták
számára idegenforgalmi látványosság áll rendelkezésre (az ormánsági fakazettás
mennyezetű református templomok világhírűek), másrészt a települési összképe sokat
javul, harmadrészt a felújítással az épületek eredeti funkciója megtartása mellett más
funkció ellátására is alkalmassá válhatnak.
Természetesen a fenti prioritások szervesen egymásra épülnek, az egyik megvalósítása
szükséges a másik tevékenység hosszú távú fenntarthatóságához (pl. komoly
infrastrukturális fejlesztések - pl. közútfejlesztés, gázellátás, telefonia és szélessávú
internet-hozzáférés biztosítása - nélkül nem várható turisták és betelepedő tőkeerős
vállalkozások tömege sem. Ha nincs olyan több elemből álló turisztikai
szolgáltatáscsomag a kistérség kínálatában, ami oldja a természetközeli turizmus
szezonalítását, vagy többirányú turisztikai szolgáltatásokat nem képes nyújtani, akkor a
turizmus, mint kitörési lehetőség is csak álom marad.
Számos más prioritást, illetve konkrét projektet vagy projekt ötletet lehet még
megfogalmazni, azonban a kistérség jelenlegi állapotában ennek rövid távú

megvalósítására kevés esélyt látunk. Vagy azért mert szakmailag alkalmas helyi
szereplőkben van hiány, vagy olyan pénzforrási lehetőséget nem ismerünk, mely a projekt
azonnali indítását lehetővé tenné.
Meglátásunk szerint ilyen lehet egy agrár-élelmiszeripari inkubátor ház (egyfajta agráripari park) létrehozása is. Ezen projekt keretében szaktanácsadás, szakmai ismeretek
nyújtása, integrált termeltetés, közös beszerzés, közös értékesítés, esetleg közös
eszközhasználat valósulna meg, valamint bizonyos növényi eredetű agrártermékek
(alapvetően fűszer- és gyógynövények) elsődleges feldolgozása is helyet kaphatna.

VII. Új
vidékfejlesztési
utak
megvalósítása,
jövedelemszerzési lehetőségek bővítése

a

vidéki

Ahogyan a természet vonatkozásában a víz, úgy a gazdálkodás, illetve a mindennapi élet
vonatkozásában az újítások, az ötletesség, a talpraesettség a dinamikus fejlődés feltétele.
A kistérségben még számtalan értékes szellemi alkotás, újítás keletkezik, de ezek
elsikkadnak és elsüllyednek az ismeretlenségben. Így nem tudnak összekapcsolódni,
egymásra épülve fejlődni, nem cserélnek gazdát a tapasztalatok, és mindennek
következményeként nem is terjednek el. Ugyanakkor új és új körülményekhez kell nap
mint nap alkalmazkodnia a táj lakosainak is, amely csak folytonos megújulásokkal
lehetséges. Az innovációk, a fejlődés új útjainak föltárása és alkalmazása ezért nagyon
fontos. Az életminőség szintjének emelése és a diverzifikáció ösztönzése elengedhetetlen
ahhoz, hogy ne vándoroljon el a lakosság. A hosszú távon gondolkodás a fenntarthatóság
jegyében valósítható meg, ezért a prioritásnak magába kell foglalnia a környezetkímélő
tájhasználat és tájgazdálkodáson túl a zöld energia, biomassza hasznosítását is.
A vidéki ember számára a legfontosabb biztos jövedelemszerzési lehetőségek biztosítása.
A globalizálódó piaci viszonyok a hagyományos falusi termelői modell ellenében
dolgoznak. Az emberek helyben tartásához szükséges a célzott, speciális közösségi
támogatások elérése. Csak pozitív diszkriminációval érhető el a sellyei kistérségre
jellemző tőkehiányos mikro- és kisvállalkozások fennmaradása. A terület alapvetően agrár
jellegű, ezért a mezőgazdaság az egyik legjelentősebb foglalkoztató és jövedelemforrás. A
versenyképes mezőgazdasági termelés.
A kistérség egészére kiható eredményeket csak közös gondolkodással és aktív
partnerséget jelentő együttműködéssel lehet elérni. Egyre több Európai Uniós támogatás
logikája ennek megfelelően megköveteli ténylegesen működő együttműködések
kialakítását. Ezek általában nem hivatalos szerveződések, nem kell a bíróságon
bejelenteni őket, azonban néhány minőségi követelménynek meg kell felelniük. Az
együttműködés egyben a fejlesztések széleskörű nyilvánosságát is hivatott szolgálni. A
sikeres vidékfejlesztés alapja az ott élő lakosság cselekvésre bírása, aktivizálása.

3. Operatív program

3.1. Projektgyűjtés, projekt leírások
A stratégiai programban megfogalmazott célok és prioritások alapján az alábbi nyolc
projekt mielőbbi megvalósítása célszerű volna a Sellyei kistérségben.
Az alább felsorolt projektek kiválasztását az alábbiakkal indokoljuk:
o a projektek nem csak egy település, vagy egy szereplő érdekeit szolgálják, hanem az
itt élők széles körét segítik megvalósulásuk esetén,
o a projektek megvalósulásuk eredményeképpen újabb projekteket indukálnak, egyfajta
multiplikatív szerepet töltenek be,
o a kiválasztott projektek egy része már előkészített (pl. sellyei fürdő), vagy előkészítés
alatt áll, illetve kapcsolódik más folyamatban lévő projekthez (pl. turizmus projektek)
o a megvalósuló projektek egymással szinergista hatásban állnak (az infrastruktúra
fejlesztése a turizmus és a vállalkozások fellendülését eredményezi),
o a kiválasztott elemek a kistérség meglévő adottságait figyelembe veszik (képzési és
turizmus területek),
o a projektek kiválasztásakor figyelembe vettük a Nemzeti Fejlesztési Terv II., Új
Magyarország Fejlesztési Terv , valamint a regionális terv prioritásait.

1.sz. projekt: Közúthálózat fejlesztés a Sellyei kistérségben
Program illeszkedés:
Operatív program:
DD ROP 5. prioritási tengely: Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés
Regionális Operatív Program műveleti csoport: A hálózati jelentőségű mellékút hálózat
fejlesztése.
Leghátrányosabb helyzetű kistérségek komplex felzárkóztató program forrásai
Dél-dunántúli régió térségi közszolgáltatások stratégiai fejlesztési programKÖZLEKEDÉS
Az 1. prioritáshoz tartozó intézkedések:
1.2 A horvátországi EU csatlakozás után a két ország úthálózatának összekapcsolása
1.3 A hálózati jelentőségű mellékút hálózat, valamint a településeket feltáró úthálózat
fejlesztése
1.4 A mellékút hálózat minőségének folyamatos biztosítása, a hálózat elemeinek
korszerűsítése
Baranya megye területfejlesztési programja:
1.2.: Alsóbbrendű úthálózat kiteljesítése
Baranya megye projektalapú fejlesztési programja:
I. prioritás: Közlekedési kapcsolatok fejlesztése
Bemutatás
Cél – indoklás – eredmény – tevékenység - kedvezményezett/célcsoport – tervezett
projektköltség.
Cél: A projekt célja a térségi kapcsolatrendszer fejlesztése, vonzásközpontoknak a
környező településekről való elérhetőségének javítása, az Ormánsági térség országos
vérkeringésbe való bekapcsolás alapjainak megteremtése, a tömegközlekedés
infrastrukturális feltételeinek javítása, a gazdasági élet fellendítése, az életminőség,
valamint a jövedelemtermelő képesség javítása.
További konkrét cél az alsóbbrendű közúthálózat fejlesztése az Ormánságban a
közlekedésbiztonság és a különböző szolgáltatások (mentő, tömegközlekedés, lakossági
közszolgáltatások) hozzáférhetőségének, elérhetőségének javítása érdekében.
Közvetlen célcsoport: Érintett önkormányzatok
Közvetett célcsoport: A térség lakossága, vállalkozások, ide látogató turisták
Indoklás: A kistérségen belül elégtelen a közúthálózat minősége, magas a zsáktelepülések
száma.
A teljes leszakadás, kikerülés az ország és a gazdaság vérkeringéséből, teljes
elszigetelődés veszélye fenyeget. A munkahely és megélhetés hiányában a magas
elvándorlás a jellemző. Az elérhetőség javításával az agglomerációkhoz való integrálódás,

így a munkavállalás esélyei, valamint a vállalkozások betelepülésének lehetőségei
nőhetnek. A szolgáltatások hatékony és biztonságos elérése is alapvető.
Tevékenységek:
1) 67-es számú fő út Szigetvár- Drávai határátkelő között szakasz megépítése
2) Pécs-Vajszló útszakasz (5801.) kopóréteggel való ellátása
3) 5804-es út Harkány-Darány szakaszának további felújítása
4) 5805-ös út (Szentlőrinc - Magyarmecske - Csányoszró szakasz) felújítása
5) 5806. sz. Sellye-Szentdénes összekötő út felújítása
6) Hirics-Kisszentmárton közötti összekötő út építése
7) Hegyszentmárton- Diósviszló összekötő út építése
8) Besence-Páprád összekötő út építése
9) Endrőc-Marócsa közötti összekötő út építése
10) Kisasszonyfa- Ózdfalu közötti összekötő út építése
11) Kisszentmárton-Cún közötti összekötő út építése
12) Marócsa-Bogdása közötti összekötő út építése
13) Piskó halastó bekötő út megépítése
14) Sósvertike-Zaláta közötti összekötő út építése
15) Vejti- Kelemenliget közötti összekötő út építése
16) Lúzsok-Piskó közötti összekötő út felújítása
17) Majlátpusztai bekötőút felújítása
18) Sósvertike bekötő út felújítása, szélesítése
19) Szigetvár-Drávafok közötti összekötő út felújítása
20) Vajszló-Vejti, Zaláta összekötő út felújítása
21) Összekötő út építése Szentegát-Okorág 5806. sz úton
22) Drávafok- Felsőszentmárton összekötő út felújítása
23) Drávakeresztúr- Felsőszentmárton közötti út szélesítése
24) Garé-Bogádmindszent összekötő út felújítása
25) Hirics beköttő út felújítása
Várt eredmény:





90 km felújított útszakasz, kb. 70 km. új útszakasz
A települések elérési ideje 5%-kal csökken
Balesetek száma 5%-kal csökken.
Az útszakaszok (átbocsátó képessége) kapacitása 3%-kal nő

Tervezett projekt költségek:
1) Kb. 20 milliárd 500 millió Ft

2) Kb. 900 M Ft.
3) Kb. 850 M Ft.
4) Kb.950 M Ft.
5) 25.) kistérségi szinten csak becsülhető Kb. 8 Milliárd Ft

Javasolt forrás lehetőségek:

1/ DD ROP, GKM, KÖZOP, regionális, esetleg címzett támogatás - a konkrét
fejlesztésekre vonatkozóan, Leghátrányosabb helyzetű kistérségek komplex felzárkóztató
program forrásai.
2/ TRFC, TEUT
Szükséges teendők:
az előkészítés keretében a tervek, műszaki dokumentációk, hatástanulmányok elkészítése,
ezt követően az engedélyezési eljárás megindítása.

2 sz. projekt: Természetjáró turizmus fejlesztése
Program illeszkedés:
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
Beavatkozási akció:/ III. A diverzifikáció, mikro-vállalkozások és turizmus természeti
és kulturális örökségre épülő támogatása
DD ROP/ 2. prioritási tengely - a turisztikai potenciál erősítése a régióban
Operatív program:
Regionális Operatív Program támogatási konstrukciók:


Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása.



Turisztikai szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások fejlesztése



Turizmusban érintet szereplők együtt működésének ösztönzése

A Dél-Dunántúli Régió Turizmus Stratégiai Fejlesztési Programja
Prioritások:
I. TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁSPORTFOLIÓ FEJLESZTÉSE
II. TURISZTIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE
III. MARKETING
Dél-dunántúli régió térségi közszolgáltatások stratégiai fejlesztési programKÖZLEKEDÉS
Prioritás:
3.2 A víziközlekedés kapcsolódó infrastruktúrájának fejlesztése
Baranya megye projektalapú fejlesztési programja:
Az egészség-megőrzéshez kapcsolódó turisztikai fejlesztések a gyógy- és sportturizmus
infrastruktúrájának fejlesztésében, valamint az ökoturizmus infrastrukturális adottságainak
javításában.
Bemutatás
Cél - indoklás - eredmény - tevékenység - kedvezményezett/célcsoport - tervezett
projektköltség.
Cél: a szelíd, természetközeli turizmus fejlesztése, a kistérség ismertebbé válása,
turisztikai termékcsomag bővítése, az életminőség, valamint a jövedelemtermelő képesség
javítása, foglalkoztatottság bővülése.
További konkrét cél a meglévő turisztikai értékek feltárása, tematikus kínálat
megteremtése.
Közvetlen célcsoport: a kistérségbe látogató turisták
Közvetett célcsoport: A térség lakossága, iskolások, természetszerető állandó lakosok.
Indoklás:

Az ökoturizmus azt az idegenforgalmi tevékenységet jelenti, amikor a természetet
látogatók a szakvezetők, illetve a bemutató létesítmények (tanösvények, erdei iskolák,
stb.) segítségével irányított keretek között kerülnek kapcsolatba a természeti értékekkel.
Ugyanakkor szolgáltatásokat vesznek igénybe, hozzájárulva a helyi lakosság jólétének
növekedéséhez is.
Az ökoturizmus legjellemzőbb ismérvei, hogy nem a tömegturizmust ösztönzi, csökkenti
a szezonalitást, növeli a természeti környezet és a kulturális értékek iránti érzékenységet,
segít azok megőrzésében, megvédésében. A turisták közvetlen kapcsolatba kerülnek a
terület természeti értékeivel, az ott élő lakossággal, így aktív résztvevői lesznek az adott
területen folyó tevékenységeknek.
Tevékenységek:
1) Lovasturizmus megteremtése infrastrukturális feltételeinek és marketingjének javítása
2) Víziturizmus fogadólétesítményeinek és szolgáltatásainak kiépítése, a meglévők
bővítése kiépítése a Dráva ormánsági szakaszán
3) Vadászturizmus szálláshelyeinek és szolgáltatásainak magasabb minőségi szintre
helyezése
4) Kerékpárutak,
(kerékpárút
építése
MarócsaKörcsönyepuszta
között,
Hegyszentmárton kerékpárút kiépítése, kerékpár út a Dráva töltés teljes hosszán)
tanösvények, túraállomások megteremtése
Várt eredmény:


Kb. 20 km. felújított túraút, és kb. 50 km. új kerékpárút



3-4 lovas központ (karám, lóállomány, takarmányellátás, stb.)



Az érintett településekre érkező turisták száma 25%-kal emelkedik



Az érintett településeken az odaérkező turisták eredményezte helyiadó-bevétel 20%kal emelkedik



Az érintett településeken a munkanélküliség 5%-kal csökken.



A falusi turizmus fejlődése ezáltal a munkanélküliség és a migráció csökkenése

Tervezett projekt költségek:
1) Kb. 100 M Ft.
2) Kb. 150 M Ft.
3) Kb. 50 M Ft.
4) Kb. 40 M Ft.
Javasolt forrás lehetőségek:
DD ROP– vizi-, lovas- és vadászturizmus tekintetében, Baranya Megyei Területfejlesztési
Tanács forrásai
Szükséges teendők: előkészítő tanulmányok készítése; egyeztetés a DDNP-vel és az
érintett ingatlanok tulajdonosaival (tanösvény); ezt követően műszaki dokumentációk
elkészítése.

3. sz. projekt: Termál- és gyógyturizmus fejlesztése
Program illeszkedés:
DD ROP/ 2. prioritási tengely - a turisztikai potenciál erősítése a régióban
Operatív program:
Regionális Operatív Program támogatási konstrukciók:


Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása.



Turisztikai szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások fejlesztése

A Dél-Dunántúli Régió Turizmus Stratégiai Fejlesztési Programja
Prioritások:
I. TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁSPORTFOLIÓ FEJLESZTÉSE
II. TURISZTIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE
III. MARKETING
Baranya megye projektalapú fejlesztési programja: IV. prioritás: Az idegenforgalmi és
kulturális ipar komplex fejlesztése
A termál- és gyógyturizmus meghatározó, önállóan funkcionáló terméktípus a megye
turisztikai kínálatában. A megye 4 legjelentősebb termál- illetve gyógyfürdője - Harkány,
Szigetvár, Magyarhertelend, Sikonda - szerencsés területi eloszlásban biztosítják a
forgalom jelenbeli és jövőbeli megoszlását.
Az egyes fürdők vízösszetétele, a kínált gyógyszolgáltatások skálája, a fürdőt befogadó
szűkebb-tágabb települési és természeti környezet jelentősen eltér egymástól, így ma nem
igazán jelentenek konkurenciát egymásnak a fürdők a turisztikai kínálati piacon –
legfeljebb a fejlesztési források szűkös hazai piacán.
Valamennyi termál- és gyógyfürdőhelyre jellemző a szoros együttműködés hiánya a
turisztikai termékcsomagot összeadó –illetve össze nem adó- szolgáltatók között.
A kistérségben talán ez az a terület, ahol az elmúlt években érdemi elmozdulás történt.
Elkészült a kistérség turizmusfejlesztési programja, valamint a fürdőre vonatkozó
megvalósíthatósági tanulmány is.
A Sellyei Termálfürdő területén jelentős beruházások valósultak meg, amely révén mára
egy vonzó arculatú térségi kihatású vonzerővel bíró szolgáltatási objektum jött létre.
A fürdő szolgáltatásait alapul véve, erre építve elősegíti az ifjúsági-, a sport- és a falusi
turizmus fejlődését.
A Sellyei fürdőben két medence várja a vendégeket. A fürdőt tápláló magas metakovasav
tartalmú termálvíz az izületi megbetegedésekben szenvedőknek jelent enyhülést,
„gyógyírt”. A fürdő nemcsak a gyógyulni vágyókat, hanem a kikapcsolódást kereső
vendégeket is vonzza, sportmedencéje kiválóan alkalmas az úszók számára.
A fürdő szomszédságában kempingezési lehetőség, valamint 14 fő befogadó képességű
vendégház várja a pihenni vágyókat. A szomszédos tavon csónakázhatnak és
horgászhatnak is a vendégek.

Tevékenységek:
1) Sellye: fedett uszoda és élmény, Ökofürdő építése, termálszálloda építése
2) Sellyei fürdő és környezetének fejlesztése
3) Termál szálló építése
Várt eredmény:
 A településekre érkező turisták száma 25%-kal emelkedik
 A helyiadó-bevétel 20%-kal emelkedik
 A településen és környékén a munkanélküliség 5%-kal csökken.
Tervezett projekt költségek:
1) Kb. 1.500 M Ft.
2) Kb. 500 M Ft.
3) Kb. 1000 M Ft.
Javasolt forrás lehetőségek: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, Baranya
Megyei Területfejlesztési Tanács, DD ROP
Szükséges teendők: műszaki dokumentáció elkészítése, építési engedély megszerzése.

4.sz. projekt: Humánerőforrás felzárkóztató program
Program illeszkedés:
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
Beavatkozási akció: I. az információk és tudás elterjesztésének támogatása
DD ROP 3. prioritási tengely: humán közszolgáltatások fejlesztése
Operatív Program:
Regionális Operatív Program, támogatási konstrukciók:
- Közszolgálati intézmények akadálymentesítése
- Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése
- Egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztése
A Dél- Dunántúli Régió humán szolgáltatások fejlesztésének stratégiája
9.1.1. Humán szolgáltatások színvonalának (minőségének) emelése
9.1.2. Humán szolgáltatások elérhetőségének javítása, az igénybevevők számának
növelése
9.1. 3. Humán közszolgáltatások fenntartható és hatékony térségi rendszerének
megszervezése
Prioritás:
10.2. Oktatás fejlesztése
Baranya megye területfejlesztési programja: II/9.: Az iskolarendszer összehangolása a
munkaerő-piaci követelményekkel és a gazdaságfejlesztési szükségletekkel.
Bemutatás
Cél – eredmény – tevékenység
Cél:
Átfogó cél: Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi integrációjának elősegítése.
Konkrét cél: a marginalizálódott rétegek foglalkoztatási esélyeinek javítása a képzettségi
szintjük emelése révén, amely a szociális, gazdasági helyzetük javulását eredményezi.
Közvetlen célcsoport: A három kistérség marginalizálódott, képzetlen (alapfokú és
szakképzettséggel nem rendelkező) hátrányos helyzetű, munkanélküli csoportja, akik 6
osztályos általános iskolai végzettséggel rendelkeznek.
Közvetett célcsoport: a kistérségekben élő népesség.
Indoklás: Lemaradó kistérségek, magas munkanélküliségi ráta, alacsony iskolai
végzettség, ezzel összefüggésben kiemelkedően alacsony a jövedelemszerző képesség,
rosszak az életminőségi mutatók. Jelen képzési program hozzá kíván járulni a régiós
szinten mindenütt jelenlévő, települési szinten sokszor gettósodott romák,
marginalizálódott csoportok, tartós munkanélküliek oktatásához, valamint képesítés
megszerzéséhez.

Tevékenységek:
1) Többrétegű képzési program készítése, motivációs rendszer kidolgozása
2) Tájékoztatás, a résztvevők bevonása a programba
3) Az iskolázatlan tanulócsoportok megszervezése, kisgyermekes anyák számára
gyermekfelügyelet biztosítása
4) Az alapfokú képzés bonyolítása
5) Szakképzettséget szerző programok indítása, Vizsgáztatás megszervezése és
lebonyolítása, alapfokú vizsgák letétele
6) Munkaerő piaci felzárkóztató program
7) Mentális és szociális utógondozás
Várt eredmény:
 Az első évben 50 fő alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező ember
 A második évben 30 fő szakképzettséggel rendelkező potenciális munkavállaló
 1 db megvalósíthatósági tanulmány
 3 db speciális képzési program
 180 képzési nap/év
 Iskolázottsági mutatók minőségi növekedése (0,2%)
 Szakképzettségi mutatók növekedése (0,1%)
 A célcsoport munkanélküliségi rátájának csökkenése (0,1%)
 Az érintett településeken a szociális ellátásban részesülők számának csökkenése
(0,1%)
Lehetséges partnerek:
1) Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás
2) Ormánság Fejlesztő Társulás
3) Roma érdekképviseleti és civil szervezetek
4) Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás
5) Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
6) Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
7) Baranya Megyei Önkormányzat
Tervezett projekt költségek:

Kb. 100 M Ft.

Javasolt forrás lehetőségek:
 DD ROP
 TÁMOP, TIOP
 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

 Nemzeti Felnőttképzési Intézet (NFI) forrásai pl. A gazdasági szerkezet, a helyi
vállalkozási struktúra átalakításához, a technológia-váltáshoz kapcsolódó át- és
továbbképző programok támogatása
 Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) források
 Szociális és Munkaügyi Minisztérium forrásai
 Baranya Megyei Munkaügyi Központ támogatásai, célzott programjai.
Szükséges teendők: az előkészítés keretében igényfelmérés, valamint a képzési programra
vonatkozó tanulmány elkészítése, a képzési program engedélyeztetése, esetleg
akkreditációja.

5. sz. projekt: Az oktatási infrastruktúra fejlesztése az Ormánság
szakközépiskoláiban
Program illeszkedés:
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
Beavatkozási akció: I. az információk és tudás elterjesztésének támogatása
DD ROP 3. prioritási tengely: humán közszolgáltatások fejlesztése
Operatív Program:
Regionális Operatív Program, támogatási konstrukciók:
- Közszolgálati intézmények akadálymentesítése
- Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése
A Dél- Dunántúli Régió humán szolgáltatások fejlesztésének stratégiája
9.1.1. Humán szolgáltatások színvonalának (minőségének) emelése
9.1.2. Humán szolgáltatások elérhetőségének javítása, az igénybevevők számának
növelése
9.1. 3. Humán közszolgáltatások fenntartható és hatékony térségi rendszerének
megszervezése
Prioritás:
10.2. Oktatás fejlesztése
Baranya megye területfejlesztési programja: II. A humán erőforrások fejlesztése
Baranya megye projektalapú területfejlesztési programja: II. A humán erőforrások
fejlesztése, a kapcsolódó oktatási-, egészségügyi-, szociális infrastruktúra fejlesztése
Bemutatás
Cél - eredmény - tevékenység
Cél:
A projekt célja, hogy az Ormánságban egy korszerű infrastruktúrával rendelkező,
komplex oktatási intézmény(ek) kerüljön(ek) kialakításra; a képzés minőségi javulása
járuljon hozzá a korszerű, piacképes tudás elsajátításához, s így a végzett tanulók
munkaerő-piaci elhelyezkedéséhez.
Közvetlen célcsoport: kistérség oktatásban résztvevő népessége, a komplex oktatási
intézményben tanuló diákok, ott dolgozó tanárok, szakemberek.
Közvetett célcsoport: a kistérségekben élő népesség.
Indoklás:
A Sellyei kistérségben 2 középfokú intézmény működik. A Vajszlói Általános Iskola és
Szakiskola, szakiskola ként csak rövid ideje működik, addig a sellyei Intézetet 1963ban alapította a Földművelésügyi Minisztérium. Az elmúlt évtizedben komoly
változáson ment át az oktatás. A korábbi mezőgazdasági gépész szakmunkásképzés

napjainkra általános mezőgazdasági és informatikai világbanki szakközépiskolai
oktatássá alakult kétharmad részben, és csak kisebb részben maradt a hagyományos
képzés.
Az iskolák az Ormánságban működnek, amely a felmérések szerint az ország
legelmaradottabb térségei közé tartozik. Különösen vonatkozik ez az oktatás-nevelés
területére. A felnőtt oktatásban résztvevők nagy része, kb. 60%-a munkanélküli, a
teljesen leszakadó társadalmi réteghez tartozik, körükben a szegénység felülprezentált.
Az iskola tanulóinak jelentős hányada (mintegy 70-80%-a) az Ormánság halmozottan
hátrányos helyzetű kistelepüléseiről, zsákfalvaiból érkezik.
Az intézmények felvállalták az e térségből érkező fiatalok társadalmi és egyéni
mobilitásának előmozdítását, azt a hiányt igyekszenek csökkenteni, amely még
nagyon sok családnál megmutatkozik. A fenntartó által biztosított költségvetési
források és a bevételek együtt is csak az intézmények mindennapi működésének
biztosításához elegendő, nagyobb beruházásra, további fejlesztésekre, belátható időn
belül saját erőből nem kerülhet sor.
Tevékenységek:
1) Épület felújítása, korszerű tanulási terek kialakítása
2) Képzés minőségi fejlesztése: eszközbeszerzés
3) Képzés minőségi fejlesztése: új, speciális képzési programok bevezetése
4) Beszéljünk nyelveket- idegen nyelvoktatása nem csak iskolás korú gyermekek
számára
5) „Lehetőségeink az Unióban” munkavállalóknak tájékoztató képzések indítása
6) Helyi igényeken alapuló képzések indítása Pl: (aranykalászos gazda, gyógynövény
termesztő)
Várt eredmény:
 Korszerű infrastruktúrával rendelkező, komplex oktatási intézmény
 Erősödő integráció a gazdasági szereplőkkel
 Eredményesebb, magasabb szintű oktatás
 Továbbtanulók számának 5% -os növekedése
 Csökkenő munkanélküliség
Tervezett projekt költségek:

Kb. 800 M Ft.

Lehetséges partnerek
1) Mezőgazdasági Középfokú Szakoktatási, Továbbképző és Szaktanácsadó Intézet
2) Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás
3) FVM
4) Szociális és Munkaügyi Minisztérium forrásai
5) Baranya Megyei Munkaügyi Központ

Javasolt forrás lehetőségek:
 DD ROP
 TÁMOP, TIOP
 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
 Oktatási és Kulturális Minisztérium közoktatás-fejlesztési pályázatok


Nemzeti Felnőttképzési Intézet forrásai pl. Felnőttképzési bázisközpontok és
hálózat fejlesztésének támogatása; Társadalmi szervezetek felnőttképzést segítő
tevékenységének támogatása; Felnőttképzési tevékenységet folytató, akkreditált
intézmények technikai fejlesztésének támogatása; Akkreditált felnőttképzési
intézmények infrastrukturális fejlesztése

 OKM szakképzési források, Nemzeti Szakképzési Intézet forrásai, Munkaerőpiaci
Alap forrásai, címzett támogatás, alapítványok
Szükséges teendők: az előkészítés keretében fejlesztési igényfelmérés, szükséges
építésügyi engedélyezési teendők, eszközlista összeállítása.

6.sz. projekt: A Sellyei kistérség alapfokú oktatást ellátó intézmények bővítése,
korszerűsítése
Program illeszkedés:
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
Beavatkozási akció: I. az információk és tudás elterjesztésének támogatása
DD ROP 3. prioritási tengely: humán közszolgáltatások fejlesztése
Operatív Program:
Regionális Operatív Program, támogatási konstrukciók:
- Közszolgálati intézmények akadálymentesítése
- Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése
A Dél- Dunántúli Régió humán szolgáltatások fejlesztésének stratégiája
9.1.1. Humán szolgáltatások színvonalának (minőségének) emelése
9.1.2. Humán szolgáltatások elérhetőségének javítása, az igénybevevők számának
növelése
9.1. 3. Humán közszolgáltatások fenntartható és hatékony térségi rendszerének
megszervezése
Prioritás:
10.2. Oktatás fejlesztése
Baranya megye területfejlesztési programja: II. A humán erőforrások fejlesztése
Baranya megye projektalapú területfejlesztési programja: II. A humán erőforrások
fejlesztése, a kapcsolódó oktatási-, egészségügyi-, szociális infrastruktúra fejlesztése
Bemutatás
Cél – eredmény – tevékenység
Cél: A képzések alapfeltétele a megfelelően felszerelt szaktantermek, a kor
követelményeit kielégítő informatikai felszereltség. Célunk a szakképzés felvállalása a
hátrányos helyzetű családok gyermekei számára. Ezen belül olyan képességek
kiterjesztése lehetőségeinek megteremtése, mellyel a térségben a megélhetőségüket tudják
biztosítani saját maguk, illetve családjuk számára.
Közvetlen célcsoport: kistérség oktatásban résztvevő népessége,
intézményekben tanuló diákok, ott dolgozó tanárok, szakemberek.
Közvetett célcsoport: a kistérségekben élő népesség.

az

oktatási

Indoklás:
Az elmúlt évtizedben az Ormánság lakossága tragikus módon elszegényedett, óriásivá
emelkedett a munkanélküliség. Családok tömegei élnek a perifériákon. A
munkanélküliségnek csak egyik oka a munkahelyek tömeges megszűnése, másik oka az itt
élők többségének aluliskolázottsága. Az Ormánság lakosságának 16%-a az általános

iskola 8. osztályát sem fejezte be, 51%-nak szakmunkás bizonyítványa sincs Az alapfokú
oktatást el nem végző felnőttek elemi szintű oktatása (8 általános befejezése) lehetőségét
is felvállalnák az intézmények.
Tevékenységek:
1) Informatikai eszközök beszerzése, Információs Társadalom betörése az iskolába
2) Információs Társadalom betörése az iskolába
3) Korszerű oktatási környezet kialakítása
4) Felnőttképzés beindítása
5) Kistérség pedagógusainak képzése
Várt eredmény:
 Korszerű infrastruktúrával rendelkező, komplex oktatási intézmény
 30 db PIV számítógép kiegészítőkkel
 Eredményesebb, magasabb szintű oktatás, képzettségi szint emelkedése
 Továbbtanulók számának növekedése
 Kevesebb munkanélküli
Tervezett projekt költségek:
1) Tücsök Óvoda Kb. 200 M Ft.
2) Csányoszrói Általános Iskola: 60 M Ft.
3) Kiss Géza Általános Iskola: 548 M Ft.
4) Kodolányi János Általános Iskola, szakiskola és Óvoda 454 M Ft.
Lehetséges partnerek:
1) Érintett Önkormányzatok
2) Érintett kisebbségi Önkormányzatok
3) Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás
4) Szakiskola Vajszló, Sellye
Javasolt forrás:
 DD ROP
 TÁMOP, TIOP
 OKM közoktatás-fejlesztési pályázatok
 OKM szakképzési források, Nemzeti Szakképzési Intézet forrásai, Munkaerőpiaci
Alap forrásai
 Nemzeti Felnőttképzési Intézet forrásai pl. Felnőttképzési bázisközpontok és hálózat
fejlesztésének támogatása; Társadalmi szervezetek felnőttképzést segítő tevékenységének
támogatása; Felnőttképzési tevékenységet folytató, akkreditált intézmények technikai

fejlesztésének támogatása; Akkreditált felnőttképzési intézmények infrastrukturális
fejlesztése
 Szociális és Munkaügyi Minisztérium forrásai
Szükséges teendők:
Az előkészítés keretében fejlesztési igényfelmérés, tervek elkészítése, szükséges
építésügyi engedélyezési teendők.

7.sz. projekt: Szociális szolgáltatások fejlesztése
Program illeszkedés:
Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv
Beavatkozási akció: I. az információk és tudás elterjesztésének támogatása, III./14. Az
alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, és a természeti és kulturális örökség
megőrzése ( Falumegújítás), III. 15 Helyi kapacitások fejlesztése
DD ROP 3. prioritási tengely: humán közszolgáltatások fejlesztése
Operatív Program:
Regionális Operatív Program, támogatási konstrukciók:
- Közszolgálati intézmények akadálymentesítése
- Egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztése
A Dél- Dunántúli Régió humán szolgáltatások fejlesztésének stratégiája
Prioritás:
10.3. Szociális szolgáltatások fejlesztése
Baranya megye területfejlesztési programja: II. A humán erőforrások fejlesztése
Bemutatás: Cél - eredmény - tevékenység
Cél:
A projekt általános célja a kistérség halmozottan hátrányos helyzetű lakossága számára az
esélyegyenlőség javítása a szociális és közszolgáltatások könnyebb elérésének
biztosításával.
A projekt közvetlen célja a munkanélküliség és az inaktivitás csökkentése a szociális
foglalkoztatás hatékony fejlesztésével.
Közvetlen célcsoport: a kistérségekben élő népesség.
Közvetett célcsoport: a térségben élő hátrányos helyzetű, tartós munkanélküliek.
Indoklás:
A kistérségben élő népesség hátrányának csökkentése a magasabb színvonalú
szolgáltatások elérhetőségével.
Ebben a térségben az eddig is magas munkanélküliségi ráta további emelkedést mutat, s
egyre szélesebb azoknak a tartós munkanélkülieknek, inaktív lakosoknak a rétege, akik
segítség nélkül képtelenek visszakerülni a munkaerő piacra, és egyre távolabb sodródnak
az esélyegyenlőség megélhetésének lehetőségétől minden területen.
Többek között számukra teremt lehetőséget a felzárkózásra e program.
Tevékenységek:
1) Helyzetfelmérés, Munkaerő piaci adatbank létrehozása
2) A kistérségben működő falu gondnoki szolgálat integrálása, fejlesztése
3) A kistérségi gyermekjóléti és családsegítő szolgálat épületének bővítése, tárgyi
eszközeinek fejlesztése

4) Fészek ház működtetése, szállás hely biztosítása a fiatal pároknak akik szociálisan
rászorulok
5) Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatása, és nyári szabadidős programok
szervezése
6) Jelző rendszeres házi segítség nyújtó központ kialakítása a kistérségben a Gondozási
központ gesztorságával
7) Szociális szférában dolgozók tovább képzése
8) Krízisközpont létrehozása Sellyén
9) Magyarmecskei Általános Iskola Intézmények szociális támogató rendszerének
kiépítése és működtetése (pszichológus, szociális munkás)
10) A szociális foglalkoztatási centrum működtetésére Kht. létrehozása, Vajszlón, a
közösségi házban 2 szoba biztosítása,


A centrum berendezése (irodabútorok, telekommunikáció),



A falvakkal a hálózat kiépítése



A centrum munkatársainak felkészítése a szociális foglalkoztatás működtetésére



A szociális foglalkoztatásba bevont célcsoport számára képzések szervezése,
lebonyolítása 9/ A szociális foglalkoztatás elindítása és működtetése



A szociális foglalkoztatás eszközállományának kialakítása, kézi
szerszámok, kerti szerszámok, zöldség-gyümölcs feldolgozó kisgépek stb.

Várt eredmény:
 Szociális foglalkoztatási centrum 2 irodával
 35 falu bevonása a programba helyi szervezőkkel
 15 fő centrum munkatárs képzése, és képzések a célcsoport számára
 60 fő szociális munkába vonása
 Életszínvonal emelkedése
 3 épület újra hasznosítása
Lehetséges partnerek:
1) Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont
2) Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás
3) Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
4) PTE FEEFI
5) PRMKK
Javasolt forrás lehetőségek:
 DD ROP
 TÁMOP, TIOP

javító

 FVM közmunka program
 Munkaerőpiaci Alap forrásai, Munkahelyteremtő beruházások támogatása
 Szociális és Munkaügyi Minisztérium források
 Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) források
 Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ támogatásai, célzott programjai
Szükséges teendők: előzetes felmérő tanulmány készítése a pontos igényekről, majd ez
alapján pontos eszközlista összeállítása

8. sz. projekt: Egészségügyi intézmények fejlesztése
Program illeszkedés:
DD ROP 3. prioritási tengely: humán közszolgáltatások fejlesztése
Operatív Program:
Regionális Operatív Program, támogatási konstrukciók:
- Közszolgálati intézmények akadálymentesítése
- Egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztése
A Dél- Dunántúli Régió humán szolgáltatások fejlesztésének stratégiája
Prioritás:
10.1.

Az egészségügy fejlesztése

Cél - eredmény – tevékenység
Cél:
Átfogó cél: A kistérségben élők életminőségének javulása, egészségügyi ellátás
színvonalának növekedése.
Konkrét cél: egészségügyi szolgáltatásokhoz szükséges háttér infrastruktúra fejlesztése.
Közvetlen célcsoport: a kistérségben dolgozó egészségügyi alkalmazottak.
Közvetett célcsoport: a kistérségekben élő népesség.
Indoklás: Az egészségügy stabil működésének egyik fontos, meghatározó eleme a
naprakész, és a mindennapok gyakorlatában is használható infrastruktúra, intézményi
háttér, naprakész ismeretekkel rendelkező munkatársak.
Várt eredmény:
 Központi ügyelet ellátására is alkalmas épület
 Megfelelő minőségű kiszolgáló helységek megléte kistérségi szinten
 Napra kész ismeretekkel rendelkező dolgozók, tovább képzések
 A kistérségi járó beteg szakellátó központ kialakítása.
Lehetséges partnerek:
1) Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás
2) Baranya Megyei Önkormányzat
3) Települési önkormányzat
4) Egészségügyi minisztérium

Tervezett projekt költségek:

Kb. 1000 M Ft.

Javasolt forrás lehetőségek:
 DD ROP, TÁMOP, TIOP
 Egészségügyi Minisztérium forrásai
Szükséges teendők: Az előkészítés keretében fejlesztési igényfelmérés, tervek elkészítése,
szükséges építésügyi engedélyezési teendők
Az előbb ismertetett nyolc projekt-csomagon felül számos további projekt-elképzelés
fogalmazható meg, melyek szereplői viszont a kistérségben tevékenykedő kis-és
középvállalkozások és non-profit szervezetek. Annak érdekében, hogy ezen szereplők
projektjei sikeresen megvalósuljanak, nagyon fontos a folyamatos kapcsolattartás velük,
hiszen egyrészt meg kell ismerniük azokat a célokat, prioritásokat, melyeket a kistérség
meg akar valósítani; másrészt célszerű is megismerni ezen kör projekt-elképzeléseit, hogy
ezen projektek koordináltan valósulhassanak meg és ezek között szinergia érvényesüljön.
Ezen kapcsolódó projektek lehetnek:
 a vadászturizmus,
 lovasturizmus,
 vízi-turizmus,
 az ökoporta-program,
 falusi vendéglátás.
Hosszabb távon térségi szinten megvalósítandó projektek
Jelen tanulmány készítőinek álláspontja szerint a korábbi nyolc projekt-csomag a sellyei
kistérség egészére vonatkozóan alapozza meg a további projektek sikeres megvalósítását.
Jelenleg ezen alap-projektek megvalósítása nélkül nem látjuk kivitelezhetőnek a további
befektetés-ösztönzési, ill. (élelmiszer)ipari, stb. projektek megvalósítását. A bemutatott
nyolc projekt-csomag az infrastruktúra és a humánerőforrás-fejlesztés megalapozását
célozza, ezt követően lehet csak további fejlesztési lépéseket megvalósítani.
Ilyen távlati lépések lehetnek:


az agár-ipari park,



energiafű - energia-erdő projekt,



szélessávú internet hozzáférés és telefónia fejlesztés,



határátkelő-hely létesítése.



Ős Dráva projekt elemeinek megvalósítása

Ezen projektek megvalósítása feltételezi a korábban ismertetett projekt-csomagok
megvalósítását, másrészt mindenképpen szükséges előzetes igényfelmérések elvégzése.

3.2. Projektek ütemezése és költségvetése
3.2.1. A projektek időbeli ütemezése
o A projektek ütemezésére vonatkozóan elsősorban, több általános rendezőelvet kell
látni. Ezek az alábbiak.
o Jelenleg nem állnak egzakt információk arra vonatkozóan, hogy a jövőben egyes
konkrét pályázati kiírásokhoz pontosan milyen támogatás tartalom (támogatásintenzitás) társul.
o Települési önkormányzatok és intézményei esetében a pályázatokat be kell építeni a
költségvetésbe, mind az előkészítés költségeire, mind az önrészre külön keretet kell
biztosítani. A költségvetést rendeletben kell elfogadni és módosítani is csak így lehet.
o A projektek előkészítési időigénye igen eltérő. Többnyire az építési jellegű projektek
előkészítése (kiviteli tervek, szakhatósági engedélyek) előkészítési időigénye a
legnagyobb, 3-6 hó között az általános.
o Amennyiben hitelfelvétel is társul a fejlesztéshez, a hitelígérvényt a pályázathoz
csatolni kell. A települési önkormányzatok hitelfelvételét az 1990. évi LXV. tv.
korlátozza, ezt a korlátot nem lehet túllépni. Ezen túlmenően a hiteligénylésről szóló
banki döntés min. időigénye 1 hónap.
o A pályázat benyújtását követően megindított feltételes közbeszerzési eljárás időigénye
igen eltérő. A projektek anticipált nagysága alapján legtöbbször nyílt eljárás
megindítása várható, melynek teljes átfutási ideje 4-5 hónap. Javasoljuk, hogy csak a
befogadó nyilatkozat birtokában induljon meg az eljárás. A közbeszerzési törvény
egybeszámítási kötelezettség rendelkezését mindig be kell tartani,
o Figyelembe kell venni, hogy a közbeszerzési törvényt módosításait, mivel a
jogszabály alapjául szolgáló egyik EU alapelv megváltozott.
o A pályázatok elbírálási határideje szinte sosem fér bele a pályázati útmutatóban közölt
határidőbe, így gyakran 4-6 hónapot is várni kell a döntésig.
o Tekintettel az előző pontokban szereplő kitételekre, magára a projekt előkészítésre is
kell önálló Gantt-diagramot készíteni, nem csak magához a projekt tervezett
megvalósítására vonatkozó pályázatra.
o A pozitív döntés meghozataláig (azaz a támogatás odaítéléséig), valamint
közbeszerzési eljárás eredményes lezárultáig nem kezdődhetnek meg a projekt
keretében végezni kívánt tevékenységek sem.
o A pályázati kiírásokban szerepel a konkrét megvalósítási időtartam, amely alatt a
projektet meg kell valósítani. :

3.2.2. Költségvetés (általános jellemzők)
A projektek költségvetésére vonatkozó anticipált értékeket a projekt leírások részeként
már közöltük, ismételten azokat nem részletezzük.
A költségvetések tervezett összege az aktuális pályázati kiírás szerint változhat, hiszen
számos pályázatban egyaránt limitálják a támogatás felső határát, valamint a projekt felső
méretét is. Azonban jelenleg nem állnak hiteles információk erre vonatkozóan.
A költségvetés összeállításakor mindenképpen vegyük figyelembe az alábbiakat:
 ha alábecsüljük a tervezett költségeket, akkor a támogatással le nem fedett részt teljes
egészében önerőből kell állnunk,
 a több év alatt megvalósuló beruházások esetén az infláció hatásával számolni kell
 a költségvetés összeállítására vonatkozó további instrukciók az aktuális pályázat
útmutatója tartalmazza.

3.3. Forrástábla
Az Európai Uniós Strukturális Alapjaiból, valamint a Kohéziós Alapból rendelkezésre
álló keret biztosította források elérése mellett kérdéses a támogatással le nem fedett rész
előteremtése is. Ez alapvetően három forrásból lehetséges:


saját forrás



egyéb támogatás



bankhitel

A 2007-2013-ig tartó új költségvetési időszak legmeghatározóbb forráselemei némely
esetben engedélyeznek pl. további hazai vagy Európai Uniós forrás bevonást, vagy
kamattámogatásos hitel bevonást. A konkrét pályázati kiírás egyértelműsíti, hogy van-e
lehetőség a saját forráson túlmenően egyéb forrás bevonására vagy sem.
A hazai költségvetési, illetve uniós források elérhetőségének linkgyűjteményét a
következő oldalon táblázatos formában felsoroltuk. Részletes pályázati felhívások
felsorolástól eltekintünk, mivel ezek hónapról hónapra változnak. Ezek igénybevételére
külön szabályok, előírások vonatkoznak. Közülük mindenképpen a központi és
decentralizált címzett és céltámogatási kört a nagyobb léptékű fejlesztésekhez, programok
finanszírozásához érdemes igényelni. A megyei források szerepe a következő években
folyamatosan csökkenni fog. E források felhasználására a mindenkori korm. rend.
előírásai a mérvadók.
A címzett és céltámogatások igénybevételéről önálló jogszabály, a többször módosított
1992. évi LXXXIX. törvény rendelkezik, a támogatott fejlesztések köre időszakonként
változik.. A felhasználásra vonatkozóan részletes szabályozás a 19/2005. korm. rend.-ben
található.

EU pályázati információk, linkgyűjtemény
Intézmény
Link
Különösen ajánlott oldalak
MEH Nemzeti
http://www.nfh.hu
Fejlesztési Hivatal
Dél-Dunántúli
Regionális Fejlesztési
Tanács

http://www.deldunantul.com

Magyar Regionális
Fejlesztési és
Urbanisztikai Kht.

http://www.vati.hu

Új Magyarország
Vidékfejlesztési
Program honlapja
Pályázatfigyelő

http://www.umvp.eu

Ajánlott oldalak
CFCU Magyarország
(Központi Pénzügyi és
Szerződéskötő
Egység)
Helyi Vidékfejlesztési
Iroda
Baranya Megyei
Európai Információs
Pont
FVM Vidékfejlesztési
és Szaktanácsadási
Intézet
Forrásportál

http://www.pafi.hu

http://www.cfcu.hu

http://www.hvi.hu
http://www.bmeip.hu

http://www.vkszi.hu

http://www.forrasportal.hu

Egyéb ajánlott oldalak
MTA Regionális
http://www.rkk.hu
Központja
Forrásexpress
http://www.forrasexpress.hu
ESZA Nemzeti
http://www.esza.hu
Program Irányító Iroda

Kulcsszavak
EU információk, Nemzeti
Fejlesztési Terv, operatív
programok, egyéb
dokumentumok, támogatások
Regionális hírek, EU
ismeretek,
programdokumentumok,
innováció, forrástérkép,
pályázatok
Területfejlesztés,
vidékfejlesztés, régiók,
kistérségek, EU ismeretek,
információk,
programdokumentumok,
tanulmányok, pályázatok
Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program
teljeskörű ismertetése
Pályázati információk
(ingyenes!)
Phare és Strukturális Alap
programok végrehajtása,
tenderek, szabvány
formátumok
Pályázati információk
(UMVP)
EU információk, pályázati
lehetőségek, linkek,
rendezvények
Felnőttképzés, továbbképzés,
LEADER információk,
pályázati információ
közzététel
Pályázati és egyéb
finanszírozási források
Regionális, EU képzés,
kutatás
Pályázati információk
Pályázatok meghirdetésével,
elbírálásával, a kifizetések
intézésével, illetve a

Soros Alapítvány

http://www.soros.hu

Civil Szektor Portálja
(NIOK)
Pályázati
Forráskombinációs
Adatbázis
Nemzeti Szakképzési
Intézet
Nemzeti
Felnőttképzési Intézet
EU-CIPP, Civil
Információs Pályázat
Partnerkeresés
Európai Unió
Az Európai Unió
központi szervere

http://www.nonprofit.hu

EUR-LEX (ingyenes!)

http://eur-lex.europa.eu

Integrált Közösségi és
Szolgáltató Terek

http://www.ikszt.hu

Minisztériumok
Önkormányzati
Minisztérium

http://www.otm.gov.hu

Egészségügyi
Minisztérium

http://www.eum.hu
http://www.strapi.hu

Szociális és
Munkaügyi
Minisztérium
Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési
Minisztérium

http://www.szmm.gov.hu

Nemzeti Fejlesztési és
Gazdasági
Minisztérium

http://www.nfgm.gov.hu

Közlekedési,
Hírközlési és
Energiaügyi

http://www.khem.gov.hu

http://www.forraskombinacio.hu

megvalósítás során az
ellenőrzésekkel foglalkozik.
Civil szféra, pályázatok,
ösztöndíjak, roma pályázatok
Civil szféra, jogszabályok,
pályázatok
Pályázatok, pályázatírás

http://www.nfi.hu

Szakképzés, felnőttképzés,
továbbképzés
Felnőttképzés, továbbképzés

http://www.cipp.hu

Civil szféra, pályázatkereső

http://www.europa.eu.int

Eu jogszabályok, aktuális
információk, magyar nyelven
is!
EU jogszabályok,
dokumentumok
Integrált Közösségi és
Szolgáltató Terek
pályázataival kapcsolatos
információk

http://www.nszi.hu

http://www.fvm.hu

Elsősorban
önkormányzatoknak szóló
pályázatok
NFT Strukturális Alapok
pályázatok, elsősorban
TÁMOP, TIOP
NFT Strukturális Alapok
pályázatok, elsősorban
TÁMOP, TIOP
NFT Strukturális Alapok
pályázatok, elsősorban
EMVA, LEADER+, NVT
információk, agrár és
vidékfejlesztési támogatások
NFT Strukturális Alapok és
Kohéziós Alap pályázatok,
elsősorban GOP, KEOP,
energetika, kereskedelem,
ipar, közlekedés, KKV-k,
innováció, PPP
NFT Strukturális Alapok és
Kohéziós Alap pályázatok,
elsősorban GOP, KEOP,

Minisztérium
Honvédelmi
Minisztérium
Igazságügyi és
Rendészeti
Minisztérium
Pénzügyminisztérium
Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium

Külügyminisztérium
Miniszterelnöki
Hivatal
Oktatási és Kulturális
Minisztérium

http://www.hm.gov.hu

energetika, kereskedelem,
ipar, közlekedés, KKV-k,
innováció, PPP
Jogszabályok

Jogharmonizáció,
intézményrendszer,
jogszabályok, joganyag
lefordítva
http://www1.pm.gov.hu
Jogszabályok, rendeletek,
pályázatok
http://www.kvvm.hu ,
NFT Strukturális Alapok és
www.ktm.hu
Kohéziós Alap pályázatok,
elsősorban KEOP
pályázatok, tenderek,
környezeti kárbejelentés
http://www.kulugyminiszterium.hu EU joganyagok,
dokumentumok,
intézmények
http://www.meh.hu
Pályázatok, ösztöndíjak
http://www.irm.gov.hu

http://www.okm.gov.hu

NFT Strukturális Alapok
pályázatok, elsősorban
TÁMOP, TIOP, közoktatás,
felsőoktatás, kutatás, EU
programok, ösztöndíjak

A források között szerepelhet hitel is, melyet alapvetően a pályázó számlavezető bankjától
igényelhet, bár egyre több kereskedelmi bank speciális konstrukciókat dolgoz ki a
támogatás utófinanszírozásából, valamint a visszaigényelhető ÁFA megfinanszírozásából
adódó likviditási terhek átmeneti áthidalására. Ezek ismertetésétől eltekintünk, mivel a
konstrukciók a pályázati lehetőségek és a pénzpiaci viszonyok függvényében
változhatnak.
Néhány konstrukciót most mégis tömören ismertetünk, mint kiegészítő finanszírozást a
fejlesztésekhez, mivel ez nem klasszikus kereskedelmi banki termék, hanem a kizárólag
állami tulajdonú Magyar Fejlesztési Bank Rt. termékei, s ezen bank célja a hazai
önkormányzatok és KKV-k fejlesztési lehetőségeinek finanszírozása. Az alábbi táblázat
az önkormányzati körre vonatkozó konstrukció legfontosabb elemeit tartalmazza a
teljesség igénye nélkül.
1. Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram
Megnevezés
Hitel célja
Hitel összege

Hitel típusa
Hitelfelvételre
jogosultak

Hitel felhasználása

Feltétel
Önkormányzati, beruházási célú, alap és kötelező feladatok ellátásának
finanszírozása.2
A hitel összege az 1-4. és 6-7. hitelcélok esetében a beruházás – a hitelfelvevő áfa
visszaigénylési jogosultságának megfelelően nettó vagy bruttó módon számított –
bekerülési értékének legfeljebb 95%-a, illetve a 8-9. hitelcél esetében a támogatáson
felüli rész legfeljebb 100%-a.
Éven túli beruházási hitel
A helyi önkormányzatok,
 a helyi önkormányzatok társulásai és
 a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai (az
önkormányzati társulás és a többcélú kistérségi társulás együtt: Társulás).
1. Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási célok
1.1 Ivóvízminőség javítását szolgáló beruházások
1.2 Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási beruházások
1.3 Csapadékvíz-elvezetést szolgáló beruházások
1.4 Települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos beruházások
1.5 Árvíz és belvíz elleni védekezéshez kapcsolódó beruházások
2. Általános beruházási célok
2.1 Közutak építése
2.2 Megújuló energiaforrások hasznosításával kapcsolatos beruházások
2.3 Közvilágítási és önkormányzati intézmények belső világítási hálózatának
fejlesztése, korszerűsítése
2.4 Önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása
2.5 Egyéb rendezési tervekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások
2.6. Város-és település- rehabilitáció
2.7. Települési turisztikai fejlesztések finanszírozása
2.8. Az egyetemes postai szolgáltatóval kötött szerződés alapján végzett postai

„A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.-ben az önkormányzatok részére előírt feladatok teljesítéséhez
szükséges infrastrukturális beruházások megvalósítása.
5
Módosítva a 8/2007. számú MFB Közlemény alapján. Hatályos 2007. október 15-től.
2

tevékenység (felvétel és/vagy kézbesítés) ellátásával kapcsolatos beruházások
finanszírozása 5
2.6 Egyéb, az Ötv. által a helyi önkormányzatok számára előírt kötelező és önként
vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások
3. Közoktatási célú beruházások (Beruházás a XXI. századi iskolába)
3.1 Közoktatási intézmények műszaki felújítása és rekonstrukciója
3.2 Fűtés és világítási rendszer korszerűsítése
3.3 Tornaterem, tornaszoba, játékszoba, tanuszoda, az ezekhez kapcsolódó vizesblokk
építése, felújítása
3.4 A mozgássérültek akadálymentes közlekedésének megoldásához szükséges
beruházások
4. Kulturális és sportcélú infrastruktúra kialakítása
4.1 Kulturális célú beruházások
4.1.1. Települési önkormányzatok közművelődési feladatellátása intézményi hátterének
létrehozása, bővítése és felújítása,
4.1.2. Egyéb kulturális célú beruházások,
4.2 Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiával kapcsolatos beruházások
4.2.1. Multifunkcionális sportlétesítmények létrehozása, fejlesztése
4.2.2. az Országos Labdarúgópálya Létesítési Program keretében megvalósuló
beruházások
4.2.3. Kistelepülések sportlétesítményeinek fejlesztése, felújítása
4.2.4. Sportiskolák infrastrukturális feltételrendszerének fejlesztését szolgáló
beruházások
4.2.5. Az aktív turizmus és a szabadidősport infrastrukturális feltételrendszerének
fejlesztését szolgáló beruházások
4.2.6. Egyéb sportcélú beruházások
4.3 Komplex közösségi terek létrehozása, fejlesztése
5. „Panel Plusz” Hitelprogram
6. Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése
6.1 Az egészségügyi alapellátás tárgyi eszközeinek fejlesztése
6.1.1 A kistérségi egészségházak kialakítása, önkormányzati háziorvosi, házi
gyermekorvosi, fogorvosi rendelők tárgyi eszközeinek fejlesztése
6.1.2 Az alapellátási központi/összevont ügyeletek létrehozása és tárgyi eszközeinek
fejlesztése
6.2 Önkormányzati járóbeteg szakrendelők és szakrendelő-intézetek, szűrőállomások,
gondozók fejlesztése
6.3 Sürgősségi ellátást szolgáló tárgyi eszközök fejlesztése
6.3.1 Mentőállomások építése
6.3.2 Sürgősségi osztályok felszerelése, tárgyi eszközök fejlesztése
6.3.3 Kórházi légimentő leszállóhelyek kialakítása
6.4 Gyógyintézetek infrastrukturális fejlesztése, valamint átalakítása
6.4.1 Krónikus ellátást, ápolást, rehabilitációt biztosító kórházi részlegekké,
gyógyintézetekké,
6.4.2 Ápoló-gondozó, rehabilitációs célú tartós bentlakásos vagy átmeneti gondozást
nyújtó szociális intézményekké.
6.5. Egyéb egészségügyi szolgáltatásfejlesztés
7. Informatikai közműfejlesztési hitelcél
7.1 Önkormányzati információs és infokommunikációs rendszerek (alkalmazói
rendszerek, hardver, szoftver, hálózati és kommunikációs eszközök) létrehozásához
szükséges beruházások finanszírozása
7.2 e-önkormányzati tevékenységhez, e-ügyintézéshez kapcsolódó tárgyi eszközök és
rendszerek kialakításához kapcsolódó beruházások finanszírozás
7.3 Egyéb, az e-önkormányzati tevékenységet támogató beruházások finanszírozása
8. az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai keretében meghirdetett
pályázatokhoz szükséges önrész biztosítása
8.1. Államreform Operatív Program
8.2. Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
8.3. Gazdaságfejlesztési Operatív Program
8.4. Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)
8.4.1. A KEOP pályázatainak keretében megvalósított derogációs projektek elismerhető
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Hitel pénzneme
Saját erő
Hitelfelhasználása
Kamat

Futamidő
Rendelkezésre tartás
Türelmi idő
Törlesztés ütemezése
Biztosítékok

Hitelezésből kizártak
köre

Szerződéskötési
feltételek
Folyósítási feltételek

Egyéb feltételek

(elszámolható) költségein belül elvárt megtérülő önrész finanszírozása
8.4.2. Egyéb KEOP projektek önrészének finanszírozása
8.5. Közlekedési Operatív Program
8.6. Regionális Operatív Program
8.7. Társadalmi infrastruktúra Operatív Program
8.8. Társadalmi Megújulás Operatív Program
9. az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett pályázatokhoz
szükséges önrész biztosítása
HUF
Az 1-4. és 6-7. hitelcélok esetében a beruházás bekerülési értékének minimum 5%a. A 8-9. hitelcélok esetében a hitelhez saját erő nem szükséges. A hitel elbírálása
szempontjából a saját erőbe más állami vagy közösségi támogatás is beszámítható.
A hitel felhasználható tárgyi eszköz létesítéséhez, beszerzéséhez, felújításához, a
beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó ingatlan vásárlásához, továbbá immateriális
javak beszerzéséhez.
Az 1., 3-4., 6-9. hitelcélok esetében 3 havi EURIBOR + legfeljebb 2,5%/év.
A 2. hitelcél esetében 3 havi EURIBOR + legfeljebb 3,5%/év.
A 8.4.1. hitelcél esetében a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)
pályázatainak keretében megvalósított derogációs projektek elismerhető
(elszámolható) költségein belül elvárt megtérülő önrész finanszírozására
felhasznált hitel kamata a türelmi idő alatt legfeljebb 1,5 %/év.
Lejárat: Az 1-4. és 6-7. hitelcélok esetében a szerződéskötéstől számított legfeljebb
20 év. A 8-9. hitelcél esetében a szerződéskötéstől számított legfeljebb 25 év.
Türelmi idő:
Az 1-4. és 6-7. hitelcélok esetében a szerződéskötéstől számított legfeljebb 3 év. A
8-9. hitelcélok esetében a szerződéskötéstől számított legfeljebb 4 év
Az 1-4. és 6-7. hitelcélok esetében a szerződéskötéstől számított legfeljebb 3 év. A
8-9. hitelcélok esetében a szerződéskötéstől számított legfeljebb 5 év.
Türelmi időt követően negyedéves egyenlő tőketörlesztő részletek
A finanszírozó hitelintézet belső szabályzatai szerinti, szokásos bankári
biztosítékok. Lehetőség van a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető
kezességvállalásának igénybevételére.
Nem vehet részt a hitelprogramban az a helyi önkormányzat/Társulás, amely
 adósságrendezési eljárás alatt áll,
 nem felel meg a törvényben meghatározott hitelfelvételi korlátnak,
 lejárt esedékességű, adó vagy adók módjára behajtható köztartozással vagy
hiteltartozással rendelkezik, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy
részletfizetést engedélyezett,
 a hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás
alrendszereiből juttatott valamely állami támogatással összefüggésben a támogatási
szerződésben vállalt kötelezettségét nem, vagy csak részben teljesítette.
Refinanszírozás esetén a szerződéskötési feltételeket a finanszírozó hitelintézet
saját belső szabályzatai alapján határozza meg.
A közvetlen finanszírozás esetén az MFB Rt. saját szabályzata alapján határozza
meg.
A folyósítás számla, vagy a számvitelről szóló törvény szerinti más számviteli
bizonylat alapján történik. A hitel a hitelkérelem finanszírozó hitelintézethez
történő benyújtását követően és az azt megelőző 6 hónap során keletkezett,
bizonyíthatóan a beruházás és/vagy felújítás megvalósításával kapcsolatban
felmerült költségek finanszírozására használható fel. A folyósítás további
feltételeit a finanszírozó hitelintézet saját belső szabályzata alapján határozza
meg.
A 8.4.1. hitelcél keretében megvalósított derogációs projektek elismerhető
(elszámolható) költségén belül elvárt megtérülő önrész mértékét a támogató
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igazolja.
A 8.4.1. hitelcél keretében megvalósított derogációs projektekhez legfeljebb 50
milliárd forint keretösszegig kapcsolódhat kamattámogatás.

Kérelem benyújtása

4

A hitelszerződés egyéb feltételeit a finanszírozó hitelintézet saját szabályzata
alapján határozza meg..
hitelkérelmet a refinanszírozott hitelintézetekhez, vagy közvetlenül az MFB Zrt.-hez
lehet benyújtani. A finanszírozó hitelintézet kiválasztására a közbeszerzésekről
szóló jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A hitelprogramban résztvevő
refinanszírozott hitelintézetek listáját az MFB Zrt. honlapján, a www.mfb.hu címen
teszi közzé.
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4. Összefoglalás
A Sellyei kistérség Baranya megye gazdaságilag legelmaradottabb térsége, a
fogadóképességhez szükséges infrastruktúra jelentős hiányaival. Az utóbbi évek jelentős
erőfeszítései ellenére még nem állt meg a leszakadás folyamata. Több mint 15 éve
folyamatos és tartós magas munkanélküliséggel küzdő, leghátrányosabb helyzetűek közé
sorolt kistérség. A legsürgősebb cél ezen leszakadás továbbterjedésének
megakadályozása, majd ezt követően a kitörési pontok mentén a kistérség fejlődési
pályára történő állítása.
A közeljövőben mindenképpen az alábbi területeken az összehangolt fejlesztéseket
megvalósítani.
 közlekedési kapcsolatok fejlesztése,
 gáz-, szennyvízhálózat kiterjesztése,
 turisztikai fejlesztések: öko-, lovas-, viziturizmus, termál- és gyógyturizmus,
műemléki turizmus,
 településkép fejlesztési akciók: helyi arculat kialakítása, belvízelvezetés, belterületi
utak rekonstrukciója, fásítások ,
 táj-és ökológia gazdálkodás fejlesztése, agrár-élelmiszeripari park létrehozása,
 speciális vállalkozói képzési programok indítása, hiányszakmákra irányuló szakképzés
beindítása,
 közigazgatás korszerűsítése: e-ügyintézés, épületek akadálymentesítése,
 szociális felzárkóztató, esélyegyenlőséget biztosító, a munka világába történő
reintegrációt segítő képzések beindítása,
 helyi jóléti ellátó rendszer fejlesztése.
A kistérség számára növekedési esélyt jelentene az országhatár megnyitása a térségben.
Tipikusan olyan térség, amelyben a helyi gazdaság fejlesztése egyszerre igényli a hálózati
infrastruktúra fejlesztését és mindennemű vállalkozási kezdeményezés felkarolását, sőt e
készség és képesség ösztönzését is, valamint széleskörű és célzott humánerőforrásfejlesztést is. Erre már csak azért is szükség van, mert gyengébb talajadottságú
mezőgazdasági tájkörzet, viszonylag kevésbé fejlett gazdálkodási és művelési kultúrával.
Sajátos klimatikus előnyeivel ugyanakkor perspektivikus gyógy-, fűszer- és
zöldségtermelő körzet lehet. A megindult biotermelési programok sikeres kifutása
lényegesen módosíthatja mezőgazdaság termelési szerkezetét. Rendkívül rossz
elérhetőségének köszönhetően természeti értékeit - melyek zöme a Duna-Dráva Nemzeti
Park része - nagymértékben megőrző, azokat népi építészeti emlékekkel színesítő
kistérség, amely összehangolt fejlesztések eredményeként a mostani depressziós
állapotából sikeresen válhat a Cork-i dekrétumban megfogalmazott vonzó vidéki tájjá.
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Szinte biztos, hogy a felsorolt, égetően sürgős fejlesztések - figyelembe véve a kistérség
jelenlegi adottságait - célirányos kormányzati segítség nélkül önerőből nem
megvalósíthatók.
Természetesen a jól összehangolt lobbi tevékenység megkezdése előtt a Sellyei kistérség
szereplőinek is komoly önépítkező munkát kell megvalósítaniuk. Konszenzust kell
kiépíteni a szereplőknek a fejlesztési célok és prioritások elfogadásában; ütőképes
területfejlesztési-pénzügyi-műszaki szakemberekből álló szakember gárdát kell felállítani,
hiszen nem csak a pályázatok elő- és elkészítése igényel komoly anyagi és szellemi
erőforrást, hanem a megvalósítás és az üzemeltetés is.
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