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SZANK KÖZSÉG TÖRTÉNETE 

 

 

Szank természetföldrajzi viszonyai a község földrajzi elhelyezkedése 
 

Szank község Bács-Kiskun megyében található Kecskeméttől délre 41 km-re, Kiskunmajástól 

északnyugatra 8 km-re, Kiskunfélegyházától délnyugatra 25 km-re fekszik. Ezekről a 

településekről másodrendű főutakon vagy vasúton is megközelíthető. Szank felszíne általában 

futóhomok, alatta agyag, és iszap, helyenként löszréteg helyezkedik el 8-12m vastagságban. 

Az itteni buckarendszer a Homokhátság legdélebbi területéhez, a Bócsa-Soltvadkert-

Kiskunhalas homoktérséghez tartozik. A település legmagasabb pontja a 125-132m-es Besney 

domb. A talajtípusok közül a céltudatos beavatkozásnak köszönhetően: fenyvesek,szőlő, és 

gyümölcsös telepítésével, mára kötött a homoktalaj vált uralkodóvá. Futóhomok már csak a 

homokhátakon van. A település és környékének éghajlata mérsékelten kontinentális. Az évi 

napfénytartam 2100 óra, a csapadék éves mennyisége 500.550 mm. Az uralkodó szélirány 

északnyugati. 

 

 

A falutól a pusztáig (Szank község története a honfoglalástól a mohácsi csatáig). 

 
A magyar nép kárpát medencei megtelepülésének időszakában nem jutott fontos szerep a 

Duna-Tisza közti területnek. A fiatal magyar állam közigazgatási központjai távol e vidéktől 

alakultak ki. Még a XI-XII. században is szinte változatlan formában őrizte meg a vidék 

őseink honfoglaláskori életmódját. Alig korlátozott formában még sokáig virágzott a 

pásztorkodó életmód. A feudális államgépezet kialakulása is vontatottabban haladt ezen a 

vidéken. A XIII. század elején már több településről és néhány templomról is szólnak a 

feljegyzések1. A tatár pusztítás áldozatául esett települések felsorolásában a mai Szank 

községhez tartozó Móricgát is szerepel. A források szerint állattenyésztéssel foglalkozó 

emberek lakták a középkori Móricgátat. Erre lehet következtetni a település helyének 

megválasztásában is, mely hasonlóan a korabeli településekhez, egy mocsárral körülvet tó 

                                                 
1 Dr Forczek Zoltán- Dr. Janó Ákos: Szank község története, Kecskemét. 1977. 25-o 
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partján feküdt. A mocsár, és főleg a tó szerepe abban nyilvánult meg, hogy állandó itatóhelyül 

szolgált az állatok számára. Móricgát lakoságának fő foglakozása az állattenyésztés mellett a 

kendertermesztés és annak feldolgozása volt. A lakosság 6-8 m átmérőjű, nádból vagy 

vesszőből készült sátrakban élt. A tatárdúlás elpusztította ezt a települést. 

 

A tatárdúlás után telepítették a kunokat a Duna- Tisza közére, ez az esemény jelentősen 

megváltoztatta a terület etnikai összetételét. A betelepített kunok tanultak és a megmaradt 

magyarok tanultak a korábbi település építési hibákból, egyetlen esetben sem építették újjá az 

elpusztult falvakat. Az új települések ott épültek ahol mocsár vagy nagyobb vízrendszer által 

védve lettek. 

A középkori Szank biztos, hogy a tatárdúlás után épült. Az első okleveles adat Szank község 

történetéhez 1451-ből való, eszerint templommal rendelkező település volt2. A település helye 

a maitól kb 2 km-re ÉK-i irányban lehetett. Ebben az időben a kevés házból álló települések 

voltak a jellemzőek. A házak egymástól 50-100 lépésnyire voltak, rendezetlenül szétszórtan 

helyezkedtek el. A község területe éppen emiatt nagy volt. Az egymástól távol eső lakóházak 

bizonyítják a korabeli településekhez hasonlóan Szank is jószágteleltető szálláshely volt.  A 

házak kétosztatúak voltak, vagyis egy konyhából és egy szobából álltak. A házak alacsony 

falúak voltak. A falak nádból vagy veszőből készülhettek. A tatárdúlás után keletkezet 

település nem sokáig örülhetett a zavartalan fejlődésnek. Egy 1473-ból fennmaradt oklevél 

már arról tudósít, hogy a több évtizede tartó pestis és a rossz termés miatt a kiskun szállások 

nagyon elnéptelenedtek. Maga Mátyás király is igyekezet lépések tenni, hogy a területet újra 

benépesítse. A király ezen törekvése nem tetszet Szeged város elöljáróinak. A város alig egy 

évtizede abban a kiváltságos helyzetben volt, hogy a kunokkal közösen legeltethettek a kiskun 

területen melyhez Szank is tartozott. A király benépesítő törekvése nem járt sikerrel, mire a 

folyamat megindult a király meghalt. Az 1490 után kibontakozó anarchikus állapotok is gátat 

szabtak a benépesítési törekvésnek. Mátyás halála után a szegediek legeltető joga teljes 

földesúri jogkörré vált, így került a kezükbe a többi kiskun pusztához hasonlóan Szank puszta 

is.  

Szank község a pestis járvány, a rossz termésű időszakoknak, és a sikertelen újranépesítési 

kísérlet után a XV. Század végére megszűnt település lenni. Nyári legeltetésre használt 

pusztává vált. Valószínű az érkező török hódítók már csak romokat találtak. 

 

                                                 
2 Dr Forczek Zoltán- Dr. Janó Ákos: Szank község története, Kecskemét. 1977. 27-o 
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III. A pusztából újra falu lesz (A község története a törtök hódoltságtól 1874-ig). 

 
Az 1500-as évektől az 1800-as évekig Szankot a puszta jelző illette meg. A Kis-kun területek 

benne Szank 1543-ban már biztosan behódoltak a törököknek. Egy 1572-böl fennmaradt 

török adólajstrom szerint a Kiskunság a Budai Szandzsákhoz (kerület) tartozott. Ebben az 

évben lakatlan pusztaként említik Szankot.  

A törtök hódoltság alatt mivel Szank csak pusztaként létezet, ezért történelme csak a 

kiskunság részeként követhető nyomon. A XVII század első felére mélyreható változások 

következtek be a török elnyomásban, mely a 15 éves háború után folyamatosan enyhült. 

Szank környékén ebben az időben szintén a Szegediek legeltették állataikat. Azonban  az 

1640-es években már nem csak legeltetni szerettek volna, hanem a puszták földesurai is 

akartak lenni. Esterházy Miklós nádor 1644. szeptember 7-i levelében, indítványozta a 

szegedi polgároknak ezen a területen földesúri jogokat ne gyakoroljanak3. A szegedi polgárok 

próbáltak tiltakozni a kamaránál, az ügyben vizsgálatot rendeltek el. A vizsgálat során 

kiderült valóban csak legeltetési jogaik vannak a kiskun területeken.  Esterházy Miklós a 

benépesítést is elősegítendő lépéseket tett, a terület közigazgatásának rendezetté tételéhez. A 

kiskunság külön nádort kapott, és nem kellett a megye számára adót fizetnie. Az 1650-es 

években élénk harc bontakozott ki Szeged és Kecskemét között a kiskun puszták birtoklásáért. 

Ez a harc 1681-ben zárult le amikor Esterházy Zsigmond lett a jászkun kapitány. Az új 

kapitány elsődleges feladatának tartotta, hogy véglegesen rendezze a  jászkun puszták 

bérbeadásának  kérdését. Erre az időre Szeged és Kecskemét mellett több nagyközség is 

megerősödött annyira, hogy bejelentse igényét néhány puszta bérlésére. Így lett Szank puszta 

jogos bérlője Kunszentmiklós. 

A puszták bérleti ügyének rendezésével párhuzamosan Magyarország megszabadult a török 

uralomtól, mely az 1699-es karlócai békével 150-év után hivatalosan is lezárult Mivel a török 

kiűzése nagyrészt idegen pénzel és idegen katonasággal valósult meg, a  törtök hódítás 

helyébe a Habsburg uralom lépet. A kiskunság lakossága gyorsan ízelítőt kapott abból mit 

várhat a felszabadítóktól, a császári csapatok átvonulása után alig maradt szarvasmarha. A 

Habsburg-udvar nem sokáig titkolta hazánkkal kapcsolatos terveit céljuk az elnémetesítésen 

keresztül a beolvasztás volt. Átszervezték a közigazgatást, adták vették a magyar földet. 

                                                 
3 Dr Forczek Zoltán- Dr. Janó Ákos: Szank község története, Kecskemét. 1977. 32-o 
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A jászkun területeket 1702. március 22-én adták el a német lovagrendnek, mely 500 000 

Rhenes forintot fizetett érte. Szank az adománylevélben pusztaként van megemlítve. 

Megkezdődött az idegenek betelepítése.  

A terület 1731-ig maradt a német lovagrend közvetlen fennhatósága alatt. A jászkunok 

mindent megtettek, hogy megváltsák magukat. 1731-től a Királyi Ügyviteli Bizottság 

irányítása alá kerültek a „Hármas kerületek” (Jász,Nagykun és Kiskun) területek. A 

zálogviszonyban változás csak 1740 után következet be. 1745 május 6-án készült el a 

megváltást engedélyező diploma.  A megváltásra kerülő helységek között szerepel Szank 

puszta is. A területért most is 500 000 Rhenes forintot kellett fizetni, ezentul azonban 

kötelezték magukat a jászkunok, hogy évente kiállítanak 400, hadviselés esetén pedig 1000 

katonát. Fedezniük kellett továbbá a terület közigazgatását intéző nádor fizetését évi 12 600 

Rhenes forinttal. A jászkunsági területen 1750 után a lélekszám és állatszám is folyamatosan 

emelkedett, a földművelés is kezdet kibontakozni. 

A földművelésnek továbbra is másodlagos szerepe volt, mivel ezen a területen az 

állattartásnak voltak hagyományai. A földművelés állami ösztönzést az 1800-as évek elejétől 

kapott, ekkortól indult meg a nagyarányú szőlő és gyümölcstermesztés, mint a homok 

megkötésének egyetlen jövedelmező formája. Szank és a környező falvak homokbuckás és 

ingoványos területei a betyárélet paradicsomai voltak.  

1860-tól visszaállították a Hármas Kerületi közigazgatást, ekkor Szank a kiskun kerületbe 

tartozott és Kunszentmiklós bérelte területét. Ebben az időben továbbra is virágzott a 

pásztorélet. E régi életmód velejárójaként megtalálható volt az egyetlen „pusztaház”, ahol a 

pusztabíró vagy a számadó tartózkodott. Ő volt a puszta legrangosabb legmódosabb embere. 

Ő fogadta fel a pásztorokat akiket a kunszentmiklósi gazdáktól kapott pénzből fizetett.  

A pusztabirtokok felparcellázása után Szank területén is folyamatosan emelkedni kezdett a 

lakosság lélekszáma. A helyi számadók és pásztorok előnyöket élveztek több esetben jutottak 

20-25 kh örökföldhöz. 1865-ben már 205 családnak volt 10-25 kh nagyságú birtoka4. 

Azonban érkeztek Szankra olyan családok is akik már földművelőként érkeztek, és viszonylag 

olcsó áron nagy birtokhoz jutottak. Ezzel egy időben a pásztorélet egyeduralma is megszűnt 

Szankon.  

Kialakult a nagygazdák kisszámú de sok földel rendelkező csoportja, és a kisgazdák nagy 

létszámú csoportja akiket 15-20 holdjukkal az állandó elszegényedés veszélye fenyegetett. A 

                                                 
4 Dr Forczek Zoltán- Dr. Janó Ákos: Szank község története, Kecskemét. 1977. 38-o 
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kunszentmiklósiak nagy része visszatelepült az anyatelepülésre. 1874-ben a nemrégen még 

lakatlan puszta újra önálló község lett. 

 

 

A község története 1874-1945 között 
 

Miután újra község lett Szank hozzácsatolták Móricgátat így a község 900 fős lakkossága 

növekedett a 30-35 fő Móricgátival. A falu központjául a mai Szőlősort szemelték ki itt épült 

az első községháza is. 1891. május 27-én került sor arra a tanácskozásra Kunszentmilkóson, 

melyen Szank község egy 12 kh területet megvásárolt faluhely céljára. A község területét az 

1893-as rendezési tervben osztották fel, a faluhely kiépülése ezután körülbelül 10 évig tartott. 

A falu kiépülésével a lakosság létszáma is növekedéssel indult, ez megoldandó feladatok 

egész sorát hozta felszínre. Igény jelentkezet különböző középületek felépítésére Az 1890-es 

évek közepén már 2000-en éltek a községben. A kilencvenes évek végére az iskolai hálózat a 

két egyházi iskola mellett kibővült két tanyasi iskolával. Önálló csendőrsége csak 1920-ra lett 

a községnek. A katolikus templom 1905-ben épült fel a református 1907-ben. A maival 

megegyező helyen lévő új községházát 1904 nyarán adták át.  

A falu további fejlődéséhez szükség lett volna az infrastrukturális fejlesztésekre vasút és műút 

építésre ezt akadályozta meg az első világháború. Megakadályozta még a háború az ekkor 

kibontakozó intenzív növény, szőlő és gyümölcstermesztés továbbfejlődését. A háború 

időszaka elvitte azt a munkaerőt ami község további fejlődését biztosította volna. A gazdasági 

élet szinte megbénult, a mezőgazdasági munka az idősekre és a nőkre maradt. 1915-ben a 

belvíz miatt komoly élelmezési problémák alakultak ki a faluban.  

A Horthy korszakban újra napirendre került a műút és a vasút kérdése. 1927-ben kezdetét 

vette a Kiskunmajsa- Szank közti műút építése, amelyhez a község 24 000 pengővel és 

jelentős közmunkával járult hozzá5. A vasutat 1928-ban adták át a forgalomnak.  

Egy tipikusan mezőgazdasági községé váló Szank fejlődését újra a világháború akadályozta 

meg. A Szankról bevonult fiatalok a II. magyar hadsereg katonáiként a Donnál harcoltak. 

Néhányan maradtak életben közülük a megsemmisítő vereség után. A világháború évei alatt a 

termelés jelentősen visszaeset, két alkalommal a lovakat is begyűjtötték.  

A szovjet megszállók 1944. október 24-én léptek Szank területére a község „felszabadítása” 

véráldozatok nélkül történt meg. Megalakult a Nemzeti Bizottság helyi szervezete melyet Dr. 

                                                 
5 Dr Forczek Zoltán- Dr. Janó Ákos: Szank község története, Kecskemét. 1977. 52-o 
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Somogyi István vezetett. A föligénylő Bizottság földosztást tartott 1330 kh holdat osztottak 

szét 96 igénylő közt. 65 igénylő nem kapott földet. A bizottság működését olykor túlkapások 

jellemezték, ezért többször újjá kellett alakítani. 

 

 

Szank 1945-töl a rendszerváltásig. 

 
A községben 1945-46 telén került sor a köztisztviselők és más hivatalos személyek 

átvilágítására. Néhányat eltávolítottak. A községben pezsegni kezdett a politikai élet 

újjászerveződött többek között a Kisgazdapárt, és megalakult a Kommunista Párt helyi 

szervezete is melyet első titkára Somogyi Ferenc lett.  

Szankon az első termelőszövetkezet a Táncsis Tsz 1949-50 fordulóján alakult meg és 1958-

ban szűnt meg. A ma is működő Haladás Termelőszövetkezet 1958. december 27-én alakult 

meg6. Ennek a Tsz-nek köszönhetően a Szank mondhatta a magáénak a megye második 

legnagyobb juhállományát, közel 5000 db anyajuhval. A szarvasmarha tenyésztés mellett 

foglakoztak baromfitenyésztéssel is a Haladás Tsz-ben. Növények közül búzát és lucernát 

termesztettek. Kapásnövények közül paradicsomot, pritaminpaprikát, fűszerpaprikát, és 

káposztát termesztettek. A gyümölcstermesztés is jelentős szerepet játszott, termeltek: 

kajszibarackot, almát, körtét, és szőlőt, meggyet. Az 1970-es évektől az olajipar egyre 

nagyobb konkurenciát jelentett a termelőszövetkezetnek. 

Szankon környékén szénhidrogén után először 1942-43 folyamán kutatott az Állami 

Geofizikai intézet. Az újabb 1964-es geológiai kutatás sikere után, elkezdődött a felszíni 

kitermelő létesítmények megépítése. A Szank- 1. számú kút üzemszerű működése 1964. 

szeptember 19-én kezdődött el, és megépítették a SzkT-1-es tankállomást. Novemberben már 

három kút termelt. 1967-ben már 15 olajkút termelt, és egy újabb tankállomást helyeztek 

üzembe.  A gáztermelés létesítményeit 1967-ben kezdték megépíteni. 1984 és 87 során a 

gázmezők rétegnyomás-csökkenésének ellensúlyozására gázmotoros kompresszortelepek 

létesültek. 

A szénhidrogén bányászat következtében a falu jelentős átalakuláson ment keresztül. A 

korábban mezőgazdasági profilú község bányászközséggé alakult. A bányászat révén új 

munkahelyek létesültek a faluban. 

A bányászatban sokkal jobb körülmények között dolgozhattak, mint a mezőgazdaságban. 
                                                 
6 Palotai Olga Judit: Szank – egy kiskunsági település útja tanyától a bányászközségen át napjainkig-, 
Szakdolgozat, Eger. 2004. 51-o 
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Az olajipar jóvoltából épült szépült a falu. Járdák és utak épültek, elkészült az iskola, óvoda, 

sportpálya, tekecsarnok és tornacsarnok létesült. A kőolajbányászat hozzájárult a falu 

népességmegtáró képességéhez. A fiatalok nem költöztek be a városokba. 1968-ban 

korszerűsítették a Kiskunmajsára vezető utat, majd a bányászat megindulása után út épült 

Szank és Bodoglár között. Fejlesztették a vízhálózatot, korszerű közvilágítás épült. A falu 

fejlődésével a tanyavilág fokozatosan elnéptelenedett. A tanyavilág teljes megszűnése nem 

valósult meg. 

 

 

 A rendszerváltástól 2000-ig 

 
1989-ben 40 db közművesített telket értékesített a község. Az Irinyi és a Virág utca szilárd 

burkolatot kapott és tovább épültek a járdák az utcákon. Bővült az víz és gázhálózat.1991-ben 

a falu hulladékártalmatlanító telepe a falutól 800m távolságra került. Az évezred utolsó 

éveinek legfontosabb feladatává vált a szennyvíztisztító csatornahálózat kiépítése. 1992-ben 

népszavazásra bocsátották a kérdést mely szavazás érvénytelen lett. A falu jelentős női 

munkaerő feleslegének kezelésére 1991-ben cipő felsőrész készítő üzem létesült, mely 25 főt 

három éven át foglalkoztatott. 1994-ben a falu fennállásának 120 éves évfordulóját ünnepelte 

ekkor kerékpárút épült, és megkezdődött a kábeltelevíziós hálózat kiépítése. 1996-ban 

elkezdődtek a Gy. Szabó Béla és a Küküllő utca belvízrendezésének munkálatai. 1997-ben 

kilépett a község az elmaradt települések kategóriájából. Megépült az Őszirózsa Otthon és 

Egészségügyi Intézmény. Működési köre időskorúak szociális ellátása és egészségügyi 

alapellátás. Tovább folytatódott a tanyavilág villamosítása. 1998-ban elhatározta az 

önkormányzat, hogy rácsatlakozik a Jásszentlászlói Önkormányzat tulajdonában lévő 

szennyvíztisztítóra a község szennyvíztisztításának céljából, ugyanebben az évben új 

piaccsarnok épült. 1999-ben 10 főt foglalkoztató varroda nyílt, felújították a Református 

Templom belsejét. 2000-ben az önkormányzat önerőből felújította a Gy. Szabó általános 

iskola tetőszerkezetét, a Római Katolikus Templom pedig új toronyórával gazdagodott, a 

Református Templom tetőszerkezetét felújították, külsejét újratatarozták.     
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KISKUNMAJSAI KISTÉRSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 
 

 

Kistérség földrajzi elhelyezkedése, természeti adottságai 
 

A Duna-Tisza közi síkvidék, a Kiskunság Déli részén terül el, valamint a Kárpát-medence 

homokvidékének szintén a déli területein fekszik. Amely adottság a talajviszonyokat, 

természetes növénytakarót és a mezőgazdaság, tájgazdálkodás feltételeit meghatározza. A 

talajai a humuszos homok, vagy gyenge minőségű homoktalajok valamint a mélyebb részeken 

réti talajok váltogatják egymást. Átlagos aranykorona értéke alacsony. A talajváltakozás, az 

eltérő talajvíz mélység és a homokbuckák déli-északi oldalakra tagolt tájra jellemző 

változatos növénytakaró és a sokoldalú mezőgazdasági tevékenység, aránylag magas fokú 

tájdiverzitást eredményez. Ez a mozaikosság pozitív adottsága, erőssége a kistérségnek.    

A homokos talajokra jellemző a szennyezésekre magas fokú érzékenység. Ez fontos mind a 

kommunális-, mezőgazdasági hulladék és szennyvíz szempontjából.   

 

1980-as évek kezdete óta tartó tartós csapadékhiány hatására erőteljes talajvízszint süllyedés, 

az ezt követő élőhely pusztulás, illetve átalakulás következett be. Ez komoly problémákat és 

területi átrendeződéseket okoz a mezőgazdasági tevékenységek körében is. De a természetes 

növénytakaró szegényedésében a mezőgazdaság is nagymértékben okolható.  

A Kárpát-medence szárazabb és melegebb vidékei közé tartozik, sokszor aszályos nyarakkal, 

valamint a homokvidékekre jellemző napi magasabb hőingásokkal. Ez olykor tavaszi 

fagykárokat is eredményezhet. De a nyári tartós aszálykor a meleg homok kiégetheti a 

növényzetet, de csapadékos időszakban meg a belvízveszély is károkat okoz. Viszont magas a 

napfényes órák száma és magas a tenyészidőszaki hőösszeg is. A vidék kiváló adottságú a 

gyümölcstermesztésre.  

 

     A kistérség felszíni vizeinek kezelésére korábban csatornahálózat létesült, amely négy 

csatornán keresztül oldja meg a vizek elvezetését. Ezek a Dorozsma - Majsa főcsatorna, a 

Dong-éri csatorna, a Fehértó - Majsa főcsatorna és a Majsa - Szanki főcsatorna. A csatornák 

elhanyagoltak, a hozzájuk tartozó műtárgyak javarészt szintén rossz állapotban vannak. A 
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területen kisebb tavak találhatók, amelyek a halgazdálkodást szolgálják. Ilyenek például a 

Marisi-tó, illetve a Gyíkos-tó.  

Felszín alatti vizekben optimális adottságú a térség. Azonban a talajvíz és a felsőbb rétegvíz 

szintek az utóbbi 20 év szárazsága és az öntözések révén (egyedi vízfelhasználók, saját fúrott 

kutakkal) folyamatosan csökken. Ezzel veszélyeztetve a víz mennyiségét és minőségét. A 

talajvizek csökkenését a rosszul tervezett erdőtelepítések is okozzák. A nyárfa köztudottan 

vízigényes és nagyon párologtató fafajta.  

 

A kistérség területén két jelentősebb természetvédelmi terület található: a bodoglári 

ősgalagonyás, melynek területe 260 ha, valamint a csólyospálosi földtani feltárás, melynek 

területe közel 20 ha. Bács-Kiskun Megye Területrendezési Terve védendő régészeti 

objektumként tünteti fel a Kiskunmajsán található középkori templomrom maradványait. 

 

Természeti ásványkincs a térségben a jelentős gazdasági haszonnal bíró kőolaj és földgáz 

készlet. Az egész Kiskunságon Szankon vannak a legnagyobb szénhidrogén telepek. Nagy 

nyomású kőolajat és földgázt a prekambriumi kristályos medencealjzat kiemelkedée felett 

főleg a miocén rétegek tárolják. Mélységtartománya 1600-2000 m.  

További még igen kis mértékben kihasznált földtani kincs a geotermális energia. Ebben a 

térségben, mint a Kárpát-medence déli részén egyaránt alacsony a geotermális gradiens. A 

szénhidrogén kutatások során rengeteg, máig hasznosíthatatlan kút jött lére, amelyek 

gazdasági és energetikai hasznosítása még várat magára. Bár jelenleg kedvezőtlen energetikai 

politika ezt a folyamatot nem segíti. 

 

 

A kistérség infrastruktúrális helyzete 
 

A kistérség településeit szilárd burkolatú utak kötik össze, melyek nem jó állapotúak és egyre 

fokozottabb mértékű az elhasználódottságuk. A külterületi úthálózat bővítésére is szükség 

van, mivel ez a kistérség környező kistérségekhez való csatlakozási pontjainak számát 

emelné, és ez által jobban bekapcsolódna a régió vérkeringésébe. Ez a kistérség kedvező 

fekvéséből adódóan növelné a tranzitforgalmat, ami további előnyökkel járna.  

A közelmúltban került átadásra a Kiskunmajsa – Csengele útvonal, amely PHARE 

támogatással valósult meg. Ennek az útnak jelentős szerepe lesz a Felgyőn megépülő szilárd 
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hulladék lerakóhoz való eljutás terén. Kömpöc és Kistelek között van kijelölve egy terület a 

felhajtó útszakasz építésére, amely majd a kiépülő déli autópályára visz. További előnyökkel 

járna egy felhajtó megépítése a Kiskunmajsa – Csengele részen is. 

A kistérségen két vasútvonal is áthalad, amely kedvező kapcsolódási lehetőség a kistérségen 

kívüli települések felé.  

A víz és gázhálózat rendezett és megoldott a kistérség mind a négy településén. A szennyvíz 

kezelés még nem teljes, nem történt meg a háztartások 100%-nak hálózatra kötése.  

A hulladék tárolása a kistérség egyik településén sincs megfelelően megoldva. Az arra kijelölt 

helyeken, a települési szeméttelepeken gyűjtik össze, ahol időnként földtakarással látják el. 

 

 

A kistérség közigazgatása 
 

Mind a négy település önálló önkormányzattal, önálló polgármesteri hivatallal és 

apparátussal, önálló jegyzővel működik. 

Kiskunmajsa a környékbeli települések számára is működtet bizonyos közigazgatási 

egységeket, mint az Okmányiroda, a Munkaügyi Központ, a Gyámhatóság, az Építéshatósági 

hivatal (Tázlár és Jászszentlászló részére is), a Rendőrkapitányság, a Polgári Védelmi 

Parancsnokság. Nehezíti az ügyintézést, hogy a kistérségben nem működik Földhivatal. 

 

 

A kistérség gazdasági helyzete 
 

Mezőgazdaság 

 

A kistérség meghatározó ágazata a mezőgazdaság. Azon belül is az állattenyésztés, gyümölcs 

termesztés és erdőgazdálkodás. A mezőgazdaságban sok a tőkeszegény és/vagy kényszer 

gazdálkodó. Birtokszerkezet elaprózódott, de a koncentráció folyamatos. Ez a folyamat a 

gazdálkodási hatékonyságot növeli a térségben, de egyúttal szociális problémákat is okoz.  

 

A térség szövetkezeteinek átalakulásával, felbomlásával visszamaradtak, és a mezőgazdasági 

termelést mai napig jellemzik a megfelelő termelési tapasztalatokkal és több-kevesebb 

felszereléssel is rendelkező magángazdaságok. Ezek az előállított mezőgazdasági termékekkel 

kiszolgáltatott helyzetben vannak a felvásárlásra szakosodott bt-knek, kft-nek.  
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Az értékesítés önálló formáját is sokan gyakorolják, termékeiket a helyi, illetve a nagybani 

piacokra szállítva. Alapanyag feldolgozásra csak néhányan vállalkoznak, erre főként szőlő, 

fűszerpaprika és savanyúság vertikumban van mód.  

A helyi mezőgazdasági specifikumok és egy-két sikeres mezőgazdasági vállalkozást is 

belevéve megállapítható, hogy míg az elmúlt évtizedek során a mezőgazdaság volt a kistérség 

meghatározó ágazata, az utóbbi 15 évben drasztikusan visszaesett. Ez az agrártársadalom 

rétegének csökkenésében jelentkezik leginkább (a mezőgazdasági vállalkozások aránya a 

teljes vertikumon belül 20%). Legtöbben őstermelőként, családi gazdaságban, illetve 

magánvállalkozóként működnek.  Akik feladták mezőgazdaság-alapú megélhetésüket azok az 

ipari, szolgáltatási szektorban kezdtek tevékenykedni hasonlóan az országos és nemzetközi 

tendenciákhoz. A más ágazatokban (ipar, szolgáltatás) foglalkoztatottak közül azonban 

továbbra is sokan művelik földjeiket, tartanak állatokat jövedelem-kiegészítésként vagy saját 

fogyasztásra. 

A mezőgazdaság értékteremtő képessége alacsony, emellett a természeti csapások és az egyre 

nehezedő külső gazdasági körülmények és egyre rosszabbodó vidékfejlesztési politika is 

ellehetetlenítik az emberek megélhetését a mezőgazdasági ágazatokban.  

A termesztett növények között figyelemreméltó pozícióban vannak az ipari növények, a      

takarmánynövények, a zöldségfélék és a szőlő-gyümölcs kultúrák. Erőteljes terjedésben van a 

hajtatott zöldségek és a vágott virágok termesztése is. A termál energia további perspektívát 

adhat a fólia alatti, vagy üvegházas termelésnek. 

Az állattenyésztés területén is rendelkezik a kistérség kiemelkedő előnyökkel. Az elmúlt évek 

alatt kialakultak a különböző állatfajok tenyésztésének szakosodott csoportjai, mint a liba-, 

kacsa- és csirkenevelők. Egymás sikerein felbuzdulva, kölcsönösen átadva a szerzett 

tapasztalatokat, fokozatosan álltak talpra az állattenyésztő gazdák. Pedig a túltermelések, az 

ágazati feldolgozó kapacitások válságai, az export-importtényezők a mai napig képesek 

bizonytalanná, sőt kilátástalanná tenni a gazdák helyzetét. 

 

Ipari helyzet 

 

Kiskunmajsa és térsége korábban sem tartozott a dinamikusan fejlődő körzetek közé, a 

rendszerváltás után is nehezen indultak a vállalkozások.  
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A régi iparvállalatok, üzemek közül néhány a privatizációs eljárás után is folytatta 

tevékenységét, ezeken kívül nem sok új vállalkozás lépett be. A szanki földgázkitermelés, a 

mezőgazdasági gépgyártás, a cipőgyártás most is számos munkahelyet biztosít. Működnek 

még a feldolgozóiparban, könnyűiparban és szolgáltatásban, turizmusban mikro- és kis 

vállalkozások.  

 

 

Kistérségi statisztika 
 

A kistérség statisztikai kistérség, amely négy települést foglal magába, Kiskunmajsa 

központtal. Szank a második legnagyobb lélekszámú település a kistérségben.  

 

A kistérség alapvetően falusias jellegű, urbanitása alacsony fokú. Gyenge városi befolyással 

rendelkező kistérség. Magyarország belső rurális területeihez sorolható, valamint az abszolút 

vidékies térségekhez tartozik. Vagyis mind a négy település népsűrűsége 120 fő/km2. Jól 

iparosodott térség jelenleg válságiparággal.  

 

- A kistérség népessége fogy és öregszik 

- A mezőgazdaság dominanciája jellemző 

- A tartós munkanélküliség magas 

- Az átlagos iskolai végzettség alacsony 

 

1992-es faktoranalízisek alapján városias kistérségnek volt besorolható, míg már 1997-ben 

mezőgazdasági típussá vált és ezt 2002-re és napjainkra nem változott. Illetve 2000-ben 

felzárkózó napjainkban már inkább stagnáló kistérségnek lehet értelmezni. Ezeket a 

jelenségeket a korábban kiépült ipari szektor jelentőségének a csökkenése is okozta.  
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Bács-Kiskun megye kistérségeinek relatív infrastrukturális vizsgálata 2005-ös évi adatok alapján  

Kistérségek I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. Számtani átlag 

kistérségenként 

Komplex 

sorrend 

Bácsalmási 4 10 9 3 10 10 10 6 1 7 9 10 9 5 9 9 7,11 10 

Bajai 10 5 1 1 4 8 9 4 2 3 7 4 2 1 6 4 4,17 4 

Jánoshalmai 1 9 7 4 9 9 5 6 5 5 10 9 7 6 8 10 6,11 8 

Kalocsai 6 6 2 2 2 3 6 3 3 4 5 3 3 4 4 6 3,44 2 

Kecskeméti 9 1 3 6 5 6 2 2 7 2 1 1 4 3 3 3 3,41 1 

Kiskőrösi 5 3 8 8 3 2 3 6 8 5 8 2 6 3 7 5 4,82 6 

Kiskunfélegyházai 2 4 5 10 7 5 7 5 4 1 2 6 5 4 5 7 4,64 5 

Kiskunhalasi 8 2 6 5 6 7 1 1 9 3 3 5 1 2 2 2 3,71 3 

Kiskunmajsai 3 7 10 9 1 1 4 6 10 6 6 7 8 3 1 1 4,88 7 

Kunszentmiklósi 7 8 4 7 8 4 8 6 6 6 4 8 10 5 10 8 6,71 9 
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A megye mind az összes 10 kistérségét analízis alá vettük, az alábbi mutatók alapján. A 

mutatókat infrastruktúrális ágazatonként csoportosítottuk. Majd a mutató rendszerek alapján 

sorrendiséget állapítottunk meg. Amely során a legjobb értéket kapó kistérség az 1-es 

sorszámot kapta, míg a legrosszabb értéket kapó kistérség a 10-es sorszámot kapta. Az 

ugyanolyan nagyságot képviselő mutatók egyenlő értéket kaptak.  

 

A vizsgálatunkban felhasznált mutatórendszer:  

 

Lakás és kommunális ellátottság: 

I. Száz lakásra jutó lakos 

II. Az újonnan épített lakások tízezer lakosra jutó száma 

III. A vezetékes gázt fogyasztó háztartások aránya a lakásállományból (%) 

IV. A közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások aránya (%) 

V. A szennyvízcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások aránya (%) 

VI. Az egy km. vízvezeték-hálózatra jutó szennyvízcsatorna-hálózat (m) 

 

 

Egészségügyi ellátottság  

VII. Egy háziorvosra jutó lakos 

VIII. Tízezer lakosra jutó kórházi ágyak száma 

IX. Egy gyógyszertárra jutó lakosok száma (csak a közforgalmú gyógyszertárak) 

 

Oktatási ellátottság 

X. Ezer lakosra jutó középiskolai tanulók száma 

 

Gazdasági aktivitás 

XI. Személyi jövedelemadót fizetők ezer lakosra 

XII. Működő vállalkozás ezer lakosra 

 

Közlekedés, kábeltelevízió ellátottság 

XIII. Ezer lakosra jutó személygépkocsik száma 

XIV. Ezer lakosra jutó kábeltelevízió-hálózatba bekapcsolt lakások száma 
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Kereskedelem, vendéglátás 

XV. Ezer laksora jutó kiskereskedelmi üzletek száma 

XVI. Ezer lakosra jutó vendéglátóhelyek száma 

XVII. Ezer lakosra jutó kereskedelmi szálláshelyek száma 

 

Tehát mind a tíz kistérséget alapul véve a komplex mutató rendszer sorrendjeinek átlagát 

nézve 4,9 a Kiskunmajsai  (4,88) kistérség teljesen átlagos infrastruktúrális helyzetben van. 

Súlyozott átlagot figyelembe véve, amely kistérségi végső értéket (táblázat) a kistérségben 

lakó népességgel megszorozva, majd ezeket összeadva és a teljes bács-kiskun megyei 

népességgel elosztva 4,27-es értéket kapunk, amely jobban reprezentálja a megyei átlagot. Ez 

alapján már az látszik, hogy a Kiskunmajsai kistérség az átlag alatt, sorrendben a 7. helyen áll.  

 

Ugyanezt a súlyozott átlagot figyelembe véve területi alapon, vagyis minden kistérségi 

sorrendi érték átlagot a kistérség területével beszorozva és elosztva a megye területével 4,36-

os átlagot kapunk. Tehát a területi súlyozás szerint is Kiskunmajsai kistérség átlag alattinak 

mondható.  

 

Ha figyelembe vesszük, hogy országosan a megyék közötti sorrendben Bács-kiskun megye a 

gyengén fejlett kategóriába tartozik, amely az országos átlag alatt van, akkor azt mutatja, 

hogy a Kiskunmajsai kistérség infrastruktúrális fejlettségi viszonylatban az igen gyengén 

fejlett kategóriában helyezkedik el. A kistérség nem tartozik Bács-Kiskun megye önfejlődésre 

képes területi egységei közé. Saját prosperitást kizárólag általános regionális és országos 

dinamizmus mellett lenne képes felmutatni, azonban az országos és regionális konjugtúrális 

eredmények egyre rosszabbak. A kistérség maximum tompítani képes a külső negatív 

hatásokat. 

  

De figyelembe kell venni, hogy ezek a mutatók csak reprezentatívak, nem teljeskörűek. Illetve 

egy térség fejlettségi mutatóit csak az infrastruktúrális mutatók nem fednek le. De azt is 

fontos megjegyezni, hogy az ipar és szolgáltatási szektor megtelepedése egy térségben 

jelentősen függ a térség infrastrukturális fejlettségétől.   
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SZANK TERMÉSZETFÖLDRAJZA 
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SZANK TERMÉSZETFÖLDRAJZA 
 
  
 
Földrajzi elhelyezkedése 
 
A község Bács-Kiskun megye közepén a 46033,3’ szélességi, valamint a 19039,966’ 

hosszúsági fokon fekszik. Területe az Alföldi homokhátság szélén helyezkedik el 5047 

hektáron. Legközelebbi nagyobb település a 8 km-re található Kiskunmajsa, melynek 

kistérségéhez tartozik 

 

 

Földtani adottságok, felszínfejlődés 

  
Alföldünk aljzatát kristályos metamorfizálódott kőzetek alkotják. Ezek a harmadkornál is 

idősebb kőzetek Szank térségében több mint 2500 méter mélységben találhatók meg. A 

mélyfúrások zömmel karbon kori gránitot és átkristályosodott prekambriumi üledéket hoztak 

fel a felszínre.  

A karbon utáni képződmények már alárendelt szerepet játszanak. Általában folyóvízi 

üledékekről, illetve egy kevés vulkanikus kőzetről beszélhetünk.   

A középidőben tovább folytatódott az üledékképződés, de nem összefüggően, ugyanis a Dél-

Alföldön jelentős kiemelkedés történt, amely nagy mértékű lepusztuláshoz vezetett. 

Nagyobb mértékű üledék felhalmozódásról csak a miocén korban tehetünk említést. Hol 

szárazföldi, hol tengeri üledékek rakódtak le attól függően, hogy az ekkor kialakult pannon 

beltenger előrenyomult, vagy visszahúzódott. Kőzettanilag vizsgálva ezen képződmények 

anyaga alulról felfelé haladva alapkonglomerátumból, mészmárga-szintből, agyagmárga-

szintből és homokos agyagmárga- szintből áll.  

Ezek a kőzettani adottságok, valamint a mélyszerkezeti viszonyok tették lehetővé a község 

gazdaságát meghatározó szénhidrogén-telepek létrejöttét.  

A harmadidőszak fő felszínformáló és üledékképző morfológiai egysége a Duna volt, amely 

ekkortájt D-DK irányban (Budapest-Szeged nyomvonalon) folyt. Ekkor rakódott le a 

pleisztocéni dunakavics a Homokhátságon, majd felfelé murvás durva homok, illetve iszapos-

agyagos rétegek, melyek elválasztják egymástól a durvább szerkezetű homokot és kavicsot. 
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A magasabb térszínű hordalékúton, miután megszűnt a folyóvízi akkumuláció, vastag 

szélfújta eolikus üledék kialakulása kezdődött el.  

Ekkor kezdődött el a mai felszínre oly jellemző futóhomok létrejötte. A holocén folyamán a 

futóhomokdűnék között összegyűlt szikes vizekben karbonát képződés indult meg. A 

homokbuckák áthalmozódásuk során az uralkodó széliránynak (ÉNY-DK) megfelelően 

alakultak ki. 

E terület jelentős morfológiai változása a mogyoró korszak meleg-száraz éghajlata alatt 

következett be.  

Szankon a geotermikus grádiens értéke 20m/0C, ami meghaladja az országos átlagot 

(18m/0C), ezáltal a vidék termálvízzel bőven ellátott. Ezt jól példázza az 1984-ben feltárt, a 

belföldi turizmus által is jól ismert kiskunmajsai termálvíz. 

 

 

Geomorfológia, vízrajz, talajtípus 

 
Az egyik legterjedelmesebb geomorfológiai középtáj a Duna-Tisza közi homokhátság, 

melynek felszíne 40-50 méterrel fekszik magasabban a Duna jelenlegi árterénél. A felszínen 

levő fedőüledék nagyobb részben a szél által áthalmozódott futóhomok és kisebb részben 

homokos löszös üledék.  

A szél hatása nem egyformán érvényesült a térségben. A homokbuckák között mély fekvésű 

katlanok, hosszanti mélyedések keletkeztek. Ezekben a legtöbb helyen mésziszapos 

kiválások, láprétegek keletkeztek. Emellett számos mélyedésben még állandó és időszakos 

szikes tó található. 

A felszínt borító homok, ami finom szemcséjű – átlagban 0,1-0,2 mm átmérőjű – napjainkra 

jelentősen elhumuszosodott, futóhomok felszínt csak kisebb foltokban fedezhetünk fel. 

Szank községe e Homokhátság termelési tájkörzetének dél-keleti övében fekszik, teljesen sík 

terület. Területének meghatározó talajtípusa a csernozjomos homoktalaj, amelyeket időnként 

felvált a réti talaj. Ezek vízgazdálkodása a kolloid tartalmuk hiánya miatt rossz, kicsi a 

víztartó képességük, ezért aszályosságra hajlamosak. Emellett, hogy a legfelső réteg 20-30 m 

vastag homokos összletből áll, a talajvízszint is alacsonyabban helyezkedik el, mint más 

talajtípusok alatt. Továbbá az elmúlt 20 év csapadékhiánya még kedvezőtlenebbé alakította a 

vízszintet, ami súlyos élőhely pusztulást idézett elő. 
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Ezért a település körzetében még jelentős felszín átalakítást, erdősítést kell végrehajtani a 

jelenlegi élővilág fenntartásához, illetve a mezőgazdasági termesztés gazdaságos 

megvalósításához. 

A felszíni vizek összegyűjtéséért a falu közelében folyó Dong-éri főcsatorna gondoskodik. Az 

utóbbi évek aszályos nyarai következtében többször előfordult, hogy a csatorna teljesen 

kiszáradt, ami veszélyeztette a község határában található halastavak vízutánpótlását. 

 

 

Éghajlat 

 
A település éghajlatára a legjellemzőbb az, hogy az ország legnaposabb területéhez tartozik, 

ahol a napos órák évi összege meghaladja a 2150 órát is. (Kihasználatlan szoláris energia) 

Ezzel együtt a besugárzás évi összege is itt a legmagasabb, 4700 MJ*m-2.  Júliusban és 

augusztusban mérhetjük a legmagasabb sugárzást, illetve napfénytartamot, míg decemberben 

a legkevesebbet.  

A tényleges napfénytartamot alapvetően a felhőzöttség mértéke határozza meg, így arra a 

következtetésre juthatunk, hogy a borultság mértéke júliusban-augusztusban a legkisebb, 

decemberben pedig a legnagyobb.  

A nyugati-északnyugati áramlással érkező légtömegek-irányukat megtartva – az Alpok és a 

Kárpátok közötti Dévényi kapun át törnek be a Kisalföldre. A csatornahatás miatt erős 

északnyugati szélként jelentkeznek, és ezt az irányt a Duna-Tisza közén is megtartják. Tehát 

az Alföld középső részén is az északnyugati szél az uralkodó. 

Hőmérsékleti viszonyokat tekintve Szank térsége a melegebb tájak közé sorolhatók. A 

leghidegebb januári hónap átlaghőmérséklete -1– -20C között mozog, míg a legmelegebb 

júliusé 220C fölé emelkedik, így az éves átlaghőmérséklet 10-110C közé tehető.   

A csapadék zömét az Atlanti-óceán és a Földközi-tenger felől érkező, páradús légtömegeket 

szállító ciklonok hozzák. Tehát a csapadék eloszlását mindenekelőtt a tengerektől való 

távolság határozza meg (nyugatról- kelet felé csökken). Összevetve az ország 

legcsapadékosabb területeivel, ahol az éves csapadékmennyiség meghaladja a 800 mm-t, az 

Alföld középső része már csak 500-550 mm csapadékot kap évente. Ez az ország egyik 

legszárazabb területei közé tartozik, éppen ezért Szank vidékét is gyakran sújtja a korábban 

már említett aszály.   
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A hótakarós napok átlagos száma 30-35 nap közé tehető évente, habár az elmúlt évek telei 

egy-két kiugró értéket kivéve nem érték el ezt az értéket 

 

 

Növényzet, felszínborítottság  

 
A szanki táj tipikusan homoki növényzet. A homoki és löszgyep réteket a nyárasokkal, 

tölgyesekkel tarkított ligeterdők teszik változatossá. A futóhomokot pedig sok helyütt 

szőlőkkel, gyümölcsösökkel fogják meg. 

A következő térképmetszet jól reprezentálja a vegetáció sokféleségét, mozaikosságát, 

amelyen a település határa pirossal van feltüntetve: 
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 A térképhez tartozó jelkulcs alapján elmondható, hogy a nyílt homoki gyepek, a kiszáradt 

szikesedő réti gyepek, valamint a láprétek, láprétek nádasai vannak túlsúlyban a falu körzetén 

belül.  

A belterület jól kivehető, szürkés színnel van kiemelve. 

 

 Légifelvétel a településről 

 

 
 
Jól kivehető, hogy a felszíni homokos és a szikes területek jelentik a világosabb térszíneket, a 

sötétzöld területek a ligeterdőket, a világoszöld szín pedig a magasabb víztartalmú 

növényzetet, lápokat. A belterület feletti két sötétebb folt a falu határában lévő horgásztavak. 

A műutak, földutak élesen elkülönülnek a növényzettől. 
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SZANK KÖZLEKEDÉSI ÉS 

INFRASTRUKTURÁLIS HELYZETE 
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SZANK KÖZLEKEDÉSI ÉS INFRASTRUKTURÁLIS HELYZETE 
 

 

Szank község infrastruktúráját a közigazgatási határon belül fogjuk vizsgálni. Közlekedés 

szempontjából pedig a település elérhetősége, megközelíthetősége szerint elemzünk.  

 

Az infrastruktúrát két típusban fogjuk értelmezni: Termelői és fogyasztói infrastruktúra.  

 

Termelői infrastruktúra:  

- Közlekedés 

- Kommunikációs infrastruktúra 

- Energia szolgáltatás 

- Vízgazdálkodás 

- Környezetvédelem, szennyvízgazdálkodás 

- Felnőttképzés 

- Kutatás-tervezés 

 

A termelői infrastruktúra határozza meg azokat a kereteket, amelyek között a helyi gazdaság 

működni, illetve fejlődni képes.  

 

Lakossági infrastruktúra: 

- Lakásállomány 

- Kommunális, vonalas infrastruktúra 

- Egészségügy 

- Személyi közlekedés 

- Rekreáció, kultúra 

- Kommunális szennyvíz, hulladékkezelés 

- Kiskereskedelem 

- Vendéglátás 

- Alapoktatás, intézményrendszer 

- Közigazgatás 

- Szolgáltatási infrastruktúra 
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A lakossági infrastruktúra a helyben lakók és az ide látogatók (turisták, vendégek, stb.) 

életkörülményeit, életfeltételeit és szolgáltatási színvonalát határozza meg.  

 

A két fő csoport között természetesen éles határvonalat húzni nem lehet, teljesen elkülöníteni 

egymástól szintén nem célszerű. Hiszen mind a két típusú infrastrukturális tényező hatással 

vannak egymásra, illetve az adott infrastrukturális elemet használó társadalmi szférára 

egyaránt.  

 

A települési infrastruktúrát helyi rendszerként, amelyet regionális, azon belül kistérségi 

rendszer részeként fogjuk értelmezni.  

 

 

Közlekedés 
 

Szank község a Kiskunmajsai kistérség része. Tehát a megközelítésének értelmezése kistérség 

elérhetősége, illetve a kistérségben lévő települések elérhetőségét értjük.  

 

A kistérség elérhetősége 

A négy település az 53-as, az 54-es, az 55-ös közlekedési útvonalak és az E5-ös nemzetközi 

főútvonal által lehatárol négyszögben helyezkedik el. Az 53-as, 54-es és 55-ös regionális 

jelentőségű, míg az E5-ös nemzetközi jelentőségű útvonal. Mégis forgalmi árnyékban van. A 

regionális központtal (Szeged), valamint a megyeszékhellyel (Kecskemét) közvetlen 

összeköttetésben van a kistérség, bár nagyon rossz minőségű utakról van szó. Ezek mind 

meghatározzák Szank elérhetőségét is. A felsorolt útvonalak mentén csak az 54-es útról lehet 

– bár három összeköttetési ponttal – Szankra eljutni. Ez a zsáktelepülési adottság a 

közlekedés, szállítmányozás szempontjából nem előnyös. A bekötő utak túlterheltek és 

szintén felújításra szorulnak. Szank szempontjából nagyon fontos kérdés, hiszen a 

szállítmányozást, fuvarozást is hátrányosan befolyásolják a rossz minőségű utak, ami már a 

helyi gazdaság – elsősorban mezőgazdaság – rovására megy. Kistérségi szintén nézve a belső 

úthálózata ritka.  

Szankon a belterületi szilárd útburkolatú utcák aránya 60 %-os. Kerékpárút Szankot nem 

érinti.  
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Vasúti két összeköttetése is van a kistérségnek, amely szintén regionális mellékút és kistérségi 

jelentőségű. A kistérségben az országos vasúthálózatnak csak Kiskunmajsán van 

vasútállomása. A Kecskemét – Kiskunmajsa útvonalnak a külterületi személyszállításban van 

szerepe, míg a Kiskunfélegyháza – Kiskunhalas útvonalnak személy és áruszállításban is 

fontos tényező.  

Szank - Kiskunmajsa vasútvonal még üzemel, kihasználtsága nagyon alacsony. Naponta hat 

alkalommal lehet eljutni Kiskunmajsa vagy Kecskemét irányába. A Buszos helyközi járatok 

száma kielégítő. Bár a regionális központokat összekötő buszjáratok elkerülik a Szankot. A 

falu zsáktelepülési sajátossága révén az ország messzebbi részei felé csak átszállással lehet 

utazni. Szank lakosai számára Kiskunmajsa elérhetőségében a keskeny nyomtávú vasútnak 

jelentősége elenyésző. De mégis az egyetlen a jelentős nagyságú területet, külterületet, 

Bugacot, Kecskemétet Szankkal összekötő útvonal. A vasútvonal belső rurális területeket von 

be az országos vérkeringésbe, elérhetővé válik Szank és Kiskunmajsa.  

 

Szank belső úthálózata a 2005-ös KSH adatok alapján az alábbiakra bontható és 

megállapítható, hogy belterületi főútja nincsen.  

 

Önkormányzati kiépített út és köztér hossza 14,3 km 

Önkormányzati kiépített járda hossza 24,5 km 

Önkormányzati kiépített út és köztér területe 74 900 m2 

 

 

Kommunikációs infrastruktúra tekintetében nincs elmaradás, kielégítő a lefedettség és az 

adatátviteli sebesség. Ez a típusú infrastruktúrális elem, amely a legolcsóbban és a 

leggyorsabban be tudja kapcsolni a települést, az itt élőkkel együtt a nemzetközi 

vérkeringésbe. Ez a mobiltelefon és az internet. A település vezetékes telefonellátottsága 

megfelelő, a további bővítés előtt akadályok nincsenek. A mobiltelefonok zavartalan 

használatát akadályozza, hogy a település külterületi helyein gyenge a térerő.  

 

A virtuális térben a Kiskunmajsai kistérség egyáltalán nem jelenik meg, ami a térségi 

jelentőségű tevékenységek számára – ezáltal a kistérség településeit is értve – káros. 

Szank megújult honlapja természetesen némileg orvosolja a problémát. Szank internetes 

megjelenésén még több és naprakészebb információt is el lehet helyezni modulszerűen. Illetve 

nem találni olyan elektronikus szolgáltatást, amellyel a falu lakosai, vállalkozói 
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hasznosíthatnának. De mindenképpen informatívabb és sokrétűbb a korábbi honlapnál, amely 

internetes oldal már alapot tud szolgálni egy professzionális, a helyi társadalmat széleskörűen 

kiszolgáló, valamint a településmarketing tevékenységhez illeszkedő  honlaphoz. 

 

A településen 2003-ban 10, 2004 és 2005-ben már 18 ISDN vonal szolgáltatta az adatátvitelt.  

 

 

Energia szolgáltatás 
 

A Kiskunmajsai kistérség ebben Szank község is egyértelműen jól ellátott gáz, és villamos 

energiával. Szank alatt húzódó szénhidrogén mező nagy nyomású kőolajat, nagyobb 

hányadban földgázt tartalmaz. Ez magával hozta, hogy nagy nyomású gázvezetékek 

csatlakoznak az országos gerinchálózatra, valamint a lakossági gázszolgáltatás nagyon gyors, 

országos átlag fölötti kiépülését hozta magával. A belterületeken középnyomású hálózatok 

kerültek kiépítésre, a települések az országos hálózat több pontjáról kapják a betáplálásokat. 
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A diagramból látszik, hogy a 2000-től 2005-ig tartó időszakban a településen fogyasztott gáz 

mennyisége csökken, 2000 – óta 11%-al. A lakosságé meg stagnál vagy inkább kissé 

emelkedik. A nem lakossági gázfogyasztás egyértelmű csökkenése tapasztalható, amely a 

gazdasági és önkormányzati fogyasztáshoz sorolható. Tehát megállapítható, hogy az iparban 

elfogyasztott gázfogyasztás csökkent, ami a tevékenységek csökkenésének, illetve a 

technológia korszerűsödésének, valamint a gáz árának növekedésének az együttes eredménye. 
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Az összes gázfogyasztó számának mindössze 6%-a a nem lakossági gázfogyasztó. Az összes 

gázfogyasztó száma a településen: 876 db, amely a 2000-től 2005-ig 2,5%-os növekedésen 

ment át, tehát viszonylag stagnálónak mondható. Az összes gázvezeték az öt éves időszak 

alatt elenyészően növekedett. Jelen időszakban 18,9 km-es hosszal rendelkezik.  

 

 

Vízellátottság 
 

Szankon önálló vízmű van kialakítva, mint a kistérség többi településén. A megfelelő 

vízkezelő rendszer vastalanítóval van ellátva.  

A falu vízhálózatba bekötött lakásainak aránya megfelel a megyei átlagnak, figyelembe véve, 

hogy csak a belterületi lakások vezetékes vízellátása megoldott. 2005-ben 929 lakás lett 

bekötve az ivóvízrendszerbe. Tekintettel a magas külterületi lakosságszámra minél előbb meg 

kell oldani a tanyás területek egészséges ivóvízzel való ellátását. 
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Az eltelt időszakban a fogyasztott víz mennyisége csökken, ami kedvező tendencia. A nem 

háztartások által fogyasztott víz mennyisége viszont jóval drasztikusabban csökkent. Ez a 

csökkenő ipari tevékenységnek is betudható. A háztartások által szolgáltatott víz 

mennyiségének csökkenése még betudható az egyénileg fúrott kutak által kitermel talaj- és 

rétegvizeknek. Ez a típusú vízkitermelés viszont a talaj- és rétegvizek szintjének 

csökkenéséhez vezet.  
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Környezetvédelem, szennyvízgazdálkodás 
 

A szemét szállítás szervezett és megoldott a településen, amely zömmel a kommunális 

hulladék elszállítására vonatkozik.  

Szankon közel a község fele lett rákapcsolva a 2003-ban. Ekkor 47 000 m3 szennyvizet 

vezettek el közvezetékeken. Majd 2005-re teljesen kiépült a szennyvízelvezető hálózata, 

ekkorra már 70 200 m3 szennyvizet vezettek el. A település egy nyomóvezetékkel 

rácsatlakozott a jászszentlászlói szennyvíztisztítóra, amely képes befogadni a keletkezett 

kommunális szennyvizet. A szennyvízelvezetés és tisztítás egy olcsóbb formája alakult ki. A 

szennyvízelvezetés egy saját tisztítóműre, biológiai úton való tisztítása és a község északi 

külterületén való elhelyezésével jelentős nagyságú terület vízháztartását lehetett volna 

javítani. Ezzel mezőgazdasági hasznosítás intenzívebb formája tudott volna kialakulni, ezáltal 

a községben lakók és az önkormányzat jobb jövedelemszerzési adottságokkal rendelkezne.  

 

A hulladékgazdálkodás még egyáltalán nem megoldott a településen. A településen keletkező 

hulladék túlnyomó része kommunális hulladék. Ez a kistérségi hulladéklerakó helyre kerül, 

ami Kiskunmajsa déli részén terül el. A környezetvédelmi és más EU-s szabványoknak nem 

felel meg a lerakóhely.  

A KSH szerint a településen nincs rendszeresen tisztított közterület, valamint a rendszeres 

szelektált hulladékgyűjtésbe bevont lakások száma nulla. Tehát a szelektív hulladékgyűjtés 

sem megoldott. Hulladék feldolgozó kapacitások nincsenek a településen és a kistérségben 

egyaránt.  

 

Felnőttképzés, Kutatás Fejlesztés 
 

A településen nem létezik rendszeres felnőttképzés, az alapfokú oktatáson kívül. Kutatás-

Fejlesztés is a MOL által végzett szénhidrogén feltárásokhoz köthető. Technológiai K+F 

viszont nem értelmezhető Szankon sem a kistérségben.  
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Lakás állomány 
 

A lakás és házállomány általános állapotáról nincsenek adataink. Szank az olajipar 

betelepülése után indult fejlődésnek. Ami a házállomány megemelkedésében tükröződött 

leginkább. Kiskunmajsához hasonlóan ÉNy-DK-i irányultságú, de településképe 

rendezettebb, az utcák tágasabbak, egyenesek. Kiskunmajsával ellentétben nem jellemzőek rá 

a kis porták, az öreg, korszerűtlenül kialakított épületek. A lakások kora relatív fiatal és 

állapotuk kielégítő. Ezt mutatja is a házak megszűnéséről szóló 2000 – óta 2005-ig tartó 

statisztika, hogy csak 2002-ben szűnt meg három ház avulás miatt. 

A házépítési kedv is egyre kedvezőbb Szankon a vizsgált időszakban.  

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Az év folyamán családi házas formában épített 
lakások száma (üdülők nélkül) 
 

3 5 3 7 7 8 

Ebből a 3 vagy több szobás új házak száma  2 3 2 4 7 6 

  

Az új házak esetében megállapítható, hogy több mint a fele, 60-75%-a három vagy annál több 

szobás ház. Tehát az elvándorlás és elszegényedés nem mutatható ki a lakásállomány alapján.  

A házakhoz vezetékes telefon és kábeltelevízió beköthető. A kábeltelevízió szerződéssel 

rendelkező házak száma 2000-ben az 54-ről lassan 2005-re a 64-re emelkedett. Tehát az 

összes lakáshoz képest alacsony a bekötési arány. Míg vezetékes telefon előfizetés 2005-ben 

541 db. volt a községben. Ez a mutató falusi szinten nem alacsony, viszont a mobiltelefon 

elterjedése következtében valószínűleg nem is fog számottevően emelkedni. 
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Háztartási villamosenergia fogyasztók száma
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A villamos energia hálózatba bekötött háztartások száma jobban emelkedik az évek során, 

mint amennyi új lakás épült. Tehát itt a külterületi tanyavillamosítással lehet még magyarázni 

a növekedést.  

 

 

A háztartások részére szolgáltatott villamosenergia mennyisége 
(1000 kWh)
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A háztartások villamos energia fogyasztása 2000-től 2003-ig dinamikusan emelkedik, majd a 

2004-es áremelkedések ezt a folyamatot csökkentették, de 2005-ben újra emelkedésnek 

indult. Ez a fogyasztók számának a pusztán növekedésével nem magyarázható. Amit mutat a 

következő táblázat is.  
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 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Egy háztartásra eső villamos energiafogyasztás 

ezer kWh-ban 

2,04 2,11 2,25 2,34 2,16 2,26 

 

Ez jóléti mutatóként is lehet értelemzni. A községben emelkedik a fogyasztók száma, és 

mellette emelkedik az egy háztartásra eső villamos energiafogyasztás is. Ez a tendencia 

viszont a 2006-os évben, és leginkább a 2007-es évre bizonyosan erősen csökkenő tendenciát 

fog mutatni.  

 

Egészségügy 
 

Szankon két főállású felnőtteket és gyermekeket ellátó háziorvos látja el az egészségügyi 

szolgálatot. Amelyhez egy-egy a háziorvosi szolgálathoz tartozó körzeti ápolónők tartoznak. 

Sürgősségi és szakorvosi, gyermekorvosi ellátás nincs a faluban. Ezeket a szolgáltatásokat 

Kiskunmajsán lehet elérni. Védőnői szolgálat létezik a faluban, egy főállású álláshellyel.  

 

A háziorvosi ellátásban a megjelentek és a meglátogatottak 
száma összesen
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Minden betegre jutó 10 perces átlaggal számolva, az egy év alatt a munkanapokra kalkulálva 

az egy orvosra jutó munkaidő 8,7 óra. Ez a mutató magas, nagyfokú leterheltséget jelent az 

orvosokra nézve. Hiszen a falusias környezetben mindig magasabb az egy fő ellátására 

ráfordított idő. Az egészségügyi szolgálat minőségi javulását a családorvosok számának 

növelése jelenthetne. Illetve a községi megelőző, életmódjavító programok is hosszú távon 

javíthatják a társadalmi egészségügyi állapotokat.  

 36



Az oszlopdiagramból látható a hat éves intervallum alapján, hogy emelkedik az ellátásban 

részesülők száma. Ez a falu lakosainak általános egészségügyi romlását jelenti. Amennyiben 

ez a tendencia a falu népesség öregedése az oka, akkor a háziorvosi ellátásban részesülők 

száma további emelkedését vonhatja maga után.  

A faluban egy gyógyszertár működik. 

 

 

Rekreáció, sport, kultúra 
 

Sportra és szabadidő eltöltésére való lehetőség van Szankon. Sportolásra alkalmas telep vagy 

helyiség az iskola tornaterme, valamint a falu sportpályája, tekepályája szolgál. Horgász 

egyesület működik a településen, amelyben rejlő turisztikai lehetőségek nincsenek 

kihasználva.  

Könyvtár az önkormányzat fenntartásában működik. Az alábbi statisztikával. A hat éves 

vizsgált intervallumban a könyvtárba beiratkozott személyek száma 500 fő körül ingadozik. 

Viszont a könyvtárból kölcsönzött kötetek száma jelentősen emelkedett az időszak elején, az 

időszak végén is enyhén tovább emelkedik. Annak ellenére, hogy a könyvtárban a leltári 

állományi szám az időszak alatt csak enyhén emelkedett. (2005-ben 1669 db.) Ez a falu 

lakosainak a kulturális és tudás igényének a növekedését jelzi. Részletesebben elemezve az 

aktív korosztály olvas a legkevesebbet a munkahelyi elfoglaltságok miatt. Tehát az ifjúsági 

olvasottság emelkedésére utalhatnak az adatok, amely az alapfokú oktatás sikerének is 

minősíthető.  
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A művelődésszervezés jól intézményesített keretek között folyik. 1982-óta működő Általános 

Művelődési Központ (ÁMK) Ennek az integráló intézmény között folyik az óvodai, általános 

iskolai nevelés, oktatás, felnőtt oktatás, napközi otthoni ellátás, tanulószobai szolgáltatás, 

hétköznapi és ünnepi kultúra közvetítése, könyvtári szolgáltatás biztosítása, filmszínház 

üzemeltetése, képgyűjtemény kezelése, bemutatása, helyi közélet támogatása, kiadói 

tevékenység. Részintézményekkel is rendelkezik az ÁMK, Általános Iskola, Óvoda, 

Művelődési Ház-Mozi és Közösségi Ház.  

 

 

Kiskereskedelem, vendéglátás 
 

Kiskereskedelem jellemzően a lakosságot kiszolgáló nagyon fontos infrastruktúrális tényező. 

A kiskereskedők számának nagysága és változatossága az adott településen élők 

életminőségét befolyásolja. 

  

Év 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Kiskereskedelmi üzletek  száma (humán 
gyógyszertárak nélkül) 29 30 31 27 26 28 

 

A kiskereskedelem és a lakosság kölcsönösen hatnak egymásra. A kiskereskedelmet pedig a 

fizetőképesség és a lakosságszám befolyásolja. Szerencsére a térségben a multinacionális 

kereskedelmi áruházláncok még nem telepedtek meg. Szankon az igények és a kínálat 

egyensúlyban látszik. Valószínű, hogy ez addig fenn is marad, amíg jelentősebb elvándorlás 

nem következik be, vagy Kiskunmajsán egy multinacionális áruházlánc meg nem jelenik. Ez 

természetesen az egész kistérség kiskereskedelmi viszonyokra negatív hatással lesz.  
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2005-ben a kiskereskedelmi üzletek tevékenység szerinti megoszlása Szankon. 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

 
 

1. Gépjárműüzemanyag-töltő állomások száma  2 db. 

2. Használtcikk-szaküzletek száma    1 db. 

3. Élelmiszer jellegű  üzletek és áruházak száma  11 db. 

4. Hús-, húskészítmény-, baromfi-szaküzletek száma 1 db. 

5. Ruházati szaküzletek száma    2 db.    

6. Textilszaküzletek száma     3 db. 

7. Vasáru-, festék-, üveg-, barkács-szaküzletek száma 2 db. 

8. Egyéb, máshova nem sorolt iparcikk-szaküzletek száma 5 db. 

9. Kenyér-, pékáru és édességszaküzletek száma  1 db. 

 

A vendéglátás javulásáról beszélhetünk a 2000-2005-ös intervallumban. A vendéglátást a 

vendéglátóhelyek, éttermek, cukrászdák, bárok, borozók és a munkahelyi étkezdék számával 

mérjük. Mindegyik komponensben emelkedés látható. Összesen mérve 12 db. vendéglátó 

ipari egységről 18-ra emelkedett a számuk. A vendéglátóhelyek egy faluban leginkább a 

hagyományos kocsmák-sörözőkként értelmezhetjük. Az időszak alatt másfélszeresére 

növekedett a számuk, hatról kilencre. Ennek a mutatónak az emelkedése szociológiai 

aspektusból nézve nem jó tendencia. Tehát a szankiak egyre többen töltik el az idejüket és 

pénzüket kocsmákban. Ez kijelenthető, hiszen a vendéglátóhelyek számát, rentábilitását a 

helyi igények vagyis a helyi piac határozza meg.  
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Viszont a turizmushoz már jobban köthető, és azt döntően befolyásoló tényező a 

szállásférőhelyek száma. Ebben nagyon nagy lemaradás tapasztalható, hiszen Szankon 

egyetlen panziót, turistaszállást, kempinget, üdülőt sem tartanak nyilván a vizsgált 

időszakban. Szank két frekventált és külföldi turisták által nagy érdeklődésre számot tartó, az 

alföldi turisztikai kínálatot jól reprezentáló turisztikai desztináció közvetlen környezetében 

helyezkedik el. Ez a Bugac-puszta és a kiskunmajsai gyógy- és termálfürdő. A két turisztikai 

célterületnek közvetlen összeköttetése nincs. Szank potenciálisan lehet egy a kettőt összekötő, 

illetve azokat jól kiegészítő turisztikai kínálattal rendelkező település. Ehhez természetesen 

infrastruktúrára, közlekedésre és kínálatot szervező vállalkozókra van szükség, valamint a 

háttérben közreműködő önkormányzati hivatalnak.  

 

 

Alapoktatás, községi intézményrendszer, települési szolgáltatások 
 

Oktatás és nevelés az önkormányzati alapítású óvodában és 8 osztályos általános iskolában 

működik.  

A községnek egyetlen óvodája 100 férőhellyel és négy csoporttal valamint 8 

óvodapedagógussal működik. A vizsgált időszakban az óvodában túljelentkezés volt, míg a 

hat év alatt folyamatosan csökkent az óvodás gyermekek száma. Ez az élve születések 

csökkenő tendenciájával függ elsősorban össze. Tehát az óvoda napjainkban már nem 

túlterhelt.  

Az általános iskola 8 osztályteremmel és 16 osztállyal működik. Ebben a formában 

maximálisan ki van használva az iskolaépület. 30 pedagógussal, 2005-ben már 32 főállású 

pedagógus tanári karral működik az iskola. Gyermekétkeztetés és napközi megoldott, kb. 130-

140 gyermek délutáni tanári felügyeletével és foglalkozásával.  

 

Az önkormányzati alapítású Alapszolgáltatási Központ ernyőszervezet koordinálásában 

végzik a szociális, ellátási és gondozási tevékenységeket. Az intézmény sokoldalú és 

feladatait jól és hatékonyan látja el. A szolgáltatás már 1997-ben elindult és folyamatosan 

bővült. Intézményes formában 2006. január elsejétől működik. Nyolc típusú szolgáltatást 

végeznek a központ keretén belül.  

Étkeztetési szolgáltatás a munkanapokon főleg nyugdíjasok, rokkant nyugdíjasok, 

hajléktalanok, szenvedélybetegek számára adnak napi egy meleg ételt. 80-90 fő számára 
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hordanak ételt, amelyeknek 80-90%-a nyugdíjas. Külterületen 12 tanyához járnak ki, a 

Központ saját terepjárójával.  

Házi gondozási szolgáltatást 13 személy részére, amelyből 5 külterületen él.  

Nappali ellátás az idősek klubbja, ahol 30 idős személyt tudnak ellátni. A működési 

engedélyek miatt kötött a létszám. Az ellátás ingyenes.  

A Tanyagondnoki szolgálat 12 tanyát látogat. Élelmiszert és kiskereskedelmi árucikkeket 

hordanak ki igény szerint, valamint felügyeletet látnak el a külterületen. 480 ember él Szank 

külterületén, így a mindössze 12 tanya felügyelete rendkívül kevés. A tanyagondnoki 

szolgálathoz még a vagyonőri és polgárőri feladatokat is ellátják. 

Családsegítő szolgálat. Évenként átlagban 70-80 fő számára nyújtanak segítséget. 

Munkahelykeresés, ügyintézés, hagyaték, stb. Nagy hányadában (kb. 75%-a) zömmel a 

nyugdíjas kor alatti személyek veszik igénybe.  

Gyermekjóléti szolgálat. Kistérségi szintű a szolgáltatás, amelynek központja Szankon van. 

Jól kiépített jelzőrendszerrel (telefonos kapcsolattartás) rendelkezik. Kimondottan 

gyermekproblémákat megoldó ellátási forma. Kapcsolattartás folyik az iskolával, védőnővel, 

orvossal. Szankon 2006-ban 209 gyermek kapott ellátást. Ez magas szám. Tehát az ifjúsági 

kérdés a településen még magasabb jelentősége van, mint egy átlagos településen.  

Bentlakásos otthon, ahol 27 főt látnak el az idősek otthonában. Normál intézmény 

kategóriában tartozik, emelt szintű szolgáltatást nem végeznek.  

 

 

Közigazgatás 
 

A közigazgatást kistérségi és helyi szinten értelmezhetjük.  

Mind a négy település önálló önkormányzattal, önálló polgármesteri hivatallal és 

apparátussal, önálló jegyzővel működik. 

Kiskunmajsa a környékbeli települések számára is működtet bizonyos közigazgatási 

egységeket, mint az Okmányiroda, a Munkaügyi Központ, a Gyámhatóság, az Építéshatósági 

hivatal (Tázlár és Jászszentlászló részére is), a Rendőrkapitányság, a Polgári Védelmi 

Parancsnokság. Nehezíti az ügyintézést, hogy a kistérségben nem működik Földhivatal. Az 

alig 12 ezer lakosú, részleges szerepkörű kisváros nem tudja maradéktalanul ellátni a központi 

funkciókat. Sajnos a kistérség lehatárolása egyáltalán nem szerencsés. Olyan vonzáskörzeti 

tanyaközségek, falvak szakadtak le a kistérségtől, amelyek másik kistérségi központtól jóval 
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távolabb helyezkednek el. Valamint a természeti-társadalmi adottságaik, jellemzőik 

azonossága is egy kistérségbe való besorolását indokolná. Tehát a települések együttműködési 

és fejlesztési tevékenységeit kizárólag a kistérség határain belül véghezvinni nem vezet 

hosszú távú eredményre. A kistérséggel határos települések és térségek bevonásával már 

eredményesebb és hatékonyabb a fejlesztések megvalósítása. 

Helyi szinten alapvető községi intézményhálózat Szankon épült ki a legteljesebben. Ez a 20-

40 évvel ezelőtt kitermelt jelentős szénhidrogén vagyonból származó jövedelemnek 

köszönhető.   
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GAZDASÁGTÖRTÉNET 
 

 

A tatár pusztítás áldozatául esett települések felsorolásában a mai Szank községhez tartozó 

Móricgát is szerepel. A források szerint állattenyésztéssel foglalkozó emberek lakták a 

középkori Móricgátat és a jelenlegi Szank vidékét. Az állattenyésztés mellett 

kendertermesztéssel foglalkoztak az ott élő emberek. A tatárdúlás után kunokat telepítettek a 

Duna- Tisza közére, ez az esemény jelentősen megváltoztatta a terület etnikai összetételét. A 

középkori Szank biztos, hogy a tatárdúlás után épült. A község területe nagy volt, a lakóházak 

egymástól távol helyezkedtek el, ezt bizonyítja Szank jószágteleltető szálláshely volt. A 

középkori Szank a XVI. Század végére a magyar történelem viszontagságainak köszönhetően 

újra elnéptelenedett.  

Az 1500-as évektől az 1800-as évekig Szankot a puszta jelző illette meg, valamint az erre 

alapuló pusztai gazdálkodás, állattenyésztés volt a jellemző. 

Ezen a vidéken 1681-ig a Szegediek legeltették állataikat, majd Kunszentmiklós lett a bérlője 

Szank község területének. 1750-után a jászkunsági területen mind az állatszám, mind az 

emberek lélekszáma növekedni kezdett. A földművelésnek továbbra is másodlagos szerepe 

volt, mivel ezen a területen az állattartásnak voltak hagyományai. Ennek részben oka a 

homokon kialakult rossz minőségű talajoknak. A földművelés állami ösztönzést az 1800-as 

évek elejétől kapott, ekkortól indult meg a nagyarányú szőlő és gyümölcstermesztés, mint a 

homok megkötésének egyetlen jövedelmező formája. Ebben az időben a gyümölcs kultúrák 

megjelenésével párhuzamosan továbbra is virágzott a pásztorélet. A pusztabirtokok 

felparcellázása után a pásztorélet egyeduralma is megszűnt. Kialakult a nagygazdák kisszámú 

de sok földel rendelkező csoportja, és a kisgazdák nagy létszámú csoportja akiket 15-20 

holdjukkal az állandó elszegényedés veszélye fenyegetett.  

  1874-ben a nemrégen még lakatlan puszta újra önálló község lett. A falu kiépülésével a 

lakosság létszáma is növekedéssel indult. A falu további fejlődéséhez szükség lett volna az 

infrastrukturális fejlesztésekre vasút és műút építésre, ezt akadályozta meg az első 

világháború. Megakadályozta még a háború az ekkor kibontakozó intenzív növény, szőlő és 

gyümölcstermesztés továbbfejlődését. A háború időszaka elvitte a munkaerőt ami község 

további fejlődését biztosította volna. A gazdasági élet szinte megbénult, a mezőgazdasági 

munka az idősekre és a nőkre maradt. A Horthy korszakban újra napirendre került a műút és a 

vasút kérdése. 1927-ben kezdetét vette a Kiskunmajsa- Szank közti műút építése, amelyhez a 
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község 24 000 pengővel és jelentős közmunkával járult hozzá7. A vasutat 1928-ban adták át a 

forgalomnak.  

Egy tipikusan mezőgazdasági községé váló Szank fejlődését újra a világháború akadályozta 

meg. A Szankról bevonult fiatalok a II. magyar hadsereg katonáiként a Donnál harcoltak. 

Néhányan maradtak életben közülük a megsemmisítő vereség után. A világháború évei alatt a 

termelés jelentősen visszaeset, két alkalommal a lovakat is begyűjtötték.  A szovjet 

megszállók 1944. október 24-én léptek Szank területére. A község „felszabadítása” 

véráldozatok nélkül ment végbe. Szankon az első termelőszövetkezet a Táncsis Tsz 1949-50 

fordulóján alakult meg és 1958-ban meg is szűnt. A ma is működő Haladás 

Termelőszövetkezet 1958. december 27-én alakult meg. Ennek a Tsz-nek köszönhetően a 

Szank mondhatta a magáénak a megye második legnagyobb juhállományát, közel 5000 db 

anyajuhval. A szarvasmarha tenyésztés mellett foglakoztak baromfitenyésztéssel is a Haladás 

Tsz-ben. Növények közül búzát és lucernát termesztettek. Kapásnövények közül 

paradicsomot, pritaminpaprikát, fűszerpaprikát, és káposztát termesztettek. A 

gyümölcstermesztés is jelentős szerepet játszott, termeltek: kajszibarackot, almát, körtét, és 

szőlőt, meggyet.  

  Az 1970-es évektől az olajipar egyre nagyobb konkurenciát jelentett a 

termelőszövetkezetnek. A Szank- 1. számú kút üzemszerű működése 1964. szeptember 19-én 

kezdődött el, és megépítették a SzkT-1-es tankállomást. Novemberben már három kút termelt. 

1967-ben már 15 olajkút termelt, és egy újabb tankállomást helyeztek üzembe.  A gáztermelés 

létesítményeit 1967-ben kezdték megépíteni. 1984 és 87 során a gázmezők rétegnyomás-

csökkenésének ellensúlyozására gázmotoros kompresszortelepek létesültek. A bányászat 

révén új munkahelyek létesültek a faluban. A bányászatban sokkal jobb körülmények között 

dolgozhattak, mint a mezőgazdaságban. Az olaj és földgáz kitermelés eredményeképpen a 

falu agrár jellege egy bányász-agrár jellegű településsé változott. Ez a megtermelt javak, 

foglalkoztatás, jövedelmi viszonyok alapján kijelenthető.  

Az olajipar jóvoltából épült szépült a falu. Járdák és utak épültek, elkészült az iskola, óvoda, 

sportpálya, tekecsarnok és tornacsarnok létesült. Tehát jelentős infrastruktúrális fejlődésen 

ment keresztül. A falu fejlődésével a tanyavilág fokozatosan elnéptelenedett. A tanyavilág 

teljes megszűnése nem valósult meg. A falu jelentős női munkaerő feleslegének kezelésére 

1991-ben cipő felsőrész készítő üzem létesült, mely 25 főt három éven át foglalkoztatott. A 

kilencvenes években főleg az infrastrukturális beruházások voltak jelentősek a községben. 

                                                 
7 Dr Forczek Zoltán- Dr. Janó Ákos: Szank község története, Kecskemét. 1977. 52-o 
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Ipar 
 

 

Szanki lakosok hosszú időn keresztül jellemzően mezőgazdasági tevékenységgel 

foglalkoztak, és az ipar nem játszott szerepet a falu életében. Az 1940-es években kezdődött a 

szénhidrogén kutatás és feltárás, és az eredmények következtében átrajzolódott, 

specializálódott Szank gazdasága. A mezőgazdaság kezdett a relatív és abszolút mértékben is 

háttérbe szorulni, és a kőolaj kitermelés az első helyre került. Ez a leginkább a foglalkoztatási 

és jövedelmezőségi adatok bizonyítják. (ágazati termelékenység) A MOL megjelenése 

munkát, és kényelmes életet biztosított az ott élők számára, és a falu lélekszámában, 

infrasruktúrájában és területileg is növekedésnek indult. A munkaerő jelentős részét a kőolaj 

kitermelés elszívta, ezért az eddigi mezőgazdasági tevékenység melléktevékenységgé 

redukálódott. A következménye az lett, hogy a faluban élők jobbára kiestek a mezőgazdasági 

tevékenység gyakorlásából, a mezőgazdasági tapasztalatból és tudásból, ami a jövőben súlyos 

következményekkel járhat. A MOL tevékenységének a 80-as évektől folyamatos csökkenése 

után a lakosság körében súlyos problémaként jelenik meg a munkanélküliség, illetve 

elvándorlás. A jelenlegi mezőgazdasági viszonyok viszont már nem képesek felszívni újabb 

munkaerőt. A mezőgazdasági ágazatnak is lassan csökkenő munkahely teremtési potenciálja 

van.  

 

 

Nehézipar, bányászat 
 

A Bács-Kiskun megyei térségben az ipar nem játszott szerepet a Második Világháborút 

megelőzően, csak ezután alakult ki a szocialista tervgazdaság részeként. A megyében az 

iparosítást követően több gépipari üzemet hoztak létre.  A feldolgozó és élelmiszer ipar a 

mezőgazdaság mellett fontos szerepet játszott. A kőolaj kitermelés 1970-ben még az ország 

9,5%-át tette ki, addig ez a szám 1980-ra elérte a 12,1%-ot. Szankon az 1964-től folyamatos a 

kitermelés. A szocialista időkben, és a MOL megjelenésével fokozódott a kitermelés, és az ott 

élők nagy részének munkát biztosított. Az utóbbi időben leépítés figyelhető meg ezen a téren 

a csökkenő kőolaj készletek miatt. Jelenleg inkább a fölgáz lelőhelyek játsszák már a 

főszerepet.   
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Az iparban foglalkoztatottak száma 2004-ben 200 fő volt. A legjelentősebb foglalkoztató a 

MOL Rt. volt az elmúlt években, és még mindig annak számít, habár jelentős átalakításon 

ment át. A foglalkoztatottak létszáma folyamatosan csökkent, ami nagy problémát jelent a 

foglalkoztatás körében, mert egyelőre nem várnak újabb beruházót a térségbe. Tehát a ma és a 

jövőben várt munkanélküliség problémáját kezelni kell. A MOL nem csak a munkaerő 

igényét csökkentette a térségben, hanem a fizetéseket is. Ehhez még kapcsolódott az általános 

reálbér csökkenés is, ami a családok megélhetését tovább nehezítette. Mivel Szankon az 

átlagos iskolai végzettség alacsony, így a MOL-nál dolgozók legnagyobb része nem 

vezetőpozícióba került, hanem a legtöbben a termelő részlegen kaptak munkát. A MOL 

szervezeti átalakítást hajtott végre a térségben, az Explant Kft-t a cég egyik karbantartó 

részlegét, Szegedre helyezte át. A szankiak, akár a sok más hasonló helyzetben lévő többi 

település lakói is, önfoglalkoztatásba kezdtek. Ezeknek jelentős része kényszervállalkozás. 

Ebből kifolyólag növekedésre képtelenek, alacsony hozzáadott értéket előállító vállalkozások, 

és már eredményként lehet elkönyvelni, ha a család megélhetését biztosítani tudják. A helyzet 

a kistérségben is hasonló, hiszen a már a kezdetekkor, a kilencvenes évek eleje után is 

jelentkeztek a problémák, a kistérség lakosainak alacsony volt a vállalatalapítási 

hajlandósága, illetve, ha még is vállalkozásba kezdtek, akkor a nagyobb hányaduk kényszer 

vállalkozásként indult meg. 

 

 

Könnyű ipar 
 

Kiskunmajsán nagy hagyománya van a kézművesiparnak, de igazi áttörés az ipar 

kialakulásában az 1904-es esztendőben következett be, mikor megalakult a kiskunmajsai 

Ipartestület. A rendszerváltást követően a kisiparos és kereskedő réteg visszaszorult, a 

lakosság nagyobb része az alkalmazotti létet választotta, és az újonnan alakult iparágakban 

kezdte meg tevékenységét (főként nehézipar). 

A könnyű, és feldolgozóipar visszaszorulása a térségben manapság is nagy jövedelem kiesést 

eredményez, mert a helyben létrejött élelmiszeripari termékeket nem vagy alig tudják a helyi 

feldolgozó ipari üzemek előállítani. Ez mellett egyes szolgáltatások is megtalálhatók a 

térségben, mint a fuvarozás, építési vállalkozók. A feldolgozó ipari vállalatok jelentős része 

elavult gépekkel rendelkezik, és csak kismértékben képes ellátni feladatát. Az üzemek egy 

kivételével Kiskunmajsán találhatók. 
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Szankon a vállalatalapítási hajlandóság alacsony értéket mutat. A térségben Kiskunmajsán 

magasabb az értéke, mert a volt laktanya épületében ipari parkot működtetnek, és mint több 

város, ők is ettől a lépéstől remélnek némi fellendülést a vállalkozások számának 

tekintetében.  

 

A szanki földgázkitermelés, a mezőgazdasági gépgyártás most is számos munkahelyet 

biztosít. Működnek konfekcionálással, műanyagtermékek, szerszámok, gépalkatrészek, faipari 

és nyomdaipari termékek előállításával, lakatosmunkával, gumitermékek előállításával 

foglalkozó vállalkozások. 
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Kereskedelem és szolgáltatás 
 

 

Míg a Kiskunmajsai kistérségben a kisvállalkozások száma emelkedik szinte minden 

területen, addig Szankon a helyzet változatlanul kedvezőtlen. Szankon főként a 

kényszervállalkozások jellemzőek a kereskedelemben és szolgáltatások nyújtásában. Kis 

tőkével rendelkező és csak a helyi lakosok igényeinek a kielégítésére jöttek létre. A 

szolgáltatás nyújtására szakosodott vállalkozások szinte teljesen hiányoznak Szankról. 

Szankon a kiskereskedelmi egységek száma az elmúlt időszakban nem emelkedett, 2000 óta 

alig következett be változás, ahol viszont módosult az üzletek száma, ott is főként a negatív 

tendencia figyelhető meg. Főként az ott élők igényeit kielégítő termékeket árusító üzletek 

száma magas, de nagyobb kapacitásra nincs felkészülve (turizmus fejlesztése esetén). Így a 

lakosság vásárló erejének tovább gyengülésével az üzletek száma tovább fog csökkeni. Az 

élelmiszer üzletek vannak jelen főként a térségben, illetve azokat a használati cikkeket árusító 

kis boltok, amelyek a minden napokhoz elengedhetetlenek, pl.: ruházati üzletek. Legnagyobb 

számban az élelmiszer üzletek vannak jelen, ebből az üzlet fajtából 11 darab található a 

faluban. Csökkenést figyelhetünk meg mindegyik üzlet fajta számában, ezek a ruházati és 

textil szaküzlet, vasárú-, festék-, barkácsszaküzletek számában, és a gépjármű üzemanyag 

töltő állomások száma is csökkent az elmúlt években. Változatlan maradt az élelmiszer jellegű 

üzletek és áruházak, valamint a hús-, húskészítmény-, baromfi-szaküzletek száma is. 

Összességében elmondhatjuk, hogy a boltok száma a faluban csökkenő tendenciát mutat.  

 

Táblázat: Az üzletek számának alakulása Szankon 

Üzletek Mennyiség 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Kiskereskedelmi üzletek száma (humán gyógyszertárak 
nélkül) db 29 30 31 27 26 28 
Gépjárműüzemanyag-töltő állomások száma db 3 3 3 2 2 2 
Használtcikk-szaküzletek száma db 0 1 1 1 0 1 
Gépjármű-szaküzletek száma db 0 0 0 0 0 0 
Gépjárműalkatrész-szaküzletek száma db 0 0 0 0 0 0 
Motorkerékpár- és alkatrészszaküzletek száma db 0 0 0 0 0 0 
Élelmiszer jellegű  üzletek és áruházak száma db 10 11 11 11 11 11 
Iparcikk jellegű üzletek és áruházak száma db 0 0 0 0 0 0 
Zöldség-, gyümölcsszaküzletek száma db 0 0 0 0 0 0 
Hús-, húskészítmény-, baromfi-szaküzletek száma db 1 1 1 1 1 1 
Hal- és halkészítmény-szaküzletek száma db 0 0 0 0 0 0 
Kenyér-, pékáru és édességszaküzletek száma db 0 0 0 0 0 1 
Palackozott italok szaküzleteinek száma db 0 0 0 0 0 0 
Dohányáru-szaküzletek száma db 0 0 0 0 0 0 
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Egyéb élelmiszer szaküzletek száma db 0 0 0 0 0 0 
Illatszerszaküzletek száma db 0 0 0 0 0 0 
Textilszaküzletek száma db 2 2 2 3 4 3 
Ruházati szaküzletek száma db 3 3 3 2 1 2 
Cipő-, bőráruszaküzlet száma db 0 0 0 0 0 0 
Bútor,- háztartásicikk-szaküzletek száma db 0 0 0 0 0 0 
Elektromos háztartásicikk-szaküzletek száma db 0 0 0 0 0 0 
Vasáru-, festék-, üveg-, barkács-szaküzletek száma db 3 3 3 2 2 2 
Könyv-, újság-, papíráru-szaküzletek száma db 0 0 0 0 0 0 
Egyéb, máshova nem sorolt iparcikk-szaküzletek száma db 7 6 7 5 5 5 
Forrás: KSH, Szank 

 

Az üzletek megoszlása tekintetében nem mindegy, hogy helyi érdekeltségű egységek alkotják, 

vagy inkább az országos hálózatok. Az üzletek esetében ezért találtam fontosnak az egyes 

üzlet típusok külön bemutatását az érdekeltségüknek megfelelően. A lenti táblázatból 

láthatjuk, hogy ez alapján a boltok jelentős hányada helyi lakosság tulajdonában lévő 

kiskereskedés, és ezen belül az egyéni vállalkozások túlsúlyban vannak. 

 

Táblázat: A kereskedelmi egységek egyéni vállalkozók által történő működtetése 

 Mennyiség 2001 2002 2003 2004 2005 

Egyéni vállalkozás által 
üzemeltetett kiskereskedelmi 

üzletek száma (humán 
gyógyszertárak nélkül) 

db 16 17 17 17 18 

Egyéni vállalkozás által 
üzemeltetett gépjárműüzemanyag-

töltő állomások száma 
db 1 1 1 1 1 

Egyéni vállalkozás által 
üzemeltetett  használtcikk-

szaküzletek száma 
db 1 1 1  1 

Egyéni vállalkozás által 
üzemeltetett  gépjármű-szaküzletek 

száma 
db      

Egyéni vállalkozás által 
üzemeltetett gépjárműalkatrész-

szaküzletek száma 
db      

Egyéni vállalkozás által 
üzemeltetett motorkerékpár- és 

alkatrészszaküzletek száma 
db      

Egyéni vállalkozás által 
üzemeltetett élelmiszer jellegű 

üzletek és áruházak száma 
db 8 7 7 8 8 

Egyéni vállalkozás által 
üzemeltetett iparcikk jellegű 
üzletek és áruházak száma 

db      

Egyéni vállalkozás által 
üzemeltetett zöldség-, 

gyümölcsszaküzletek száma 
db      

Egyéni vállalkozás  által 
üzemeltetett hús-, húskészítmény-, 

baromfi-szaküzletek száma 
db 1 1 1 1 1 

Egyéni vállalkozás által 
üzemeltetett hal- és halkészítmény-

szaküzletek száma 
db      
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Egyéni vállalkozás által 
üzemeltetett kenyér-, pékáru és 

édességszaküzletek száma 
db      

Egyéni vállalkozás által 
üzemeltetett palackozott italok 

szaküzleteinek száma 
db      

Egyéni vállalkozás által 
üzemeltetett dohányáru-

szaküzletek száma 
db      

Egyéni vállalkozás által 
üzemeltetett egyéb élelmiszer 

szaküzletek száma 
db      

Egyéni vállalkozás által 
üzemeltetett illatszerszaküzletek 

száma 
db      

Egyéni vállalkozás által 
üzemeltetett textilszaküzletek 

száma 
db 1 1 2 3 3 

Egyéni vállalkozás által 
üzemeltetett ruházati szaküzletek 

száma 
db 1 1 1   

Egyéni vállalkozás által 
üzemeltetett cipő-, 

bőráruszaküzletek száma 
db      

Egyéni vállalkozás által 
üzemeltetett bútor-, háztartásicikk-

szaküzletek száma 
db      

Egyéni vállalkozás által 
üzemeltetett elektromos 

háztartásicikk-szaküzletek száma 
db      

Egyéni vállalkozás által 
üzemeltetett vasáru-, festék-, üveg-

, barkács-szaküzletek száma 
db      

Egyéni vállalkozás által 
üzemeltetett könyv-, újság-, 
papiráru-szaküzletek száma 

db      

Egyéni vállalkozás által 
üzemeltetett egyéb, máshova nem 
sorolt iparcikk-szaküzletek száma 

db 3 5 4 4 4 

Forrás: KSH, Szank 

 

A kereskedelem terén fontos figyelembe venni, hogy van egy mezőgazdasági termékük, 

aminek jelentős része exportra kerül, ez pedig a libamáj. A szankiak által tenyészett libák 

mája a külföldi piacon kedvelt termék, főként az éttermek vásárolják. A kiskereskedelem 

fejlesztésével kapcsolatban fontos, hogy a kézműves ipart teljesen elhanyagolják. Ezenkívül 

az általuk előállított pálinka, aminek a minősége alapján nagyobb szerepet kellene játszania az 

értékesítésben, és exportra is lehetne szállítani, szinte teljesen ismeretlen a piacon. 

A szolgáltatások is hasonló a helyzet, mert Szankon a kulturális élet működtetéséhez meg 

vannak a feltételek, de a kihasználtságuk már alacsonyabb. Szank rendelkezik kiállító 

teremmel, kikapcsolódási lehetőséggel, amiknek a bővülését az esetleges turizmus fejlesztés 

következtében ösztönözni lehetne, hogy a megnövekedett keresletet ki tudják elégíteni. A 

turizmus fejlesztéséhez, nem csak a kulturális programok biztosítása lehetséges, hanem a 

kisvasút is a rendelkezésre áll, aminek segítségével az oda látogatóknak egy újabb élményt 
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szerezne. A kisvasút összeköti a környék nevezetességeit, Kiskunmajsát és Bugac pusztát is, 

ezért ezeknek a területeknek az összefogásával, a környékre érkezők nagy része igénybe 

venné az általuk kínált szolgáltatásokat, és megnézné a nevezetességeiket.  

A szolgáltatások jelentős hányada hiányzik a faluból, olyanok is amikre az embereknek a 

mindennapokban szükségük lenne, pl.: pénzintézetek is hiányoznak Szankról, bank fiókok 

csak Kiskunmajsán találhatók a legközelebb. Az elszigeteltségből való hátrány csökkentése 

céljából internet szolgáltatás nagy előnyt jelente. Az oktatás alacsony színvonalú, kevés a 

felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya. A képzések, tanfolyamok indítása szinte teljesen 

hiányoznak a faluban, ami az ott lakóknak a munkaerő piacokon jelentős versenyhátrányt 

jelent. A jelenlegi helyzetből kifolyólag szükségessé vállik a képzések rendszerének bővítése, 

hogy a munkanélküliséget csökkentsék. 

 

 

Turizmus 
 

A turizmus helyzete Kiskunmajsai kistérségben általánosságban véve kedvezőnek mondható, 

de nem tekint vissza hosszú múltra. A termálforrást több mint 20 évvel ezelőtt fedezték fel, és 

megindult a turizmus fejlesztése. A fürdő vize reumatikus és izületi betegségek gyógyítására 

valamint rehabilitációra alkalmas. A forrás nagyon népszerűvé vált, és ez lett a térség 

legéletképesebb adottsága, amit Kiskunmajsa ki is használ. Viszont a kedvező helyzetnek 

semmi hatása nincs Szankra nézve. Míg Kiskunmajsán a vendég éjszakák száma eléri a 110 

vendég/férőhely (2005) adatot, addig Szankon gyakorlatilag ez az érték nulla, ami nagyon 

alacsonynak számít. Pedig Kiskunmajsán a foglalkoztatottak jelentős hányada ebből a 

tevékenységből szerzi a jövedelmét. Az adatok némileg torzíthatnak, mert a nem mindenki 

jelenti be, hogy a turisták számára szállást biztosított. A turizmus fejlesztése és a 

foglalkoztatottak átcsoportosítása Szankon is segítené a súlyosbodó helyzetet. Szank kedvező 

turisztikai potenciállal rendelkezik, a turisztikai adottságok közül 5 ebben a térségben is 

található, de ezt nem használták ki még eddig, a lakosság jelentős hányada a nehéziparban 

kapott munkát, és sokan dolgoztak, és dolgoznak a mezőgazdaságban, ami miatt a turisztikai 

fejlesztésekre nem volt eddig igény. 

Szank a turizmus egyik másik ágát kezdte fejleszteni, ez pedig a falusi turizmus. A fejlesztést 

igazán sikeressé lehetne tenni, de hiányoznak hozzá, az anyagi feltételek, a házak 

felszereltsége gyenge, valamint az infrastruktúra sem a legjobb a térségben, ráadásul Szank 
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zsáktelepülési megközelíthetősége is negatív hatással van. A turizmusban fontos szerepet 

játszhat a keskeny nyomtávú vasút, ami összeköti a kistérség településeit, de kihasználtsága 

turizmus szempontjából alacsony, a népszerűsítések után viszont sikeres lehet a turisztikai 

célokra történő felhasználása. Kerékpárút eddig nem épült meg a jövőben tervezik a 

kialakítását. A horgász turizmus Szankon egyre népszerűbbé válik, nem csak Szankon, de 

Kiskunmajsán is vannak horgász tavak, amik vonzzák az ide látogató vendégek közül a 

horgászat szerelmeseit. De jelenleg csak helyi igényeket elégít ki. Ez az adottság azért is jó, 

mert a különböző fogyasztói szegmensek megnyerése a turizmusban részt vevő többi 

létesítmény kihasználtságát is növeli. 

Nemcsak a vendég éjszakák száma alacsony, de a vendéglátóhelyek száma is, a faluban éppen 

a szankiak szükségleteinek kielégítésére elegendőek, ebből is látszik, hogy a turizmus eddig 

nem kapott hangsúlyos szerepet.A vendéglátóhelyek száma 2005-ben összesen  9 volt, ebből 

4 étterem és cukrászda, és három bár, borozó. Szankon 2003-ig nem volt szállásadó egység. 

2003-ban a falusi turizmus következtében egy szállásadó egység megkezdet működését. 

Ebben az évben kilenc vendéget regisztráltak a községben, akik összesen 38 vendégéjszakát 

töltöttek el. A következő években nem bővült a szállásadó helyek száma, de a vendégéjszakák 

száma nullára csökkent, sem 2004-ben, sem 2005-ben nem sikerült vendégéjszakák számát 

gyarapítani. 

A turizmusban nem alakultak ki az együtt működések sem, pedig több település összefogására 

is lehetőség lenne, ami sokban segítené az ideérkező turisták számának a növelését, ami azért 

is lenne fontos, mert marketing szempontból is fontos, hogy az elégedett fogyasztók a 

népszerűsítsék a helyet. A szanki turizmus egy másik problémája, hogy nincs vagy kevesen 

rendelkeznek olyan képzettséggel, ami a turizmusban hasznosítható lehetne. Kiskunmajsán 

ezért alakították meg az Idegenforgalmi Szakközépiskolát, ez azért fontos, hogy az idegen 

forgalmat fejleszteni tudják, és szakmai szempontból felkészültek legyenek az előttük álló 

kihívásokra. 

A kistérségben a turisztikai infrastruktúra gyengének számít, sokáig turisztikai iroda sem volt, 

de az elmúlt években Kiskunmajsán megalakult a Turinform Iroda, és nem sokára egy 

helybeli versenytársa is megalakult. Viszont probléma, hogy csak Kiskunmajsát népszerűsítik, 

reklámozzák, a városnak több kiadványa is van, és különböző turisztikai kiállításokon is részt 

vesz, de a kistérség többi települése egyáltalán nem jut szerephez. 
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SZANK MEZŐGAZDASÁGA 
 

 

Bevezetés 
 

Általános és komplex mezőgazdasági felmérés a tíz évenkénti országos népszámlálással egy 

időben, azzal párhuzamosan történik. A felmérések csak kistérségi bontásban elérhetőek, 

települési mezőgazdasági statisztikákat nem tart nyilván a KSH. A falugazdászi adatbázist, 

amennyire sikerült feldolgoztuk, bár ebből komplex és teljes körű települési agrár viszonyokat 

nem lehet megállapítani, maximum becsülni.  

 

 

Kiskunmajsai kistérség környezeti viszonyai 

A kistérség a Duna-Tisza közi síkvidék keleti peremének középső területén helyezkedik el, 

meghatározó tájtípusa a csernozjomos homoksíkság, amelyet réti talajú buckaközi medencék, 

illetve keleti határán mély talajvizű löszös síkság vált fel. Az 1980-as évek kezdete óta tartó 

közel két évtizedes tartós csapadékhiány hatására erőteljes talajvízszint-süllyedés, súlyos 

élőhely pusztulás, illetve átalakulás következett be. A természeti értékek pusztulását a 

következő okok idézték elő: a mezőgazdaság élőhely szegényítő hatása, a nagyüzemi szőlő- 

és gyümölcstelepítések tereprendezései, a szántóterület kibővítése és a homoki monokultúrás 

erdősítések. A védett területeken számolni kell a gazdálkodók és a természetvédők 

konfliktusaival.  

A kistérség településein a vízvezeték hálózat ugyan kiépült, de ezt nem követte megfelelő 

csatornázás, szennyvízcsatorna és tisztítómű csak Kiskunmajsán épült. Nem megoldott a 

települések kommunális hulladékának elhelyezése sem, a jelenlegi környezetszennyező 

lerakóhelyek megszüntetése időszerű feladat.  

A kistérség a Homokhátság termelési tájkörzetének dél-keleti övezetében található. 

Területének meghatározó talajtípusai a homokos talajok változatai, amelyek a kistérség keleti 

felén inkább humuszos, míg a nyugati oldalon inkább csernozjomos homoktalajok a 

jellemzőek, amelyeket helyenként réti talajok váltanak fel. A Dorozsma-Majsai homokháthoz 
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tartozó nyugati területek homoktalajai csekély termőképességűek. A kistérség területén 

kedvezőek a klimatikus adottságok, magas a napsütéses órák száma és ugyancsak magas a 

hőösszeg. 

A kistérség meghatározó ágazata a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás. Nehézséget okoz 

viszont, hogy sok a tőkeszegény kényszervállalkozás, a mezőgazdasági üzemek 

birtokszerkezete át-, illetve kialakulóban van.8

 

Kiskunmajsai kistérség mezőgazdasága 

A kiskumajsai mezőgazdaság a két fő tevékenységi kör szerinti megoszlásban – 

állattenyésztés és földművelés – hasonlóságot mutat. Így a területen, ezen tevékenységeket 

egyenlő súllyal kell kezelni, azonban mindkét szektor jelentőségét a hagyományos és speciális 

termesztés és tenyésztés adja. A pártállami tervgazdaság szövetkezi rendszere mindkét 

szektorban felbomlott és előtérbe kerülte az egyéni- és családi gazdaságok. (1-2.ábra) Így a 

termelés visszatért a tradicionális fölműveléshez és állattenyésztéshez. Ennek 

következményekét, a szerves fejlődést mutató gazdasági – társadalmi berendezkedés - 

fellendülést hozhat a kistérség lakóinak - megfelelő állami és uniós támogatásokkal. 

 

                                                 
8  http://www.rkk.hu/bacskonc/kkmajsa.htm 
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1. ábra A Kiskunmajsai kistérség állatállománya (ÁMO 2000) 
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A használt földterület nagysága (ezer hektár)
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2. ábra A Kiskunmajsai kistérség használt földterület nagysága (ÁMO 2000) 

 

 

 

Az átalakult mezőgazdasági struktúrában, az egyéni gazdaságok kiemelt szerepével a 

termelési viszonyok, gazdálkodás alapjai is megváltoztak. Az egyéni gazdaságok, mint piaci 

alapelemek, erőforrások szerkezetükben a feldolgozó- és fogyasztói piacokhoz 

alkalmazkodnak elsősorban és kisebb mértékben a családi és háztáji szükségletekhez. A 

kistérségben, az egyéni gazdaságok megoszlása a gazdálkodás alapja szerint, ezen piaci és 

önellátói szükségletek miatt mutat eltéréseket. (3.ábra) 
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Az egyéni gazdaságok megoszlása a gazdálkodás alapja szerint
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3. ábra Az egyéni gazdaságok megoszlása a gazdálkodás alapja szerint (ÁMO 2000) 

 
 
A 3.ábráról, leolvasható, hogy az egyéni gazdaságok legnagyobb részben a vegyes 

gazdaságok adják, ez az összes gazdaság (2499 db) 54,3%-át jelenti a Kiskunmajsai 

kistérségben. Az egyéni gazdaságok közül, kiemelt szerepe van még a földalapú 

gazdaságoknak, ami a kistérség összes egyéni gazdaságából a (1126 db) 24,47%-ot tesz ki. E 

mellett jelentős hányadot ad az állatállomány alapú gazdaság, mely az összes egyéni gazdaság 

(973 db) 21,1%-át jelenti. Ez a három gazdasági formula – vegyes-, földalapú- és 

állatállomány alapú gazdaság – az összes egyéni gazdaság 99,87%-át adja. Ezen termelési 

módok mellett, teljesen elhanyagolható a szolgáltatás alapján szerveződő (3 db) és az intenzív 

kertészet alapján szerveződő (1 db) egyéni gazdaság. Így az egyéni gazdaságokról 

megállapítjuk, hogy a tradicionális termelési módokat folytatják. 

A Kiskunmajsai kistérség egyes művelési ágainak megoszlása az összes gazdaságra 

vonatkozva, szintén különbségeket mutat. Ez a differencia a mezőgazdasági hasznosítású 

földterület művelési ágak szerinti megoszlásában a legszámottevőbb. (4. ábra) 
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A mezőgazdasági hasznosítású földterület művelési ágak szerinti megoszlása a 
Kiskunmajsai kistérségen belül, az össze gazdaságra vonatkozva (százalék)
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4. ábra A mezőgazdasági hasznosítású földterület művelési ágak szerinti megoszlása a Kiskunmajsai 
kistérségen belül, az össze gazdaságra vonatkozva (ÁMO 2000) 

 

A mezőgazdasági hasznosítású földterületek közül az szántó, az összes területhez viszonyítva 

több mint a felét (58,78%) teszi ki. A maradék hasznosított területek közül a gyep területek a 

22,53%-át adja. A két legjelentősebb terület mellett, még az erdősített részek jelentősek, 

összesen 12,1%-ot tesznek ki. A három –szántó, gyep és erdő –legnagyobb hasznosított 

földterület, az összterületek 93,41%-át teszi ki. A többi mezőgazdasági terület, ehhez képest 

elenyésző (6,59%). 

A Kiskunmajsai kistérség – véleményünk szerint – a hagyományos mezőgazdasági 

termeléshez illeszkedik, így a fejlesztéseknek a fennmaradt agrárkultúrához kell illeszkednie, 

és figyelembe kell vennie a „földhöz kötött” egyéni- és családi gazdaságok működését. A 

következőkben, azt vizsgáljuk, hogy a szanki mezőgazdaság, hogyan illeszkedik, ezen 

feltételekhez. 
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 A szanki mezőgazdaság 

Birtokviszony, gazdálkodás 

A szanki mezőgazdaság - kistérség táji adottságait – évszázados tapasztalattal kihasználó 

gazdálkodás jellemzi. A birtokviszonyok és birtokszerkezetek a történelem folyamán 

számtalanszor átalakultak. Napjainkban, inkább a kisbirtokosi, családi gazdaságok jellemzik a 

szanki mezőgazdaságot. A szanki földhasználatot 238 egyéni tulajdonban lévő, ebből közel 

126 gazdálkodó családot ismerünk. Ha a növénytermesztési megoszlást nézzük a gazdálkodók 

között. (5. ábra) 

 

A művelt mezőgazdasági termények
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5. ábra A szanki gazdálkodók növénytermesztési megoszlása (A falugazdász adatai alapján) 

 

A 5.ábráról leolvasható, hogy a legnagyobb művelt területet gabona-félék foglalják el, közel 

800 ha-os területet művelnek. A gabona-félék termesztése a hagyományos mezőgazdasági 

művelésből maradt fent, azonban az Európai Uniós csatlakozásunk óta, ezzel a szektorral van 
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a legtöbb nehézség, és a támogatási feltételek sem a legkedvezőbbek, így fontosnak látjuk a 

felvevő piac megteremtését, vagy a feldolgozás elősegítését Szankon és a térségben egyaránt. 

A termelői kezekben lévő területek közül a második helyre – közel 600 ha-os területtel - a 

legelők és a gyepek kerültek, melynek oka a szintén nagy hagyománnyal bíró állattenyésztés. 

A falu állattenyésztési potenciálját, nem a legeltetést igénylő állatfélék jelentik, hanem a 

hungarikumnak számító libatenyésztés. A libatenyésztés - melynek legfőbb értékét a libamáj 

jelenti - a nyugat európai piacokon is versenyképes és nemzetgazdasági jelentősége van. Így a 

falu állattenyésztési megerősödését a liba-telepekben látjuk. 

A harmadik helyre, 280 ha-al került a szőlő- és gyümölcstermesztés, melynek szintén van 

tradíciója a faluban. Itt elsősorban a meggytermesztésre gondolunk, melynek a minimális 

feldolgozása (lekvár és dzsem) újabb piaci erővel bír és a termék nagyobb reklámozásával a 

falu gazdasági ereje tovább növelhető. A negyedik helyre, 100 ha-al az ipari növények 

kerültek, melynek terményeit – valószínűleg más helyen, helyeken dolgozzák fel. A falu 

gazdálkodói és lakói, talán ezen növény termesztéséből profitálnak a legkevesebbet. A több 

mezőgazdasági növényfélékből a takarmánynövények emelkednek ki. Ez már egyértelműen 

az sertés- és szarvasmarha tenyésztésre utal, így a faluban több húsbolt is található, de itt sincs 

közvetlen feldolgozás, mely távolabbi piacok megszerzése felé mutatna. 
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művelt terület (ha)
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6. ábra A növénytermesztés %-os megoszlása (A falugazdász adatai alapján) 

 
 

Ha összességében nézzük a növénytermesztés megoszlását – elmondható – hogy a 

gabonafélék, a legelő és gyep és a szőlő- és gyümölcstermesztés, az összesített 

növénytermesztés 87%-át adja. (6.ábra) A többi növény fajtákra épülő gazdálkodás e mellett 

elenyészőnek tekinthető. 

A szanki mezőgazdaság követi a kistérség agrárkultúráját, így a fejlesztések esetében a 

térségtől elszigetelten nem kezelhetjük. Meglátásunk szerint, figyelembe kell venni azon 

szerkezetváltozásokat, melyek a térséget jellemzik és azon helyi sajátosságokat is melyek a 

falu jövőjét hosszabb távra meghatározza a mezőgazdaság és ráépülő gazdaság fejlesztésének 

jövőjét tekintve. 
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SZANK DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐI 
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FŐBB DEMOGRÁFIAI VISZONYOK  

SZANKON 2000-2005 KÖZÖTT 
 

 

A nemi arány a szanki népességen belül 
 

Az emberi faj életében, struktúrájában is meghatározó szerepet játszanak a nem és a kor 

ismérvei. Az emberi társadalmak kisebb-nagyobb csoportjaiban nem és a kor szerinti 

megoszlások szerves, kölcsönhatásos kapcsolatban vannak a különböző társadalmi-gazdasági 

jelenségekkel, ezen belül folyamatos módosulásaikkal a demográfiai folyamatokkal is.9

Rövid távú népesedési folyamatok bemutatása során a mikro-szintű elemzések előnyeivel és 

hátrányaival kell számolnunk. Az ilyen elemzések nagy előnye, hogy a legkifinomultabb 

pontossággal vetíti előre a népesség viszonyainak a változását, ugyanakkor a hátrányának 

tekinthető, hogy a makro-szintű folyamatok behatása nehezen érzékelhető. Szank 

településdemográfiai helyzetképének értelmezése, ugyanakkor a fejlesztési célok 

meghatározásának egyik lényeges eleme. 

   

Az állandó népesség nemi aránya 2000-2005 között
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7. ábra Az állandó népesség nemi aránya 2000-2005 között (forrás: KSH) 
 

                                                 
9 VALKOVICS E. (2001): Demográfia, Osiris, Bp. pp. 11-26 
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A szanki népességen belüli nem arány az elemzett hat év folyamatai alapján, hasonlóságot 

mutat a magyar népesség főbb tendenciáival. A nemi arány megoszlását tekintve, a nők 

aránya magasabb, minta férfiaké. A hat éves idősoron megfigyelhető nemek szerinti 

megoszlás, a női népességnél stagnálást mutat, addig a férfiaknál egy kisebb lineáris 

növekedést. (1.ábra) 

Ezt a folyamatot az is igazolja, hogy 2000-ben a nők száma a teljes népességhez viszonyítva 

51,9%-ot tette ki, a férfiaké 48,1% volt. Ugyanez az arány 2005-ben a nők részéről 51,1%-t 

tette ki, a férfiaké  48,9%-ra nőtt. Ez az 1%-n belül eltérést a fiatalabb korosztályon belüli fiú 

arány növekedése okozta. (2.ábra) 

 

A nemi arány a 0-17 korsztályon belül 2000-2005 között
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8. ábra A nemi arány a 0-17 korosztályon belül 2000-2005 között (forrás: KSH) 

 

 

A 0-17 korosztálynál a nemi arány 2002-től megfordul, és fiú többletről beszélhetünk, 2004-

ben, már 4,5%-kal (összesen 27 fő eltérés) több fiú volt a fiatal korosztályon belül. Ez a nemi 

arány megfordulása természetesen, hiszen Magyarországon 1,5-szer több fiú születik, mint 

lány. Az aktív és az idős korosztályon belül a nemek megoszlását figyelembe véve 

stagnálásról beszélhetünk, csak a nők arány mindkét korosztályon belül magasabb. (3. és 4. 

ábra) Szank esetében is megállapítható, hogy jobbak a nők túlélési esélyei, mint a férfiaké. 

Így a nők átlag életkora is magasabb, mint a férfiaké. 
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A nemi arány az aktív korosztályon belül 2000-2005 között
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9. ábra A nemi arány az aktív korsztályon belül 2000-2005 között (forrás: KSH) 

 
 
 
 

Az idős korosztály nemi aránya 2000-2005 között
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A népesség korösszetétele 

 
A népesség részletes kor összetételét elsősorban az aktív korúak határozzák meg. Ez a 

népesség több, minta felét teszi ki 56-54 % között változik a 2000-2005 közötti időszakban. A 

két inaktív csoport 3-4%-os különbség mutatkozik, majd az időszak végére teljesen 

kiegyenlítődik. (5.ábra) Ez a reprodukciós tendenciák miatt eredményezi a népesség, ill. a 

népesség korszerkezeti stabilitását. 

Ha két nagy csoportra bontjuk munkaerő-piaci szempontok alapján korszerkezetet, akkor az 

aktív és inaktív korcsoportjáról beszélünk. Az aktívak a munkaképes korúak (18-59 év) az 

inaktívak a munkaképes korosztályból kiesők (0-17 és a 60-x év közöttiek). Szank esetében az 

elemzési időszakunk alatt az aktívak és inaktívak aránya 0,80 és 0,83 között változott. Ezen 

értékek közötti állandóság, a munkaerő utánpótlás nehézségeit, ill. az aktív korúakra jutó 

növekvő terheket vetíti előre. Ez azt jelenti –számításaink szerint – hogy 1 aktív korú szanki 

lakosnak önmagán túl 1,22 és 1,25 közötti egyént kell eltartani. Máshogy kifejezve 

önfenntartás túl 22-25% többletforrást kell megszerezni, ami jelentősen növeli első sorban 

családok terheit, hiszen itt több gyerek estén még a relatív szegénységgel10 is meg kell 

küzdeniük. 
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11. ábra Aktív-inaktív csoportok aránya 2000-2005 között (forrás KSH) 

                                                 
10 relatív szegénység: Bármely adott társadalom többségének életszínvonalához mért szegénység. 
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Korszerkezet 2000-2005 között

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Év

Fő

Állandó népességből a 0-17
évesek száma 
Állandó népességből a 18-59
évesek száma
Állandó népességből a 60-x
évesek száma 

12. ábra Korszerkezet 2000-2005 között (forrás: KSH) 

 

Ha részletesebb korösszetételt nézzük lakónépességre vetítve - akkor megállapítható – hogy a 

60 év fölöttiek csoportja után következő 40-59 év közötti korcsoport biztosítja a nyugdíjasok 

magas számát, addig az alsóbb korcsoportok egymás után csak stagnálást mutat. A 40-59 év 

közötti, 20-29 és 30-29 év közöttiek együtt, valamint 0-19 évesek a korszerkezeti 

állandóságot mutat (26-25%). (6.ábra) Ez az állandóság fenn marad, addig amíg fiatal 

generáció helyben marad, ill. ha nem lép be a migrációs áramlatba. A falu népesedési 

folyamataira nem hat ki a korszerkezet. A népesedés teljes vizsgálatával állapítható meg a 

stagnálás. 
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A lakónépesség korösszetétele 2001-ben
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13. ábra A lakónépesség korösszetétele 2001-ben (forrás: KSH) 

 

 

Népesedési folyamatok 
 

A népesedési folyamatokat, a populációt jellemző főbb népességstatisztikai mutatókkal tudjuk 

bemutatni. Két főbb változót használunk: születések-halálozások változása, ill. a vándorlási-

mérleget. E két mutató összegeként beszélhetünk a természetes népszaporodásról. Ezen, főbb 

változók segítségével tudjuk a népességre vonatkozó főbb tendenciákat értelmezni. Más 

oldalról ezek a demográfiai jelenségek egységesen mozgó sokaságként jelentkeznek, azaz: 

gyakoriságuk csak időtartammal mérhető. Fontos megemlíteni, hogy az elemzésünkben 

szereplő házasságkötések önmagában nem változtatja meg a népesség számát, csak annak 

családi állapot szerinti összetételét. Alapvető demográfiai jelentősége, hogy ma már csaknem 

az egész világon a házasságkötés a család létesítésének legáltalánosabb formája, és ezen 

keresztül szorosan kapcsolódik a születések alakulásához, a következő emberöltős generációk 

felneveléséhez.11     

Mindezek ismeretében – megállapítható - hogy az időintervallumunkban szanki népesedés 

mutatók is állandóságot mutatnak. A főbb változásokat jellemző diagrammról leolvasható, 

hogy a differencia párok szinkronban futnak. (7.ábra) 

 

                                                 
11 BALÁZS J. – HORVÁTH R. (1995): Bevezetés a demográfiába, JATEPress, Szeged, pp. 63-66 

 69



Főbb népesedési változók 2000-2005
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14. ábra Főbb népesedési változók 2000-2005 között (forrás: KSH) 

 

Ha ezeket a különbségeket egymással összehasonlítjuk, akkor megállapítható, hogy jelentős 

eltérés, negatív tendenciák nem befolyásolják a falu népesedését. A népesedés főbb 

folyamatait figyelembe véve - meg állapítható – hogy kisebb fordulat a 2003-as évben 

történik, a pozitív vándorlási mérleg és népszaporodás miatt. A teljes népesedést figyelembe 

véve a fő tendencia enyhén negatív, de a vándorlási mérleg miatt a stagnálás megállapítható. 

(8. ábra) A népesedési kiegyenlítődést a változók kicsi ingadozása biztosítja, ami a 10-20 főre 

vetített eltérés a teljes populációhoz viszonyítva nem tekinthető jelentősnek. 
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Főbb népesedési folyamatok 2000-2005 között
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15. ábra Főbb népesedési folyamatok 2000-2005 között 

 
 
 

A főbb népesedési és népszaporulati paramétereket részletesen nézve, megfigyelhető egy 

kisebb mértékű fogyás, amelynek fő oka az enyhén magasabb halálozás az idősebb 

korcsoportban és a gyenge reprodukciós képesség az aktív, szülőképes korú korcsoportban. A 

természetes népszaporodás is csökkenő tendenciát mutat a pozitív vándorlási mérleg miatt. 

(9.ábra) A falu esetében a bevándorlási többlet, elsősorban a külterületeket érinti. 

Itt a megfigyelt migráció nem pusztán, a hazai vándorlásra szorítkozik, hanem már jelentkezik 

a nemzetközi bevándorlás is. 
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Vándrlási különbségek 2000-2005 között
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16. ábra Vándorlási különbségek 2000-2005 között 

 

 

A szanki népesség jövője 
 

Összességében a falu népessége stabil állapotot mutatott az elemzett hat év alatt, mely 

trend – véleményünk szerint – tovább folytatódik, abban az esetben, ha fiatal korcsoport 

biztosítani tudja a népesség reprodukcióját. Ezt elsősorban az aktív korba lépők 

családalapítási szándéka és helyi sajátosságokban rejlő lehetőségek kölcsönös biztosításával 

lehet fokozni. A legvonzóbb az ifjúság számára a helyi munkaerőpiac bővülésében rejlik. A 

fiatal szakképzett munkaerő, mely a népesség utánpótlását biztosítja, így ezen demográfiai 

korcsoportot, mindig kiemelten kell kezelni a helyi fejlesztési célok megvalósításában is. 

A népesség helyzetét értékelve a stabilitás megállapítható, azonban az ösztönző célú 

jutatatások és piaci feltételek megteremtése tarthatja fenn a kiegyenlített népesség 

viszonyokat, ill. indíthat el az új, pozitív trendeket. 
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Prognózis 
 

A szanki népesség –véleményünk szerint – rövid ideig (2-5 év) a stagnálás útján marad, 

azonban a migráció okozta elköltözések elsősorban a fiatal aktív munkaképes korúak 

csoportját érinti. Ez a tendencia élesedni fog a nyugdíjasok számának folyamatos 

növekedésével és elöregítheti a népesség korszerkezetét. A népesség számának a 

kiegyenlítődését, most csak a pozitív vándorlási mérleg tartja fent, de korszerkezeti 

változások már évről évre egyre élesebbnek mondhatóak. 

Középtávú megfigyeléseinkben a korösszetétel éles megváltozásával párhuzamosan egyre 

intenzívebb kivándorlást látunk. Ez a folyamat a népesség csökkenésével és korszerkezeti 

elöregedésével, bizonytalanná válhat a falu jövője. Szank gazdasági erőforrásainak 

erősítésével és versenyhelyzetének növelésével a népesség kiegyenlített maradhat. Fontos 

lenne az ifjúság egy részének helyben tartása, e miatt a helyi képzésekre és programokra is 

szükség van, hogy Szank ne alakuljon át alvófaluvá. 
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TÁRSADALMI VISZONYOK SZANKON 
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SZANKI TÁRSADALOM,  

HELYZETKÉP 2000-2005 KÖZÖTT 
 

 

Módszertani ismertetés 
 

A postai kérdőívvel történő adatgyűjtést szokásos módja, hogy elküldjük a kérdőívet, 

amelyhez egy magyarázó levelet és egy előre megcímzett, felbélyegzett válasz borítékot 

mellékelünk, vagy az adat begyűjtésről mi gondoskodunk.12

Ezt a módszert elsősorban, akkor használjuk, amikor reprezentatív mintára van szükség 

néhány kérdés költség hatékony megkérdezésére. Az omnibuszra ugyanis több ügyfél „száll 

fel” így a költségek egy részét is közösen fedezik. További előnye, hogy a kérdőív állandó 

háttérváltozókat tartalmazó blokkja az adatok részletes elemzése céljából számos szocio-

demográfiai tényezőre kérdez rá, ilyenek többek között a régió, a település jellege és 

nagysága, a háztartás létszáma, jövedelme, tartós fogyasztási cikkekkel való ellátottsága, a 

válaszadó neme, életkora, iskolai végzettsége, foglalkozása, családi állapota, médiahasználati 

szokásai. Az adatok feldolgozása során a népszámlálási adatok alapján négydimenziós 

súlyozást alkalmazunk, amely a nem, az életkor, az iskolai végzettség és a településtípus 

szerint korrigálja a véletlen mintavételből elkerülhetetlenül adódó kisebb torzulásokat.  

Szank esetében 310 fős mintával dolgoztunk, ami a valódi népesség arányának 10%-át jelenti, 

így a 95%-s valószínűség számításnál 5-6%-s hibahatárral számolhatunk.13 Ez teljesen 

megfelelőnek mondható kutatásunk szempontjából és a szanki társadalmat is reprezentálja a 

minta elemszám. A várható társadalmi átalakulásokat, szerkezet változásokat mindezek 

tükrében mutatjuk be.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Earl Babbie (2001): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Balassi Kiadó, Bp. pp. 290-300 
13 Rudas Tamás (1998): Hogyan olvassunk közvélemény-kutatásokat? Új Mandátum Kiadó, Bp. pp. 20-34 
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A szanki társadalom felépítése 
 

Bevezetés - Főbb társadalmi folyamatok Magyarországon napjainkban 

 
A társadalmi helyzet, a társadalom tagjai, illetve egyes csoportjai között tapasztalható 

különbségek, egyenlőtlenségek, újratermelődésük, avagy az előnyök elvesztése, illetve a 

hátrányoktól való megszabadulás lehetősége olyan kérdések, amelyek a szociológusok 

érdeklődésének középpontjában állnak. Legyen a vizsgálat tárgya a munkaerő-piaci pozíció, a 

képzettség szintje, a jövedelmi helyzet, az életmód, a lakáskörülmények alakulása, az anyagi 

és kulturális fogyasztás színvonala, a lakóhelyi környezet - mindezeken a területeken 

társadalmi egyenlőtlenségekkel állunk szemben, amelyek feltárása, leírása, értelmezése 

szociológiai feladat. Emellett pedig mindezen kérdések kapcsán felmerül, hogy az egyes 

személyek (családok) vagy csoportjaik hogyan, milyen úton, minek következtében kerültek 

abba a foglalkozási, képzettségi, jövedelmi, életmódbeli, fogyasztási helyzetbe, szintre, ahol a 

társadalomban találjuk őket. Ez azt jelenti, hogy a kutatások jelentős része visszavezethető a 

társadalmi rétegződés és mobilitás problémájára.14

 

 

Főbb társadalmi folyamatok Szankon 
 

végzettség – foglakoztatási szerkezet  

 

A szanki társadalom esetében is megfigyelhetőek hasonló jelenségek, azonban mégis mikro-

szintű folyamatokra helyezzük a hangsúlyt, amely település szintjén értelmezi a főbb 

társadalmi tendenciákat. Elsősorban az empirikus kutatásunkat használjuk fel, mely egy 

helyzetképet ad a faluról. Szank jövőjét nagyban meghatározza, hogy milyen lesz az 

utánpótlás, a következő generáció végzettségbeli viszonya a foglalkoztatási szerkezethez 

képest. (1. táblázat) 

 

 

 

                                                 
14 Róbert Péter (2001): Társadalmi mobilitás, Századvég Kiadó, Bp. pp. 2-50 
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 Eloszlás Százalék 
Százalékos 

érték 
Kumulált 
százalék 

kevesebb, mint 8 általános 
12 5,6 5,6 5,6

8 általános 56 25,9 25,9 31,5
szakiskola 16 7,4 7,4 38,9
szakmunkásképző 49 22,7 22,7 61,6
szakközépiskolai érettségi 

38 17,6 17,6 79,2

gimnáziumi érettségi 17 7,9 7,9 87,0
főiskolai diploma, vagy 
felsőfokú technikum 21 9,7 9,7 96,8

egyetemi diploma 7 3,2 3,2 100,0

Érték 

Összesen 216 100,0 100,0  

1. táblázat Az iskolai végzettség megoszlása (Szank, Omnibusz 2007) 

 
 
 
 
Az iskolai végzettség esetében megállapítható a mintából, hogy általános iskolai 

végzettséggel 31,5% , közép szintű végzettséggel 55,5% és felső fokú végzettséggel 13% 

rendelkezik. A végzettség szempontjából ez kiegyenlítettnek tekinthető. A szakiskolai 

lebontásban vizsgálva - megállapítható – hogy a 8 általános iskola befejezése után, a tovább 

tanulók szívesen választják, 22,7%-ka a szakmunkásképző iskolai formát. (1. ábra) A 

szakmunkásképző iskolatípus mellett, magas a jelentkezés, 17,6% a szakközépiskolába. Ez 

két dolgot vetít előre: az első, a szanki fiatalokat a mögöttük álló családok, a szakképzés 

irányába fordítják, amely a közösségének a tradicionális értékrendjéből fakadhat, ill. az erős 

agrárkultúra jelenlétével magyarázható. A másik jelenség, hogy a gimnáziumban tanulókhoz 

képest kétszer annyi szakközépiskolások közül is jelentős számban tanulnak tovább a felső 

fokú intézményekbe, így a magas fokú szakképzettség is biztosítottnak tűnik. Ez azt jelenti, 

hogy a 
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17. ábra Az iskolai végzettség eloszlása (Szank, Omnibusz 2007) 

 

Ha a végzettséget szeretnénk összehasonlítani a foglakoztatási szerkezettel, akkor a legjobb 

ezt egy kereszttáblába összefoglalni. (2. táblázat) A legtöbben a foglalkoztatottságot nézve, 

szakmunkás és segédmunkás csoportban foglal helyet. Ők elsősorban, 13,3%-uk a 

szakmunkásképzőkből kerülnek ki. Így a falu munkaerőhiány utánpótlása megoldott. 

Egyszerűbben a foglalkoztatási szerkezetet jellemezve, megállapítható: a fizikai 

foglalkoztatottak magas aránya. (2. ábra) 

Egyenlőtlenségről beszélhetünk a fizikai dolgozók és a szellemi szabadfoglalkoztatottak 

esetében. Ez az egyenlőtlenség, szintén a falu gazdasági szerkezetével magyarázható, amely 

agrár-ipari jelleget ölt. Máshogy kifejezve, a falu társadalmi egyenlőtlensége kölcsönösen 

tartja fenn magát a gazdasági struktúrával együtt. A következőkben, azt megvizsgáljuk, hogy 

a gazdaság területi egyenlőtlensége tartja-e fent a faluban társadalmi egyenlőtlenségeket. 
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2. táblázat Iskolai végzettség – Foglakozási csoportok (kereszttábla) 
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18. ábra Foglalkoztatottsági szerkezet (Szank, Omnibusz 2007) 

 

Gazdaság és az erőforrások megítélése: 

 

Napjaink elfogadott megközelítése, hogy a társadalmat nem determinálja egy tényező sem. 

Azonban a társadalom és a gazdaság kölcsön hatásában - fontos megjegyezni – hogy 

gazdaságnak a társadalomra hatása esetében erősebb, ill. gyengébb beágyazottságról 

beszélhetünk. A szanki gazdaság, amely egy finomabb átalakuláson ment keresztül, az 

emberek megítélésének szempontjából, még mindig jelentős. (3.ábra) A gazdasági szerkezet 

váltás megítélése, lassú átalakulást mutat, hiszen az ipar még mindig kiemelkedő helyen van. 

Ez folyamat jelzi, hogy bányász-agrár gazdasági szerkezetet felváltotta az agrár-ipari 

berendezkedés, azonban a szolgáltatás szektor már elmarad az első két szektortól. Az 

értékelésben előre került az egészségügy megítélése, ami az öregedő társadalomra utalhat és 

az egészségügy negatív átalakulására is. 
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19. ábra A legfontosabb tényezők Rank-korrelációja (Szank, Omnibusz 2007) 

 

Tovább vizsgálva a 3. ábrát, megfigyelhető egy újabb tömb (szolgáltatás - közlekedés-

kultúra,oktatás és köztisztaság.) melyet az emberek előre helyeztek a  fontosságukat tekintve. 

A szolgáltatás, amely elsősorban a helyi lakosok foglalkoztatására épül, nem minden 

funkciójában van jelen Szankon. Valószínűlég, a meglévő szolgáltatásokon túli lehetőségek 

miatt tartják fontosnak. 
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A közlekedés – véleményünk szerint – jónak mondható, de hasonlóan a szolgáltatásokhoz, az 

emberek látnak még lehetőségeket. Valószínűleg a közlekedés előtérbe helyezésében a magas 

ingázók száma dönthetett. A kultúrának és az oktatásnak a viszonylagos fontosságának oka, 

hogy helyi szintű felnőtt képzés és a szakspecifikus szakképzés hiánya lehet az oka. A 

köztisztaság megítélés már közepesnek mondható, hiszen a falu tiszta és rendezett – 

valószínűleg – előre helyezésének oka a peremterületek, ill. a külterületek problémái lehetnek. 

Az utolsó tömbnek (idegenforgalom – szabadidő – infrastruktúra - kommunikáció) a 

fontossági sorrendbe való hátrahelyezésének oka, hogy kielégítőnek tartják ezen funkciókat. 

Az idegenforgalom fontosságának a rangsorba való hátra helyezésének oka, hogy az emberek 

a kiskunmajsai turizmus mellett, kevésbé látnak/láthatnak a szanki idegenforgalomban 

lehetőséget. A három legkevésbé fontosnak vélt funkció szabadidő- infrastruktúra –

kommunikáció, valószínűleg, azért került a leghátrébb a felsorolásban, mivel jónak mondható 

a településen, vagy a megítélésükben információhiány volt, s emiatt rakták hátrébb. 

A gazdaság szerkezet váltását jelzi, még munkaerő migrációja is, ami elsősorban a fiatal, 

aktív munkaképes korúakat érinti. A következőkben, azt vizsgáljuk, hogy foglalkoztatási 

szerkezetből következő egyenlőtlenségek, esetleg a térségen belüli munkaerő migrációja oldja 

fel. (4.ábra) 
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20. ábra Foglalkoztatási csoportok megoszlása településenként %-osan (Szank, Omnibusz 2007) 
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Előzetes várakozásainknak megfelelően a foglalkozási szerkezetből fakadó 

egyenlőtlenségeket a munkaerőpiac területi differenciáltsága egyenlíti ki. Az inaktívak 

csoportján (soha sem dolgozott) kívül csak három szektorban dolgoznak többen helyben. Az 

első a gazdálkodó szektor, ami a helyi mezőgazdasági adottságra épülhet. A másik a 

szolgáltatás, ahol többen dolgoznak Szankon, mint a környezetében. A harmadik, pedig a 

diplomához kötött foglakozási csoport, ez az értelmiségiek viszonylagos nagy arányából 

következik. 

Ha összevetjük a 3.-as és a 4.-es ábrát, akkor megállapíthatjuk, hogy az emberek a faluban 

nagyon fontosnak érzik helyben az ipari szektort, ami – valószínűleg – a helyben lévő 

munkahely igényéből fakad. A vizsgált mintánk 47%-át az iparból élő szakmunkások és 

szakemberek adták, akiknek nagy része Kiskunmajsára ingázik. A szanki szakmunkások 

53,85%-ka a kistérségi központban keres munkát és elsősorban, ők adják az elvándorlók 

nagyhányadát. Ez azt jelenti, hogy folyamatos kivándorlásuk esetén a szanki népesség el fog 

öregedni. A következőkben, ezért a faluval kapcsolatos kötődéseket és identitásokat fogjuk 

vizsgálni. 

 

 

Szankhoz való kötődés és identitás 
 

Ha az emberek Szankhoz való kötődését vizsgáljuk, akkor elmondható, hogy a közösségi 

identitás nagyon erős a faluban. Ez a végzettséget nézve kisebb differenciát mutat, aminek 

érdekessége, hogy a szakiskolákban tanulók kötődnek a legjobban a faluhoz. (5. ábra) Ez a 

kötődés, annak ismertében érdekes, hogy az ingázás jelentős részét ők adják.  E miatt fontos 

lesz a jövőben a szakemberek helyben tartása, mivel könnyen inaktívvá válhat a falu, s e miatt 

negatív társadalmi tendenciák indulhatnak el. 

A negatív folyamatokat egyenlőre ellensúlyozza, hogy a fiatal aktív munkaerő nagyban 

kötődik saját településéhez, így helyben tartásuk, csak is a Szankra vagy térségbe betelepülő 

szakembert igénylő cégek betelepülésével függ össze. 

Így összefüggés látszik a közlekedés ötödik rangsorolásával és az ingázók magas aránya 

között. Tehát a lakosok véleménye szerint nem kielégítő a közlekedés, Szank környezetében, 

ugyanis sokan naponta ingáznak Kiskunmajsára, Kiskunhalasra vagy más egyéb 

településekre. Nem beszélve az iskolás ingázókat. 
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Véleményünk szerint, ezért Szank versenyhelyzetét kellene növelni a régióban, ahhoz a 

fejlődés kiegyensúlyozott maradjon a településen. 

 A szakemberek helyben foglalkoztatásának kérdését az önkormányzatnak is fel kell vállalnia, 

így a kutatásunkban arra is kíváncsiak voltunk, hogy milyen az emberek körében az 

Önkormányzat megítélése. 
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Az önkormányzat és működésének megítélése 

21. ábra Iskolai végzettség - identitás, kereszttábla (Szank, Omnibusz 2007) 

Mi az Ön legmagasabb isklai végzettsége? * Ön lélekben is szankinak tartja magát? Kereszttábla

9 1 2 12

75,0% 8,3% 16,7% 100,0%

-,5 ,9 ,1
47 1 8 56

83,9% 1,8% 14,3% 100,0%

,8 -,9 -,4
14 0 1 15

93,3% ,0% 6,7% 100,0%

1,3 -,8 -1,0
40 1 8 49

81,6% 2,0% 16,3% 100,0%

,2 -,7 ,1
29 4 5 38

76,3% 10,5% 13,2% 100,0%

-,7 2,4 -,5
12 0 5 17

70,6% ,0% 29,4% 100,0%

-1,1 -,8 1,6
17 0 4 21

81,0% ,0% 19,0% 100,0%

,1 -,9 ,4
5 1 1 7

71,4% 14,3% 14,3% 100,0%

-,6 1,5 -,1
173 8 34 215

80,5% 3,7% 15,8% 100,0%
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Érték
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Érték
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 Mi az Ön
legmagasabb
iskolai végzettsége?

Hiba érték
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szakiskola

szakmunkásképző

szakközépiskolai
érettségi

gimnáziumi érettségi
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Összesen
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Ön lélekben is szankinak tartja
magát? Összese

n
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A szanki közügyekben csak kevesen mondták, hogy tájékozottak, valószínűleg a közügyek 

iránti érdektelenséggel és/vagy az információs csatornák hiányával függ össze. A 

tájékozottság, erősen összefügg a végzettség szintjével, így elsősorban az értelmiség mondta, 

hogy nagyon tájékozott az önkormányzati ügyekben. (6.ábra) 

 

22. ábra Tájékozottság a szanki Önkormányzat munkáját illetően (Szank, Omnibusz 2007) 

 

 

 
 
A szanki Önkormányzat megítélése összességében pozitívnak tekinthető a megkérdezett 

emberek körében. A végzettség szerinti megítélésben, azonban itt is különbségek 

mutatkoztak. Viszonylagos elégedetlenség, az ingázásban résztvevő csoportoknál mutatkozik, 

már az előzőkben is bemutattuk, hogy ők azok, akik leginkább kötődnek Szankhoz. (7.ábra) 
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Crosstab

0 1 3 5 2 11

,0% ,5% 1,5% 2,4% 1,0% 5,3%

-,6 -,2 -,9 ,6 1,4
4 3 14 24 6 51

1,9% 1,5% 6,8% 11,7% 2,9% 24,8%

2,0 -1,4 -2,2 1,6 1,4
0 0 7 8 0 15

,0% ,0% 3,4% 3,9% ,0% 7,3%

-,8 -1,4 ,5 1,3 -1,1
0 7 21 17 2 47

,0% 3,4% 10,2% 8,3% 1,0% 22,8%

-1,5 ,9 ,6 -,2 -,9
2 7 19 8 2 38

1,0% 3,4% 9,2% 3,9% 1,0% 18,4%

,7 1,6 1,3 -2,3 -,5
0 4 4 6 2 16

,0% 1,9% 1,9% 2,9% 1,0% 7,8%

-,8 1,8 -1,3 ,0 ,8
1 1 13 5 1 21

,5% ,5% 6,3% 2,4% ,5% 10,2%

,4 -1,0 2,1 -1,4 -,5
0 0 3 4 0 7

,0% ,0% 1,5% 1,9% ,0% 3,4%

-,5 -1,0 ,1 1,1 -,8
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3,4% 11,2% 40,8% 37,4% 7,3% 100,0%
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n

 

 
 
ábra Elégedettség az Önkormányzat működésével kapcsolatban (Szank, Omnibusz 2007) 

 
 
 
 
 
 

 88



A nagyobb részben elégedetlenek a migrációban résztvevő leendő szakemberek csoportja, így 

a jövőben az ő csoportjuk helyben tartása, komoly kihívást jelenthet az Önkormányzat 

szempontjából. 

Szank jövőjét tekintve, szembe kell néznie az aktív munkaképes korba lépők elvárásaikkal, 

hogy stagnálni tudja az aktív csoport elvándorlását. 

 

 

A társadalmi folyamatok összegzése 
 

A település társadalmát tekintve erős közösségi tudattal rendelkezik, így a falusi jelleg 

megőrzése és a kollektivitásból fakadó folyamatok jónak mondhatók a faluban. Véleményünk 

szerint – jelenleg csakis az erős közösség tudat és a családhoz való kötöttség – tartja a faluban 

a jövő generációját, de már jelentősen rész vesznek a földrajzi mobilitásban. Elsősorban a 

jobb ipari lehetőségekkel bíró Kiskunmajsa vonja el az aktív munkaerőt, ami nagyon 

megnehezíti Szank jövőjét, ha beruházások tekintetében a kistérségben nem tud kialakítani 

decenetralizált működést. További veszélyforrásnak látjuk, hogy az ingázásban résztvevő 

aktív csoport ítéli meg viszonylagosan negatívan az Önkormányzat működését. 

A jövő társadalmi folyamatainak jó irányba való haladását, így elsősorban a gazdaságilag 

ösztönző fejlesztésekben látjuk, ami nem csak a szakképzetségi potenciált tudja kielégíteni, 

hanem a tradicionális gazdasági formulákat is tudja ösztönözni. Itt leginkább a mezőgazdaság 

fejlesztésekben látunk lehetőséget. 
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SZANK SWOT ANALÍZISE 
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ERŐSSÉGEK 
 
 

Az erősségek fejezet a települést komplexen elemezve a saját belső pozitív tulajdonságait 

soroljuk föl 

 
 

1. Nemzetközi piacképes mezőgazdasági specifikumok  

2. Szénhidrogén kincs a kőzetrétegekben, kedvező tározó adottságok 

3. Mezőgazdasági gyümölcstermesztés kedvező feltételei  

4. Stabil költségvetésű önkormányzat 

5. Keskeny nyomtávú vasút, Kecskemét-Kiskunmajsa nyomvonal  

6. Fejlett szennyvíz elvezetési infrastrukúra 

7. Geotermikus energiaforrás, jó minőségű ivóvíz 

8. Jó egészségügyi ellátás  

7. Mezőgazdasági erőforrások a szankiak kezében összpontosul 

8. Ipar és a mezőgazdaság együttes jelenléte a községben 

9. Turisztikai desztináció közelsége 

10. Fejlett munkakultúra 

11. Erős helyi alapfokú intézmény és a térségben a középfokú intézmények jelenléte 

12. Erős szociális intézményrendszer 

13. Rendezett tiszta falu, alacsony bűnözési mutatókkal 

14. Vendégszerető emberek 

15. Alapinfrastruktúra teljes körű 

16. Gazdag kulturális program 

17. Kiskereskedelmi hálózat 

18. Város közelsége  

19. Természetvédelmi területek a térségben 

20. Helyben adnak érettségit 

21. Meleg homok, magas napfény tartalom – szoláris energia 

22. Kulturális és rekreációs lehetőségek 
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GYENGESÉGEK 
 
 
A gyengeségek fejezet a települést komplexen elemezve a saját belső negatív tulajdonságait 

sorolja föl.  

 

1. Kevés a munkahely 

2. Kiszolgáltatott helyi gazdaság 

3. Feldolgozó ipar hiánya, nincs szanki kész vagy félkész termék 

4. Nincs valódi piac a termelők részére, túlmanipulált a piac 

5. Fiatalok családalapítási esélyei rosszak a faluban 

6. Szövetkezeti integrációk hiánya 

7. Megújuló energia hasznosítás teljesen kihasználatlan 

8. Vízháztartás a térségben rendkívül kiszolgáltatott 

9. Általános iskola felszereltségi színvonala elavult, az iskola épülete karbantartásra 

szorul 

10. Üzleti szolgáltatások nem elérhetőek a településen 

11. Gyenge település marketing, kommunikáció 

12. Gyenge belső és külső úthálózat, zsáktelepülési jelleg, rossz közlekedési helyzet 

13. Nem létező szanki turizmus 

14. Öregedő lakosság 

15. Nincs stabil jövőkép 

16. Nincs a mezőgazdaságot kiszolgáló kézi munkaerő 

17. Kisebbségek számának növekedése, szociális spirál begyűrűződése 

18. Helyi fiatalok szórakozását kiszolgáló létesítmény hiánya 
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LEHETŐSÉGEK 
 

 

A lehetőségek rovatba azok a Szank településtől függetlenül jelentkező, külső tényezők, 

folyamatok kerültek felsorolásba, melyeknek pozitív kölcsönhatása lehet Szankra nézve. 

 

 

1. Mezőgazdaság általános és hatékony támogatási rendszere alakul ki 

2. Állami normatív támogatások rendezése 

3. Szakmai alapokon nyugvó vidékfejlesztési politika 

4. Állami gáztároló projektek esetén felértékelődik a település 

5. Piac megteremtése a mezőgazdasági termékeknek 

6. A térség turisztikai felértékelődése 

7. A térségbe működő tőke áramlása, új munkahelyek létrejötte 

8. Munkahely teremtést támogató és kedvezményesebb járulékrendszer létrejötte 

9. Oktatás-képzési támogatási rendszer javulása 

10. Regionális-megyei úthálózat, szállítmányozási és közlekedési lehetőségek javulnak 

11. Megújuló energia hasznosítási technológia fejlődés, energetikai politika átrendeződése 

12. Szeged-Solt útvonal fejlesztése 

13. Civil támogatási rendszer fejlesztése 
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VESZÉLYEK 
 

 

A lehetőségek rovatba azok a Szank településtől függetlenül jelentkező, külső tényezők, 

folyamatok kerültek felsorolásba, melyeknek negatív kölcsönhatása lehet Szankra nézve. 

 

 

1. Általánosan rossz vidékfejlesztési politika, centralizáció 

2. Globalizáció, manipulált piac 

3. Országos helyzet bizonytalansága 

4. Fiatalok országos elvándorlási jelensége 

5. MOL visszalépése, szanki telephely felszámolás 

6. Alacsony mezőgazdasági támogatások, alacsony felvásárlási árak 

7. Mezőgazdasági termelők kiszolgáltatott helyzete továbbra is folytatódik, külföldi áruk 

behozatala 

8. Túlbürokratizált mezőgazdaság, romló országos gazdasági helyzet 

9. Vállalatalapítási és fenntartási költségek emelkednek 

10. Madárinfluenza 

11. Klímaváltozás 
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TELEPÜLÉSI JÖVŐKÉP 

MEGHATÁROZÁSA 
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TELEPÜLÉSI JÖVŐKÉP 
 

 

Bevezető 
 

A település hármas összetevőből áll össze: társadalmi, gazdasági és térbeli-fizikai 

jelenségekből. A település jövőbeli megjelenését, fejlesztését azonos időtartamban tervezzük, 

ugyanis ekkor válik hatékonnyá a településfejlesztési tevékenységsorozat. A szanki és 

környezetének társadalmi változásait, alakulását, a gazdaság mozgásait egyszerre kell 

figyelembe venni, valamint ezekhez kell igazítani a térbeli-fizikai struktúrát.  

A települések történeti fejlődése során azt láthattuk, hogy a korábbi korokban ezért is 

könnyebb volt a települések harmonikus „organikus” fejlesztése, mert a társadalmi és a 

gazdasági változások lassabban következtek be. Napjainkra megváltozott helyzetnek egyik 

oka a „gyorsuló idő”. Nem beszélve a térbeli-fizikai-ökológiai rendszerekről – valamiféle 

egyensúlyt voltak képesek teremteni a településekben. Ez az egyensúly nem eredményezett 

sem robbanásszerű technikai fejlődést, de jelentős környezetszennyezést sem. A harmonikus 

fejlődés felgyorsulása és a fejlődési tényezők átrendeződése Szank esetében a 

tanyakoncentráció és az erőszakos TSZ-esítések során kezdődött, majd újabb lendületet vett a 

változás a szénhidrogén mezők feltárása és annak nagyarányú kitermelése. Gyors iramban 

átrendeződött a helyi társadalom, a foglalkozás, lakosok végzettsége és identitás 

szempontjából, valamint a helyi gazdaság gyökeresen megváltozott, ezek hatására is 

felgyorsult a fizikai-térbeli infrastruktúra. A természetes környezetében a faji diverzifikáció 

lecsökkent, alacsony lett a talajvíz, erróziós, és művelésből kivont területek száma növekszik. 

Szank esetében nem volt látványos disszonancia a három – társadalmi, gazdasági, térbeli – 

jelleg között egészen az ötvenes évekig. Ez nem azt jelentette, hogy nem volt változás, 

fejlődés, azt sem feltétlen jelentette, hogy a változás mindig lassú volt, de azt igen, hogy 

többé-kevésbé azonos sebességű volt, tehát valamiféle egyensúlytartás érvényesült, nem 

keletkeztek ellentmondások és feszültségek. Jelen időszakban Szank településen kicsi a 

harmónia és kicsi az egyensúly. A településfejlesztés során ezekre az egyensúlyokra kell 

törekedni, hiszen a település fenntarthatósága csakis erre épülhet. 

A szanki jelenség globális. Ez a korábbi organikusnak tekinthető települési fejlesztés-fejlődés 

napjainkra a világ jelentős részén felbomlott.  
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Jövőkép megfogalmazása 
 

Ez a településfejlesztési koncepció 6 éves időtartamot ölel fel, napjainktól számítva. A 

jövőkép meghatározása is a 6. év múltán elérni kívánt eredményeket, sikereket foglalja össze. 

Az operatív terv is azokat a feladatokat fogalmazza meg, amelyeket az időintervallum alatt 

megvalósításuk szükséges a kívánt cél eléréséhez.  

 

A jövőkép meghatározása mindenképpen csak reális és megvalósítható célokat tűzünk ki a 

jelenlegi települési állapotok és társadalmi folyamatok, valamint a regionális és országos 

szempontok figyelembe vételével.  

 

Szank község társadalmának, gazdaságának és térbeli-fizikai jellemzőinek összefoglalása a 

helyzetelemzési dokumentum alapján.  

 

 

Társadalom 
 

Szank község lakossága a 30-40 év alatt jelentősen megemelkedett. Ez a létszám napjainkig is 

stagnál. Annak ellenére, hogy a születési-halálozási ráta folyamatosan a csökken, halálozás 

felé tendál. A vándorlási index pozitív, ami ellensúlyozza a Szank lakosságának stagnálását.  

A népességben egy folyamatos enyhén öregedő folyamatot lehet tapasztalni. A fiatalok 

kevesebben születnek, illetve az elvándorlás nagyobb hányadát is ők alkotják. A bevándorlás 

során pedig az idősebb, nyugdíjas korosztály és a cigány kisebbség alkotja. A már tartósabban 

Szankon tartózkodóak körében a települési kötődés és identitás magas fokú. Általánosságban 

kijelenthető, hogy a lakosság körében erős a kötődés. A nemek aránya az országos átlagot 

tükrözik. A falu aktív lakosságának jelentős része ingázik. Tehát a helyi gazdaság nem képes 

lekötni a szanki munkaerőt. A végzettség tekintetében kiemelkedő a szakipari, 

szakközépiskolai végzettség. A diplomások aránya a falusi átlagot tükrözi. Az agrártelepülés 

egy bányász-agrár jellegű településsé vált, amely során az ipari szegmens jelentősége egyre 

csökkent, az agrárium jelentősége csak relatíve nőtt. Jelen időszakban már alvó település 

jegyeit is kezdi felvenni a település. (Az emberek nem a településen dolgoznak, ingáznak.) 
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Helyi gazdaság 
 

A gazdasági átrendeződésen megy át a település. Ez azt jelenti, hogy korábbi domináns 

foglalkoztatási és értékteremtési ágazatok és tevékenységek háttérbe szorulnak. Az eddigi 

fajsúlyos ipari jelleg háttérbe szorult a gazdasági szektorok között. Bár jelentősége még 

mindig nagy. A gazdasági döntések nem Szankon történnek, ezzel kiszolgáltatott helyzetben 

van a település. Ezzel párhuzamosan a piacgazdaságba való átmeneti időszak óta folyamatos 

mezőgazdasági változás megy végbe. Birtokkoncentráció, az agár népesség csökkenése, a 

mezőgazdasági termelők kiszolgáltatottsága és a szövetkezeti integráció alacsony foka 

jellemzi. Viszont kiemelkedően magas a mezőgazdaság területi specifikuma Szankon. 

Szolgáltató ágazat szinte csak a lakosságot kiszolgáló kiskereskedelmi és vendéglátási 

tevékenységekre korlátozódik. Turisztikai bevételek nincsenek a településen.  

 

 

A község térbeli megjelenése 
 

Zsákutcás falu, amelyből következik is a település elnyúlt jellege. A főutca meghatározó a 

település terjeszkedésében. A telekingatlanok nagyok és rendezett, jó állapotban lévő házak 

jellemzőek. A település infrastruktúrális állapota az alföldi belső rurális adottságú falvakhoz 

képest kiemelkedő. Nagy külterülettel rendelkezik, amely területhasznosítás szempontjából 

nagy a hasznosítatlan vagy kevésbé jól hasznosított terület. Szank főútvonalról való 

bekötőútja elavult, illetve alsórendű úton másik két kis szomszédos települést lehet elérni. 

Kommunikációs és infokommunikációs infrastruktúrája megfelelő. A községi 

intézményrendszer fejlett, de az egyre romló demográfiai és önkormányzati pénzügyi mutatók 

miatt a fenntartása nehézkessé, egyes intézmények esetében kérdésessé válhat.   
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Jövőkép meghatározása 
 

A település jövőképét hat éves időtávlatban fogalmazzuk meg. 

 

Szank jövőbeni társadalma  
 

• Szank lakosság számának megtartása. A 2600-2700 fő körüli stagnáló lakosság 

• Szank lakosságának öregedő tendenciájának megállítása 

• A lakossági identitás és kötődés még erőssebbé válik, a szanki öntudat bevezetése a 

helyi társadalomba 

• A közösségi kezdeményezések magasabb szintje, települési lakosságot motiváló 

rendezvények számának a jelenleginél háromszorosa 

• A fiatalok elvándorlásának csökkentése, alakuljon ki egy réteg, amely visszaköltözött 

fiatalokból áll 

• Betelepült új értelmiségiek 

• A születési ráta csökkenésének megállítása 

• A pusztán szociális célból való bevándorlás megfékezése 

• A szociális spirál megállítása – vagyis a szociális segélyből, juttatásból élők növekvő 

számának megállítása 

• A passzív és sok szabadidővel rendelkező (nyugdíjasok) lakosság aktivizálása, a civil 

mozgalmak erősítése a településen 

• A helyi képzettség és tájékozottság növelése, a lakosság innovációs képességének 

magasabb szintje 

 

 

Helyi gazdaság 
 

• A mezőgazdaság relatív és abszolút erősödése a helyi gazdaságba 

• A gazdasági döntések Szankon vagy a kistérségben történjenek – a kiszolgáltatottság 

csökkentése 

• A mezőgazdaságban a szövetkezeti integrációk alapjainak lerakása 

• Élelmiszer feldolgozás – mint jelentős hozzáadott érték megteremtése a településen 

vagy térségében 
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• Kiépült gazdasági külkapcsolatok – belföldi és külföldi piacok a szanki 

mezőgazdasági termékekre 

• Turisztikai bevételek megjelenése a településen 

• Korszerűbb, az idegenforgalmat is kielégítő vendéglátás a településen 

• Szank település az alföldi turisztikai vérkeringés részévé válik 

• A MOL jelenlétének megtartása 

• Alternatív, megújuló energiaforrások használatának 15%-os részaránya az összes 

energia felhasználásból a lakosság és a gazdasági szereplők részéről 

• Vállalkozói aktivitás emelkedése. A vállalkozások számának 10-20%-os növekedése 

 

 

Fizikai és infrastruktúrális megjelenés 
 

• Szank – Kiskunmajsa útvonal megújítása 

• A település aszfaltos összeköttetése Bugaccal és Bócsával 

• A keskeny nyomtávú vasút további üzemelése és kihasználtságának növelése. 

Kiskunmajsa fürdő településig való meghosszabbítása 

• A jelen időszaki intézményi infrastruktúra megtartása 

• Gazdaságfejlesztési infrastruktúra létrehozása 

• Intézményesített turizmusfejlesztés 

• Korszerűbb menedzsment szemléletű, rugalmasan alkalmazkodni tudó önkormányzati 

hivatal 

• Szennyvízgazdálkodás és hulladékgazdálkodás feltételeinek adottak a településen 

• A káros természeti folyamatok megszüntetése (felszín alatti vizek, talaj védelem, 

természetes növény és állatvilág megőrzése, ökogazdálkodás elterjesztése) 

 

Összefoglalás 

 

A település negatív dekonjuntúrájának kivédése, káros demográfiai folyamatok leállítása, 

kihasználatlan emberi források felhasználása. A település polgárainak aktivizálása. A helyi 

gazdaság stabilitásának megteremtése. A települési életkörülmények, a vállalkozási-termelési 

környezet javítása.   
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STRATÉGIAI PROGRAM 
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STRATÉGIAI PROGRAM 
 
 
 
 
A stratégiai program szerepe és súlya a társadalomfejlesztés területi tervezésében általában 

jelentős, döntő jelentőséggel bír az országos, de régiós és megyei tervezési szinteken is, és 

fontossága egyáltalán nem elhanyagolható a lokális, települési szintű tervezésben sem, bár 

vitathatatlan, hogy ez utóbbi esetben az operatív programozás – a végrehajtást mintegy 

előkészítve – jobban előtérbe kerül. 

 
A stratégia program az eddigieken (SWOT-analízis) túlmenően és azokból következően az 

alábbiakra koncentrál: 

o Kitörési irányok meghatározása 

o Fejlesztési prioritások kijelölése 

o A fejlesztés adott helyen elképzelhető változatainak kidolgozása 

o A megvalósítás (szereplők, finanszírozás) meghatározása 

 
 
A stratégia időhorizontja hat év. A gyorsan változó környezet sok esetben még ilyen távon is 

óvatosságra int bennünket, főként egy olyan területen, mint a településfejlesztés, amely 

rendkívül komplex és összetett tevékenységsorozat. Figyelembe kell venni a regionális, 

országos és nemzetközi viszonyokat. (pl.: a jelenlegi vidékfejlesztési politika a társadalmi és 

termelési erőforrások koncentrációját tűzte ki célul, amely a kistelepülésekre káros hatással 

van.) 

 
A helyzetelemzésből és a SWOT-analízisből levonható általános következtetés a stratégiai 

program számára: olyan fejlesztési irányt kell megszabnia, azokat a területeket kell 

prioritásként megjelölni, amelyek  a már  meglévő erősségekre épülnek és  azok tervszerű 

fejlesztése ugyanakkor nem eredményez veszélyhelyzetet más területekre. Ennek 

természetesen együtt kell járnia a gyenge pontok és veszélyhelyzetek jelentős részének 

megszűntetésével, illetve kiküszöbölésével is. 

 
A helyzetelemzésből egyértelműen levonható a következtetés, hogy Szank nem rendelkezik 

olyan erőforrásokkal és kedvező földrajzi helyzettel, amelyek stabillá és fenntarthatóvá teszik 

a települést, a jelenlegi környezeti feltételek mellett.  
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A stratégia meghatározásának alapelvei 
 

 

A stratégiai program fő irányelve a település fejlesztés vonatkozásában, hogy egyrészt a már 

meglévő endogén – belső erőforrásokra alapul, azok együttesére alapul, de emellett még eddig 

feltáratlan (külső és belső) erőforrások kialakítására is koncentráljon. Ennek megfelelően a 

program irányultsága az erőforrásfejlesztés, a fenntarthatóság alapjainak megteremtése és a 

külső hatásokra való minél hatékonyabb reagálás.  

 

Megállapítható, hogy a fejlesztési stratégia maghatározásakor szükséges olyan általános és 

néhány, Szankra jellemző mozzanatra is tekintettel lenni, amelyek nélkül a program 

megvalósítása nem hozhat olyan eredményeket, amelyek egyébként elvárhatók lennének: 

 

 

• Szank Bács-kiskun megye fejletlenebb kistérségei közé tartozó Kiskunmajsai 

kistérséghez tartozik. Bács-Kiskum megye pedig az ország közepes-alsó fejlettségű 

megyéihez sorolható. Összefoglalva: Szank az ország belső rurális vidékeihez tartozik.  

 

• A Kiskunmajsai kistérségnek a határai nem szerencsések, közvetlen a kistérség 

szomszédságához tartozó, adottságokban és jellemzőkben azonos települések vannak, 

amelyek a saját kistérségi centrumtól távolabb helyezkednek el, mint a Kiskunmajsai 

kistérség centrumához. A települési együttműködések és integrációk tekintetében nem 

kizárólag a statisztikai kistérség által lehatárolt területekben kell tervezni. A 

szomszédos, de nem a kistérségbeli települések is stratégiailag fontosak.  

 

• Szank a kiskunsági homokvidék speciálisabb települései közé tartozik. A település 

történetben az átlagosnál nagyobb hatással, befolyással bírt a bányászat a helyi 

társadalmi-gazdasági fejlődésre.  

 

• Szank rendelkezik olyan területi specializációval, amely az ország többi más kis 

településeihez képest kitörési lehetőséget jelent. 
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• Hatékony településfejlesztést csak ott lehet művelni, ahol a helyi lakosság is jól érzi 

magát. Azonosul a településsel, annak történelmével és hagyományaival. Valamint a 

településen fellelhető szolgáltatásoknak maga is fogyasztója.  
 

• Általában a turizmuson nem nemzetközi, hanem belföldi és nemzetközi turizmust 

értünk. A stratégia meghatározásánál általában nem gondolunk az ilyen irányú piac-

szegmentációra (más a helyzet természetesen az operatív programozás esetében). Ezt 

azért tartjuk fontosak hangsúlyozni, mert egyrészt a belföldi turizmus – világtendencia 

- növekvőben van, és valószínűleg Szank és térsége számára is növekvő látogatói kör 

a belföldi turisták lesznek. Tehát a marketing tervet is ezek figyelembe vételével 

alkottuk meg.  

 

• A településstratégia meghatározásának legalapvetőbb szempontja, amely minden mást 

megelőz, a fenntarthatóság és az integrált településtervezés – a fejlesztés negatív 

hatásainak elkerülése – elveinek maradéktalan érvényesítése. 

 

• A helyi adottságok (benne a természeti környezet is), az örökség és értékek 

megóvásának és a település fejlesztésének modern eszközeinek összeegyeztetése 

rendkívül fontos.  

 

• A település tudatos fejlesztése nélkül is kialakul a településnek valamilyen rendszere a 

spontán fejlődés következményeként, ami a legelemibb erőforrások érvényesülését 

eredményezik. (Több emberöltővel ezelőtti organikus településfejlődési tendenciák.) 

Nem lenne célszerű e szempont figyelmen kívül hagyása a tudatos fejlesztés 

stratégiájának kialakításakor sem.  
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Szank stratégiájának módszertana 
 
 
A területi tervezés alatt a közösségi beavatkozás azon módját értjük, amikor egy 

területrendszer jövőbeli fejlődését meghatározzuk, az annak eléréséhez szükséges 

cselekvések, s azok rendszerének felvázolásával. Mindezt valamilyen elvi koncepciórendszer 

érvényesítése mellett végezzük el, a rendelkezésre álló információk szakszerű és tudományos 

feldolgozásával.  

 
 

• Többszintű és sokszereplős fejlesztés során a helyi társadalom és gazdaság szinte 

minden aktora tervezési tevékenysége során meghatározza saját fejlődési céljait és 

irányait, azok elérésének útjait kijelöli. Így a különféle szintek metszik egymást, a 

szereplők elképzelései több vonatkozásban érintkezhetnek. A jövőalakítás érdekében 

minél több, az adott rendszerrel érintkező, vagy a jövőben érintkezésbe kerülhető 

szereplőt kísérünk bevonni a tervezésbe. 
 

• A célok távlati érvényesítése érdekében az állami, vagy nemzetközi közösségi 

(Európai Unió) beavatkozást nem vetjük el, számolunk a felülről – és kívülről – jövő 

meghatározásokkal, egyben támogatásokkal.  

 

• A stratégiánk elismeri, hogy ugyanazon cél elérése érdekében több értéktartomány 

lehetséges. 

 

• A tervezésünk kétirányú. Az alulról fölfelé és a felülről lefelé irányban történik a 

tervezés.  

 

• Politikailag nem meghatározott. Az elvrendszer kizárólag szakmai alapokon nyugszik, 

politikai ideológiáktól mentesen.  
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A stratégiai program közvetlen céljai 
 
 
 
A stratégiai közvetlen célok meghatározásánál tekintettel kell lenni arra, hogy a stratégia 

alapján történő fejlesztés, fejlődés minden, a településen résztvevő szereplő számára 

valamilyen módon hasznos legyen és további fejlődést generáljon, további lehetséges 

fejlődési irányokat nyisson meg és hosszútávon fenntartható legyen.  

 

• A településfejlesztés, amelyet a különböző tervezési és fejlesztési szintek 

determinálhatnak. Olyan stratégiai prioritási rendszer kialakítása, mely megfelel Szank 

és környezetének adottságainak, kialakult intézmény és szervezeti rendszerének és 

harmonizál a sikeres település általánosan tapasztalható fejlődési trendjével, illetve azt 

segíti, hogy kedvező hatással bírjon a község fejlődésére gazdasági, társadalmi és 

ökológiai szempontból egyaránt. 

 

• A településen lévő erőforrásokat erősítsen és egyesítsen. Illetve szinergiahatást fejtsen 

ki, amely révén újabb erőforrások generálódhatnak.  

 

• Mindenki számára érthető és világos legyen. Fontos, hogy a település bármely lakója 

értelmezni tudja a stratégiai prioritásokat. 

 

• A stratégia komplex szemléletmóddal rendelkezik, illetve igyekszik elkerülni a 

társadalmi bumeránghatásokat. (Egy (társadalmi – gazdasági – természeti) 

beavatkozási tevékenység sorozat során a célcsoportnál eredményez pozitív hatásokat, 

de egy másik, nem célcsoport esetében negatív hatásokat fejt ki.) 
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A stratégiai program céljainak dimenziói 
 
 
 
A településfejlesztés szem előtt tartásával a stratégiai program céljainak dimenziói a települési 

dimenziók szerint történik: 

o Társadalmi dimenziók 

o Gazdasági dimenziók 

o Fizikai, térbeli, ökológiai dimenziók 

 
A stratégiai program dimenziói és a célok e szerinti csoportosítása nem különbözik 

lényegében az eddig felsoroltaktól, de mindenképpen szükséges a célok ilyen szempontok 

szerinti vizsgálata is. Ennek alapján egyértelműen érzékelhetőek azok az előnyök, amelyek a 

stratégia alapján megvalósuló fejlesztés eredményeként bekövetkeznek. A fejlesztési stratégia 

alprogramjai és részprogramjai is e dimenziókat kell, hogy szolgálják. 

 

 

Társadalmi dimenziók 
 
E dimenzió lényege – a stratégiai fejlesztés sikeres megvalósulása estén –, hogy a már említett 

hatások eredőjeként, egyfajta Szank-identitás alakuljon ki a helyi lakosságban. A 

célkitűzéseket abból a szempontból is értékelni kell, hogy azok a település lakosságának 

megelégedettségét, valamint ezzel együtt egy sajátos közösségi érzés és akarat kialakulását 

eredményezik-e. Továbbá a helyben élő lakosság minél nagyobb hányada érezze úgy, hogy 

megtalálja a számításait Szankon, ahol hosszú távú perspektívát látnak maguk és családjuk 

előtt.  

 

A fő cél tehát e vonatkozásban: 

 

• A település lakóinak Szankkal való azonosulása, a Szanki tudat kialakítása 

• Aktív polgár szemléletmód kialakítása, közösségi kezdeményezések felszínre 

kerülésének érdekében 

• Humánerőforrás és szemléletmód javítása a gazdasági kihívásoknak való megfelelés 

• Társadalmi korszerkezet javítása, a fiatalok helyben tartása és a településhez való 

kötődésük erősítése 
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• A falu elszegényedésének megakadályozása 

 

E dimenzió céljainak meg nem valósulása állandó kétségeket, bizalmatlanságot és vitákat 

eredményez a későbbi fejlesztések meghatározásakor is, ami a különböző érdekek 

egyeztetésekor nem kompromisszumra törekvést, hanem széthúzást és önérdek érvényesítésre 

törekvést eredményez. 

 

 

Gazdasági dimenziók 
 

A település fejlesztésének stratégiája természetesen gazdaságfejlesztési koncepció nélkül 

elképzelhetetlen. Stabil pilléreken nyugvó gazdaság nélkül nincs megélhetés és nincs állandó 

lakosság. A gazdaságfejlesztés egy község esetében csakis térségi szinten lehet igazán 

hatékony. Egy község esetében nincs meg az a kritikus tömeg, ami már önmagában a helyi 

gazdaság stabilitását adja. Ez még inkább igaz a mai globális rendszerünkben. Mint minden 

fejlesztési tevékenység, jelen elképzelések is csak akkor hasznosak, ha azok fő céljai között 

szerepel e vonatkozásban a foglalkoztatás, a jövedelmek növekedése, valamint a bel- és 

külföldi tőke bevonása, a gazdasági szerkezet - megfelelő ütemű - kedvező átalakítása, 

diverzifikálása. 

 

E célok megvalósulása az alábbi fő tényezőket feltételezi: 

 

• Helyben való minél magasabb érték előállítása 

• Specifikumok, egyedi jellegek feltárása és azok előtérbe helyezése 

• Térségi gazdaságfejlesztési tevékenységek összehangolása 

• Vállalkozói aktivitás növelése 

• Szövetkezeti integrációk támogatása, szövetkezeti szemléletmód elterjesztése 

• Turizmus fejlesztése 

• A helyi piac erősítése, a helyben való keresletet lehetőleg a helyi kínálat szolgálja ki 

• A környezettudatosság és az ökogazdálkodás elterjesztése 

• A helyi gazdaság kiszolgáltatottságának csökkentése 
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Fizikai, térbeli, ökológiai dimenziók 
 

 

A stratégia esetében is kiemelkedő fontosságú a település térbeli megjelenésének alakulása. A 

társadalmi és gazdasági folyamatoknak tulajdonképpen egy leképeződése a település térbeli 

megjelenése. De visszacsatolás is létezik a fizikai-térbeli és a társadalmi-gazdasági dimenziók 

között. Ezért a település kedvezőbb térbeli megjelenésével az életkörülményeket lehet javítani 

és a települési gazdaságot is helyzetbe lehet hozni.  

A turizmus estében sem jelentéktelen e hatás, mivel egy hely csakis akkor képes vonzerőt, 

népszerűséget kifejteni, ha rendezett településkép, kedvező vendéglátási és szálláshely 

infrastruktúra várja a vendégeket, valamint a legtöbb turisztikai attrakciónak is fizikai-térbeli 

megjelenése van.  

A Szankon élők és az idelátogató vendégek szempontjából is csak akkor élhető és kellemes a 

település, ha a környezetterhelés alacsony, a természeti környezet megóvásra kerül, valamint 

a települési kép rendezett és tiszta. 

 

 

E célok megvalósulása az alábbi fő tényezőket feltételezi: 

 

• Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

• Zsáktelepülési helyzet felszámolása 

• Vendéglátói és szálláshelyek kialakítása 

• Hulladékgazdálkodás bevezetése 

• Öntözési infrastruktúra kiépítése 

• Környezettudatos tájgazdálkodás elterjesztése 

• Jelenlegi aránylag fejlett intézményrendszer fenntartása 

• Gazdaságfejlesztési műszaki és szolgáltatási infrastruktúra kialakítása 
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Stratégiai célok prioritásai és az azokból eredő alprogramok  
 

 

Mezőgazdasági termékspecifikus szövetkezeti 

integrációk megvalósítása 

Termékmarketing 

Mezőgazdasági értékláncon belüli termékfeldolgozás, 

termékmanipulálás 

Termelésszervezési szolgáltatások beindítása a 

településen 

1. A mezőgazdaság 

jövedelemszerző képességének 

javítása 

Képzési, tájékoztatási projektek a termelők számára 

Ipari és szolgáltató vállalkozások letelepítése, termelési 

tevékenységre alkalmas telephelyek kialakításával 

Falusi- és ökoturisztikai fejlesztés 

2. A helyi gazdaság diverzifikálása 

Turisztikai tematikus utak kialakítása a környező 

településekkel szövetkezve 

Bekötő és belső úthálózat fejlesztése, zsáktelepülési 

jelleg megszüntetése 

Keskeny nyomtávú vasút fejlesztése 

3. Települési infrastruktúra 

fejlesztése 

Külterületi vízgazdálkodási infrastruktúra fejlesztés 

Civil szervezetek szerepének növelése a település 

ügyeinek szervezésébe, fiatalok nagyobb részvétele a 

civil aktivitásokban 

4. Helyi közösségfejlesztés 

Népfőiskolai mozgalmak beindítása, a lakosságot 

aktivizáló, motiváló projektek megvalósítása 

Korszerű hulladékgazdálkodás, szelektív 

hulladékgyűjtés bevezetése 

Megújuló energiaforrások használatának elterjesztése, 

energetikai stratégia kidolgozása 

5. A fenntarthatóság megalapozása 

Biogazdálkodás ösztönzése, 

külterületi hatékonyabb és környezetkímélőbb 

területhasznosítás 
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A településmarketingért felelős személy alkalmazása az 

önkormányzatnál 

6. Tudatos településmarketing és 

az abba illeszkedő 

turizmusmarketing Turizmus marketing terv integrálása a települési 

koncepcióba és következetes megvalósítása   

A termékmarketing integrálása a településmarketingbe  

Önkormányzat és intézményrendszerének 

forrásmenedzsmentjének kialakítása 

7. A település forráslehívó 

képességének javítása 

Helyi vállalkozásfejlesztési iroda létrehozása  

 

 

 

 

 

1. A mezőgazdaság jövedelemtermelő képességének javítása 
 

 

A program szükségessége 

 

Falu és a mezőgazdaság egymástól elválaszthatatlan fogalmak. Egy-két eseti, speciális 

kivétellel a kis települési gazdaságokban mindig is domináns a mezőgazdasági termelés. 

Szank mezőgazdaságát nagyban befolyásolják a természeti adottságok a homokos talaj, meleg  

és olykor száraz tenyészidőszak, valamint a magas napfénytartalom. A gyümölcskultúráknak 

nagyon kedvező talaj és éghajlati adottságok. A piacokon való stabil jelenlét egyik feltétele, 

hogy minél nagyobb hozzá adott értéket képviseljen a termék, illetve minél nagyobb 

specifikummal rendelkezzen. Jelenleg a mezőgazdasági termékek azonnal értékesítésre 

kerülnek, ami nagyfokú kiszolgáltatottságot is jelent. A mezőgazdasági területi specifikumok 

viszont nincsenek kellően kiaknázva. A jelenlegi piaci lehetőségei a szanki mezőgazdasági 

termékeknek beszűkültek és kiszolgáltatottak.  

A birtokkoncentráció folyamatos és a szanki agrártársadalom egyre szűkülő lehetőségei miatt 

folyamatosan nő az agráriumból kikerülők száma. Ez a szanki társadalmi és szociális, később 

gazdasági feszültséget tovább növeli.  
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A program célja 

 

• Rövidtávon már mérhető mennyiségben legyen a szövetkezeti integrációkon belüli 

termékértékesítés. Induljanak el az első termelői összefogások. Amely mellé egy 

hatásos és jól felépített termékmarketing és piackutatás kapcsolódik.  

• Kis üzemi, speciális termékfeldolgozás induljon el a településen, amely megfelelő 

menedzsmenttel gyorsan kinőheti magát.  

• Nagyobb volumenben a kistérségbe egy élelmiszeripari befektető letelepítése is 

eredményt hozhat, amelynek a beszállítók a szanki termelők is lehetnek.  

• A termelők piaci jelenlétének stabilizálása, a kiszámíthatóság növelése  

• A szanki termelők pályázat- és hitelképességének javítása 

• Együttműködés és partnerség, a térségi (Szank és szomszédos települések) 

mezőgazdasági szereplők minél szélesebb és sokoldalúbb együttműködése 

 

 

 

 

Mezőgazdasági termékspecifikus szövetkezeti 

integrációk megvalósítása 

Termékmarketing 

Mezőgazdasági értékláncon belüli 

termékfeldolgozás, termékmanipulálás 

Termelésszervezési szolgáltatások beindítása a 

településen 

1. A mezőgazdaság jövedelemszerző 

képességének javítása 

Képzési, tájékoztatási projektek a termelők 

számára 

 

Motiváció szerint Speciális célcsoportok szerint 

Mezőgazdasági termékspecifikus szövetkezeti 

integrációk megvalósítása 

- Gyümölcstermesztők 

- Liba és kacsa tenyésztők 

- Sertés és mangalica tenyészők 

-   Megújuló energia hasznosítás  

Termékmarketing - Gyümölcs és feldolgozott termékei 
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- Liba és kacsamáj és feldolgozott termékei

Mezőgazdasági értékláncon belüli  

termékfeldolgozás, termékmanipulálás 

- Gyümölcs és baromfi, máj feldolgozás 

Termelésszervezési szolgáltatások beindítása a 

településen 

- tanácsadói, szaktanácsadói szolgáltatások  

Képzési, tájékoztatási projektek a termelők  

számára 

- piaci elemzések, technológiai ismeretek, 

ökotermelés, növényvédelem, stb.  

 

 

A program hatásai  

 

• A piaci jelenlét stabilizálódása. A termelők a piacon kevésbé vannak kiszolgáltatva, 

valamint meg tudnak jelenni olyan specifikus termékekkel, amelyekre nincs vagy 

kevesebb a konkurenciaharc. 

• A jövedelmek növekedése és kiszámíthatósága. A szövetkezés általi biztosabb bevétel 

átlagosan emeli a termelők jövedelmét.  

• Szanki specifikumok megjelenése. Szank egyik fő erőssége, a kiváló minőségű 

gyümölcs, illetve a nemzetközi kereslettel is rendelkező szárnyas húsok, és kacsa és 

libamáj. Ezeknek a termékeknek szanki védjeggyel szélesebb értékesítési lehetőségre 

nyílik lehetőség. 

• A települési mezőgazdaságban magasabb értékteremtés. A mezőgazdasági termékek 

közvetlen értékesítése helyett félkész vagy kész termékek munkahelyet teremtenek a 

településen, a helyi gazdaság diverzifikálódik.  
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2. Helyi gazdaság diverzifikálása 
 

 

A program szükségessége 

 

Szank ipari-bányászati múlttal és ipari, szakipari szakemberekkel rendelkezik. A MOL 

tevékenységének csökkenése által felszabadult ipari, szakipari munkaerő számára helyben 

vagy legalább is a térségben kell munkalehetőséget teremteni, különben az elvándorlás 

folytatódni fog. A szanki mezőgazdaság nem képes tömeges újabb munkaerőt lekötni. Esetleg 

kiegészítő jövedelmet képes adni a családoknak. A tercier szektor kizárólag csak a helyi 

lakosságot szolgálja ki, olyan szolgáltatás nem létezik, amely a településen is túl mutat.  

A helyi gazdaság rendkívül kiszolgáltatott és az ipari jelleg visszaszorulásával az 

egyoldalúsága növekszik.  

 

 

A program célja 

 

Alapvető cél, hogy a gazdasági menedzsment felkészültsége magas színvonalú legyen. 

Szankon és a Kiskunmajsai kistérségben belül sokoldalú és elismert kapcsolatokkal 

rendelkezzen, az erős kötődés mellett széles nemzetközi, illetve hazai összehasonlítási és 

adaptációs képességgel éljen. Fontos továbbá a helyi, területi menedzsmentnek a különböző 

szintű érdekérvényesítése, a helyi, területi lobbik megléte, azok folyamatos működtetése.  

• A helyi gazdaság sokoldalúságát az ipari termelés és a szolgáltató vállalkozások 

letelepítése jelenti.  

• Fontos a mezőgazdaság és az ipar és szolgáltatások – vertikumok – egymásra épülése 

• Térségi szintű együttműködések és partnersége 

 

Ipari és szolgáltató vállalkozások letelepítése, termelési 

tevékenységre alkalmas telephelyek kialakításával 

Falusi- és ökoturisztikai fejlesztés 

2. A helyi gazdaság 

diverzifikálása 

Turisztikai tematikus utak kialakítása a környező településekkel 

szövetkezve 
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Motiváció szerint Speciális célcsoport szerint 

Ipari és szolgáltató vállalkozások 

letelepítése, termelési tevékenységre 

alkalmas telephelyek kialakításával 

- Kis-és középvállalkozások, amelyeknek az 

olcsó telephelyre, olcsó munkaerőre, jó 

munkakultúrára és kedvező helyi adópolitikára 

van szüksége 

- Rendezett tulajdonviszonyok és kiépített 

infrastruktúra, kedvező vételi és bérleti 

díjakkal 

Falusi- és ökoturisztikai fejlesztés       -     Kül- és belterületi fogadóhelyek 

Turisztikai tematikus utak kialakítása 

a környező településekkel 

szövetkezve 

- Kulturális- és rendezvény turizmus 

- Gasztronómiai turizmus 

- Ökoturizmus 

- Falusi turizmus 

 

 

 

A program hatásai 

 

• A helyi gazdaság bekapcsolódik a térségi és regionális vérkeringésbe 

• Növekszik a foglalkoztatottak száma, az elvándorlás csökken 

• Emelkedik a helyi adókból származó az önkormányzati bevétel 

• A helyi gazdaságot érintő döntések nagyobb számban születnek helyben.  

• Szanki gazdaság belép egy új, a világon és hazánkban folyamatosan növekvő 

gazdasági ágazatba, a turisztikai üzletbe 

• Stabilabbá, illetve rugalmasabbá válik a helyi gazdaság a piaci kihívásoknak 
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3. A települési infrastruktúra fejlesztése 
 

 

A program szükségessége 

 

Szank gazdasága gyenge és gyengülőben van. Az eddig kiemelkedő, a település prosperitását 

is eredményező bányászati tevékenységek jelentősége csökken, a mezőgazdaság a külső 

negatív hatások eredményeképpen is termelékenysége bizonytalan, ki van téve a piaci 

konjungturális változásoknak. Tehát a helyi gazdaság nem képes teljesen a helyi lakosságot 

foglalkoztatni, eltartani. A foglalkoztatottaknak nagy hányada ingázó. Ezért a települést minél 

nagyobb arányban, vertikálisan és horizontálisan is be kell kapcsolni a regionális és 

nemzetközi gazdasági és társadalmi vérkeringésbe. Ez zsáktelepülési jelleggel és rosszul 

kihasznált közlekedési infrastruktúrával nem lehetséges. Továbbá az ingázók feltételeinek 

javítása is a szanki népesség helyben maradását hozza magával. További fontos szempont, 

hogy gyümölcstermő vidéken az elérhetőség és a gyors szállíthatóság elengedhetetlen feltétel 

az értékesítés szempontjából.  

A működő tőke letelepítésének a feltételei nem a mai kor kívánalmainak megfelelő. A 

döntéshozók a már rendezett tulajdonviszonyokkal és a legalább a vonalas infrastruktúrával 

rendelkező ipari telephelyeket preferálja.  

 

 

A program célja 

 

• A település közlekedésföldrajzi szempontból való fejlesztése. 

• A környező térségek elérhetőségének javítása 

• Szank külterületi hasznosíthatóságának javítása, az elérhetőség javításával 

• A szállítmányozás feltételeinek javítása 

• Turizmus fellendítése 

• A lakossági életkörülmények javítása 

• Helyi kezdeményezésű feldolgozó, termelő vállalkozások és a működő tőkéből fakadó 

vállalat alapítások letelepítése 
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Bekötő úthálózat fejlesztése, zsáktelepülési jelleg 

megszüntetése 

Keskeny nyomtávú vasút fejlesztése 

3. Települési infrastruktúra 

fejlesztése 

Külterületi vízgazdálkodási infrastruktúra fejlesztés 

 

 

Motiváció szerint Speciális célcsoport szerint 

Bekötő és belső úthálózat fejlesztése, 

zsáktelepülési jelleg megszüntetése 

- szállítmányozók, ingázók 

- regionális közlekedési hálózatba való 

bekapcsolódás 

- a település hatósugarának növelése, területi 

kapcsolatrendszereinek horizontális fejlesztése 

Keskeny nyomtávú vasút fejlesztése - turizmusfejlesztés 

Külterületi öntöző infrastruktúra 

fejlesztés 

- Mezőgazdasági termelők 

 

 

A program hatásai 

 

• Külterületen eredményesebb területhasználat, értékesebbé váló ingatlanok 

• Az elvándorlás csökkenése 

• Alternatív jövedelemszerzések és új állások létrejötte a turizmusfejlesztés által 

• Biztonságosabb mezőgazdasági termény spedíció, logisztika 

• Térségi súlypontok átrendeződése, eddig kihasználatlan potenciálok kiaknázása 

• Területi kapcsolatrendszer kiszélesedik, kooperációk és együttműködések, a 

gazdasági, civil és önkormányzati szférákon belül 

• Mobilizálható tőke felhalmozódások – külső és belső – Szankon való akkumulálása  

• Mezőgazdasági termény negatív anomáliák megszűnése, kiegyenlítettebb termés 

mennyiség és minőség 
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4. Helyi közösségfejlesztés 
 

 

A program szükségessége 

 

A települési hármas alappillér alapján a helyi társadalom az egyik alapvető tényező. A helyi 

társadalmat kor, nemzetiségi, foglalkoztatottság, stb. mérőszámain kívül nagyon fontos kérdés 

a helyi identitás, kötődés Szankhoz. A település általános és komplex fejlesztésekor nem lehet 

kikerülni egy a gazdasági erőforrásait veszítő település társadalmi erőforrás megtartó 

prioritásról. A jelenlegi erős kötődés és közösségi érzés (kérdőív, omnibusz 2007) jónak 

minősíthető, viszont a megélhetési válságokkal, foglalkoztatottság csökkenésével 

párhuzamosan jelentkezik ezen tényezők gyengülése is.  

A helyi civil élet, annak aktivitása és hatékonysága is a záloga a helyi, települési demokráciák 

létrejöttének, illetve fennmaradásának.  

 

 

A program célja 

 

• „Aktív polgár, aktív szanki polgár”  

• A szanki emberekben az igényesség és odafigyelés szemléletmódjának kialakítása 

• A tenni akaró és aktív emberek szervezett, intézményesített formában való 

tevékenységei 

• A „sok szabadidővel rendelkező szanki polgár” motiváltságának, tenni akarásának 

erősítése (nyugdíjas és aktív réteg) 

• Az élethosszig való tanulás szemléletmódjának az elterjesztése, a tanulói motiváció 

felkeltése az emberekben 

• A fiatal, iskoláskorú gyermekekben a szanki identitás és kötődés kialakítása 
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Civil szervezetek szerepének növelése a település ügyeinek 

szervezésébe, fiatalok nagyobb részvétele a civil aktivitásokban 

4. Helyi 

közösségfejlesztés 

Népfőiskolai mozgalmak beindítása, a lakosságot aktivizáló, 

motiváló projektek megvalósítása 

 

 

 

Motiváció szerint Speciális célcsoport szerint 

Civil szervezetek szerepének növelése a település 

ügyeinek szervezésébe, fiatalok nagyobb részvétele 

a civil aktivitásokban 

- Aktív és tenni akaró szanki 

emberek civil mozgalmakba 

való integrálásuk 

- Ifjúsági célcsoporttal 

rendelkező civil szervezetek 

- Általános iskola 

Népfőiskolai mozgalmak beindítása, a lakosságot 

aktivizáló, motiváló projektek megvalósítása 

- Egyik legfőbb célcsoport a 

mezőgazdasági termelők 

- helyi programok meghirdetése 

- regionális civil programokon 

való részvétel 

 

 

A program hatásai 

 

• Hosszú távon az elvándorlás tendenciájának csökkenése 

• Több civil szervezet alakul meg a faluban, illetve a meglévők aktivitása is növekszik 

• A helyi társadalmi tőke növekszik 

• Általános képzési színvonal és tájékozottság növekszik 

• Szellemi-kulturális gazdagságot, széles látókört, emberi tartást eredményez 

• A szanki kulturális élet fellendülése 

• Tisztább és rendezettebb településkép 

• A társadalmi marginalizálódási folyamatok eltompulnak, vagy eltűnnek 
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5. A fenntarthatóság megalapozása 
 

 

A program szükségessége 

 

A település fejlődésére, mindenkori viszonyaira hatással van a természeti környezete, annak 

állapota, terheltsége, szennyezettsége, megújuló képessége. A település gazdaságának 

múltbéli, jelenlegi lehetőségeit a természeti adottságok befolyásolják. Ez a jövőben sem lesz 

másképpen. (éghajlati, talaj, ásványkincs, biomassza adottságok). A településnek mind inkább 

át kell állnia a környezetet nem terhelő megújuló energiaforrások kiaknázására. A megújuló 

energiák már olyan technológiai színvonalat képviselnek, amely révén térségi vagy helyi 

szinten is lehet hatékony energiagazdálkodást folytatni. A település energia felhasználása – 

mint az ország minden települése – egyoldalú és függési helyzetben van. Ez a lakosságra és a 

helyi gazdaságra nézve is kiszolgáltatott helyzetet teremt. A környezetet terhelő 

tevékenységek, mint a hulladék és szennyvíz ártalmatlanítását, újra felhasználását 

újragondolása szükséges.  

 

 

A program céljai 

 

• A környezetet terhelő folyamatok és tényezők csökkentése, hatásuknak tompítása 

• A szanki polgárokban a környezettudatosság felkeltése 

• Az energetikai függőség csökkentése 

• Külterületi, lakossági energetikai infrastruktúra fejlesztés 

• Megújuló energia nagyobb részarányban való kihasználása 

• Szanki biotermékek terjedése 

• Az energetikát is figyelembe vevő területhasznosítás (erdőgazdálkodás, 

energiaültetvények) 

• A gazdálkodásból kivont külterületek természeti rehabilitációja 
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Korszerű hulladékgazdálkodás, szelektív hulladékgyűjtés 

bevezetése 

Megújuló energiaforrások használatának elterjesztése, 

energetikai stratégia kidolgozása 

5. A fenntarthatóság 

megalapozása 

Biogazdálkodás ösztönzése 

Külterületi hatékonyabb és környezetkímélőbb 

területhasznosítás 

 

 

 

Motiváció szerint Speciális célcsoport szerint 

Korszerű hulladékgazdálkodás, szelektív 

hulladékgyűjtés bevezetése 

- közmunkaprogramok 

- hulladék újrahasznosítás 

- kommunikációs projektek 

Megújuló energiaforrások használatának elterjesztése, 

energetikai stratégia kidolgozása 

- önkormányzati szféra 

- gazdasági szféra 

- lakossági szféra 

Biogazdálkodás ösztönzése 

Külterületi hatékonyabb és környezetkímélőbb 

területhasznosítás 

-   mezőgazdasági termelők 

- növénytermesztés 

- erdőgazdálkodás 

- állattenyésztés 

 

 

A program hatásai 

 

• Csökkenő káros anyag kibocsátás, csökkenő hulladék mennyiség 

• Energiatakarékossági és energiagazdálkodási projektek megvalósulása a településen 

• Csökkenő hasznosíthatatlan kommunális hulladék 

• Új munkahelyek teremtődnek 

• Alternatív mezőgazdasági jövedelemszerzési lehetőségek 

• Fenntartható-fentarthatóbb települési energiagazdálkodás 

• Új szanki mezőgazdasági termékek megjelenése a piacon 
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6. Tudatos településmarketing és azzal harmonizáló turizmusmarketing 
 

 

A program szükségessége 

 

A kialakított termékstruktúra a turisztikai piacon természetesen eleve meghatározza a Szank 

turisztikai arculatát is. A kínálati struktúra alakítása és piacra vitele, a promóciós tevékenység 

azonban nem olyan feladatok, amelyeket egyszer kell elvégezni, hanem a rendszer hosszabb 

távon való tudatos működtetését is biztosítani kell. Szükség van arra, hogy a turizmust a helyi 

és térségi adminisztrációban olyan szakemberek irányítsák, szervezzék, akiknek ez – és 

kizárólag ez – a feladatuk, vagyis a turizmus önálló szakterület legyen. Mindezt a szintén 

önálló területként kezelendő településmarketinggel összhangban lehet és kell elképzelni és 

megvalósítani. 

A turizmus Szankon egy kihasználatlan bevételi forrás. Ezért fontos és szükséges egy olyan 

terv, amely révén a helyi turisztikai stratégiákat megvalósítják és koordinálják, amely 

turizmus marketing tevékenységsorozattal kiegészítve hatékony.  

Nem várható el a turizmusban érdekelt vállalkozásoktól, hogy saját termékük értékesítése 

mellett ezt is ugyanúgy saját feladatuknak tekintsék. Szankot a városi adminisztrációnak kell a 

piacon kínálni, szükség van arra, hogy legyenek csak ezzel foglalkozó szakemberek. 

 

 

A program célja 

 

• Célirányos és hatékony településkommunikáció 

• Turizmus fellendítése a településen 

• Korszerű marketing eszközök alkalmazása a település kommunikációja érdekében 

• Ha a településmarketing a szanki adminisztrációban periférikus terület, amellyel 

időnként foglalkoznak csupán, minden bizonnyal a turizmus fejlődésének is gátló 

tényezőjévé válik 

• A turisztikai piacon közvetlenül a turisztikai termékeket (szállás, étkezés) vásárolják 

meg, de nem ezek jelentik elsősorban a vonzerőt, nem ezért utaznak ide a látogatók, 

hanem Szank mindenféle egyéb adottságaival, rendezvényeivel jelenti számukra az 

utazási motivációt. A települést kell tehát a piacra vinni, eladni és ilyen értelemben 
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maga Szank község önálló kínálati elem a magyar és nemzetközi turisztikai piacon – 

legalábbis ez a cél. 

 

A településmarketingért felelős személy alkalmazása az 

önkormányzatnál 

6. Tudatos településmarketing és 

azzal harmonizáló 

turizmusmarketing Turizmus marketing terv, valamint a termékmarketing 

terv integrálása a települési koncepcióba és annak 

következetes megvalósítása   

 

 

Motiváció szerint Speciális célcsoport szerint 

A településmarketingért felelős személy 

alkalmazása az önkormányzatnál 

- lehetőleg szanki szakember alkalmazása 

az önkormányzati hivatal szervezetén 

belül 

 Turizmus marketing terv, valamint a 

termékmarketing terv integrálása a települési 

koncepcióba és annak következetes 

megvalósítása   

- A település turisztikai kommunikációját 

koordináló dokumentum. Önkormányzati 

hivatal részéről. 

- Mezőgazdasági termelők 

- Önkormányzati hivatal 

- A mezőgazdasági speciális és 

hagyományos termékek marketingjét 

koordináló dokumentum 

 

 

A program hatásai 

 

• Turisztikai bevétel megjelenése a településen 

• Kedvező településkép alakul ki a célcsoportokban, a potenciális turistákban 

• Helyi szervezetek kiajánlásaikban következetesen alkalmazhatnak egy egységes 

szlogent 

• Kialakul Szank egyedi, egyedülálló, sajátos települési jellegzetességekkel rendelkező 

turisztikai és „általános” vonzereje 
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7. A település forráslehívó képességének javítása 
 

 

A program szükségessége 

 

Egy település sikerességét az ott élő emberek megélhetésén, a helyi gazdaság prosperitásán 

mérik. Vagyis az ott élő emberek megtalálják-e a számításaikat. A települések versenye a 

lakosokért, a vállalkozókért, a működőtőkéért és települési szerepkörökért folyik. A XXI. 

században a települések versenyében egy új tényező lépett be. A forráslehívásokban való 

sikeresség, eredményesség. A településfejlesztési projektekhez társfinanszírozás igényelhető a 

regionális, hazai és az EU pályázati rendszereiből. Ehhez a településnek szervezeti, 

szakember, és szakmai felkészültsége szükséges.  A településnek képesnek kell lennie a 

források lehívására, a forrásmenedzsment barát saját pénzügyi gazdálkodásra, projekt 

lebonyolításra és menedzselésre.  

 

A program célja 

 

• Minél több sikeres projekt valósuljon meg Szank közigazgatási határain belül 

• A pályázat sikeresség mutatóinak javítása 

• A településre asszimilált forrástőke növelése 

• Pályázati forráslehívásban sikeres helyi vállalkozók, szervezetek 

 

 

Önkormányzat és intézményrendszerének 

forrásmenedzsmentjének kialakítása 

7. A település forráslehívó 

képességének javítása 

Helyi vállalkozásfejlesztési iroda létrehozása  

 

 

Motiváció szerint Speciális célcsoport szerint 

Önkormányzat és intézményrendszerének 

forrásmenedzsmentjének kialakítása 

Önkormányzati szervezeti átalakítás, 

projektmenedzseri kabinet létrehozása 

Helyi vállalkozásfejlesztési iroda létrehozása  PPP konstrukcióban működtető iroda, 

tanácsadó szakemberekkel 
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A program hatásai 

 

• Sikeresebb szanki termelők és vállalkozók 

• Szank gazdasági és fizikai, infrastukturális fejlődése dinamizálódik 

• Új munkahelyek teremtődnek a településen 

• Üzletvitelei szolgáltatások megjelenése a településen 

• A helyi gazdaság dinamizálódik 
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OPERATÍV PROGRAM 
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SZANK KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMJA 
 
 
 
 
Bevezetés 
 
 

Az Operatív Programok 2007-ben készültek Szank község Településfejelsztési Stratégiai 

terve alapján. Ennek okán az egyes programokat a Stratégiai Terv fejezeteinek rendje szerint 

csoportosítva található meg. Ennek ellenére e programok gyakran alkotnak összefüggő 

egységeket, ugyanakkor több program önállóan is megvalósítható. Erre minden esetben a 

„végrehajtás feltételrendszere” programrészben utalunk is. Több operatív program között van 

közös eredő, valamint közös eredmény, hatás is. Egy település összetettsége miatt teljesen 

nem is lehet szétválasztani bizonyos fejlesztési irányokat és prioritásokat. 

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy e programok mindegyike helyi szintű, e területi és 

közigazgatási egységben működő szereplők együttes fellépését és intézkedési hatáskörét 

követeli meg. A kistérségi szinttű végrehajtást, illetve települési együttműködéseket, 

amelyekkel eredményesebben hajtható végre a program, azokat feltüntettük.  

Az egyes programok azonos szerkezetűek, a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő tagolásúak 

és igyekeznek leginkább „kiszolgálni” a megvalósítókat. 

A programköltségeket 2007. második negyedévi árakon kalkuláltuk, a későbbi részprojektek 

költségeit a piaci viszonyok változása függvényében módosítani kell. A költségek csakis 

nagyságrendi kalkulációk, a részletes projekt pénzügy tervek fogják majd megadni a pontos 

költségvetést. Ahol csakis részletes hatástanulmány és műszaki vizsgálattal lehet költségek 

meghatározásának tervezése, ott nem terveztünk költséget, illetve ahol egy bizonyos operatív 

lépésnek pénzügyi vonzata nincs, ott szintén nem jelelöltünk költséget.  

Szank komplex településfejlesztését minden tekintetben kizárólag önállóan, települési szinten 

nem célszerű megvalósítani. A gazdaságfejlesztési, energetikai, környezetvédelmi, 

mezőgazdasági fejlesztési projekteket érdemes teljesen vagy részben térségi szinten kezelni. 

Ugyanis a helyi piac és gazdaság jelenleg túlságosan kiszolgáltatott.  
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1. A mezőgazdaság jövedelemszerző 
képességének javítása 

 
 
 
 

1.1  Mezőgazdasági termékspecifikus szövetkezeti integrációk megvalósítása 

1.2  Termékmarketing 

1.3  Mezőgazdasági értékláncon belüli termékfeldolgozás, termékmanipulálás 
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1.1  Mezőgazdasági termékspecifikus szövetkezeti integrációk megvalósítása 
 

 

Az operatív program szükségessége 

 

Szankon a mezőgazdasági termelők egyénileg, olykor egymásnak is versenytársként 

tevékenykedő gazdaságként működnek. Az egyetlen szövetkezeti integráció jelenleg, a 

szocialista rendszerben alapított, azóta már jogutódként működő Haladás Termelő 

Szövetkezet.  

A szanki agráriumban végbenő – az országos tendenciát követve – birtokkoncentráció megy 

végbe. Ez a folyamat jelenleg is tart. A túlzott koncentráció viszont már társadalmi, szociális 

és megélhetési feszültségeket is hoz maga után. Ezért ezt a folyamatot célszerű tompítani, 

akár meg is állítani. A termelők egymástól független, egyéni koncepciók alapján való 

termelésük, viszont a birtokkoncentráció irányába mutat.  

A rugalmas, a keresleti igényeket kielégítő termeléshez elengedhetetlenek a piaci ismeretek, 

és a korszerű értékesítési menedzsment. Továbbá a pénztőke. A szövetkezeti mozgalmak 

kialakulásának egyik oka a pénztelenség is, a termelők rossz pénzügyi kondíciói.   

 

 

Az operatív program célja 

 

Szank és természetesen a térségében is olyan, a településre jellemző mezőgazdasági termékek 

egységes minőségű és egységes marketinggel és értékesítési csatornákkal rendelkező termelői 

együttműködési formák jöjjenek létre. További cél, hogy az egységes értékesítés-

érdekérvényesítés során meghatározóbbá váljanak a piacokon, valamint költségkímélőbb 

szállítási, tárolási kapacitások jöjjenek létre.  

Cél továbbá a termelők piaci stabilizációja, és a piacon való jelenlétük kiszámíthatóbbá 

váljon. Az egységesített termékértékesítésre már lehet termékmarketinget alapozni, ami már 

beilleszthető a településmarketing tevékenységek közé is.  

Az együttműködési forma intézményesített keretek között folyjék, ami által már 

forráslehívásra, pályázati támogatásokra is képessé válik a szervezet. Ezzel is a termelőket 

támogatva.  
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Projekt csomagok Ütemezés Forrásigény (Ft)

Termelőket tömörítő civil szervezet 

létrehozása 

2007. november-december 100 000

Első szövetkezeti formák megalakulása 2008. november-

2009.február 

1 000 000

Tájékoztató és felkészítő projektek 2008. folyamatos 5 000 000

Termékmarketing elindítása 2008. május-június 500 000

Értékesítő menedzsmentek felállítása 2009. január-február 400 000

Raktárkapacitások létrehozása 2012. év 1 000 000 000

 

 

Végrehajtásért felelős 
szervezet(ek) 

Feladatai 

Szank Község 

Önkormányzata 

 

Civil szervezet kezdeményezője, tájékoztatási projektek 

hordozója, kommunikáció 

Mezőgazdasági termelők Civil szervezeti tagság, induló pénztőke felhalmozás 

Közreműködő szervezetek Feladatai 
Létrejövő új civil szervezet Termékmarketing terv elkészítése, a tevékenység sorozat 

koordinálása 

Új szövetkezetek Menedzsmentek felállítása, raktározási infrastruktúra 

beruházási projekt hordozó 

Falugazdász Közreműködés, információ átadás 

 

Eredménymutatók 

• Tagság létszáma a civil szervezetben 

• Szövetkezeti integrációk száma 

• A szövetkezeti mozgalmakban résztvevő termelők száma 

 

A végrehajtás módja 

 

Célszerű a már meglévő együttműködési formákra alapozni, valamint a Haladás TSZ, mint 

már tapasztalatokkal rendelkező szervezet partnerként való bevonása is stratégiai kérdés.  
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A civil szervezet megalakításával járó feladatokat az önkormányzatnak kell felvállalnia, 

annak lebonyolítási feladatait, és költségeit egyaránt. Helyszín biztosítása és az alapvető 

szervezési feladatok ellátására való irodai infrastruktúra is az önkormányzat feladata. Az 

önkormányzatnak inkubálnia kell a kezdeményezést, míg a saját lábára nem áll.  

A civil szervezet fogja előkészíteni, felkészíteni a termelőket. A szervezet későbbiekben pedig 

a tájékoztatást és felkészítést a továbbiakban is felvállalja. A civil szervezet egy szanki 

védjegyet és egyedi jelleget fog kikommunikálni egy termékmarketing terven keresztül.  

A szövetkezeti mozgalmak kizárólag szanki hatósugárral nem lesznek rentábilisak. A szanki 

központtal rendelkező szövetkezetek majd a térségbeli termelőket is integrálhatja.  

Az önkormányzatnak a szövetkezeti formáknak megalakulását szintén támogatnia kell, mint 

szakmailag, pénzügyileg.  

 

 

A végrehajtás feltételrendszere 

 

Az önkormányzati hivatal, mint a legnagyobb költségvetéssel rendelkező szervezet 

közreműködése, valamint az együttműködési formáknak intézményesített formáját minél 

hamarabb meg kell valósítani.  

 

 

Potenciális források 

 

• Dél-Alföldi Regionális Operatív Program 

• NCA 

• Vidék és agrárfejlesztési pályázatok 

• Hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatását támogató pályázatok 

• Szank Község Önkormányzata 

• Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program 

 

Monitoring rendszer 

 

A termelők vállalják az adatkötelezettséget az egyesületi tagsággal.  
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1.2. Termékmarketing 
 

 

Az operatív program szükségessége 

 

Új piacok megszerzése, marketing nélkül nem lehetséges. Szank mezőgazdasági 

termékskáláján több országosan is specializált, kiemelkedően jó minőségű termékekkel 

rendelkezik. Ezek azok a termékek, amelyek révén kitörési pontokat jelenthetnek a 

mezőgazdasági fejlesztésen belül.  

A szövetkezeti integráció és termékmarketing egymástól elválaszthatatlan tevékenységek. 

Integráció nélkül nincs egységes terméksála, termékminőség, ezáltal hatástalan a 

termékmarketing. Viszont a szövetkezeteken keresztül eladandó termékek számára 

értékesítési csatornák feltérképezése marketing nélkül szintén nem vezet eredményre.  

A termékmarketing terv szorosan kell illeszkednie a településmarketing tervbe.  

 

 

Az operatív program célja 

 

Szanki termékek speciális és egyedi jellegének kommunikálása. A jelenlegi értékesítési 

csatornák erősítése, valamint új piacok megszerzése.  

Szanki védjegy kialakítása, több mezőgazdasági termékre is, akár az ebből készült 

gasztronómiai termékekre is.  

• Szanki identitás növelése 

• Szanki rendezvények, falunapok rendezése 

• Gasztronómiai turizmus, falusi turizmus fejlesztése 
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Projekt csomagok Ütemezés Forrásigény 

(Ft) 

Szanki mezőgazdasági termékek levédési 

folyamatának megkezdése 

2007. november-

december 

Termékenként: 

500 000

Marketing terv elkészítése 2007. november-

december 

500 000

Termék kiállításokon és vásárokon való részvétel 2008-2012. 

folyamatos 

1 500 000

Promóciós anyagok és stílus kialakítása 2008. február 1 000 000

 

 

Végrehajtásért felelős 
szervezet(ek) 

Feladatai 

Mezőgazdasági egyesület Termék levédési projekt gazda, kiállításokon való 

részvétel 

Közreműködő szervezetek Feladatai 
Szank Község Önkormányzata Termékmarketing terv és promóciós anyagok elkészítése 

Közben létrejövő szövetkezetek Közreműködés és együttműködés minden szinten 

 

 

Eredménymutatók 

 

• Levédett, szanki védjeggyel rendelkező termékek 

• Új értékesítési csatornák 

 

 

A végrehajtás módja 

 

A mezőgazdasági egyesület irányítása alatt meg kell keresni azokat a mezőgazdasági, 

élelmiszeripari és gasztronómiai termékeket, amelyek egyedi vagy speciális jelleggel 

rendelkeznek. Ez az operatív program lényegi eleme Szank, mint település egyedi, 

területspecifikumának a megtalálása, amik a továbbiakban kitörési pontként is 

alkalmazhatóak. A védjegy levédésre támogatás is szerezhető. 
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A termékmarketing terv a védett, valamint a nem levédett, viszont Szankra jellemző termékre 

orientál. Ezt a költségek miatt az önkormányzati hivatalnak célszerű állnia. A kiállításokon és 

vásárokon való részvételkor, legyen az szanki, vagy kistérségi részvétel, a Szankra jellemző 

adottságokat mindig hirdetni szükséges, amelyen az önkormányzat vagy a mezőgazdasági 

egyesület vesz részt. A termékmarketinget tudatosan kapcsolni kell a turizmusfejlesztési 

projektekhez. 

 

 

Végrehajtás feltételrendszere 

 

Mezőgazdasági egyesület létrejötte szükséges feltétel. A marketing terv elkészítése és annak 

tudatos, minden szereplő által való végrehajtása. 

 

 

Potenciális források 

 

• Szank Község Önkormányzati Hivatala 

• Dél-Alföldi Regionális Operatív Program 

• NCA 

• Agrárfejlesztési pályázatok 

 

 

Monitoring rendszer 

 

Marketing hatékonyságot és eredményességet lemérő tanulmány elkészítése 
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1.3. Mezőgazdasági értékláncon belüli termékfeldolgozás, termékmanipulálás 

 

 

Az operatív program szükségessége 

 

Szank gazdaságát kimondottan a feldolgozás mentes alapanyag termelés jelenti. Mind a 

mezőgazdaságban, mind az iparban. A szanki mezőgazdasági egyedi termékekben 

kihasználatlan potenciálok vannak.  

Minél nagyobb a hozzáadott érték egy termék értékesítésekor, vagy minél nagyobb a 

feldolgozás aránya a termékben, annál biztosabb piacokra lelhet. A feldolgozás az 

értékteremtés emelkedésével a települési gazdaság jövedelemtermelő képességének javulását 

jelenti, valamint a diverzifikáló hatása van. A jelen időszak gazdasági folyamatai a csökkenő 

szanki értékteremtés, jövedelemtermelő képesség csökkenését mutatják, a helyi munkavállalói 

réteg szűkülésével. (növekvő ingázó réteg) Ennek a folyamatnak a megszűnésében megoldás 

lehet az élelmiszer, illetve kézműipari feldolgozás. 

A szükségességet indokolja még, hogy Szank gazdasága függési helyzetben van, a gazdaságot 

érintő döntések általában a településen kívül történnek meg. Ezt a helyzetet oldja a jelen 

operatív program.  

 

 

Az operatív program célja 

 

A helyi gazdaság struktúra váltásának elősegítése. Új vállalkozások és munkahelyek létrejötte 

a településen. Kisüzemi-kisvállakozási termékek a termékmarketinggel párosulva belföldi 

piacokat találjanak. A libamáj és kacsamáj feldolgozásban a nemzetközi piaci potenciálok 

vannak, ami professzionális menedzsmenttel párosulva kitörési pontként szolgálhat. Ezek a 

mezőgazdasági termékek nemzetközileg is keresett termékek, amelyek nemzetközi hírnevet 

adhatnak Szanknak illetve a kistérségnek.  
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Projekt csomagok Ütemezés Forrásigény 

(Ft) 

Befektetők letelepítése  2008-2012. 

folyamatosan 

300 000

Kis üzemi helyi kezdeményezésű vállalkozások 

inkubálása 

2008. év -

Értékesítési szövetkezetek manipulálási, feldolgozási 

technológiai beruházásai 

2010-2012. év 150 000 000

Termelésre alkalmas üzemi területek kialakítása 2008. év 500 000 000

 

 

 

Végrehajtásért felelős 
szervezet(ek) 

Feladatai 

Önkormányzati hivatal A betelepülők és a helyi kezdeményezésű vállalkozások működési 

feltételrendszerének megteremtése 

Értékesítő 

szövetkezetek 

A szövetkezetek építsék be hosszú távú saját stratégiájukba a 

termékmanipulálási, termékfeldolgozási technológiák 

megvalósítását 

Közreműködő 
szervezetek 

Feladatai 

Térségi, megyei agrár 

képviseletek 

Szakmai támogatás, szakmai tanácsadás 

Helyi Vidékfejlesztési 

Iroda 

A térségi stratégiák koordinálása, közreműködés, közvetítés 

 

 

Eredménymutatók 

 

• Feldolgozásból és termékmanipulálásból eredő bevétel a településen 

• Új hozzáadott értéket adó vállalkozási működési engedélyek száma 

• Kézműipari tevékenységet végző vállalkozások száma 
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Végrehajtás módja 

 

Az önkormányzatnak fel kell vállalnia az inkubációs feladatokat. A helyi kis és 

középvállalkozások számára az élelmiszer csomagolásra, válogatásra, manipulálásra, 

feldolgozásra alkalmas telephelyek kialakítása erejüket meghaladó beruházásokat igényelnek. 

Ezt az önkormányzat egy vállalkozói inkubátor kis üzemcsarnok(k) kialakításával 

megoldhatja, amelyet kedvezményes konstrukcióban bérelhetnek a helyi vagy betelepült 

vállalkozások.  

Továbbá infrastruktúrával ellátott – legalább a vonalas műszaki infrastruktúra – területek 

alkalmasak a közép- és nagyvállalkozások zöldmezős beruházásaik számára.  

A már működő és csakis jól prosperáló, felfutó szövetkezeti gazdasági társaságok esetében a 

továbblépés az általuk értékesített mezőgazdasági termékekhez a hozzáadott értékteremtés 

jelenti.  

A szövetkezeti és feldolgozási tevékenységek kizárólag szanki beszállítókra alapozva nehezen 

rentábilis. Ezen gazdaságfejlesztési projektekhez térségi összefogás szükséges.  

 

Végrehajtás feltételrendszere 

 

• A hazai és nemzetközi vissza nem térítendő források maximális kihasználtsága.  

• Rendezett telek és tulajdonviszonyok 

• Engedélyes tervek, beruházási hatástanulmányok 

 

 

Potenciális források 

 

• Megyei, regionális, országos pályázati források 

• Európai Uniós strukturális alapok 

 

 

Monitoring rendszer 

 

Helyi vállalkozásfejlesztési iroda, vagy kistérségi adatbázisok. 
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1.4. Termelésszervezési szolgáltatások beindítása a településen 
 

 

Az operatív program szükségessége 

 

Az üzletviteli, szakmai tanácsadói szolgáltatások egyáltalán nem képviseltetik magukat a 

településen. Kiskunmajsán, a szomszédos településen találhatók tanácsadók. A tanácsadói 

szolgáltatást is képvisel a kistérségi iroda, a kistérségi jelentőségű projektek esetében. 

Falugazdász működik Szankon, amely több településen is dolgozva nagyobb részben 

adatfeldolgozás, monitoring, kisebb részben szakmai tanácsadás tartozik a feladatai közé. A 

mezőgazdasági termelés eredményessége piaci, természeti és termelés ismereti-tapasztalati-

technológiai tényezők együttes eredőjeként mérhető.  

A piaci változásokra rugalmasan reagáló termelői réteg kialakulása a tanácsadási 

szolgáltatások nélkül nem mehet végbe. Piacelemzési tanácsadás, technológiai tanácsadás, 

forrástanácsadás, valamint más egyéb szakmai tanácsadás nélkül a termelők nem képesek a 

kor új kihívásainak megfelelni. Nem lesznek olyan információk birtokában, amelyek a 

kiszámíthatóságot, stabilitást, jövedelemtermelő képességet növelik.  

 

 

Az operatív program célja 

 

A településen helyben legyen elérhetőek szakmai- és üzletviteli tanácsadási szolgáltatások 

elsősorban a mezőgazdasági termelők számára, amelyek a saját kis gazdaságuk 

eredményességét, jövedelemtermelő képességét növeli.  

• Foglalkoztatottság növelése 

• A termelők pénzügyi kondícióinak javítása 

• A termelők forráslehívó képességének javítása 
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Projekt csomagok Ütemezés Forrásigény 

(Ft) 

Mezőgazdasági tanácsadó iroda létrehozása és 

működtetése 

2008. január Évenként:

 5 000 000

Tanácsadási szolgáltatások bevezetése a szövetkezeti 

rendszeren belül 

2008-tól 

folyamatos 

Évenként: 

2 000 000

 

 

Végrehajtásért felelős 
szervezet(ek) 

Feladatai 

Szank Község 

Önkormányzata 

Mezőgazdasági tanácsadó iroda létrehozása, feltételek 

megteremtése 

Leendő mezőgazdasági 

egyesület 

Az iroda szakmai tartalommal való megtöltése 

Közreműködő 
szervezetek 

Feladatai 

Leendő szövetkezetek Szakember felvétele, a tagok részére nonprofit szolgáltatás 

bevezetése 

Falugazdász Szakmai közreműködés és partnerség 

Kistérségi iroda Meg kell vizsgálni, hogy a kistérségi iroda milyen és mekkora 

szerepet vállaljon(-e) a szolgáltatások bevezetésében 

Helyi Vidékfejlesztési 

Iroda 

A térségi stratégiák koordinálása, közreműködés, közvetítés 

 

 

Eredménymutatók 

 

• Szakemberek száma 

• A szolgáltatást igénybe vevők száma 

• Tanácsadó szervezetek száma 
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Végrehajtás módja 

 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretén belül egyik prioritás, hogy helyi 

tanácsadó szervezetek jöjjenek létre a helyi igényfelméréseken alapulva. Ezt kiaknázandóan 

forráslehívásra is lesz lehetőség. Ezáltal külső forrásból is támogatható lesz az iroda 

fenntartásának finanszírozása. Az önkormányzatnak a helyiséget és infrastruktúrát szükséges 

csak biztosítania. A mezőgazdasági egyesület, amely a szakemberek vagy tanácsadó szervezet 

kiválasztásában működik közre.  

A szövetkezetek saját tagságuk érdekében non-profit módon szolgáltathat, amely konstrukciót 

helyben döntik el. Ebben az operatív programban az összes felsorolt közreműködő szervezetet 

egy projekt mellé lehet állítani, amennyiben ez az operatív célokat megvalósítja. Így a térségi 

kapcsolatrendszer és partnerség tovább bővülhet.  

 

 

A végrehajtás feltételrendszere 

 

• Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program lehetőségeinek maximális kiaknázása. 

• Partneri és együttműködő szemléletmód. Szakmai döntések.  

 

 

Potenciális források 

 

• Az ÚMVP keretén belük kiírt támogatási konstrukciók 

• PPP konstrukcióban megvalósuló finanszírozás 

 

 

Monitoring rendszer 

 

Az új szolgáltatások minősége és mennyisége. Szakember létszám. Tanácsadást végző 

szervezetek száma Szankon. 
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1.5. Képzési, tájékoztatási projektek a termelők számára 

 

 

Az operatív program szükségessége 

 

Az eddig felsorolt operatív programok szorosan kapcsolódnak egymáshoz, hiszen egy fő cél 

elérést szolgálják. Az operatív programok között vannak átfedések, bizonyos operatív 

programokat célszerű egységesen is kezelni, hiszen megvalósításukra szánt források (humán, 

pénz, technika) jobban kihasználhatóak. De az operatív programokat egyenként is megállják a 

helyüket.  

Ez az operatív program szorosan kapcsolódik a többihez, tulajdonképpen egy kiegészítő 

program. A korábbiak maradéktalan teljesítése esetén ezen célok is teljesülnek. 

A termelők számára ún. felnőttképzési programok, projektek bevezetése azért fontos, hogy a 

továbbképzés, újabb ismeretek megszerzése mindig is cél legyen a szanki mezőgazdasági 

termelőknek. Az élethosszig való tanulás a mezőgazdasági dolgozók számára is ugyanolyan 

hasznos és fontos, mint bármely más szektorban.  

 

 

Az operatív program célja 

 

A mezőgazdasági termelékenység fokozása, humánerőforrás fejlesztési projekteken keresztül. 

A helyi mezőgazdasági termelés és struktúra rugalmasságának megőrzése és megújulási 

képességének erősítése.  

• A falu társadalmának átlagos képzési színvonal emelése.  

• Igényesség és kíváncsiság kialakítása a termelőkben 

 

 

Projekt csomagok Ütemezés Forrásigény (Ft)

Felnőttképzési projektek  Évenként:  november-február 1 000 000

Minta gazdaságok látogatása Évenként:  november-február 100 000
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Végrehajtásért felelős 
szervezet(ek) 

Feladatai 

Leendő mezőgazdasági egyesület Képzési projektek lebonyolítása 

Közreműködő szervezetek Feladatai 
Szank Polgármesteri Hivatal Helyszín biztosítása 

Kistérségi iroda A térségi jelentőségű képzések esetén koordinációs 

tevékenység 

Általános iskola Helyszín biztosítása 

   

 

Eredménymutatók 

 

• Leadott tematikák száma 

• Lehallgatott órák száma 

• A képzéseken megjelentek száma 

 

 

A végrehajtás módja 

 

Oktatásszervezői tapasztalatok és ismeretek szükségesek a projektek lebonyolítására. A 

projekteket meghirdetés és egy kis marketing-kommunikációnak kell megelőznie. 

Amennyiben a termelők körében újdonság erejével hatnak a projektek, akkor az előzetes 

marketing-toborzó tevékenységre több időt kell szánni. Az oktatási projekteket egy 

felnőttképző intézet közreműködésével is le lehet bonyolítani, ebben az esetben akkreditált 

képzést kapnak a mezőgazdasági termelők, amelyért elismert oklevél is jár.  

A képzések, tréningek előtt igény felmérés szükséges. Amennyiben ilyen jellegű projektek 

még nem valósultak meg a településen.  

 

 

A végrehajtás feltételrendszere 

 

Oktatásszervezői, humánerőforrás fejlesztői projekt tapasztalatokkal rendelkező szakember 

szükséges az operatív program megvalósításához.  
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Potenciális források 

 

• Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program 

• NCA 

• Normatív támogatások 

 

Monitoring rendszer 

 

Folyamatosan frissülő adatbázis készítése a kézéseken részt vevő és azt sikeresen elvégző 

termelőkről. 
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2. A helyi gazdaság diverzifikálása 
 

 

 

2.1. Ipari és szolgáltató vállalkozások letelepítése, termelési tevékenységre 

alkalmas telephelyek kialakításával 

2.2. Falusi- és ökoturisztikai fejlesztés 

2.3. Turisztikai tematikus utak kialakítása a környező településekkel 

szövetkezve 
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2.1. Ipari és szolgáltató vállalkozások letelepítése 
 

 

Az operatív program szükségessége 

 

Szank gazdasága komoly ipari múlttal rendelkezik. Ez a foglalkoztatottak arányában, a 

gazdaság értékteremtő tulajdonságaiból is fakadt. Tehát arányaiban komoly szakipari 

végzettséggel rendelkező foglalkoztatott él Szankon. Jelen időszakban folyamatosan csökken 

az ipari tevékenység a gazdaságon belül, viszont a mezőgazdaság nem képes úgy fejlődni, 

hogy a gazdasági, foglalkoztatási átrendeződést megoldja. Tehát a helyi gazdaság összes 

értékteremtő képessége romlik.  

Természetesen egy kis település gazdaságában Magyarországon – néhány speciális estet 

kivéve – domináns a mezőgazdaság. Viszont Szank esetében az iparból felszabaduló a 

mezőgazdaságban a számításaikat meg nem találó munkaerő van jelen, ami társadalmi, 

szociális feszültséget is okoz. A település és térségében meg kell oldani a foglalkoztatásukat, 

ellenkező esetben elvándorlás és súlyosbodó szociális problémák elé néz Szank település. A 

felszabaduló és egy irányú képzettséggel rendelkező munkaerő számára munkahelyeket kell 

teremteni.  

 

 

A program célja 

 

A helyi gazdaság stabilitásának, sokoldalúságának fokozása. Új munkahelyek teremtése. A 

vállalkozói aktivitás növelése, önfoglalkoztatás terjedése. Továbbá jelenjenek meg a 

kiskereskedelem és a vendéglátáson kívül a lakosságot, vagy a térségi gazdaságot kiszolgáló 

szolgáltató vállalkozások. 
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Projekt csomagok Ütemezés Forrásigény 

(Ft) 

Település marketing, kommunikáció 2008-tól 

folyamatosan 

Évenként:

300 000

Termelésre vagy szolgáltatásra alkalmas üzemi területek, 

vállalkozói inkubációs gazdaságfejlesztési infrastruktúra  

2009 500 000 000

Zöld mezős beruházásra alkalmas telekingatlanok 

kialakítása 

2008 100 000 000

Vállalkozó barát helyi adópolitka, vállalkozó barát helyi 

hivatalok, térségi hatóságok 

2008-tól 

folyamatosan 

-

 

 

Végrehajtásért felelős 
szervezet(ek) 

Feladatai 

Szank Község Önkormányzata Település marketing, kommunikációs menedzsment a 

potenciális befektetők irányába. A gazdaságfejlesztési 

infratruktúrális projektek lebonyolítója. A helyi vállalkozó 

barát környezet kialakítása 

Közreműködő szervezetek Feladatai 
Vállalkozásfejlesztési 

kistérségi, megyei, regionális 

szervezetek 

Szakmai tanácsadás, befektetői közvetítés 

Helyi Vidékfejlesztési Iroda A térségi stratégiák koordinálása, közreműködés, közvetítés 

 

 

Eredménymutatók  

 

• Az infrastruktúra befogadó képessége, kapacitása 

• Adókedvezmények 
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Végrehajtás módja 

 

A vállalkozások letelepítésének, valamint a helyi vállalkozások elindulását támogató 

feltételrendszer kialakításáról van szó. Orientáltan kell a befektetőket keresni, amelyek 

képesek felszívni a helyi szakipari munkásréteget. Olcsó munkaerőre, olcsó telephelyre és 

olcsó helyi adókra motiváló befektetőket kell céltudatosan keresni.  

A beruházások engedélyes műszaki terveknek és hatástanulmányokkal is rendelkeznek. 

 

 

Végrehajtás feltételrendszere 

 

Szükséges egy beruházási, ipari parki tapasztalatokkal rendelkező szakember megbízási 

alapon való szakmai tanácsadása. 

 

 

Potenciális források 

 

• Európai Uniós Strukturális Alapok 

• Hátrányos Helyzetű Kistérségek Felzárkóztató Célelőirányzata 

 

Monitoring rendszer 

 

Önkormányzati adatbázisok 
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2.2. Falusi- és ökoturisztikai fejlesztés 

 

 

A program szükségessége 

 

Általában véve elmondható, hogy Szankon érdemi turizmus, vendéglátás nem létezik. Ez a 

szálláshely forgalmakban, a települési rendezvények látogatottságából, egyéb turizmus 

statisztikákból és turisztikai szolgáltatás hiányából megállapítható.  

Az alföldi turizmust, az alföldi turisztikai attrakciók-látnivalókat a nagyvárosokat leszámítva 

a gyógy- és fürdőturizmus, valamint a pusztát, mint életforma, természeti kincs, és a falusi 

miliőt bemutató, átélhető, kipróbálható turisztikai lehetőségeket kínál. Szank közvetlen 

környezetében mindkettő, kiemelten frekventált turisztikai fogadóhely létezik. Ez a Szanktól 

délre található kiskunmajsai fürdő, valamint a Bugac-puszta. Sőt a Kiskunmajsai kistérség 

idegenforgalmi statisztikái (KSH) alapján kijelenthető, hogy Bács-kiskun megyében a legjobb 

mutatókkal rendelkezik.  Ennek ellenére Szank ebből a turizmusból semmilyen bevétellel nem 

részesül.  

 

 

A program célja 

 

Alternatív vagy kiegészítő jövedelemtermelés alakuljon ki a szanki családoknál. Szank is 

kerüljön föl a megye, és az ország turisztikai térképére. Alakuljon ki az emberekben a 

vendégszeretet és vendégfogadás szemléletmódja. A települési kapcsolatrendszer bővüljön, 

regionális és nemzetközi kötődések is jöjjenek létre. Ez a gazdaság és kultúra területén is 

kamatoztatható. Egy település kapcsolatrendszerének összetétele és minősége a település 

versenyképességét is nagyban befolyásolja. A turizmus interdiszciplínáris jellege miatt 

szinergiákat szabadít fel Szankon, ami több területen is kamatoztatható. 

• Perspektívát lássanak a szankiak a turizmusban  

• Új munkahelyek is teremtődjenek 

• A turizmus újabb kommunikációs felületet is adhat a település számára 

• A mezőgazdasági termelőknek, a külterületen élőknek alternatív, kiegészítő jövedelem 

forrás  
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Projekt csomagok Ütemezés Forrásigény 

(Ft) 

Képzési, átképzési projektek 2007. november-2008. 

március 

1 200 000 

Idegenforgalmi menedzser, szakértő 

alkalmazása 

2007-től folyamatosan Évenként: 

2 500 000 

Idegenforgalmi egyesület létrehozása 2008. év eleje 50 000 

Önkormányzati kommunikáció a lakosság 

irányában 

2007-2009. év - 

Turizmus marketing tevékenységek elindítása 2008-2012. év Évenként: 

200 000 

 

 

 

Végrehajtásért 
felelős 

szervezet(ek) 

Feladatai 

Önkormányzati 

hivatal 

Idegenforgalmi menedzser alkalmazása, idegenforgalmi iroda 

fenntartása, idegenforgalmi egyesület alapításában való részvétel, 

önkormányzati kommunikáció a település lakosai felé, turizmus 

marketing menedzselésének koordinálása, képzési-átképzési projektek 

lebonyolítása 

Közreműködő 
szervezetek 

Feladatai 

Idegenforgalmi 

egyesület 

Kommunikáció és marketing menedzselésében való részvétel, képzési-

átképzési projektek továbbvitele, részvétel a helyi turisztikai 

tevékenységek lebonyolításában 

Kistérségi 

tourinform iroda 

Szakmai és információs tanácsadás, kommunikációs csatorna 

Megyei 

önkormányzat 

Kommunikációs csatorna 
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Eredménymutatók 

 

• Idegenforgalmi egyesület, annak tagsága 

• Turizmus marketing tevékenységek 

• Képzési projektek, azokon részt vevők száma 

• Újabb bevételek generálása a településen 

 

 

A végrehajtás módja 

 

Az egyesület a lakossági tenni akarást és szándékot ötvözi az önkormányzati 

tevékenységekkel. Segíti a helyi társadalmi konszenzust. Továbbá a turizmusfejlesztési 

tevékenységeket ki lehet önállóan szervezni azok számára, kik a turizmust művelni fogják 

Szankon.  

Kommunikáció és marketing az utazásszervező irodák felé. Turisztikai csomagok kialakítása 

Szankon, a nem csak szálláshelyet igénylők számára.  

Célszerű térségi összefogással megvalósítani a turisztikai fejlesztési projekteket. Célszerű 

hálózatban működni, amely hálózati tagok a szálláshely, vendéglátós és turisztikai szervezők 

legyenek. Az önkormányzat szükségessége létkérdés az első turisztikai lépések megtétele felé.  

A szakember felvétele szintén szükséges. Az ő feladata lesz a helyi turisztikai események 

koordinálása, a turizmusmarketing menedzselése, kapcsolattartás a helyi fogadóhelyekkel, 

stb. A települési kommunikáció a lakosság irányában a turisztikai perspektíva és pénzkereseti 

lehetőség vizionálása érdekében szükséges.  

 

 

A végrehajtás feltételrendszere 

 

Szankon turisztikai szakember alkalmazása. A turisztikai lakossági kezdeményezéseket az 

idegenforgalmi egyesületbe kell fókuszálni. 
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Potenciális források 

 

• Dél-Alföldi Regionális Operatív Program  

• Turizmusfejlesztési pályázatok 

• Hálózatépítési források 

• Humán Erőforrásfejlesztési Operatív Program 

 

 

Monitoring rendszer 

 

Önkormányzati, KSH és civil adatbázisok. 
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2.3. Turisztikai tematikus utak kialakítása a környező településekkel 

szövetkezve 
 

 

Az operatív program szükségessége 

 

Olyan területek, térségek, amelyek turisztikai potenciálokkal, látnivalókkal rendelkeznek, 

viszont önmagukban nem jelentenek akkora vonzerőt, hogy turisták látogassanak oda, vagy 

akár szállást is igényeljenek. Erre egyetlen módszer a turisztikai attrakciók együttes kínálata. 

Világ turisztikai tendencia, hogy a turisztikai tematikus utak egyre népszerűbbek és összes 

forgalmuk növekszik. Szank turizmus földrajzi elhelyezkedése okot ad a turizmus 

fejlesztésére. Két jelentős desztináció közelében fekszik. Erre építve a szank és térségének 

turisztikai specialitásait, attrakcióit hozzá lehet illeszteni a szomszédos térségek turizmus 

forgalmához.  

 

 

Az operatív program célja 

 

Szanki turizmus forgalom dinamizálása. A tematikus utak létrehozása és menedzselése a 

turisztikai fogadóhelyek kihasználtságának emelését szolgálják. Önmagukban nehezen 

kiajánlható, gazdaságtalanul fenntarthatóak. A 2.2. operatív programhoz szorosan kapcsolódó 

operatív program a 2.2-es célokat erősíti, támogatja. 2.3 operatív program önmagában, 

turiszitkai fogadóhelyek nélkül nehezen tehető fenntarthatóvá.  

 

 

Projekt csomagok Ütemezés Forrásigény 

(Ft) 

Tematikák szerint turisztikai utak megtervezése 

és megszervezése 

2007. november – 2008. 

május 

10 000 000

A tematikus utak marketing tevékenysége 2008-tól folyamatosan Évenként:

200 000

Közös menedzsment felállítása 2008. március-május -
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Végrehajtásért felelős szervezet(ek) Feladatai 
Idegenforgalmi egyesület A tematikus utak megtervezése, és megszervezése. A 

közös menedzsment megteremtése 

Közreműködő szervezetek Feladatai 
Kiskunmajsai és a környező 

kistérségek tourinform irodái 

Kapcsolattartás, marketing eszközök, kommunikációs 

csatornák 

 

 

Eredménymutatók 

 

• Tematikus utak száma 

• Együttműködő partnerek száma 

 

 

A végrehajtás módja 

 

A turisztikai attrakciókat, vendéglátással kombinálva egy csokorba kell gyűjteni, egy 

turisztikai útként kell kiajánlani és menedzselni. Konkrét tulajdonnévvel, stílussal és 

határozott turisztikai célcsoporttal rendelkező utakról van szó. Ezek lehetnek pl.: öko, 

kulturális, gasztronómiai, falusi, stb. Egy-egy útnak – amely egy rendező elv mentén való a 

térségi turisztikai adottságok, attrakciók területi felfűzése – konkrét marketingje van, közös 

háttérszervezés és együttműködés jellemzi. Önmagukban az attrakciók nem kiajánlhatóak, 

vagy nem késztetik a látogatókat szálláshelyigénylésre, azokat egy csokorba gyűjtve viszont 

igen. – turisztikai tematikus út. 

 

 

A végrehajtás feltételrendszere 

  

Együttműködés és közös menedzsment alá szervezés, amely szervezetnek Szankon kell 

lennie. A turisztikai célcsoport: Kiskunmajsára és Bugacra látogató vendégek.  
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Potenciális források 

 

• Dél-Alföldi Regionális Operatív Program 

• Turizmus fejlesztési pályázatok 

• Vállalkozók együttműködését és hálózatait támogató pályázatok 

 

 

Monitoring rendszer 

 

Önkormányzati, KSH és civil adatbázisok. 
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3. Települési infrastruktúra fejlesztése 
 

 

 

3.1. Bekötő és belső úthálózat fejlesztése, zsáktelepülési jelleg megszüntetése 

3.2. Keskeny nyomtávú vasút fejlesztése 

3.3. Külterületi öntöző infrastruktúra fejlesztés 
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3.1. Bekötő és belső úthálózat fejlesztése, zsáktelepülési jelleg megszüntetése 
 

 

Az operatív program szükségessége 

 

Szank zsáktelepülés. Ez az adottság az ország belső rurális térségében mindenképpen 

hátrányos tényező. A zsáktelepülési jellegnek a csendes és nyugodt falu hozadéka mellett az 

elérhetőség és a települési kapcsolatrendszer hiányát is jelenti. A helyi gazdaság nincs abban a 

helyzetben, hogy ezt a hátrányát ki tudja küszöbölni. A jelenlegi bekötő út, amely egyben a 

kistérségi központtal összekötő út is, a korábban jó teherbírású, jó minőségű út mára már 

leamortizálódott és rossz minőségűvé vált. Ez a szállítmányozást nehezíti, a falukép esetében 

negatív összhatást kelt. Egy zöldség és gyümölcs termesztő vidéken a belső szállítmányozás 

és a sikeres értékesítés feltétele a belső, úgynevezett Mezőgazdaságot kiszolgáló feltáró utak 

hiánya. A termény leszedése és az értékesítés közötti idő minimalizálása létkérdés. Szank 

belterületéhez képest nagy külterülettel rendelkezik, illetve szintén nagy kiterjedésű 

külterületekkel határos.  

A jelenlegi úthálózat sűrűsége és minősége a helyi gazdaságnak és a területhasznosításnak 

káros.  

Az utóbbi időszakban Szank alvó települési jellemzőkkel is leírható. Szankon kialakult egy 

ingázó, a településtől távol dolgozó réteg.  

 

 

Az operatív program célja 

 

Szank térkapcsolatainak szélesítése és komplexitásának emelése. Piaci kapcsolatok 

szélesítése. Területi kooperációk és együttműködések segítése. A település elérhetőségének 

javítása. Összességében a település versenyképességének javítása. Szank szerepkörének, 

fajsúlyának növelése.  

• Gazdaság dinamizálása 

• Szank alvótelepülésének stabilizálása, alternatívát adni a szanki munkavállaló 

rétegnek 
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Projekt csomagok Ütemezés Forrásigény (Ft) 

Megvalósíthatósági tanulmányok készíttetése 2008. 5 000 000 – 50 000 000

Engedélyes tervek  2008-2009. 5 000 000 – 50 000 000

Útfelújítási és útépítési projektek 2010-2012. -

 

 

Végrehajtásért felelős 
szervezet(ek) 

Feladatai 

Szank Község Önkormányzati 

Hivatala 

A település hatáskörébe tartozó útfejlesztési projekt 

gazdák 

Kiskunmajsai Kistérség A kistérségi hatáskörébe tartozó útfejlesztési projekt 

gazdák 

Közreműködő szervezetek Feladatai 
Szomszédos települések 

önkormányzatai 

Közös külterületi mezőgazdasági útfejlesztési 

projektekben együttműködés 

Helyi Vidékfejlesztési Iroda A térségi stratégiák koordinálása, közreműködés, 

közvetítés 

 

 

 

A végrehajtás módja 

 

A közlekedési hálózat fejlesztése esetén prioritási sorrendet kell megalkotni. Ez az 

időütemezés, a pénzügyi forrásokat, az útfejlesztésért felelős térségi vagy önkormányzati 

itnzézmények, valamint az utak fejlesztése-építését kell tartalmaznia.  

Jelenleg Szanknak nagyobb hátrányt jelent, hogy a bekötő útja – Kiskunmajsa-Szank útvonal 

– leamortizálódott és gyenge minőségű. Hátrányt jelent a zsáktelepülési adottság.  

Meg kell vizsgálni, hogy a település közlekedésének északi irányban való fejlesztése során a 

külterület hasznosítás, a mezőgazdasági utak fejlesztése is egyszerre történjen. Fontos még, 

hogy a Bugac irányába való közlekedésfejlesztés lehetőségét is meg kell vizsgálni. Érdemes 

Szank településkapcsolat fejlesztését Bugac irányába is kiterjeszteni, amelynek jelentős 

turizmusfejlesztési lehetőség van.  
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A végrehajtás feltételrendszere 

 

A kistérség és a környező települések maximális együttműködése. Egy a kistérségen is 

túlnyúló útfejlesztési terv elkészítése.  

 

 

 

Potenciális források 

 

Hazai és Európai Uniós útfejlesztési alapok. 

 

 

Monitoring rendszer 

 

Forgalomszámlálás, megvalósíthatósági tanulmányok 
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3.2. Keskeny nyomtávú vasút fejlesztése 
 

 

Az operatív program szükségessége 

 

Szank egyik erőssége a Kiskunmajsa-Kecskemét vonalú keskeny nyomtávú vasút. 

Kihasználása jelenleg gyenge. Településeket, külterületi tanyavidékeket, természetvédelmi 

területeket köt össze. A vasút felszámolása mindenképpen hátrányba hozná Szankot és a vasút 

vonalán élőket egyaránt. A vasút felszámolása szinte egyenértékű a jelenlegi vasúti viszonyok 

konzerválásával. Ugyanis sok-sok kihasználatlan lehetőség rejlik benne.  

A vasút jelenleg csekély kihasználtságú. Vasúti teherforgalomban, spedícióban Szank nem 

részesül, személyforgalma csekély. A vasútnak viszont jelentős szociális hatása van, ugyanis 

a vasúti vonal olyan területeken is húzódik, ahol szilárd burkolatú út a közelben nem 

található. Személyforgalmának emelésében a turizmus kombinálásával vannak lehetőségek, 

mint az országban már több helyen is a keskeny nyomtávú vasút rentábilitását a turizmus 

tartja fenn. De fordítva is igaz, a keskeny nyomtávú vasút jelentheti a turizmus fellendítését 

Szankon.  

 

 

Az operatív program célja 

 

Szank egyik erősségének tekinthető vasút kihasználtságának növelése. Turizmus fejlesztés. 

Öko- és falusi turizmus fejlesztése. Turisztikai tematikus utak kialakulásának elősegítése. A 

már meglévő infrastrukturális adottság tartalommal való feltöltése, az útvonal 

felszámolásának megakadályozása.  

• Munkahelyteremtés 

• Turisztikai desztinációk közötti átjárhatóság növelése 

• Kiskunmajsai termálfürdő és Bugac-puszta vasúti kapcsolatának fejlesztése, Szanki 

turisztikai állomáshely és közvetítő szerep kialakításával 
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Projekt csomagok Ütemezés Forrásigény 

(Ft) 

A kisvasút a Kiskumajsai Termálfürdő Falu-ig 

való meghosszabbítása 

2008. - 

Turisztikai tematikus utak kialakítása a vasútra 

alapozva 

2007. november-2008. 

május 

10 000 000

Szálláshelyfejlesztés a kisvasút mentén 2007. november-2008. 

május 

50 000 000

Fakultatív turisztikai programok létrehozása 2007. november-2008 

május 

2 000 000

Marketing tevékenység 2007. novembertől 

folyamatosan 

3 000 000

 

 

Végrehajtásért felelős 
szervezet(ek) 

Feladatai 

Kiskunmajsai Kistérség Vasútfejlesztési projekt gazda 

Szank Község Önkormányzata Szanki turizmusfejlesztési projektek koordinálása 

Vasútkezelő társaság Partnerség a vasútfejlesztésben 

Közreműködő szervezetek Feladatai 
Vasútvonal mentén lévő települési 

önkormányzatok 

Közös turisztikai projektek lebonyolítása 

Szanki idegenforgalmi Egyesület A Szanki helyi turizmusfejlesztési projektek 

koordinálása, turizmusmarketing tevékenység,  

Tourinform iroda hálózat Kommunikációs csatorna 

 

 

A végrehajtás módja 

 

A két turisztikai desztináció Kiskunmajsai fürdő és Bugac-puszta közvetlen vasúti 

összeköttetése mellett párhuzamosan a vasútvonal turisztikai termék fejlesztésének is meg 

kell valósulnia. A vasútvonal közvetlen a fürdőfaluig való meghosszabbítása jelentősen javítja 
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a vasút turisztikai hasznosításának lehetőségét. Ez Szank számára is hasznos, hiszen a 

nagyobb turiszitikai tranzit és célforgalmat tud lebonyolítani a keskeny nyomtávú vasút.  

A vasútvonalon lévő területek turizmuspotenciál kiaknázásának leghatékonyabb módja a 

turisztikai tematikus utak, mint turisztikai termékek létrehozása.  

Tehát a két vasútfejlesztési-turizmusfejlesztési prioritás megvalósításának együttes 

alkalmazása vezethet sikerre.  

 

 

A végrehajtás feltételrendszere 

 

Minden szereplő közreműködésére szükség van. A projekt csomag sikeres 

fenntarthatóságának záloga az együttműködés és szövetkezés 

 

 

Potenciális források 

 

• Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Operatív Program 

• Turizmusfejlesztési források 

• Hátrányos Kistérségek Fejlesztési Célelőirányzata 

 

 

Monitoring rendszer 

 

A turisztikai együttműködésekben résztvevő partnerek száma. Szálláshelyek a vasútvonal 

mentén. Vasút turisztikai utasforgalma.  
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3.3. Külterületi vízgazdálkodási infrastruktúra fejlesztés 
 

 

Az operatív program szükségessége 

 

Szank és térsége a Kárpát-medence legszárazabb és legmelegebb területei közé tartozik. 

Magas az évi napfénytartam. Továbbá a talajadottságok sem a vízmegkötés és vízmegtartás 

segítik. Az egyre intenzívebbé váló mezőgazdaság fokozódó vízigénye is a talajvíz és rétegvíz 

mennyiségi csökkenéséhez vezetett.  

A téli és tavaszi évszakban felgyülemlett csapadék az alacsony párolgással és talajfaggyal 

párosulva belvizek kialakulását eredményezi. A szárasság és a túlságosan megemelkedett 

talajvíz a mezőgazdaságra, a tájgazdálkodásra nézve káros. Terménykieséseket és károkat 

okoz. A mezőgazdasági – főleg a növénytermesztésben – tevékenységek tervezhetetlenné, 

kiszolgáltatottá válik, és az adott művelésre alkalmas területek értéktelenné válnak.  

Általános talajvíz csökkenés Szank északi területein kezdődött, majd húzódott le DK-i 

irányba, követve a domborzat tengerszint feletti magasságát. Ezt a folyamatot követve – 

mutatva a gazdálkodás és a talajvíz közötti szoros kapcsolatot – a művelési formák is 

húzódtak DK-i irányba. Jelenleg Szank északi külterületein a félsivatagi jellegű körülmények 

miatt alkalmatlanná váltak az intenzív gazdálkodás számára. 

 

 

Az operatív program célja 

 

A területek talaj- és rétegvíz gazdálkodásának egyensúlyba hozása. A talajvíz átlagos 

szintjének emelése. A belvíz elvezetés megoldása. A talajok vízháztartásának egyensúlyba 

hozása.  

• Külterületek újra mezőgazdasági művelésbe vonása 

• Mezőgazdasági területek értékének emelése 

• Az éghajlati anomáliák miatt bekövetkező mezőgazdasági károk csökkentése 

• A mezőgazdaság jövedelemtermelő képességének javítása 
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Projekt csomagok Ütemezés Forrásigény (Ft)

Vízgazdálkodási tervdokumentáció elkészítése 2008 -

Vízvisszatartási infrastruktúra megépítése 2009 -

Vízelvezetési infrastruktúra megépítése 2009 -

 

 

Végrehajtásért felelős 
szervezet(ek) 

Feladatai 

Szank Község Önkormányzata A helyi szinttű vízgazdálkodási infrastruktúra kiépítése 

Illetékes Vízügyi Igazgatóság A hatóság kezelésében lévő vízgazdálkodási egységek 

fejlesztése 

Közreműködő szervezetek Feladatai 
Kiskunsági Nemzeti Park 

Igazgatóság 

A természetvédelem és környezetvédelem figyelemmel 

tartása 

Térségi Önkormányzatok A vízháztartás megoldására települési összefogásra van 

szükség 

Bács-Kiskun Megye 

Önkormányzata  

Társfinanszírozás 

 

 

Eredménymutatók 

 

• Kiegyensúlyozott vízháztartású területek nagysága 

• Belvízmentesített területek nagysága 

• Öntözésre alkalmas területek nagysága 

 

 

A végrehajtás módja 

 

A vízháztartás javítása vertikálisan és horizontálisan is több szereplős projekt sorozat. Először 

is be kell vonni azokat a szakhatóságokat, amelyek illetékesek és kompetensek. Szank helyi 

szintű projektekkel is eredményre tud jutni, viszont hosszú távú és fenntartható infrastruktúra 

csak térségi összefogással lehetséges. A vízáramlási, felszíni és talajvíz gazdálkodás Szank 

közigazgatási területén túlmutat.  
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Továbbá be kell vonni azokat a mezőgazdasági termelőket, akiket érintenek a csatornázási, 

gátrendszer kiépítése. Intenzív kommunikációt kell folytatni a lakosság körében a rendszer 

kiépítése során esetlegesen károsult termelők érdekében.   

 

 

A végrehajtás feltételrendszere 

 

Társadalmasítás fontossága. Valamint az összes partner és közreműködő közös cél 

megfogalmazása és a cél érdekében való együttműködése. 

 

 

Potenciális források 

 

• Állami közvetlen költségvetési források 

• Települési önkormányzati források 

• Megyei források 

• Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Operatív Program 

• Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program 

 

 

Monitoring rendszer 

 

Talaj és rétegvíz monitoring kút rendszer létrehozása 
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4. Helyi közösségfejlesztés 
 

 

 

 

4.1. Civil szervezetek szerepének növelése a település ügyeinek szervezésébe, 

fiatalok nagyobb részvétele a civil aktivitásokban 

4.2. Népfőiskolai mozgalmak beindítása, a lakosságot aktivizáló, motiváló 

projektek megvalósítása 
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4.1. Civil szervezetek szerepének növelése a település ügyeinek szervezésébe, 

fiatalok nagyobb részvétele a civil aktivitásokban 
 

 

Az operatív program szükségessége 

 

A települési hármas alappillére alapján a társadalom az egyik alapvető tényező. A helyi 

társadalmat kor, nemzetiségi, foglalkoztatottság, stb. mérőszámain kívül nagyon szempont a 

helyi identitás, kötődés Szankhoz.  

A sikeres és fejlődő település szükséges feltétele – többek között a helyi társadalom 

fejlettsége is. Ez a civil mozgalmakban, annak sokoldalúságában mutatkozik meg. A helyi 

demokráciák egyik alappillére a civil mozgalmak fejlettsége is. 

Szank helyi demográfiai jellemzője, hogy a fiatal aktív korosztály elvándorol, amennyiben 

helyben és a környéken nem talál munkát. Szociológiai kimutatások alapján kijelenthető, 

hogy a fiatalok kötődése a saját településéhez az elvándorlásukat csökkentik, illetve az 

elszármazott fiatalok visszavándorlását eredményezhetik. A kötődés erősítését viszont a civil 

mozgalmakon keresztül lehet erősíteni. A település további fejlődéséhez a gazdaság és 

infrastruktúra fejlesztés szükséges, de nem elegendő Szank sikeres fejlődéséhez és a település 

fenntarthatóságához. A társadalomi tényezőket is figyelembe kell venni.  

 

 

Az operatív program célja 

 

A helyi társadalom aktivizálódása, a társadalmi szunnyadó tőke felszínre hozása. A helyi 

társadalom megosztottságának tompítása az egységes, törekvő helyi társadalom a cél. Az 

alapvető erkölcsi normák betartásával. A szanki innovativitás, megújuló képesség és 

kreativitás aktivizálása a helyi ügyek, a helyi fejlesztések esetében.  

A helyi demokratikus folyamatok támogatása. 

• A „sok szabadidővel rendelkező szanki polgár” motiváltságának, tenni akarásának 

erősítése (nyugdíjas és aktív réteg) 

• A fiatal, iskolás korú gyermekekben a szanki identitás és kötődés kialakítása 

• A tenni akaró és aktív emberek szervezett, intézményesített formában való 

tevékenységei 
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Projekt csomagok Ütemezés Forrásigény 

(Ft) 

A civil szervezetek számára civil központ 

kialakítása 

2007. október-november Évenként: 

100 000

Interneten való megjelenés biztosítása 2007. november 100 000

Település kommunikáció 2007. november 2008. 

december 

-

 

 

 

Végrehajtásért felelős 
szervezet(ek) 

Feladatai 

Szank Község 

Önkormányzata 

- A civil központ fenntartása, amely a helyi 

kezdeményezések működésükhöz szolgál 

- Szank szerver létrehozása, amelyen keresztül a 

virtuális hálózatban a helyi szervezetek is 

megjelenhetnek.  

- Kommunikáció a lakosság számára 

Közreműködő 
szervezetek 

Feladatai 

A már megalakult civil 

szervezetek 

- Kommunikáció a lakosság és az önkormányzat számára 

- Partnerség az induló civil szféra fejlődését szolgáló projektekben 

Szanki Általános Iskola - Ifjúsági programok, az ifjúság aktivizálása 

 

 

Eredménymutatók 

 

• Megalakult új civil szervezetek 

• Megvalósult civil kezdeményezések, megvalósult civil projektek száma 

• Megvalósult ifjúsági kezdeményezések 
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A végrehajtás módja 

 

A települési önkormányzat a helyi civil kezdeményezések, tevékenységek számára katalizátor 

hatást tud kifejteni. Az önkormányzat a saját infrastruktúrája és kommunikációs csatornái 

által a helyi civil szervezetek működésük és kommunikációjuk támogatását képes. 

Amennyiben egy helyiség áll a helyi civilek számára, legyenek azok kulturális, sport, ifjúsági, 

vagy környezetvédelmi, stb. Sok szerveződésnek még ennyire sincs ereje, hogy a saját bázisát 

létre tudja hozni. Sokszor csak az alapvető kommunikációs és irodai infrastruktúra szükséges. 

Egy létező önkormányzati web szerveren keresztül a helyi civilek is meg tudnak jelenni a 

világhálón, kapcsolatteremtési lehetőségeik szélesednek, amely a működésüket tovább erősíti.  

A fiatalok bevonása a civil tevékenységekbe ez a községen belül leginkább az általános iskola 

részvételével, a pedagógusi gárda szerepvállalásával oldható meg.  

 

 

A végrehajtás feltételrendszere 

 

Fel kell tárni a községi civil potenciálokat, a meglévő szervezeteket, azok igényeit. 

 

 

Potenciális források 

 

• Önkormányzati és helyi civil források 

• NCA pályázati lehetőségek 

• Strukturális alapok, amelyek civil szervezetek számára adnak forrás lehetőséget 

 

 

Monitoring rendszer 

 

Helyi civil portál létrehozása 
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4.2. Népfőiskolai mozgalmak beindítása, a lakosságot aktivizáló, motiváló 

projektek megvalósítása 
 

 

Az operatív program szükségessége 

 

Az előző, 4.1. operatív program a helyi civil kezdeményezések támogatásáról szólt. A 4.2. 

operatív program is civil kezdeményezésről szól, amelynek egy specialitása, hogy a 

célcsoport kiemelten, de mást nem kizárva a mezőgazdasági termelők és a külterületen élők 

egyaránt.  

A mezőgazdasági termelés intenzifikálását, a helyi innováció és identitás erősítését, valamint 

a közösség építését egy civil kezdeményezésbe lehet fókuszálni. Ez a népfőiskolai mozgalom. 

A középkorban már felismerték (Magyarország, Dánia) a szórt, tanyás, mezőgazdasági 

területeken, hogy az egész életen át való tanulás nem a diplomát szerzettek privilégiuma és az 

agrártársadalom részéről is nagy igény van az új és hasznos ismeretek elsajátításához. Ki kell 

alakítani a tudásvágyat a helyi agrártársadalomban, erősíteni kell az igényességet és az 

odafigyelést, mint szemléletmódot, ami már további szinergiákat képes az agráriumban 

indukálni.  

 

 

Az operatív program célja 

 

A helyi közösség erősítése, a helyi agrárközösség létrejötte. A termelőkben a kíváncsiság és a 

tudás iránti vágy kialakítása. A termelői réteg képzési szintjének növelése. Az élethosszig 

való tanulás szemléletmódjának az elterjesztése, a tanulói motiváció felkeltése az 

emberekben. 

• A mezőgazdaság termelékenységének javítása 

• Piacokra való rugalmas alkalmazkodás 

• Innovációs hajlam erősítése 

• Közösségi érzés erősítése az emberekben 
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Projekt csomagok Ütemezés Forrásigény (Ft)

Népfőiskola, mint civil kezdeményezés elindítása 2007. november. -

Népfőiskolai mozgalmak fenntartása Évenként: 

November-február 

1 000 000

 

 

Végrehajtásért felelős 
szervezet(ek) 

Feladatai 

Mezőgazdasági Egyesület Népfőiskola fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása, 

koordinálása, rendezvényszervezés 

Közreműködő szervezetek Feladatai 
Szank Község 

Önkormányzata 

Népfőiskola finanszírozásának felvállalása 

 

 

Eredménymutatók 

 

• Résztvevők száma 

• Rendezvények, képzések, előadások száma 

 

 

Végrehajtás módja 

 

A népfőiskolai mozgalmak már egy korábban létrejött, alulról jövő kezdeményezések voltak a 

szocialista diktatúra előtt, amelynek több európai országban volt és van példája. 

Igényfelmérés és kommunikációnak kell megelőznie az első összejöveteleket. Az első sikeres 

rendezvények után már nem szükséges a kommunikáció és tájékoztatás. Az évenkénti 

„szemeszter” novembertől-februárig tart. Ekkor a mezőgazdasági termelőknek kevesebb az 

ellátandó feladat. Figyelembe kell venni azt a fontos tényezőt, hogy a népfőiskola csak akkor 

tud fenntarthatóan működni, ha mindig a hallgatók határozzák meg, hogy milyen előadásokat 

akarnak meghallgatni. Ezeknek az előadásoknak szakszerűnek, felkészültnek és a termelők 

számára érthetőnek kell lennie. Az előadások a Magyarországon már működő népfőiskolák 

esetében rendkívül változatosak. Szorosan kötődnek a mezőgazdasághoz, de bármely más 
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előadások is bekerülnek, amelyek érdeklik és valamilyen kapcsolatuk van az adott témához. 

(pl.: egészségügy, klimatológia, ökológia, stb.) 

 

 

A végrehajtás feltételrendszere 

 

Alaposan tanulmányozni kell a már meglévő mozgalmakat és a népfőiskolai mozgalmak 

történetét.  

 

 

Potenciális források 

 

• NCA 

• Önkormányzati források 

 

 

Monitoring rendszer 

 

Folyamatos visszajelzések, visszacsatolások szükségesek az előadásokon való résztvevők-

hallgatóság részéről.  
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5. A fenntarthatóság megalapozása 
 

 

 

5.1. Korszerű hulladékgazdálkodás, szelektív hulladékgyűjtés bevezetése 

5.2. Megújuló energiaforrások használatának elterjesztése, energetikai stratégia 

kidolgozása 

5.3. Biogazdálkodás ösztönzése, külterületi hatékonyabb és környezetkímélőbb 

területhasznosítás 
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5.1. Korszerű hulladékgazdálkodás, szelektív hulladékgyűjtés bevezetése 
 

 

Az operatív terv szükségessége 

 

Szankon a hulladékgazdálkodás kistérségi összefogással valósul meg. Ez a hulladéklerakó 

nem felel meg a környezeti fenntarthatóság követelményeinek. A jelenlegi technológiák által 

már hatékony és rentábilis a hulladékhasznosítás, feldolgozás. A kommunális hulladék 

túlnyomó részét újrahasznosítás alá lehet venni. A hulladékból villamos energia, hőenergia, a 

nehéz és a könnyű ipar, a mezőgazdaság számára hasznos alapanyagokat lehet belőle 

előállítani.  

Hazai és nemzetközi tendencia, hogy a hulladék egyre nagyobb volumenben termelődik, és 

egyre nagyobb területeket foglalnak el a hulladéklerakók, amelyek a talaj, levegőt és vizeinket 

veszélyeztetik.  

Egy adott település gazdaságának és társadalmának múltbéli, jelenlegi lehetőségeit a 

természeti adottságok jelentősen befolyásolják. Ez a jövőben sem lesz másképpen. (éghajlati, 

talaj, ásványkincs, biomassza adottságok.) Az a település, amely a környezetét jelentősen 

terheli és szennyezi, a saját létezését kockáztatja hosszú távon.  

 

 

Az operatív terv célja 

 

A szelektív hulladék gyűjtés bevezetése Szankon. A hulladék újrahasznosítási programot 

vezessen be. A szanki társadalom minden szférájában a környezettudatos szemléletmód 

bevezetése, az önkormányzat példamutatásán keresztül.  

• Közmunkaprogramok bevezetése 

• Munkahelyteremtés 

• Vállalkozói kapcsolatok szélesítése 

• Térségi hulladékkezelési programban való települési aktív részvétel és kompetencia 

• Az egy főre jutó kommunális hulladék legalább 20%-al csökkenjen az operatív terv 

időszaka alatt.  

• A szanki hulladék elszállítása teljesen a szelektív gyűjtésen keresztül történjen 
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Projekt csomagok Ütemezés Forrásigény 

(Ft) 

Szelektív hulladékgyűjtés bevezetése és teljes körű 

kialakítása Szankon 

2008. év 50 000 000

Kommunikáció a lakosság körében – környezettudatos 

szemléletmód 

folyamatosan 100 000

Falu tisztasági, rehabilizációs, fásítási társadalmi, hulladék 

mentesítési projektek  

2008 - 2012. 

év 

100 000

 

 

Végrehajtásért felelős szervezet(ek) Feladatai 
Szank Község Önkormányzata Szelektív hulladékgyűjtés megvalósítását 

eredményező projektek, társadalmi 

kommunikáció 

Szanki környezetvédelemben érdekelt 

civil szervezetek 

Társadalmi kommunikáció és társadalmi 

projektek lebonyolítása 

Közreműködő szervezetek Feladatai 
Szanki Általános Iskola Ifjúsági kommunikáció és a társadalmi 

projektekben való közreműködés 

Térségi és regionális hulladéklerakó 

helyeket üzemeltető vállalatok 

Partnerség a szelektív hulladékgyűjtési 

projektekben 

 

 

Eredménymutatók 

 

• A válogatott hulladék aránya a nem válogatottal szemben 

• Kommunális hulladék voluemene 

• Megvalósított társadalmi projektek száma 

• A környezetvédelmi gazdasági ágazatban közmunkások-dolgozók száma 
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A végrehajtás módja 

 

A szelektív hulladék begyűjtési és szállítási projektek megvalósítása előtt kommunikációs, 

felkészítési tevékenységet kell végezni a lakosság körében. A szelektív hulladékgyűjtés 

társadalmi akarat nélkül nem tartható fenn, eredményessége csekély. A következetesség a falu 

minden szereplőjétől elvárható. A válogatott hulladék elszállítása és begyűjtése is odafigyelést 

kíván.  Ki kell alakítani a lakosságban a tiszta és rendezett környezet és település iránti vágyat 

és igényességet.  

Csak a lakossági tájékoztatással párhuzamosan ütemezhetőek be szelektív hulladékgyűjtési 

program. 

A társadalmi projektek ezt a folyamatot támogathatják és fenntarthatóságát stabilizálják. Az 

ifjúság oktatása és nevelése rendkívül fontos a jövő generációja és a település szempontjából. 

Az ifjúsági civil kezdeményezések is nagy szerepet játszatnak a környezetvédelmi 

programokban, hiszen aktivizálásuk az általános iskolán keresztül hatékonyan 

megvalósítható. 

 

 

A végrehajtás feltételrendszere 

 

Társadalmi összakarat és közös gondolkodás szükséges feltétele a projektnek. A 

hulladékgazdálkodás leghatékonyabb és gazdaságilag is rentábilis módja a térségi összefogás.  

 

 

Potenciális források 

 

• NCA 

• Környezetvédelmi Operatív Program 

• Hátrányos Helyzetű Térségek Felzárkóztatását Támogató Célelőirányzat 

 

 

Monitoring rendszer 

 

KSH, önkormányzati adatbázisok 
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5.2. Megújuló energiaforrások használatának elterjesztése, energetikai stratégia 

kidolgozása 
 

 

Az operatív program szükségessége 

 

A hazai energiaháztartás kiemelten egyoldalú és függési helyzetben van a szolgáltatók és az a 

primer energiaforrásokat importáló régióktól. A megújuló energia hasznosítása 

Magyarországon az EU-ban is csekély, a legalacsonyabb százalékban zajlik. Magyarországon 

a szén és szénhidrogén alapú érdekeltségek gyengítik ezt a folyamatot. A Földgolyónk 

érdekében és egyben Európai Uniós elvárás is, hogy a megújuló energiahasznosítás közös és 

stratégiai érdek. A megújuló energia alkalmazásában egyre fejlettebb technológiák állnak 

rendelkezésre, amelyek révén a bekerülési költségek csökkennek és hatékonyságuk 

növekszik. Ezáltal folyamatosan csökken a megtérülési idő, a befektetett költségek hamarabb 

megtérülnek. Továbbá fontos szempont, hogy a megújuló energia hasznosításában nem 

szükségesek koncentrált kapacitások, mint a primer, nem megújuló energia hasznosításában.  

Egy közösség energiafelhasználása, energiagazdálkodása jelen időszakunkban már stratégiai 

kérdéssé vált. Egy közösség által felhasznált energia két szempontból elemezhető: az energia 

mennyisége és az energiahordozók sokrétűsége. Egy közösség az energia mennyiségének 

csökkenésében és a források sokoldalúságában, az energiafüggőség megszüntetésében 

érdekelt.  

Szank bővelkedik a megújuló energia széles tárházával, amelyek jelenleg abszolút 

kihasználatlanok.  

 

 

Az operatív program célja 

 

Kis kapacitású, esetleg szétszórt energia termelő egységek megjelenése a településen. Az 

energiafüggőség csökkentése. A helyben megtermelt energia új munkahelyeket teremt, 

valamint növeli a közösség jövedelemtermelő képességét. Energiatakarékos rendszerek, fűtés, 

világítás, egyéb villamos energia felhasználás esetében. Háztartásokban is jelenjen meg a 

megújuló energiahasznosítás.  

• Külterületi villamosítás  
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• Munkahelyteremtés 

• A családok és gazdaságok elszegényedésének megakadályozása 

• Energiafüggőség csökkentése 

 

 

Projekt csomagok Ütemezés Forrásigény (Ft)

Térségi energetikai stratégia kidolgozása 2008. 3 000 000

Energiatakarékossági projektek 2008-2012 200 000 000

Megújuló energiahasznosítási projektek 2008-2012 -

Kommunikáció a hatékony energiafelhasználás érdekében 2008-2009 100 000

 

 

Végrehajtásért 
felelős szervezet(ek) 

Feladatai 

Szank Község 

Önkormányzata 

Az önkormányzat kezelésében lévő épület ingatlanok energetikai 

korszerűsítése, megújuló energiára (szoláris energia) alapozott 

közvilágítási projekt, külterület villamosítása, kommunikáció a 

lakosság irányába, helyi jelentőségű megújuló energiatermelő 

kapacitás létrehozása  

Mezőgazdasági 

egyesület, 

szövetkezetek  

Helyi jelentőségű megújuló energiatermelő kapacitás létrehozása 

Közreműködő 
szervezetek 

Feladatai 

Helyi zöld civil 

szervezetek 

Társadalmi kommunikáció 

Helyi tanácsadói 

szolgálat 

Lakosság és gazdálkodók számára energetikai korszerűsítési pályázati 

tanácsadás 

 

 

Eredménymutatók 

 

• Szankon a megújuló energia részaránya a felhasznált összes energiában 

• Megújuló energiatermelő egységek száma a településen 
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• Megvalósult energiatakarékossági projektek Szankon 

 

 

A végrehajtás módja 

 

Az energetikai korszerűsítés költségigényes és sokszor sokszereplős fejlesztés. Átgondolt és 

műszakilag jól alátámasztott projektek valósíthatóak meg. Az energetikai stratégia 

megalkotása ezen projektek ütemezését és megvalósíthatóságának elemzését tartalmazza, 

illetve feltárja azokat a prioritásokat, amelyek mentén érdemes a projekteket megvalósítani.  

Önkormányzati és lakossági energiakorszerűsítésre van szükség, amelyben a takarékosság és 

az alternatívák kihasználása fontos. Az önkormányzat elsősorban az önkormányzati 

energetikai projekteket, és a külterületi energetikai fejlesztéseket képes lebonyolítani. A 

lakossági projekteket tanácsadással, tájékoztatással és kommunikációval képes támogatni.   

Szükséges azok a gazdálkodó szervezetek közreműködése illetve projektekbe való bevonása, 

amik által a helyi megújuló energiahasznosítási projektek kivitelezhetőek és fenntarthatóak.  

 

 

A végrehajtás feltételrendszere 

 

Települési vagy térségi energetikai stratégia megalkotása és következetes végrehajtása. 

 

 

Potenciális források 

 

• Lakossági és intézményi energiatakarékossági pályázatok 

• Strukturális alapok 

• Orientációs alapok 

 

 

Monitoring rendszer 

 

Települési energetikai statisztikák. A településen felhasznált energia mennyisége. A megújuló 

energia részaránya. 
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5.3. Biogazdálkodás ösztönzése, külterületi hatékonyabb és környezetkímélőbb 

területhasznosítás 
 

 

Az operatív program szükségessége 

 

Az 5.1-es és az 5.2-es operatív programok a környezetvédelem és a környezetterhelést 

csökkentő projektekről szól. Ennek az operatív programnak a célcsoportja a mezőgazdasági 

tevékenységek. Az intenzív tájgazdálkodás szerves és legdominánsabb része a mezőgazdasági 

tevékenység. A talajok és azok vízháztartásának megóvása Szanknak egyik legfontosabb 

kérdése. Olyan mezőgazdasági technológiák alkalmazására van szükség, amely a regenerációt 

(talaj, víz, élővilág) és a fenntarthatóságot tartja szem előtt.  

Piaci keresleti tendencia továbbá, hogy a biotermékek iránt egyre nagyobb a kereslet. A 

természetes, vegyszer és génmanipulált mentes termékek kereslete egyre nagyobb, főleg a 

nagyvárosi környezetekben.  

Szank agrár gazdaságában is jelentős mennyiségű hulladék keletkezik. Amelynek 100%-a újra 

hasznosítható, vagy más célra fordítható.  

A térségi szennyvíz kezelés módja is Szank számára egyáltalán nem hasznosuló. A kezelt 

vagy tisztított szennyvíz nem forgatódik vissza a térségi vízbázisokba.  

 

 

Az operatív program célja 

 

A mezőgazdasági termelés környezetterhelésének csökkentése. A környezeti adottságokhoz 

szorosan illeszkedő tájgazdálkodási formák elterjesztése, illetve környezetkímélő 

technológiák elterjesztése. Komplett mezőgazdasági vertikumok, szövetkezések és 

együttműködések kialakítása, amelyek a felhasznált és keletkezett anyagok 100%-ban való 

hasznosítása megtörténik. Illetve a természetet nem károsító, a természet által befogadható 

anyagok visszaforgatása a bio- és anyagkörforgásba. 

• Szanki mezőgazdasági termelők jövedelemtermelő képességének növelése 

• Fenntartható tájgazdálkodási formák elterjesztése 

• A hulladékgazdálkodás és az energetikai korszerűsítés mezőgazdasági aspektusának 

kezelése és megoldása 
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• Mezőgazdaság számára alternatív tevékenység-jövedelem vagy jövedelem kiegészítés 

megteremtése (energia ültetvények, mezőgazdasági hulladékhasznosítás, megújuló 

energia) 

 

 

Projekt csomagok Ütemezés Forrásigény 

(Ft) 

Termelői réteg számára felkészítő, oktató projektek 2007. november - 

2008. február 

1 000 000

Tanácsadási szolgáltatás létrehozása 2008. 100 000

Mezőgazdaságot is érintő energetikai és 

hulladékgazdálkodási projektek 

2009-2012 -

 

 

Végrehajtásért felelős 
szervezet(ek) 

Feladatai 

Mezőgazdasági szövetkezeti 

integrációk 

Vertikum jellegű projektek lebonyolítása 

Mezőgazdasági egyesület Tanácsadási szolgáltatás létrehozása 

Mezőgazdasági termelők Egyéni projekt megvalósítás 

Közreműködő szervezetek Feladatai 
Szank Község Önkormányzata A projektek természetétől függően való részvétel, de 

legalább szakmai támogatás 

Falugazdász Szaktanácsadás, információ átadás 

Helyi Vidékfejlesztési Iroda Partner közvetítő és koordináló tevékenység 

 

 

Eredménymutatók 

 

• Mezőgazdasági hulladék felhasználás 

• Biotermékek részaránya a szanki mezőgazdasági termékkínálatból 

• Biomasszából és mezőgazdasági hulladékból nyert megújuló energia 

• A bekapcsolódó termelők száma 
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A végrehajtás módja 

 

A projektek fenntarthatóságánál meg kell vizsgálni, hogy helyi szinten vagy csak térségi 

szinten érdemes megvalósítani. (Piackutatás) Már helyi szinten is többszereplős projektekre 

van szükség, térségi szinten ez még inkább érvényes.  

A termelőknek tudatában kell lenniük az új és alternatív gazdálkodási formákról, 

technológiákról és az egyéb jövedelemszerzési módokról.  

Az energiaültetvények esetében is szükség van integrátorra, amely lehetőleg a térségi szinten 

működjön.  

A biotermékek számára viszont intenzív termékmarketingre és az értékesítési csatornák 

feltérképezésére van szükség.  

 

 

A végrehajtás feltételrendszere 

 

Szövetkezés és sokoldalú partneriális rendszerben lehet megvalósítani és fenntartani a 

projekteket.  

 

 

Potenciális források 

 

• Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program 

• GOP 

 

 

Monitoring rendszer 

 

Környezetterhelési mutatók, biotermékek mennyisége. 
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6. Tudatos településmarketing és az abba 

illeszkedő turizmusmarketing 
 

 

 

6.1. A településmarketingért felelős személy alkalmazása az önkormányzatnál 

6.2. Turizmus marketing terv és a termékmarketing integrálása a települési 

koncepcióba és következetes megvalósítása.  
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6.1. A településmarketingért felelős személy alkalmazása az önkormányzatnál 
 

 

Az operatív program szükségessége 

 

Szank képzettségi statisztikáit nézve kijelenthető, hogy kevés képzett, diplomás szakember 

dolgozik a településen. Annak ellenére, hogy a faluban – kis településekhez képest magas 

arányban – 10% a diplomások aránya. Ezek jó része nem Szankon dolgozik, ingázik, vagy 

idővel elvándorol. Ez kiemelkedő a fiatal korosztályban. Tehát, amennyiben a településen 

nincs alkalmas személy a feladatok ellátására, akkor egy külsős szakember megbízására kell 

sor kerüljön.  

A települési kommunikáció és marketing tevékenységeket szakszerűen és professzionálisan 

érdemes véghez vinni. Csakis a hatékony és a célcsoportot elérő marketing éri el a hatását, 

hozza meg a ráfordított erőforrásokat.  

Szank gazdasági, turisztikai fejlődése marketing és kommunikáció nélkül nem vezet 

eredményre. Az új termékek, új értékesítési csatornák, új turisztikai desztinációk, stb., 

amelyek Szank kitörési pontjait jelentik, a megfelelő piacon el kell adni.   

 

 

Az operatív program célja 

 

Egy olyan személy alkalmazása az önkormányzatnál, amely kommunikációs és/vagy 

marketing tapasztalatokkal rendelkezik. Lehetőleg szanki lakost kell alkalmazni.  

Szank komporatív előnyökkel rendelkezik, amelyek eddig a szankiak számára sem 

tudatosodott. Ezeket az előnyöket kell kommunikálni és reklámozni a befektetők, a turisták és 

a letelepülni szándékozók irányában.  

• Települési imázs kialakítása 

• A kommunikációban érdekelt szervezetek, személyek korrdinálása 

• Egységes üzenet kommunikálása a településről 

• A termékmarketing és a turizmusmarketing terv tudatos és szakszerű alkalmazása  
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Projekt csomagok Ütemezés Forrásigény (Ft) 

Kommunikációs szakember felvétele 2008. január Havonta: 200 000

Kommunikációs projektek lebonyolítása 2008-2009 5 000 000

 

 

 

Végrehajtásért felelős szervezet(ek) Feladatai 
Szank Község Önkormányzata A szakember alkalmazása 

Közreműködő szervezetek Feladatai 
Mezőgazdasági szervezetek Termékmarketing tevékenység 

Turisztikai szervezetek Turizmus marketing tevékenység 

Kistérségi iroda Kistérségi kommunikáció 

Tourinform iroda, Kiskunmajsa Turisztikai térségi kommunikáció 

 

 

Eredménymutatók 

 

• Felvett marketing szakember 

• Megvalósult kommunikációs projektek 

 

 

A megvalósítás módja 

 

Az alkalmazott szakember a polgármester irányítása alatt vagy a polgármesteri kabinet 

tagjaként dolgozik. Feladata egyben a termékmarketing és a turizmusmarketing terv 

elkészítése, annak integrálása a településmarketingbe.  

A szakember kommunikációs feladatai mellett más tevékenységet is folytathat. A 

településmarketing menedzsment egy kis településen nem teljesen köt le egy állandó napi 

nyolc órás munkaidőt, célszerű a hozzá kapcsolódó tevékenységeket egy személy alá rendelni. 

Ilyen lehet pl.: forrásmenedzsment, projektmenedzsment, befektetői menedzsment, stb.  
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A megvalósítás feltételrendszere 

 

Mindenképpen szakmai alapokon kell a célszemélyt kiválasztani. 

Potenciális források 

 

• Külkereskedelem fejlesztési pályázatok 

• Turizmusfejlesztési források 

• Önkormányzati források 

 

 

Monitoring rendszer 

 

Új értékesítési csatornák, idegenforgalom fellendülése, regionális és nemzetközi 

kapcsolatrendszer 
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6.2. Turizmus marketing terv és a termékmarketing integrálása a települési 

koncepcióba és következetes megvalósítása. 
 

 

Az operatív program szükségessége 

 

A mezőgazdasági megújulás és a turisztikai ágazat dinamizálásához új kommunikáció és 

marketing tevékenység szükséges. Fel kell tárni azokat az értékesítési csatornákat 

(mezőgazdasági és turisztikai termék), és meg kell találni a célcsoportokat, amelyek által a 

termékeket piacképessé lehet tenni. A kommunikációs csatornákon keresztül a célcsoportokat 

meg kell szólítani. Ennek szakszerű és tudatos végrehajtásához, menedzseléséhez egy 

termékmarketing és egy turizmusmarketing terv szükséges. Ennek a két dokumentumnak 

szerves részének kell lennie a településmarketing tervnek.  

Egységes kommunikáció és harmonizáló marketing tevékenységekre van szükség. 

Amennyiben a településmarketing a szanki adminisztrációban periférikus terület, amellyel 

időnként foglalkoznak csupán, minden bizonnyal a turizmus fejlődésének is gátló tényezőjévé 

válik. 

 

 

Az operatív program célja 

 

A települési adminisztráció és vezetés a gazdaság szereplői kompetenciáját és erőforrásaikat 

meghaladó marketing tevékenység vállalása.   

 

• Célirányos és hatékony településkommunikáció 

• Turizmus fellendítése a településen 

• Korszerű marketing eszközök alkalmazása a település kommunikációja érdekében 

• A turisztikai piacon közvetlenül a turisztikai termékeket (szállás, étkezés) vásárolják 

meg, de nem ezek jelentik elsősorban a vonzerőt, nem ezért utaznak ide a látogatók, 

hanem Szank mindenféle egyéb adottságaival, rendezvényeivel jelenti számukra az 

utazási motivációt. A települést kell tehát a piacra vinni, eladni és ilyen értelemben 

maga Szank község önálló kínálati elem a magyar és nemzetközi turisztikai piacon – 

legalábbis ez a cél. 
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• Helyi gazdaság fejlődése, piacokhoz jutása 

 

 

 

Projekt csomagok Ütemezés Forrásigény (Ft)

Turizmus marketing terv elkészítése 2008. január 100 000

Termékmarketing terv elkészítése 2008. 100 000

Kommunikációs projektek elindítása 2008. április-május 200 000

 

 

Végrehajtásért felelős 
szervezet(ek) 

Feladatai 

Szank Község Önkormányzata A turizmus és termékmarketing terv elkészítése 

Turisztikai egyesület Közreműködés az önkormányzattal a turizmusmarketing 

terv elkészítésében 

Mezőgazdasági egyesület Közreműködés az önkormányzattal a termékmarketing terv 

elkészítésében 

Közreműködő szervezetek Feladatai 
Térségi mezőgazdasági 

szövetkezetek 
Kommunikációs partnerség 

Tourinform iroda, Kiskunmajsa Kommunikációs partnerség 
Utazásszervező irodák Turisztikai kommunikációs célcsoport és termék 

értékesítési csatornák 
 

 

Eredménymutatók 

 

• A termék- és turizmus marketing terv 

• Kommunikációs projektek és marketing tevékenységek 

• Partneri utazás szervező irodák 
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A végrehajtás módja 

 

A marketing dokumentumok csakis már meglévő vagy rövid és belátható időn belül 

értékesíthető mezőgazdasági és turisztikai termékre alapulhat. A dokumentumok háttér 

tartalom nélkül nem vezetnek eredményre.  

A dokumentumoknak szorosan kapcsolódnia kell a mezőgazdaság és turizmusfejlesztési 

ütemezéshez.  

A kommunikációs projektek a kistérségi bemutatók, termékbemutatók, kiállítások és 

vásárokon való részvétel útján hatékonyak. A terveknek fel kell tárni azokat a speciális 

értékesítési csatornákat, amelyeket egy településmarketing terv nem képes átfogni.  

El kell érni, hogy Szank felkerüljön a megyei és regionális turisztikai vonzerőleltárba és a 

megyei-regionális marketing tevékenységek közé.  

 

 

A végrehajtás feltételrendszere 

 

Kommunikációs és marketing szakember részvétele az önkormányzattól, amelynek 

menedzselési tapasztalatai is vannak.  

 

 

Potenciális források 

 

• Önkormányzati források 

• Kistérségi források 

• NCA 

 

 

Monitoring rendszer 

 

Létrejött regionális, országos és nemzetközi kapcsolatok. A kapcsolatrendszer nagyságán és 

összetettségét mérve látható a marketing tevékenységek hatékonysága. 
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7. A település forráslehívó képességének 

javítása 
 

 

7.1. Önkormányzat és intézményrendszerének forrásmenedzsmentjének 

kialakítása 

7.2. Helyi vállalkozásfejlesztési iroda létrehozása 
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7.1. Önkormányzat és intézményrendszerének forrásmenedzsmentjének 

kialakítása 
 

 

Az operatív program szükségessége 

 

A XXI. században a vállalkozások, egyéb szervezetek és a települések közötti verseny új 

tényezőkkel bővült. Eddig egy vállalkozás sikerességét a piacon való jelenléte, az értékesített 

termékek mennyisége, annak volumene, menedzsmentje határozta meg. A települések 

sikerességét a betelepülő családok, működőtőke dinamikája, az ott élő családok megélhetése 

és életük kiszámíthatósága, valamint a település milyen élhető környezetet tud a lakosai 

számára nyújtani. Az új tényezők miatt már az átalakult támogatási rendszerben új 

kihívásoknak kell megfelelniük a településeknek. A település sikerességét és fejlődését már a 

támogatásokért folytatott verseny is meghatározza.  

A hazai és nemzetközi támogatásoknak a sikeres lehívása, valamint a projektek sikeres 

megvalósítása egy új szakértelmet és új szemléletmódot kíván.  

Egy települési önkormányzatnak az eddigiekben ellátott feladatain kívül újabb 

feladatrendszert kell megoldani, ami plussz terheket jelent.  

Ennek legegyszerűbb módja az önkormányzati szervezeti átalakítás, bővítés lehet. Megfelelő 

szakértők és tanácsadók alkalmazásával a ráfordított erőforrások sokszorosát képes allokálni 

egy települési önkormányzat. Az önkormányzat által fenntartott intézményrendszert is 

forrásmenedzselnie kell, hiszen az intézményrendszert is pályázatképessé és projektképessé 

kell tenni.  

 

 

Az operatív program célja 

 

A településre érkező források dinamizálása. Az önkormányzat projektben való gondolkodása, 

koncepcionális szemléletmódjának kialakítása. Az önkormányzat, mint legnagyobb 

gazdálkodó szervezet a településen professzionális forrásmenedzsmentjének és 

projektmenedzsmentjének létrehozása.  

• Több sikeres projekt megvalósítása önkormányzat és intézményrendszer keretein belül 

• A pénzforrások nagyságának növelése 
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• A pénzforrások hatékonyságának növelése 

 

 

Projekt csomagok Ütemezés Forrásigény (Ft) 

Tapasztalatokkal rendelkező személyek 

megbízása, alkalmazása 

2007. 

szeptember 

- Szerződéskötéstől függően

- Alkalmazásban havonta: 

250 000

 

 

 

 

Végrehajtásért felelős 
szervezet(ek) 

Feladatai 

Szank Község 

Önkormányzata 

Forrásmenedzsment és projektmenedzsment felállítása 

Közreműködő szervezetek Feladatai 
Kiskunmajsai Kistérségi 

iroda 

Pályázati információs tanácsadás, térségi projektek 

előkészületeiben való közreműködés 

Helyi Vidékfejlesztési Iroda Pályázati információs tanácsadás, projekt tanácsadás, stratégiai 

tanácsadás 

Megyei Önkormányzat Pályázati információs tanácsadás, megyei projektek 

előkészületeiben való közreműködés 

 

 

 

Eredménymutatók 

 

• Közreműködő szakértők száma 

• Lebonyolított sikeres projektek száma 

• Településre érkező pénzforrások száma 
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A végrehajtás módja 

 

Tapasztalatokkal rendelkező szakértők megbízása vagy alkalmazása a legcélravezetőbb. 

Továbbá a településnek intenzív kommunikációt kell folytatnia az irányító hatóságok felé, a 

település igényeiről, szükségleteiről.  

Az önkormányzat belső struktúráját és az általa fenntartott intézményrendszer 

intézményenkénti – amennyiben szükséges – átalakítása a pályázati pénzforrások minél 

hatékonyabb lehívásához.  

 

 

A végrehajtás feltételrendszere 

 

Koncepcionális szemléletmód, projektekben való gondolkodás, megfelelő szakemberek és 

intenzív kommunikáció 

 

 

Potenciális források 

 

• Munkaügyi központi támogatások 

 

 

Monitoring rendszer 

 

Évenkénti települési vissza nem térítendő támogatások nagysága 
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7.2. Helyi vállalkozásfejlesztési iroda létrehozása 
 

 

Az operatív program szükségessége 

 

A 7.1. operatív programban részletezett folyamatok alapján is kijelenthető, hogy egy település 

sikerességen nem csupán az önkormányzat sikerességén múlik. Bár ebben nagyon fontos és 

kikerülhetetlen tényező. Egy település sikeressége akkor teljesedik ki igazán, ha a település 

minél több szereplője sikeres. A települési vállalkozók, lakosok és civil szervezetek számára 

is új helyzetet teremt a forrásokért való verseny, amelyre minden egyes szereplőnek fel kell 

készülnie.  

Nem várható el, hogy a helyi társadalom széles rétegei szakmailag kompetensek és 

felkészültek legyenek. A megoldás, hogy Szankon vagy szankiak számára elérhető módon 

üzletviteli, pályázati és projektmenedzsmenti tanácsadási szolgáltatás jöjjön létre.  

A szolgáltatás megjelenése nélkül a pályázati források és hitelek elérhetetlenné válnak a 

lakosság és a helyi gazdasági szereplők számára. 

 

 

Az operatív program célja 

 

A településre minél több forrás akkumulálódjon, minél több sikeres projekt valósuljon meg. 

Az alulról jövő kezdeményezések számára is adott legyen a lehetőség társfinanszírozásra, 

vissza nem térítendő támogatások megszerzésére.  

• A helyi gazdaság szereplői erősödjenek, technikai színvonaluk, eszközparkjuk 

korszerűsödjön 

• Nagyobb legyen a helyi gazdasági szereplők foglalkoztatási képessége 

 

 

 

Projekt csomagok Ütemezés Forrásigény (Ft)

Tanácsadási szolgáltatás bevezetése 2007. szeptember -

Kommunikáció a lakosság körében 2007. szeptember-október -
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Végrehajtásért felelős szervezet(ek) Feladatai 
Szank Község Önkormányzata A szolgáltatás megjelenés feltételeinek megteremtése

Közreműködő szervezetek Feladatai 
Kiskunmajsai Kistérségi Iroda Partnerség a szolgáltatás kialakításában 

Helyi Vidékfejlesztési Iroda Közreműködés a szolgáltatás kialakításában 

 

 

Eredménymutatók 

 

• A szankiak számára elérhető szolgáltatások 

• Megjelent tanácsadó szervezetek a településen 

 

 

A végrehajtás módja 

 

PPP konstrukcióban lehet érdekeltté tenni egy vállalkozást, hogy egy ilyen kis településen is 

rentábilisan tudjon működni. Az önkormányzatnak vállalnia kell a helyszín és az 

infrastruktúra kialakítását, hogy vonzóvá tegye egy vállalkozás megtelepedését. Az 

önkormányzat viszont egyedül nem képes megvalósítani a település összes szervezetének és 

lakosának a pályázati tanácsadási szolgáltatást. Ezért célszerű bevonni a magántőkét.  

 

 

A végrehajtás feltételrendszere 

 

PPP konstrukcióban való önkormányzati és vállalkozói együttműködés. 

 

 

Potenciális források 

 

Önkormányzati és magántőke 

 

Monitoring rendszer 

 

A helyi tanácsadó iroda ügyfél és partner kapcsolatrendszere 
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TELEPÜLÉS MARKETING TERV 
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Bevezetés 
 

A napi gyakorlatban egyes versenyhelyzetek oly mértékben felerősödtek, hogy azokat 

semmiképpen nem lehet figyelmen kívül hagyni. A településverseny adta helyzet indukálja, 

hogy a települések vagy térségek az adott területen található értékeiket, adottságaikat 

kommunikálják a célcsoportjaik felé.  

 

Verseny a lakosokért: 

A települések működésük, fennállásuk alapvető célját az ott élő lakosság élet és 

munkakörülményeinek biztosításában látják. A kormányzati támogatások, a helyi 

adóbevételek és más lakosságarányos támogatások jelentik a pénzügyi motivációt, míg a 

megelégedettség érzése, a növekvő támogatottság képzete, mely a lélekszám növekedéséhez 

társítható, jelentik a politikai motivációt a lakosság számának növelésére.   

 

Verseny a befektetőkért: 

A települések működése ma egyre inkább a magánjavak és a közjavak együttes hatásának 

eredménye. Egy-egy település sikeressége elválaszthatatlan a településen működő gazdálkodó 

egységek sikerességétől. 

 

Verseny a forrásokért: 

Az állami költségvetés forrásai csak részben jelennek meg alanyi jogú vagy lélekszám szerinti 

támogatásként. A források jelentős része pályázati ill. céltámogatási rendszerben kerül 

kiosztásra. Itt a versenyhelyzetet maga az elosztási rendszer jelenti. 

 

Turisztikai verseny: 

A turizmus gazdasági hatásainak elemzése nem feladatom, azonban annak pozitív hatásait 

nem vitathatjuk. Településeink számára tehát ez az „ideiglenesen letelepülő” csoport 

megszerzése jelenti a következő versenyt. 

 

 

A régió- és településmarketing, mint a földrajzi területek marketingje a marketingtudomány 

és gyakorlat relatíve fiatal és fejlődő ága. A külföldi és hazai sikeres, impozáns fejlődést 
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felmutató térségek, városok tapasztalatai alapján ma gyakorta emlegetik „csodafegyverként” a 

területfejlesztésben.  

Természetesen a marketing nem mindenre megoldás és nem is helyettesítheti a település 

alappilléreinek, szükségleteinek, fejlesztéseinek, megoldását. Viszont hatékony 

alkalmazásával katalizátor szerepet játszhat a pozitív folyamatokhoz, illetve a holtpontról 

képes kizökkenteni a nehezen változó társadalmi-gazdasági viszonyokat.  

A XXI. században már totális marketingről kell beszélnünk. Ez azt jelenti, hogy a település, a 

vevő, kereskedő, konkurencia, környezet és hálózatok szemszögéből kell megalkotni a 

marketing stratégiákat, operatív lépéseket.   

A jelenlegi fontos gyakorlati marketingfejlődési irányokat is figyelembe véve az alábbi 

szempontokat is beépítettük a településmarketing tervbe: 

- nő a marketing társadalmi érzékenysége 

- egyre összetettebb, egyénibb a fogyasztói, vásárlói elvárás, mely személyességet, egyénibb 

marketinget kíván 

- elmosódnak a klasszikus ágazati tevékenységhatárok 

- az információtechnológiai fejlődés átformálja a marketing klasszikus eszközrendszerét, új 

virtuális eszközök is szerepet kapnak.  

A jelen dokumentumban a Szank által kínált adottságok, értékek, lehetőségek, élmények, 

szolgáltatások, produktumok kerülnek elemzésre. Ezek összessége a település kínálata. 

Amelynek két jellemző típusa van: 

- A kínálati elemek egy része közjavak, amelynek a tulajdonosa maga a szanki közösség. De 

ide tartozik még a tágabb értelemben vett közösség az állam.  

- A kínálati elemek másik része pedig magántulajdon.  

Ezért a településmarketing tevékenység egy rendkívül összetett és sokszereplős tevékenység 

sorozat. Tehát tudatosítani kell mindenkiben, hogy minden szanki polgár marketinges, 

minden ott élő, ott tevékenykedő formálója az adott területről alkotott képnek.  

A jelen dokumentum egy kis települési viszonyokra készül el, amely figyelembe veszi azokat 

a lehetséges erőforrásokat és korlátokat is egyben, az életszerű és kivitelezhető marketingért.  
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A településmarketing célja 
 

 

Tudatos közösségi marketing kialakítása. Mivel a jelenlegi marketing tevékenységek úgy 

adódnak össze, hogy valaki „csupán” mindennapi cselekvéseivel, míg mások tudatos 

munkával tesznek hozzá.  

A tudatos közösségi marketing csak akkor lehet sikeres, ha a konkrét stratégia, programok, 

akciók mellett egy hosszú távú, „magatartásformáló”, mechanizmust teremtő vonatkozása is 

kiépül.  

 

1. Tudatos, közösségi szint: Szakmai civil szervezetek, illetve az önkormányzati hivatal 

együttműködése 

2. Tudatos, egyéni szint: Szervezetek, vállalkozások marketingje saját célból 

3. Spontán, ösztönös szint: Lakosság, szervezetek magatartása, viselkedése 

 

Mind a három szint kölcsönhatásban van egymással. Ezt az állapotot kell egy közös, tudatos 

marketinggé kell alakítani.  

A tudatos, közösségi marketingesek akkor tudják hatékonyan építeni a térség, a település 

imázsát, megnyerni a célcsoportjait, ha együttműködnek, ha van koordinátoruk. A koordinátor 

feladata a stratégiakészítés és az irányítás, a település (vagy kistérség) érdekében kifejtendő 

marketingtevékenység mechanizmusának működtetése, életben tartása.  

 

A jelen dokumentum célja továbbá, hogy Szank eddigi és még feltáratlan specialitásait, 

komporatív előnyeit, települési miliőit és lehetőségeit gyűjti egy csokorba és tematizálja őket.  

Meghatározzuk a hozzá csatolható célcsoportot és a célcsoportot elérő és megszólító 

kommunikációs tervet. 
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Szank versenyképességi elemzése 
 

A legújabb szakirodalmak és tapasztalatok szerint az alábbi tényezők alapján fogjuk vizsgálni.  

 

1. Saját helyzet tényezőinek elemzése 

2. Adottságok 

3. Imázs 

4. Marketingorientált tevékenység 

5. Célcsoportok jellemzőinek, elvárásainak meghatározása 

6. Versenytárs elemzés 

 

 

1. Szank saját belső adottságainak, társadalmi-gazdasági viszonyainak vizsgálata a 

helyzetelemzés dokumentációban részletes analízisra került sor.  

2. Az erősségek és gyengeségek, valamint a lehetőségek és veszélyek a telepüsi SWOT 

analízisben lettek megfogalmazva. 

3. Települési imázsa nincs Szanknak. Bács-Kiskun megyén kívül az embereknek 

semmilyen ismerete nincs a településről. Versenyképesség javítása érdekében imázs 

kialakítása szükséges. Ebben a fejezetben ezt a témát részletesen is kifejtjük.  

4. A marketing és kommunikáció orientált tevékenység azokban az operatív 

programokban hangsúlyozva lettek, ahol a tevékenységsorozatoknak, a projekteknek 

szükséges kiegészítő eleme, a hatékonyság és eredményesség érdekében 

elengedhetetlen.  

5. Célcsoport meghatározás is ennek a fejezetnek a része. A településmarketing 

tevékenységeken belül meg kell határozni azokat a célcsoportokat, amelyek felé a 

települési kommunikációt folytatni kell.  

6. Versenytárs elemzésre Szankkal a szomszédos, illetve hasonló adottságú és/vagy 

hasonló célokat meghatározó települések, térségek kerülnek. Itt válaszokat a kistérségi 

elemzésben találhatunk.   
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Települési imázs 
 

Az imázs az elért, aktív vagy passzív módon befogadott információk alapján a személy által 

tanult értékek által feldolgozott és rögzült gondolatokról, ítéletekről van szó mely alapja az 

adott településről kialakuló beállítódásnak.  

A települési imázsnak tehát közvetlen kapcsolta van a vásárlási döntésekkel, amely úgy 

értelmezhető, hogy az adott településen érdemes élni, pihenni, szórakozni, befektetni, eladni, 

stb. Az imázs gyakran fontosabb aspektus egy pozitív döntés meghozatalában, mint a fizikai 

erőforrások, adottságok minősége, mennyisége. Különösen fontos ez egy beruházási 

döntésben, melyet a befektetők kegyeiért vetélkedő, amelyre még eddig kevés önkormányzat 

fordított figyelmet.  

 

 

Gazdasági imázs 

 

A gazdasági imázs a vállalkozói döntéseket meghatározó területi tényezőkről alkotott pozitív 

és negatív véleményekből áll.  

Szanknak két fő területre kell koncentrálnia a gazdasági imázs kialakításában: 

1. Ahol termeltetni és venni érdemes.  

2. Ahol termelni érdemes. 

 

Ez esetben meg kell határozni a potenciális célcsoport igényeit, elvárásait, amelyek a 

befektetői, együttműködői, vásárlói illetve döntéseit leginkább befolyásolják, valamint össze 

kell hasonlítani az erősségeket és gyengeségeket a más településekkel szembeni komporatív 

előnyök meghatározása érdekében.  

 

Telephely imázs 

 

A telephely imázs kialakítása a befektetők és a helyi induló vállalkozások esetében kiemelten 

fontos tényező. A telephelyet vagy székhelyet választók a racionális, tudatos gazdasági 

döntésekre, illetve a döntéshozó szubjektivitására, a fogyasztói magatartás pszichológiai 

összetevői alapján hozzák meg a döntéseiket.  
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A telephelyet választók egy komplex szempontrendszer és legtöbbször többlépcsős döntési 

folyamat során határozzák meg a végleges ingatlant. A szempontrendszerek fontossági 

sorrendben a következők: 

 

1. Alacsony ipartelepítési költségek – Szankon, amennyiben olcsón hozzájutnak az 

ingatlanokhoz, akkor ez kedvező tényező 

2. Alacsony inrastruktúra-telepítési költségek – Gáz vezeték kiépítése relatíve olcsón 

megoldható 

3. Kvalifikált munkaerőbázis – Szank kvalifikált és tapasztalt szakipari és szakmunkás 

réteggel rendelkezik. 

4. Hatékony helyi gazdaságtámogatási rendszer – ezt Szank esetében a helyi adópolitika 

határozza meg.  

5. Jó minőségű szabad ipari területek  - Nem kimondottan jellemző Szankra. Ezt 

hiányként lehet megállapítani.  

6. Vevők közelsége – Ha jó szállítási és spedíciós adottságokkal rendelkezik a település, 

annál kevésbé fontos tényező. Ezt Szank esetében javítani és korszerűsíteni kell.  

7. Autópályához való közelség – Közvetlen nem, de 25 km-re van van csatlakozási 

lehetőség, tehát az autópálya vonzáskörzetének szélén helyezkedik el Szank  

8. Hatékony hatósági együttműködés – egyablakos ügyintézésnek kell megfelelnie a 

szanki adminisztrációnak. 

9. Beszállítók közelsége – Mezőgazdasági feldolgozás, élelmiszeripari beruházók 

számára vonzó lehet Szank. 

10. Pozitív lakossági hozzájárulás – ez a lakossági befogadó kézségen múlik, valamint a jó 

és korrekt önkormányzati kommunikáción.  

11. Alacsony iparűzési adó – Itt is a helyi adópolitikára utalunk. 

12. Külpiacok közelsége – Sok szanki termék a külpiacokon talál vevőre. A 

kapcsolatrendszer adott.  

13. Alacsony helyi bérszínvonal – Szank az alacsony bérszínvonalú településekhez 

tartozik.  

14. Legyen közel a korábbi telephelyükhöz – Ezt a környező térségbeli potenciális 

befektetőket jelentheti.  

15. Vasúti szállítási lehetőségek – Az infrastruktúra adott, de jelenleg teherszállításra 

nincs mód.  
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16. Jó oktatási infrastruktúra – Itt a térségi oktatási rendszert kell vizsgálni. Felsőoktatási 

intézmény nincs a térségben, ami gyengeséget jelent.  

17. Természeti adottságok – Sík vidék, alacsony környezetterheléssel. 

18. Hulladékfeldolgozási lehetőségek – Sajnos a térségben sem mondható el, hogy létezne 

hulladék feldolgozó kapacitás 

19. Gazdag kulturális élet – Ezt kistelepülési miliőre vetítve nehéz értelmezni Szankon 

20. Egyetem, kutatóintézet közelsége – Hátrányos helyzetű Szank 

21. Szabadidő eltöltési lehetőségek – Szank és térsége bővelkedik a széles körű szabadidő 

eltöltési lehetőségekkel. 

22. Sportolási lehetőségek – Sport élet létezik Szankon, érdemes még – a helyi lakosság 

érdekében is – tovább fejleszteni.  

23. Vízi szállítási lehetőségek – Nem értelmezhető 

24. Egyéb – Nem értelmezhető 

25. Repülőtér közelsége – Kecskeméten és Szegeden van kisgépek fogadására alkalmas 

repülőtér 

 

Összefoglalva a fenti prioritási sort kijelenthetjük, hogy a beruházni, befektetni szándékozók 

számára a megvalósítás során az alacsony költségek (telepítési és működtetési) a mérvadók. 

Továbbá fontos még a piac (kereslet) tulajdonságai által meghatározott tényezők 

kiemelkedők, valamint az ún. puha tényezők is sokszor nagy szerepet játszanak (a település 

vagy térség természeti, kulturális, szolgáltatási, stb. adottságok). A munkaerő kvalifikáltsága 

mára már fontosabb tényező, mint az olcsósága. Bár a nagy élőmunkaigényes ágazatok 

esetében még mindig ez a mérvadó. De nemzetközi tendencia, hogy a puha tényezők 

felértékelődőben vannak a költség alapú tényezőkkel szemben. Itt látszik annak a fontossága, 

hogy egy település vagy térség milyen telephely és ahhoz kapcsolódó adottságokkal 

rendelkezik, és ehhez milyen imázst képes kialakítani a potenciális befektetők körében.  

 

 

A kooperációs imázs  

 

Kooperációs imázsról akkor beszélünk, ha a településen vagy térségen kívüli vállalatoknak 

milyen elvárásai vannak a beszállító partnereivel szemben. Milyen a beszállítói, 

együttműködési kultúra az adott településen.  

A beszállítókkal szembeni elvárások fontossági sorrendben a következők: 
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1. Magas szintű minőség – Szank rendelkezik magas minőségű területspecifikus 

mezőgazdasági termékekkel 

2. Kedvező ár – a szanki termékek nemzetközi szinten is versenyképesek  

3. Rugalmasság – Szankiakról elmondható, hogy bizonyos szempontból rugalmasak és 

innovatívak, de bizonyos társadalmi kérdéseknél bezárkózó és nem nyitott. 

(Zsáktelepülési jelleg megszüntetése) 

4. Pénzügyi stabilitás – Ez nagyon kevés szanki potenciális beszállító esetében mondható 

el. 

5. A potenciális beszállító jó híre – A szankiak jó és megbízható munkakultúrával 

rendelkezik. 

6. Régi jó kapcsolat – Itt az eddigi települési kapcsolatrendszert kell tovább menedzselni. 

De elmondható, hogy gyenge testvér- és partnertelepülési kapcsolatrendszerrel 

rendelkezik.  

7. Megadott időbeni szállítás – Egyéni vállalkozótól függ, viszont a szállítási és 

spedíciós lehetőségek is befolyásolják ezt a tényezőt.  

8. Pótlólagos szolgáltatások köre – Ehhez a szanki önkormányzat képes hatékonyan 

hozzátenni.  

9. Hasonló cégnek már beszállítója – A mezőgazdaságban és az olajiparban már ez 

elmondható 

10. Fő telephelyhez közel van – Itt a térségbeli potenciális befektetők jöhetnek számításba 

11. Önálló, magas színvonalú K+F – Szankon és a térségben sincs ilyen kapacitás. Bár ez 

kis településen egyáltalán nem jellemző  

12. Mely térségben található – Kistérségi imázs kialakítása szükséges 

13. Komplex önálló részek előállítási készsége – Ez az ipari összeszerelési tevékenységi 

körökben értelmezhető Szankon 

14. Magyar tulajdonú – ennek a szempontnak a kicsi fajsúlya sajnos adódik abból is, hogy 

a beszállításokat igénylő vállalatok túlnyomó részben külföldi tulajdonúak 

15. Egyéb 

 

 

A beszállítókkal szemben általánosan elmondható, hogy a döntést megalapozó tényezők a 

kedvező ár, a magas minőség és a rugalmasság alapvető kritériumok. Ezeknek bármely 
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beszállítónak meg kell felelni, a többi kritérium pedig adja a beszállító specifikumát adja. 

Tehát az ár, minőség és rugalmasság szükséges feltétel, de nem elegendő.  

 

 

 

Piacimázs  

 

A piacimázs Szank lakossági, azaz végső fogyasztói, illetve a termelő fogyasztói, azaz a helyi 

termelők és vállalkozások által megjelenő kereslet mennyiségi és minőségi jellemzők alapján 

írható le.  

Ez az imázs a mikroszintű vélekedések, események összegzéseként alakul ki.  

 

Csupán Szank kistelepülési viszonyaira ez a kategória nehezen értelmezhető. Ugyanis kevés 

az a vállalkozás, amely Szank települési piac – lakossági piac vagy termelői piac – 

mérlegelése alapján hozza meg a döntéseit. Ezért szükséges egy kistérségi, térségi piacimázs 

kialakítása, amely már összefog egy „kritikus tömeget” a lakossági és termelői szférából 

egyaránt.   

 

 

 

Társadalmi imázs 

 

A gazdasági imázs mellett egyre nagyobb fontosságú a térség/település társadalmi imázsának 

kialakítása. Ez a település lakóiról, társadalmi viszonyairól kialakult képet jelenti. A 

különböző célcsoportok más-más szempontok alapján alakítják ki saját nézetüket, képüket 

egy térség/település társadalmáról. A helybeliek az ottlakás feltételei szempontjából 

értékelnek elsősorban, a vállaltok mint munkaerőre tekintenek, a turisták az érdekességet és a 

biztonságot keresik, a politika mint potenciális szavazókra tekint.  

A társadalmi imázst meghatározó tényezők a következők: 

1. célcsoportelvárások – Szank településnek a célcsoport elvárások különbözőségeit is 

figyelembe kell venni 

2. sztereotípiák – Pozitív képet kell kialakítani  

3. társadalmi cselekvések – a helyi erős civilszféra minden célcsoport számára kedvező kép, 

ez Szankról kevésbé mondható el 
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4. intézményrendszer – a már eddig kialakított intézményrendszer is komolynak tekinthető 

Szankon, ami pozitív képet adhat bármely célcsoportnak 

5. helyi társadalom identitás tudata, társadalmi kohézió szintje – a szanki lokálpatriótizmust, 

kötődést és közösségi érzést szolgáló kommunikáció fontos eleme a társadalmi imázsnak 

 

Fontos megjegyezni, hogy a térségekről, településekről, illetve annak lakóiról alkotott 

sztereotip képek általában oly mértékben rögzülnek, hogy a tények bizonyító ereje sem 

elégséges az imázs megváltoztatására.  

 

 

Ökológiai imázs 

 

Az ökológiai imázs a térség/település környezeti feltételeiről kialakított kép. A környezeti 

értékek, illetve megóvásuk egyre inkább felértékelődő területek, mind az egyéni, mind a 

szervezeti döntésekben. A környezet állapotát jellemző főbb mutatók, a légszennyezettség, a 

vízminőség, hulladékkezelés, talajszennyezettség helyzetére vonatkoznak. Az egyének egyre 

inkább figyelembe veszik ezeket a mutatókat lakóhelyválasztásuk vagy turisztikai célpontjuk 

kiválasztásában.  

 

Az ökológiai imázst meghatározó tényezők a következők: 

1. Az élet környezeti feltételei (környezetvédelmi, egészségügyi, kényelmi feltételek) – 

Ebben a feltételrendszerben Szanknak érdemes  

2. A gazdasági tevékenység környezeti feltételei (infrastruktúra, szabályozás, 

konfliktusok) – A helyi gazdaság dinamizálásához és diverzifikáláshoz elégtelen a 

műszaki és szolgáltatási infrastruktúra Szankon 

3. Kibocsátott és befogadott környezetterhelés (átfolyó vízfolyások, légszennyezettség) – 

a környezetterhelésben mindenképpen pozitív képet képes alkotni Szank  

4. A környezettudatosság szerepe az általános értékrendben – A tiszta és rendezett 

falukép már sokat elárul, bár ez is egy komplex tényező. Sok a tennivaló a helyi 

szemléletmód formálásában 
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Célcsoport meghatározás 
 

A marketing kommunikáció egy település esetében nem egyszerű feladat, mert a több 

szereplő érdekeit is figyelembe kell venni, akiknek az érdekeik gyakran ütköznek egymással, 

és ebből származó konfliktusok miatt gyakran romlik a hely megítélése az érdekeit 

érvényesíteni nem tudó szereplőnél. A kommunikáció viszont csak a stratégia egyik eleme, és 

kevés ahhoz, hogy a település valóban sikeres legyen, de kétségtelenül fontos, mert ez nélkül 

a település senki érdeklődését nem kelti fel.  

A kommunikációs stratégia célja, hogy kedvező színben tüntessük fel a települést, a 

különböző szereplők szemében. Ennek egyik eszköze az imázs építés. Ennek 

megvalósításához tisztában kell lenni, hogy mi a falu mely tulajdonságot ítélik meg pozitívan, 

mi az, ami miatt Szankot választják. Fontos, hogy ügyeljenek arra, hogy valóban a valós 

igényekre helyezzék a hangsúlyt, és ezzel biztosítsák a lakosság elégedettségét, ami növeli a 

lokálpatrióta érzelmeket bennük, és elvándorlásának visszaesését eredményezheti. 

Ezért fontos, hogy a marketing kommunikációt csoportosítsák az egyes szereplőknek 

megfelelően, és jól válasszák meg, a csatornát és az üzenetet is.  

 

 

Célcsoportok jellemzői: 

 
Célcsoport Célok, feladatok Marketing megoldások 

Belső lakossági 

célcsoport 

(a településen 

élők) 

elégedettség fokozása, 

támogatottság szerzése 

 

Fő feladat: meggyőzés 

 

A lakosság meggyőzése a 

helység adta 

lehetőségekről, és azok 

kihasználásáról 

 

Az üzleti és civil szférával 

való együttműködésekről 

A lakosság tájékoztatása, hogy a 

turizmus fejlesztésében: nekik mi a 

szerepük, mit tudnak vállalni 

 

A rendezvények népszerűsítése, hogy a 

térségbe vonzzák az országos 

médiákat, amik segítségével az egész 

országban népszerűsíthetik Szankot 

 

A turizmus fejlesztéshez a kiállításokon 

jó minőségű katalógusok terjesztése 
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A lakosság aktivitásának 

növelése 

 

Turizmus fejlesztése a helyi 

lakosság bevonásával 

Oktatás a mezőgazdaságban dolgozók 

számára, fórumok kialakítása, ahol 

tapasztalataikat megoszthatják 

 

Pályázati lehetőségek kiírása, 

önkormányzat által meghirdetett 

pályázatok, és országos pályázatok, 

szakértők bevonásával 

 

Termékek értékesítési lehetőségeinek 

fokozása 

 

Szövetkezetként való együtt 

működéshez pozitív példák bemutatása 

Külső lakossági 

célcsoport 

(a településen 

kívül élők) 

turisztikai látogatások 

kieszközlése, szimpátia 

megszerzése 

 

Fő feladat: tájékoztatás, 

meggyőzés 

Információik hiányosak, nagy az imázs 

szerepe. Információs forrásaik 

korlátozottak, megbízhatóságuk 

jelentős szerepet játszik. Távol 

helyezkednek el, mobilitásuk a siker 

fokmérője. 

 

Külföldön a népszerű termékek teszik 

lehetővé, hogy Szankot megismerjék a 

külföldiek- ez által turistákat vonzhat a 

térségbe (falusi turizmus) 

 

Külső gazdasági 

célcsoport 

betelepülés kieszközlése, 

befektetések vonzása 

 

Fő feladat: tájékoztatás, 

meggyőzés 

Beruházásra alkalmas területek 

kialakítása után a potenciálisan 

letelepedő cégeknek való hatékony 

kommunikációja 

 

A vállalkozásfejlesztéssel kapcsolatos 

programok valóban a célcsoportjukat 
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érjék el, és valós piaci alapon nyújtsák 

azt, alibi szolgáltatások kizárása 

 

Helyi kapacitások kommunikálása a 

potenciális befektetők felé (szakképzett 

munkaerő, adókedvezmény, kedvező 

telephely árak) 

 

Befektetést- ösztönző kiadványok 

 

Partner-városi kapcsolatok kialakítása 

és fejlesztése 

Belső politikai 

célcsoportok 

Cél: a belső politikai 

szereplőkkel 

(önkormányzat és szervei) 

való kommunikáció 

elősegítése  

Érdekek egyeztetését megvalósító 

személy vagy szervezet 

 

Fórumok létrehozása, amelyen a 

lakosság megoszthatja véleményét és 

ötleteit 

 

Azon szolgáltatások kiépítése és 

biztosítása, amelyeknek egyelőre piaci 

alapon való nyújtása lehetetlen a 

lakosság számára pl.: pályázat írás- 

hirdetése és a részvétel ösztönzése az 

egyes pályázatokon, valamint 

tájékoztatása a potenciális pályázókat 

az adott pályázati lehetőségekről 

(telefonon keresztül, hirdetményekben) 

 

Jövő kép kialakítása és megvitatása a 

helyi lakossággal, az eredményekről 

való tájékoztatás biztosítása 
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Véleményládák 

 

Önkormányzat zöld száma, melyen 

ingyen hívható, és lakosság 

megoszthatja véleményét, információt 

kérhet 

Külső politikai 

célcsoportok 

Cél: a település életére, 

működésére ható politikai 

szereplőkkel való 

kommunikáció 

A külső politikai célcsoportokat 

leginkább a belső politikai célcsoportok 

érik el, ezért is fontos ezek erősítése 

 

A belső és külső politikai csoportok 

kommunikációjának javítása 

halaszthatatlan, és nem szabad, hogy 

befolyásolják a párt nézetek, mindig a 

település legnagyobb hasznát kell nézni

 

Szank számára fontos fizikai 

infrastruktúra kialakításának a 

fontossága- olyan programok készítése, 

ami meggyőzi az országos politikai 

szereplőket 

 

Befektetők régióba vonzása 

 
 
 
 
 
Turizmus belső 
 

A turizmus fejlesztéséhez elengedhetetlen, hogy a helyi népességben is erősítsék a szemlélet 

fontosságát, és felkészítsék őket a turizmussal járó hatásokra. Az embereknek tisztában kell 

lenniük azzal, hogy a mely értékek számítanak a térségükben turista látványosságnak, és hol 

találhatók. Arra is felkel készülniük, hogy hogyan fogadják a hozzájuk érkező vendégeket, 

hogy a turisták újra visszatérjenek a Szankra. Erre a tájékoztató füzetek a legalkalmasabbak. 

Megfelelő lehet ezen kívül még egy előadás vagy előadás sorozat, de ezt úgy kell időzíteni, 
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hogy az emberek részt tudjanak venni rajta, ami a földműveléssel foglalkozó falu esetében 

behatárolja a megfelelő időpontot.  

Nemzetközi piacokon is jó eséllyel indul a település ahhoz, hogy megismerjék. Régóta szálít 

mezőgazdasági termékeket, amiknek jók a megítélésük, ezért ha fordítanak arra, hogy a a 

termékek egyben a falu reklámanyaga is legyen, akkor ez esetben egy fordított helyzet alakul 

ki: nem csak az lehet, hogy a települést kommunikálják a fogyasztók felé, hanem az is lehet, 

hogy település pont egy egyedi terméke miatt válik széles körökben ismertté. Ez a módszer 

Szank esetében is megvalósítható, mert több olyan terméke is van, amivel a nemzetközi 

piacokon is jelen tud lenni, ilyen pl.: a libamáj, és a meggy. A külföldi, és a hazai piacokon 

lehetővé válik, hogy a termékeken feltüntessék a város logoját, címerét ami rengeteg 

emberhez eljutva, felívja a figyelmet a falura. Ennek következtében a város ismertté válik a 

fogyasztók körében, és a jó minőségű termékek is javítják a faluról alkotott megítélést. Az 

ilyen reklámokat főként a kiállításokon, vásárokon lehet felhasználni, amikor nem csak a 

termékek, hanem az ott megjelent személyek, a kialakított STANDOK is a falu képviseletét 

végzik egyben, és, ha ezeken a helyeken Szank jól szerepel, annak más területen is lesz 

hatása, a turizmusra is élénkítőleg hat. A falusi turizmust össze lehetne kapcsolni a termék 

reklámozásával: turisztikai kiállításokon kóstolót adni, a termékeket csomagolásukkal együtt 

ki lehetne állítani. 

 

 

Turizmus külső 

 

A turisztikai külső kommunikációs feladatok fontosságát és azok megoldására vonatkozó 

javaslatokat az operatív tervben található meg.  

 

 

Belső politikai 

A lakosság tájékoztatása az egyes változásokról, lehetőségekről az egyik legfontosabb 

feladatai közé tartozik. Viszont az is fontos, hogy ez a kommunikáció ne csak egy oldalú 

legyen, hanem lehetőséget adjon a visszacsatolásra is, aminek segítségével az önkormányzat 

tisztában lesz azzal, hogy jó irányba halad a feladatok megoldásával, és biztos lehet abban is, 

hogy a lakosság elégedettségéhez, a településhez való ragaszkodásukkal fognak honorálni. 

Kommunikációs csatornaként az írott helyi sajtót, hírlevélen keresztül, használhatják a 

világhálót és a rendszeres sajtótájékoztató is biztosíthatja a lakossággal való együtt működést. 
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A befektetők Szankra illetve a régióba történő vonzását csak akkor lehet megvalósítani, ha 

legalább alapvető infrastruktúra és területek biztosítottak a számukra. A feladatok egy 

részének ellátása Szank feladata, de mivel a régió számára is fontos, hogy befektetők 

érkezzenek, ezért ez közös feladattá válik. A vállalkozásfejlesztéssel kapcsolatos programokat 

fontos, hogy a valós célcsoport felé tudják kommunikálni, és el is érje őket. 

 

A fizikai infrastruktúra fejlesztésére a külső politikai szereplőknek van hatása. Szank zsák 

település, ami egyébként sem válik előnyére, ha a gazdaságfejlesztés szóba kerül, de a rossz 

minőségű utak tovább rontanak a helyzeten.  

 
 

Külső politikai célcsoport 

 

Egy település erősödését-gyengülését befolyásoló folyamatok vagy a jövedelemtermelő 

képességét, vagy akár nagyobb mértékű infrastruktúrális beruházásokhoz, felsőbb 

szakmapolitikai döntéseken keresztül vezet el az út.  

Tehát Szank működését jelentősebben befolyásolják az országos és regionáis döntések, mint 

amennyire a belső erőforrásai alapján képes ezeket befolyásolni.  

Szükség van egy külső politikai kommunikációra is.  

Ennek a kommunikációnak elsősorban a meggyőzés és a befektetések a településre vonzása a 

cél.  

 

A meggyőzés a települési adottságok, viszonyok, szükségességek negatív és pozitív 

tulajdonságok sajátos elegye. Mindig az adott helyzet és konkrét célcsoport dönti el, hogy 

éppen melyik és milyen típusú kommunikációt kell lefolytatni. 

Ezt leghatékonyabban a település vezetősége, annak minden tagja együttes fellépése 

hatékonyabbá és eredményesebbé teheti a kommunikációt.  

 

Több befektetés helyszíne a felsőbb politikai döntéshozók alapján kerül kijelölésre. Szank 

kommunikációját és telephely és kooperációs imázsát ötvözve célszerű megvalósítani.  
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