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- PhD kutatási téma: Ormánság komplex elemzése.

- Kutatás egyik pillére a fejlesztési lehetőségek.

- „Trendek és irányzatok”

- Spanyol közmondás: „Ha boldog akarsz lenni, egyél 

jókat.”

- „Utazni mindenki szeret!” „Utazni mindenki szeret?”

Bevezetés



1986: Carlo Petrini: „Slow food”

- Piacra járás

- Ételkészítés

2005: „locavore mozgalom”

- Helyi piacok

- Helyi termelők

- Háztáji termelés

Helyi termék: rövid ellátási lánc

Kézműves termék:  

- Helyi kötődés  (alapanyagok, recept, elkészítés módja)

- Természetes összetevők

- Hagyományos és rövid kereskedelmi lánc is lehet

Helyi termékek – kézműves termékek



A vásárlói magatartás modellje.

Forrás: Kotler-Keller 2006, 209.o.

Marketingeszközök: kommunikáció, termék.

Egyéb ösztönző: kulturális hatás.

Fogyasztói személyiségjellemző: kulturális.

Fogyasztói pszichológia: motiváció, tanulás.

Budapest versus vidék

4P – 4E

A vásárlói magatartás



Forrás: http://stiefel.hu/uploads/images/Hirdeteses_terkepek/BaranyaMegyeHirdeteses_2013.jpg Saját szerkesztés. 

Az Ormánság jellemzői



Adatok forrása: KSH.

Az Ormánság jellemzői - lakosság



Adatok forrása: KSH.

Az Ormánság jellemzői - foglalkoztatás



Adatok forrása: KSH.

Az Ormánság jellemzői - foglalkoztatás



- XIX század végétől változó intenzitással a mezőgazdaság a 

meghatározó a térségben,„ormákon” (magaslatokon) 

halászhelyek, az ember és a természet harmonikus együttélésén 

alapuló, jól és hatékonyan működő gazdálkodási rendszer.

- A vízszabályozás változtatott döntően. 1879: szegedi árvíz, 1884. 

évi XIV. tc-be foglalt tiszai törvény, 1885. évi XXIII. tc-beli vízjogi 

törvény, felgyorsuló folyószabályozás, az ártéri gazdálkodás 

eltűnése

- A fenntartható és hagyományos termelési módok helyett 

(például gyümölcsösök, ártéri gazdálkodás, halászat) extenzív 

szántóművelés az 1960-as évektől.

- Az ős-Dráva program célkitűzései között jelentős az ártéri 

gazdálkodás fejlesztése és összességében a lakosság nagyobb 

részének bevonása a mezőgazdasági termelésbe.

- A közfoglalkoztatás lehet kiinduló alap, de nem megoldás.

Az Ormánság mezőgazdasági termelése



- A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája, 

támogatott „tranzitfoglalkoztatás”, amelynek célja, hogy a 

közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, illetve bekerüljön az 

elsődleges munkaerő-piacra, ezzel párhuzamosan csökkentve 

vagy eltörölve a részükre folyósított transzfer jövedelmeket. 

- Természetesen a közfoglalkoztatás résztvevői nincsenek 

megfosztva a munkavállalói jogoktól, azokat a teljes folyamat 

alatt fenntartják.

- Közfoglalkoztatók: valamilyen állami vagy önkormányzati 

feladatot ellátó, vagy helyi, illetve azon túlmutató közösségi 

tevékenységet végző szervezet. Ilyen például a helyi és 

nemzetiségi önkormányzat, vízügyi igazgatóságok, 

erdőgazdaságok, nemzeti parkok, az egyház, az önkormányzat 

által létrehozott gazdálkodó szervezet, a szociális szövetkezet.

- Magyarországon a Sellyei kistérségben a legmagasabb a 

közfoglakoztatottak száma.

Közfoglalkoztatás



- 2019: Drávacsehin vágóhíd és húsfeldolgozó üzem, 

Szaporcán sertéstelep épült fel (Tésenfa társult a 

programhoz).

- Közfoglalkoztatási mintaprogram, azóta szakképzési 

programok és teljes munkaidős foglalkoztatás.

- Régen elfeledett receptúrák. 

- Hagyományos termékgyártás és természetes 

alapanyagok.

- Kézi munka meghatározó a termelésben.

- Egyedi/innovatív termékek.

Bőközi legendás



- Egységes és egyedi márkaarculat (származás és összetevők 

pontos feltüntetése).

- Aktív közösségi média jelenlét.

- Bőköz Mini, futárszolgálatos házhozszállítás, piacok, 

viszonteladók, vendéglátóhelyek – országos lefedettségű

értékesítési hálózat.

Forrás: http://bokozilegendas.hu/wp-content/uploads/2019/01/fejleclogo.png

Bőközi legendás



- Az Olajütő Szövetkezet Kisszentmártonban 

2009 óta gyárt tökmag 

és napraforgóolajokat.

- Főként helyi alapanyagokból, 

mindenféle vegyi anyag hozzáadása 

nélkül, kisüzemi manufakturális 

módon, kizárólag mechanikai eljárás 

segítségével, hőkezelés nélkül 

állítanak elő 

prémium kategóriás olajakat.

- Országos értékesítés, 

partnereken keresztül
Forrás: ormansagiolajok.hu

Ormánsági olajok



- Poszt-Covid turizmus.

- Desztináció alapú turizmusfejlesztés.

- A Dráva egész Európa egyik legérintetlenebb 

környezettel rendelkező folyója.

- Vízi turizmus, túrázás, kerékpáros turizmus.

- A Duna-Dráva Nemzeti Park szerepe.

- Közfoglalkoztatási projektek indítása?

A Dráva, mint turisztikai vonzerő



- Tömegtermelésre nincs lehetőség, így relevánsabb 

magasabb hozzáadott értékű prémium termékeket 

gyártani.

- Ennek azonban lehetnek társadalmi feszültségei, 

melyek kezelésének egyik jó módja lehet a 

foglalkoztatás növelése.

- Pozitív példa a sikeres szereplés más vállalkozások 

számára. 

- Lehetőségek vannak, eddig elég jól is élnek velük.
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