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Melléklet a 12/2013. (II. 15.) közgy űlési határozathoz  

Tolna megye jöv őképe (2030) 
     / „Otthon lenni Tolna megyében”/ 
 
Legfontosabb feladatunk, hogy a Tolna megyei emberek boldogok, elégedettek 
legyenek, aktívan és egészségesen éljenek  városban és a vidéki kistelepüléseken 
egyaránt, és ezáltal „Otthonuknak tekintsék Tolna megyét”. A vonzó városi és vidéki 
élettér megteremtésével, a tervezett fejlesztésekkel biztosítjuk a fiatalok helyben 
maradásához szükséges feltételeket és a munkavállalást. 
 A gazdasági szervezetek ágazatonkénti és termékpályánkénti összefogásának 
ösztönzésével; új, az együttműködésekre épülő K+F+I központok kialakításával a 
helyi erőforrásokra építve megerősítjük a megye gazdasági potenciálját, új 
munkahelyeket hozunk létre. 
Különös hangsúlyt fektetünk a vidékfejlesztésre, a helyben előállított mezőgazdasági 
alapanyagok magas hozzáadott értékű helyben történő feldolgozására és piaci 
értékesítésének elősegítésére. Ösztönözzük a mezőgazdasági termelőket, a széles 
körű termelői összefogásokra, az őstermelőket, kistermelőket a biotermelésre, 
elősegítjük a helyi gazdák agrármarketing tevékenységét a Tolna megyében 
előállított mezőgazdasági termékek (termények) piaci értékesítésének javítása 
érdekében. Megerősítjük a megyében hagyományosan jelenlévő iparágakat (bőr-és 
textilipar, élelmiszeripar, gépgyártás, fémfeldolgozás), biztosítjuk piaci részesedésük 
növelését, termékfejlesztésüket előtérbe helyezve a (pl.: kézműves) magasabb 
hozzáadott értékű termékek előállítását, piaci értékesítését. 
A megye rendkívül gazdag természeti erőforrásainak és épített környezetének 
szélesebb körű megismertetésével, tematikus összekapcsolásával olyan turisztikai 
vonzerőt kívánunk adni Tolna megyének, hogy mind a nemzeti, mind a nemzetközi 
turisztikai kínálati piacon ismert és keresett legyen. A megye városait és azok 
közvetlen vonzáskörzetét együtt (funkcionális térségként) fejlesztve elősegítjük a 
város és vidék együttműködését, együtt gondolkodását, támogatva ezáltal a városok 
közelében lévő falvak fejlődését, fejlesztését is. Önálló térségfejlesztési programok 
indításával kiemelten kívánjuk fejleszteni a megye középső, fejletlenebb, 
infrastruktúra hiányos, aprófalvas területeit elősegítve az ott élők életkörülményeinek 
javítását, a megyén belüli területi különbségek csökkentését. A megyét érintő közúti, 
vasúti közlekedési infrastruktúra fejlesztésével a településkapcsolati hiányok 
felszámolásával elő kívánjuk segíteni a megye, a megyén belüli települések, a 
térség- és településközpontok elérhetőségét. Szekszárd, mint megyei fejlesztési 
pólus fejlődését támogatjuk központi és idegenforgalmi funkcióinak megerősítésével, 
illetve megyei szintű gazdasági-logisztikai központi szerepének kialakításával.  
A civil szervezetek aktív szerepvállalásával élettel töltjük meg a kulturális és sport 
létesítményeinket, aktív közösségfejlesztő munkával megerősítjük a helyi identitás 
tudatot. A szomszédos megyékben (Somogy, Baranya) lévő egyetemi háttérre, 
szakmai tudásra építve, valamint a helyi adottságokra alapozva szak-és felsőoktatási 
képzéseket, átképzéseket szervezünk, melyeket folyamatosan a munkaerő-piaci 
igényekhez igazítunk. 
Támogatjuk a Paksi Atomerőmű blokképítéséhez kapcsolódó szak-és felsőfokú 
képzések indítását, illetve elősegítjük a megyében működő gazdasági szervezetek 
beruházás előkészítésében és megvalósításában való minél szelesebb körű 
bevonását. 
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Horizontális célok, elvek:  
 

- együttműködésre épülő fejlesztések 
- környezettudatos és fenntartható fejlesztések 
- munkahelymegtartást és/vagy munkahelyteremtést támogató fejlesztések 
- családbarát fejlesztések 
- elsősorban helyi erőforrásra épülő fejlesztések 
- vállalkozásbarát fejlesztések 
- innovatív fejlesztések 
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Célrendszer 
 
Átfogó célok, stratégiai célok és jelentősebb prioritások: 
 
I. A megye gazdasági potenciáljának növelése, a vál lalkozói aktivitás er ősítése  
 
I.1. Új K+F+I és logisztikai központok kialakítása vállalkozói együttműködések 
létrehozásával iparáganként, termékpályánként 
 
I.1.1. Szekszárdi szőlészeti és borászati kutatás-fejlesztési központ kialakítása a 
Pécsi Tudományegyetem szakmai együttműködésével 
 
 A Borvidék nagy múltja, kiváló termőhelyi adottságai és minőségi borai jó 
alapot nyújtanak a további fejlődésre. A termék- és termelésfejlesztésben szükséges 
tudásbázissal a Pécsi Tudományegyetem rendelkezik, mely a helyi szőlészek és 
borászok szakmai tapasztalatával a Szekszárdi és Tolnai Borvidék hasznára válhat. 
 
I.1.2. Dombóvár és Tamási központtal mezőgazdasági célú K+F bázis kialakítása a 
Kaposvári Egyetem szakmai együttműködésével 
 
 A jó termőhelyi adottságoknak megfelelően megosztható a kutatóközpont a 
két település között. Mindkét város térségében hagyományosan nagy súllyal bír a 
mezőgazdaság, melynek továbbfejlesztésében a Kaposvári Egyetem nyújthat 
segítséget. 
 
I.1.3. Energetikai K+F bázis kialakítása Paks és Tamási központokkal 
 
 Pakson a mérnöki szaktudás kamatoztatása egyéb energetikai célú 
beruházások megvalósítására és a Paksi Atomerőmű blokkjainak bővítése 
érdekében, valamint Tamásiban helyi kezdeményezésű megújuló energia 
felhasználásra alapozva kutatóközpont létrehozása.  
 
I.1.4. A helyi mezőgazdasági alapanyag termelési igényekhez igazított helyi 
logisztikai alközpont kialakítása funkcionális térségenként 
 
 A termelési hatékonyság a szállításban, raktározásban is fontos. Ezért 
szükséges a helyi logisztikai bázisok racionalizálása, ahol szükséges, ott pedig a 
kapacitás növelése. 
 
I.1.5. A helyi alapanyag termelési igényekhez igazított térségi logisztikai bázisok 
kialakítása a megyét érintő jelentősebb vasúti, közúti, vízi közlekedési 
csomópontokban 
 
 A termékek szállításához szükséges az országos, illetve nemzetközi folyosók 
mentén logisztikai főközpontok kialakítása, tekintettel a csomóponti helyzetre, 
valamint a termékek szállítási távolságára. Fontos a csomópontok és kikötők 
megközelíthetőségének javítása szárazföldön és vízen egyaránt.  
 
 



 



 

 
I.2. Piacképes, hagyományosan jelenlévő ipari ágazatok fejlesztése (élelmiszeripar, 
textil- és bőripar, gépgyártás, fémfeldolgozás) 
 
I.2.1. Tejipari alapanyagokra épülő termékfejlesztés, élelmiszeripari gépgyártás 
szekszárdi központtal 
 
 A már meglévő tejipari termékek folyamatos fejlesztése, ennek következtében 
az ágazat piaci részesedésének növelése. Fontos a potenciálisan számba vehető 
tejipari kapacitások jobb kihasználása, speciális, magas hozzáadott értékű (pl. egyedi 
kézműves) termékek előállítása. 
 
I.2.2. A megyei (elsősorban Bátaszék, Bonyhád, Szekszárd, Tolna és térsége) bőr- 
és textilipari kapacitások növelése az ágazaton belüli piaci részesedés növelésével 
 
 Hagyományosan jelenlévő ágazatok, melyek országos jelentőséggel bírnak. 
Szakembergárdájuk, foglalkoztatottaik száma jelentős, piaci részesedésük növelése, 
új piaci szegmensek keresése, termékeik fejlesztése stabilitásuk érdekében 
szükséges. 
 
I.2.3. A helyi mezőgazdasági alapanyagokra épülő magas hozzáadott értékű 
élelmiszer- és feldolgozóipari kapacitások kiépítése a növénytermesztés és az arra 
épülő állattenyésztés gazdasági egyensúlyára alapozva, funkcionális térségenként 
 
 A jó termőhelyi adottságokra és jó minőségű helyi alapanyagokra alapozható 
feldolgozóipar, mely az alapanyag-termeléshez képest lényegesen magasabb 
hozzáadott értékkel bír. A terméshozamok kiszámíthatósága érdekében szükséges 
az öntözhető területek növelése. A szántóföldi növénytermesztés mellett a magasabb 
élőmunka igényű zöldség- és gyümölcstermesztés és egyéb kertészeti 
tevékenységek arányának növelése indokolt. Ezek a foglalkoztatásra is jótékony 
hatással vannak, illetve javítják az agrárium jövedelmezőségét. 
 
I.2.4. A már működő ipari parkok és ipari övezetek fejlesztése, különös tekintettel az 
ágazati igényeket kiszolgáló infrastruktúrafejlesztésre, a városok és vonzáskörzetük 
igényeire épülő inkubáció- és szolgáltatásbővítés az ipari parkokban 
 
 Az ipari parkok versenyhelyzetének javítása a szolgáltatások számának 
növelésével, valamint minőségük javításával. Az infrastruktúrafejlesztés (az 
atomerőmű bővítése) kedvez az építőipar újbóli fellendülésének is. Széleskörű 
inkubációs lehetőségek biztosítása a vállalkozások számára. 
 
I.2.5. Regionális szintű gazdasági és piaci együttműködések elősegítése klaszterek 
által 

A piaci versenyben való javuláshoz szükséges - földrajzi távolságon, illetve 
ágazatokon alapuló - összefogások, partnerségek segítése. A dél-dunántúli régión 
belül fontos Tolna megye gazdasági szerepének erősítése. 

 
I.2.6. A megyei (elsősorban Szekszárd és Bonyhád térsége) gépgyártási kapacitások 
erősítése elsősorban az autóipari, szerszámgép gyártás területén 
 



 

 Jelentős német nemzetiségű, német ajkú lakosság, valamint a megye erős 
német gazdasági kapcsolataira épülő gazdaságfejlesztési lehetőségek kihasználása 
elsősorban a világhírű német gépgyártási tapasztalatokra alapozva. 
 
I.2.7. A szén-és kőbányászat újraélesztése és arra épülő gazdaságfejlesztés 
Nagymányok és Váralja térségében a környezeti fenntarthatóság figyelembevételével 
 
 A megye Baranya megyével határos területe jelentős mennyiségű 
ásványkinccsel rendelkezik, melynek feltárása az energiaárak növekedésével 
gazdaságilag indokolható. A bányászati tevékenységgel és az arra épülő, illetve azt 
kiszolgáló szolgáltatásokkal a térségben élők foglalkoztatása jelentős mértékben 
javítható. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 
I.3. A megye természeti erőforrásainak és épített környezetének szélesebb körű 
megismertetése, potenciáljának javítása és tematikus összekapcsolása 
 
I.3.1. Védett építészeti értékek gazdasági és turisztikai hasznosításának elősegítése 
 
 A megyében található kúriák, kiskastélyok országos vagy helyi védettség alatt 
kihasználatlanul állnak. Állagromlásuk megállítható és visszafordítható lenne 
hasznosításukkal. Ezek egy része a településektől kissé távolabb fekszik, de a mai 
lehetőségekkel, alternatív infrastruktúrával elláthatók. Elsősorban 2- és 3 csillagos 
szálláshelyek kialakítása indokolt a bakancsos és kerékpáros turizmus számára, 
illetve közösségi funkciók preferálhatók. 
 
I.3.2. Országos jelentőségű védett természeti területek  
 
 Feltáratlanok a megyében az országos hírű, de célállomásként még nem 
eléggé keresett védett területek. Ezekhez feltétlen szükséges látogató és információs 
központok hiányoznak, a terület bejárhatósága és megközelíthetősége sem 
optimálisan biztosított (pl. Gemenci kisvasút indítása Szekszárdról, Gyulaj szervezett 
látogathatóságának hiánya, a Mecsek ÉK-i feltárása látogatóközponttal (Váralja), a 
Pacsmagi-tavak átfogó turisztikai hasznosítása.) A védett természeti területek 
turisztikai szempontból rendkívül jó lehetőséget biztosítanak a megye számára. A 
csodálatos természeti környezetben biztosíthatók a minőségi, a mai kor 
követelményeinek megfelelő vadász-, horgász-, fotó turizmust kiszolgáló 
létesítmények és az igényeket kielégítő szolgáltatások. 
 
I.3.3. Sió turisztikai hasznosítása 
 
 A Sió összeköti az ország vízrajzának két kiemelkedő természeti kincsét, a 
Balatont és a Dunát. A mintegy 120 km szakaszból 100 km a megyén keresztül 
halad, és a városoktól távol, a megye még turisztikailag feltáratlan területeit szeli át. 
A meder rendezésével javulna a vízgazdálkodás, illetve biztosítva lenne a használat 
a vízi turizmus számára, a töltéseken kerékpárutat lehetne kialakítani. A fejlesztés 
szervesen kapcsolódna a Balaton kiemelt üdülőövezetéhez, gazdagítaná az ottani 
kínálatot és programot kínálna a meghosszabbított szezonban. 
 
I.3.4. Duna-menti rekreációs térség kialakítása 
 Két város és három község (Dunaföldvár, Paks, Bölcske, Gerjen, Fadd-
Dombori) kivételével településektől távol halad a megye K-i határán mintegy 100 km 
hosszan a legnagyobb magyarországi folyó. Ez a természeti adottság, valamint a 
kialakult holtágak, öblök, a gemenci állat– és növényvilág kincsei miatt alkalmas lehet 
a régióban minőségi szállás– és vendéglátóhelyek kialakítására, a vízi sportokra, 
horgászturizmusra, rekreációs térség kialakítására. A közelmúltban megépült M6 
autópálya a bel- és külföldi turizmus számára egyaránt jól megközelíthetővé teszi ezt 
a térséget. 
 
I.3.5. Termál- és gyógyturizmus megyei központjainak további fejlesztése, új 
központok létesítése 
 



 

 Két jelentősebb létesítmény működik a megyében, egyik Dombóváron a másik 
Tamásiban. Míg az előbbi magas színvonalú szálláslehetőséggel és egészségügyi 
szolgáltatással is bír, az utóbbinál az akadálymentes megközelíthetőség és 
használat az, ami nemzetközileg is egyedülálló. Ez utóbbi esetében a közeli kemping 
és egyéb szálláshelyek továbbépítése preferálható, valamint igen széles körű 
marketing-tevékenység szükséges az országos és a nemzetközi turisztikai 
vérkeringésbe való bekapcsolódáshoz. 
Mindkét település számára egy várható nemzetközi szintű vasúti (és közúti) 
megközelíthetőség kiépítése óriási előrelépést jelentene. 
Ugyanakkor fontos megemlítenünk és további fejlesztésékkel érintenünk a helyi 
jelentőségű bonyhádi és dunaföldvári termálfürdőt, valamint a tervezett paksi és 
szekszárdi gyógyfürdőt is, melyek tovább fogják bővíteni a regionális és megyei 
termál-és gyógyvíz kínálatot. 
 
I.3.6. A Szekszárdi és Tolnai Borvidék és a pincefalvak borturisztikai és 
gasztronómiai kínálatának növelése 
 
 Az elmúlt években méltán elismert lett mind országosan, mind nemzetközileg 
a borvidék, több év borásza cím került a megyébe, Szekszárdra.  Kitörés lehet az 
együttműködés, országos és nemzetközi hírű programok, fesztiválok szervezése, 
igényes és különböző színvonalú szálláshelyek és vendéglátóegységek kialakítása, 
valamint kapcsolódás egyéb kulturális és turisztikai akciókhoz. Több száz pincéből 
álló pincefalu (Bölcske, Paks, Györköny, Sióagárd)  található a megyében, melyből 
országosan is csak néhány van. Kedvező közúti megközelítéssel az M6 mentén 
további baranyai (villányi) és Bács-kiskun megyei (hajósi) pincefalvak érhetők el. 
Ezek együttműködésével, pincefalvankénti központok kialakításával, a szállás és a 
vendéglátás lehetőségeinek bővítésével kiváló turisztikai attrakciók alakíthatók ki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 
II. Társadalmi megújulás, az élhet őbb környezet megteremtése  
 
II.1. A mindenkori piaci igényekhez igazított megyei szakképzési rendszer kialakítása 
 
II.1.1. A gazdasági igényekhez igazított, gyakorlatorientált szakképzési rendszer 
kialakítása, a szakképzési lehetőségek bővítése 
 
 A piaci igényt nem támasztó szakmákra való képzések helyett újakra lenne 
szükség (például informatikai, műszaki, közösségfejlesztői, stb.), illetve a nem 
piacképes képzéseket fel kéne váltani piacképesekkel. Olyan szakmák képzése 
lenne célszerű, ami a valódi munkaerő-piaci igényekhez igazodik, amivel helyben 
tudnának elhelyezkedni a szakemberek és így sokan nem a megyén kívül 
keresnének munkát.  
 Ebben részt vállalhatnának a megye gazdasági szereplői is, gyakornoki programok 
biztosításával, illetve magának a gyakorlati oktatásnak a szakmai alakításával, 
formálásával. Mindehhez elengedhetetlen a rendszeres kommunikáció és 
kapcsolattartás a munkaadók és képzőhelyek között. 
 
II.1.2. Felnőttképzési (műszaki szakképzési) központok létrehozása a megyében 
 
 Elsősorban a Paksi Atomerőmű bővítéséhez kapcsolódóan, illetve a megye 
piaci igényeihez igazodó műszaki képzés indokolt lenne, ami hozzájárulna a megye 
szakképzésének minőségi javításához, ezzel is helyben tartva a továbbtanulókat. 
 
II.1.3. Az oktatás modernizálása (digitalizálás, e-oktatás) 
 
 A szakoktatás digitális modernizációjával javulhatna az oktatási 
esélyegyenlőség városi és falusi diákok között. Elektronikus oktatási anyagokkal, 
tantervi hálóval, vizsgarendszerrel megszűnhetnének a földrajzi adottságból eredő 
hátrányok a vidéki térségben is. 
 
II.1.4. Helyi közösségi identitásfejlesztést és kulturális életet elősegítő 
közösségfejlesztő szakemberképzés indítása 
 
 Olyan komplex képesítésű szakemberekre lenne szükség, akik a művelődési 
házakban és kulturális intézményekben képviselik a humánus érdekeket, szociálisan 
érzékenyek, moderátorként (közvetítőként) pedig elősegítik a helyi szerveződéseket. 
A közösségfejlesztő szakemberek feladata, hogy összefogva a helyi igényeket, 
kihasználva a helyi lehetőségeket a közösségtudatot erősítsék. 
 
 
II.2. A megye korszerkezetének fiatalítása 
 
II.2.1. Családbarát foglalkoztatáspolitika, az atipikus foglalkoztatás lehetőségeinek 
kiterjesztése 
 
 Távmunkával, részmunkaidős foglalkoztatással, bedolgozással, családi 
termeléssel, illetve a közmunkaprogram racionalizálásával javulhatna elsősorban a 
falvak munkanélküliségi rátája, valamint a nők foglalkoztatási helyzete. 



 

 
II.2.2. Életminőség javítása és vonzó élettér kialakítása a településeken gazdasági 
funkcióbővítéssel 
 
 Indokolt a településeken a szolgáltató szektor szerepének növelése, a 
kereskedelem volumenének növelése, az áruválaszték bővítése, kulturális és 
szabadidős tevékenységek lehetőségének megteremtése. A kreatív ipar 
megjelenése városokban és falvakban egyaránt hozzájárulna az életminőség 
javulásához, az élhetőbb környezet megteremtéséhez. 
 
II.2.3. Bérház (lakás) és háztáji program bevezetése az apró- és kisfalvakban 
 
 A fiatalok lakáshelyzetének megoldására kiemelt feladat, hogy ezzel is 
elősegítsük a helyben maradásukat, megakadályozzuk a falvak, illetve városok 
további népességcsökkenését. 
 
II.2.4. Fiatal vállalkozók támogatása, vállalkozásösztönzés 
 
 A fiatalok elvándorlásának mérsékléséhez, helyben tartásukhoz fontos 
gazdasági ösztönzők alkalmazása is. A fiatalok, pályakezdők vállalkozásösztönzése 
támogatásokkal, pályázatokkal. 
 
II.2.5. Kulturális és rekreációs lehetőségek bővítése városokban és falvakban 
egyaránt 
 
 Közösségfejlesztő céllal, valamint az egészséges életmódra nevelés 
eszközeként a sportolás megszerettetése és a kulturális lehetőségek kiterjesztése. A 
közösségi, kulturális és sportesemények elősegítik a helyi identitás erősödését, 
valamint az igények, szükségletek minőségi javulását, élhetőbb környezetet 
biztosítanak, teremtenek a településen, amely vonzó tényező lehet a fiatalok 
számára is. 
 
 
 
III. A vidékies térségek gazdasági szerepvállalásán ak meger ősítése és vonzó 
vidéki élettér megteremtése  
 
III.1. Mezőgazdasági alapanyagokra épülő nagy hozzáadott értékű termék előállítás, 
feldolgozás, piaci értékesítés és agrármarketing tevékenység termelői 
együttműködéssel 
 
III.1.1. TÉSZ-ek, BÉSZ-ek, termelői csoportok létrehozása termékpályánként 
 
 A termelői együttműködések lehetőséget biztosítanak arra, hogy 
termékpályánként gazdálkodók a közös fejlesztéseket költséghatékonyan meg tudják 
valósítani. A beszerzés, az értékesítés és a közös marketing jelentősen javítható a 
gazdálkodói kör számára, továbbá a működő vállalkozások saját jövedelmezőségét 
is elősegíti. 
 



 

III.1.2. Funkcionális térségenként a helyi feldolgozó- és élelmiszeripari kapacitások 
kiépítése termelői összefogással 
 
 A helyben megtermelt alapanyagokra termelői tulajdonú feldolgozóipari és 
élelmiszeripari kisüzemek létrehozása a termelői közösségek több lábon állásának 
biztosítása érdekében, valamint a helyi foglalkoztatás javítására. Előtérbe kell 
helyezni és kiemelten kell támogatni a nagy élőmunka igényű kertészeti 
tevékenységeket, a zöldség- és gyümölcstermesztést, a gyógynövénytermesztést és 
az ezekre épülő feldolgozóipart, valamint az állattenyésztést és a hozzátartozó 
élelmiszeripart. 
 
III.1.3. Apró- és kisfalvas térségek elérhetőségének javítása 
 
 A települések közötti közúti, vízi és vasúti közlekedés javításával, a 
tömegközlekedés hatékony átszervezésével gazdasági beruházások ösztönzése, 
továbbá a munkába járás és a hivatásforgalom elősegítése és javítása. A vidékies 
térségben a beruházások megvalósításához szükséges új infrastrukturális háttér 
kialakítása. 
 
III.1.4. A helyben előállított termékek piaci értékesítésének elősegítése 
 
 Helyi piacok, piacterek kialakítása a helyben termelt termékek értékesítésének 
elősegítésére, a vidéki lakosság jövedelemszerző tevékenységének javítása 
érdekében. A háztájiban, illetve az államilag szervezett közmunka programok, 
szociális földprogramok, szociális szövetkezetek által megtermelt termények 
közétkeztetésben és a helyi bolthálózatokban történő értékesítésének támogatása. 
 
III.1.5. Minőségi haltenyésztés és –feldolgozás 
 
 A halastavak hatékonyabb kihasználásával, technológiai korszerűsítésével, a 
haltenyésztés minőségi javításával és az erre épülő új halfeldolgozó üzemek 
létesítésével a piaci igényekhez igazított halászati tevékenység kialakítása Tolna 
megyében. 
 
III.1.6. Falusi vendégasztal működtetésének elősegítése 
 
 A helyi falusi életvitel, gasztronómia, egyedi kulturális szokások 
megismertetése a vidéki vendéglátás népszerűsítésével, a belföldi turizmus helyi 
élénkítésével. A vidéken élők helyben maradásának elősegítése, a helyi 
jövedelemszerző tevékenységek szélesítésével. 
 
III.1.7. A klímaváltozás negatív hatásainak mérséklése 
 
 A csapadék eloszlása egyenetlen, aszályok és villámárvizek váltakoznak. 
Ezért megfékezésük érdekében szükséges a felszíni vízfolyások közvetlen 
környezetében természetes víztározók építése, kialakítása, melyek az öntözésen és 
az árhullámok (árvizek, belvizek) felfogásán keresztül segítik a mezőgazdaságot és 
védik az épített környezetet. Szükséges a meglévő öntözőművek, öntözőrendszerek, 
vízelvezető árkok, árvízvédelmi árkok rendbetétele, továbbfejlesztése. 
 



 

 
III.2. Vidéki életminőség javítása és a rurális térség népességmegtartó 
képességének elősegítése 
 
III.2.1. A helyi és helyközi mobilitás elősegítése (esélyegyenlőség elve alapján) 
 
 Célirányos és igény szerinti közlekedés biztosítása kisebb településeken. 
Alternatív közlekedési módok preferálása szociálisan rászorulók és igénylők részére. 
 
III.2.2. Helyi erőforrásokra támaszkodó energiahasznosítás 
 A helyi és természeti energiaforrások (geotermikus-, nap- és szélenergia, 
biomassza, biogáz és termálvíz) jobb kihasználásával a vidéki élettér vonzóvá tétele, 
a helyi gazdasági aktivitás elősegítése. 
 
III.2.3. Mobil és helyi szolgáltatások megteremtése kistelepüléseken 
 
 A vidéki térségekben nem elérhető vagy nem kielégítő mértékben jelen lévő 
szolgáltatások helybe hozása mobil szolgáltatással: alap szociális, egészségügyi, és 
közszolgáltatások, valamint új piaci alapú szolgáltatások biztosítása, boltok nyitása a 
helyi igényekre alapozva, helyi(családi) vállalkozások létrehozásával 
 
III.2.4. Szabadidősport önszerveződésének támogatása és intézményi hátterének 
biztosítása 
 
 A hasznos szabadidő eltöltés feltételeinek megteremtése vidéken, mely 
elősegíti a helyi identitástudat erősödését, a helyi közösségfejlesztést és ezáltal a 
fiatalok helyben maradását. 
 
III.2.5. Minta ökotelepülés kialakításának lehetősége, ökologikus gondolkodás 
elsajátítása  
 
 Természet közeli megoldások alkalmazása, biogazdálkodás elterjesztése, az 
agrárkörnyezet-gazdálkodás népszerűsítése, a természetközeli-oktatás (erdei iskola) 
széleskörű elterjesztése a hosszú távú, fenntartható fejlődés biztosítása érdekében. 
Környezettudatos építési módok és infrastruktúrák alkalmazása. 
 
III.2.6. A vidéki letelepedést segítő támogatások bevezetése, helyi 
adókedvezmények biztosítása (szabad vállalkozási övezet) 
 
 Helyi adókedvezményekkel és jogi szabályozással növelhető a vállalkozási 
kedv a vidékies térségekben is, így munkahelyek jöhetnek létre a falvakban, amely 
elősegíti a fiatalok helyben maradását. A nagyberuházások számára biztosított 
jelentősebb adókedvezmények részben ellensúlyozni tudják a vidék infrastruktúra 
hiányos állapotát, jelentős fejlődést, kitörést biztosíthatnak a vidéki térségek 
számára. 
 



 

 



 

 


