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1. Bevezetés 
 

A Helyi Gazdaságfejlesztés Gyakorlata és Lehetőségei Látrány Községben című tanulmány 

megalkotásával célul tűztük ki, hogy egy olyan statisztikailag és szakmailag értékelhető 

anyagot készítsünk el a Margó esettanulmányi versenykiírásnak megfelelően, amely egyben 

érdemi segítséget nyújthat a település önkormányzata részére. A tanulmány elkészítése során 

a leglényegesebb nézőpont a település fejlődése terén kívánatos célok számbavétele volt, 

valamint a község társadalma számára vonzó, közmegegyezésen alapuló, erre számot tartó 

reális célkitűzések összegyűjtése, megfogalmazása.A reális koncepció kialakítása egy 

széleskörű, a település minden paraméterét felmérő, számba vevő előzetes helyzetfelmérésen, 

ezen alapuló következtetéseken, diagnózison alapult. 

 

A helyzetelemzés célja a fejlesztési lehetőségek, célkitűzések és prioritások megalapozása 

volt. A helyzetelemzés során a térségi összefüggések, előzmények, az agrárgazdaság helyzete 

mellett az ökonómiai adottságokat, a foglalkoztatást, demográfiai mutatókat, az 

infrastruktúrát, a természet- és környezetvédelmet, a település szociális, kulturális kérdéseit 

vettük figyelembe. Mindezen elemzésekre épül a jelen tanulmányunk, amely kész megoldási 

stratégiát kínál a település élhetőségének javítására. Bízunk abban, hogy koncepciónk 

hozzájárulhat Látrány község fejlődéséhez, az itt élő emberek életminőségének javulásához és 

egy hosszútávon sikeres, és élhető település fenntartásához. Továbbá úgy gondoljuk, hogy 

kutatásunk eredményei több hasonló adottságú, a Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet részét 

képező, azonban nem közvetlenül a tóparton elhelyezkedő település számára is hasznosak, 

adaptálhatóak lehetnek. 

 

A bevezetésünk további részében bemutatjuk a vizsgálat területét, Látrány települést, és annak 

környezetét. 

 

1.1. Látrány bemutatása 
 

Látrány Magyarország Dél-Dunántúl régiójában fekszik, Somogy megyében. A Fonyódi 

kistérséghez, illetve a Fonyódi járáshoz tartozik (1. ábra). Közigazgatási területe 22,31 km
2
 

(2231 ha).Látrány a Somogytúr-Orci völgyben fekszik, nekidőlve a Csopaki és Öreg hegynek, 

közel a Balaton déli partjához, a parttól mindösszesen 5 km-re. Megközelítése a 67-es számú 

(Szigetvár-Kaposvár-Balatonlelle) főúton, Balatonlellétől 5 km-re, délkeletre lehetséges. Jól 

megközelíthető a Balaton felől, de Kaposvár, és Tab felől is. 

 

A település a millennium évében ünnepelte fennállásának 675. évfordulóját. A falut, az 

egykori hadiút biztosítására, ellenőrzésére még valószínűleg a Koppány nemzetség alapította. 

A község neve szinte titok, melyet sokan próbálták már megfejteni, de eddig sikertelenül. 

Egyes források szerint személynév lehetett egykor, de mások szerint szláv eredetű 

helységnévre utal, mások a római kórból származtatják, de tökéletes megoldást eddig a napig 

még nem talált senki. Nevét először az 1325-ben keletkezett oklevél királyi birtokként említi 

Lak, és Chegléd község mellett Latrán-ként. Látrány területén az Árpád-korban hat kisebb 

települést találhatott az erre utazó. Név szerint: Fört, Látrány, Péntekhely, Csopak (Supoc), 

Cheglédet, és Iklódot. Ezen neveket a Tihanyi Apátság alapítólevele őrzi 1055-ből. Noha a 

neveket őrzi a történelem, de ezek közül csupán Látrány maradt folyamatosan lakott. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Somogyt%C3%BAr
http://hu.wikipedia.org/wiki/Orci
http://hu.wikipedia.org/wiki/67-es_f%C5%91%C3%BAt_%28Magyarorsz%C3%A1g%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szigetv%C3%A1r
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kaposv%C3%A1r
http://hu.wikipedia.org/wiki/Balatonlelle
http://hu.wikipedia.org/wiki/Millennium
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kopp%C3%A1ny_nemzets%C3%A9g&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81rp%C3%A1d-kor
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tihanyi_alap%C3%ADt%C3%B3lev%C3%A9l
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1. ábra: Fonyódi járás 

 

 
(Forrás: http://jarasok.com/jaras-terkep/jaras-terkep-magyarorszag-magyarorszag-jarasi-

terkepe.html - alapján saját szerkesztés) 

 
A település határában 1199-ben zajlott le a II. András sorsát megpecsételő látrányi-rádi csata. 

Imre király és az öccse a későbbi II. András király között trónviszály robbant ki. II. András 

elveszítette a csatát és elmenekült. VII. Lipótnál talált menedékre Stájerországban.1391-ben 

Kővágóörsi Kiss György - Batthyány Lajos őse-kapta adományul a falut, majd később, 1395-

ben újra királyi birtok lesz.Ismét tulajdonost váltott a település 1490-ben, rövid időre Corvin 

János-hoz kerül, akinek apja, Mátyás király adományozza a falut. Corvin Jánostól Ulászlóhoz, 

majd a Báthoriakhoz kerül a község. 

 

A török hódoltság alatt is lakott maradt a település, nem néptelenedett el teljesen. 

1677-ben Látrány ismét tulajdonost váltott, ekkor Gróf Széchenyi Zsigmond lesz a falu 

tulajdonosa. 

 

1763-ban épült fel a jelenleg is álló katolikus templom. Ebben az időben a köznép 

megélhetését a nehéz földművelés, erdei munka, szőlőtermesztés és halászat biztosította. 

 

A faluban tűzvész pusztított 1864-ben, nagy része elpusztult, és a katolikus egyház 

anyakönyvei is megsemmisültek. A Somogy Vármegyei összeírások szerint ekkortájt 

körjegyzőségi székhely volt. Ekkoriban 250 ház és 1429 lakos volt a településen. Postája 

helyben, távírója Balatonlellén, vasútállomása Balatonbogláron volt. 

  

http://hu.wikipedia.org/wiki/II._Andr%C3%A1s_magyar_kir%C3%A1ly
http://hu.wikipedia.org/wiki/Imre_magyar_kir%C3%A1ly
http://hu.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1jerorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Batthy%C3%A1ny_Lajos
http://hu.wikipedia.org/wiki/Corvin_J%C3%A1nos
http://hu.wikipedia.org/wiki/Corvin_J%C3%A1nos
http://hu.wikipedia.org/wiki/Corvin_J%C3%A1nos
http://hu.wikipedia.org/wiki/I._M%C3%A1ty%C3%A1s_magyar_kir%C3%A1ly
http://hu.wikipedia.org/wiki/Anyak%C3%B6nyv
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6rjegyz%C5%91s%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Balatonlelle
http://hu.wikipedia.org/wiki/Balatonbogl%C3%A1r
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1.2. Látrány település környezetének bemutatása – a Balaton 

Kiemelt Üdülőkörzet 
 

Látrány település Magyarország egyik legjelentősebb turisztikai desztinációjának, a 

Balatonnak a közelségében fekszik, és része a „Balaton Kiemelt Üdülőkörzet” funkcionális 

régiónak.  

Látrány település elhelyezkedéséből kifolyólag kollektíven részesül a Balaton közelségéből 

adódó turisztikai lehetőségekből. Nem tartozik a közvetlenül Balaton parti települések körébe. 

  



5 

 

2. Szakirodalmi áttekintés 
 

A tanulmányunk elkészítésének alapja és mintája egy településfejlesztési stratégia 

kidolgozásán alapult. Ennek megfelelően a Szakirodalmi áttekintés című fejeztünk bemutatja 

a stratégiaalkotás módszerét, a helyes településfejlesztési stratégia tartalmi elemeit, a Látrány 

település esetében releváns fejlődési irányzatok jellemzését. 

 

„A stratégiai tervezés a jövő építésének feltétele, a változtatás eszköze folyamatos, adott 

érdekeket tükröző elképzelések és elvek, adott környezeti feltételek melletti, egy rendszerezett 

terv segítségével történő valóra váltására irányuló tevékenység.” [G. Fekete 1998 alapján 

Gergely 2002, 48.o.] 

 

Egy vidékfejlesztési stratégia tervezésénél szükséges négy fő vizsgálandó kérdéskört 

figyelembe venni. Az első lépés a helyzetfeltárás, ami által megfogalmazódik a fejlesztési cél, 

jövőkép, a célállapothoz vezető út, valamint szükséges előkészíti a monitoring, és 

visszacsatolás tervét. [Tusnádi, 2002.] 

 

A helyzetfeltárás alatt fejlesztés-orientált adatgyűjtést és helyzetértékelést értünk a választott 

célterületen. A jó helyzetfeltárás szakmai jegyei, hogy pontosan és világosan megfogalmazza 

a vizsgált térség erős és gyenge pontjait, bemutatja a komparatív előnyöket, feltárja a külső 

kapcsolati lehetőségeket. A helyzetfeltárás alapján világossá vált erősségek, gyengeségek, 

lehetőségek és veszélyek (azaz SWOT-rendszer) alapján van lehetőség a fejlesztési cél, és 

jövőkép meghatározására. A kialakított jövőkép a fejlesztési stratégia által megvalósuló, 

kívánatosnak tartott jövőbeli állapot, melynek tartalmaznia kell minden fontos életterületet.  

Meg kell fogalmazni a kitűzött célok eléréséhez szükséges utat, módszereket. A 

stratégiaalkotás során kidolgozásra kerül a monitoring-rendszer, vagyis a kitűzött célok 

megvalósulásának mérésére szolgáló mód, ami által információkat nyerhetünk a változtatások 

szükségességéről, új alternatívák szükségességéről. [Tusnádi, 2002.]  

 

A tervezés folyamán a helyzetfeltárás eredményeinek összefoglalását követően 

megfogalmazódnak az általános célkitűzések, melyek összhangban vannak az Európai Unió 

erre vonatkozó elvárásaival, támogatási keretforrásaival. Megfogalmazódnak a specifikus 

célok, amelyek kapcsolódnak a térségi háttérhez és adottságokhoz, valamint az átfogó 

célokkal összhangban állnak. A prioritások tartalmazzák a stratégia program legfontosabb 

irányultságait, amelyek a legfontosabb fejlesztési irányokra vonatkoznak. A prioritások alá 

tartoznak szerkezetileg az alprogramok és intézkedéscsoportok, amelyek hierarchikusan a 

felettük álló szint kidolgozását, annak magvalósítását célozzák. Az intézkedéscsoporton belül 

találhatóak az egyes intézkedések, projektek, amelyek megvalósítása az operatív programozás 

alapján válik lehetségessé. [Tusnádi, 2002.]  

 

Egy település fejlesztési stratégiájának kialakításánál fontos feladat a településfejlesztés 

résztvevőinek lehatárolása. A kormányzati szerveket illetően közvetetten jelen van a 

településfejlesztésben az állam, viszont meghatározó és kiemelkedő jellegű a helyi 

önkormányzatok szerepe. Ő hangolja össze a fejlesztésben résztvevő helyi szereplők 

(magánszemélyek, illetve gazdálkodó-, civil-, és egyéb szervezetek) tevékenységét, ő alkotja 

meg és hagyja jóvá a település fejlesztési koncepcióját, programját, éves tervét.A nem 

kormányzati szereplők közül fontos kiemelni a gazdálkodó és társadalmi jellegű személyeket 

és szervezeteket, akik potenciálisan részesei és támogatói a fejlesztéseknek. [Kőszegfalvi – 

Loydl, 1999.] 



6 

 

Michel Blanc azt írja, hogy a legdrámaiabb változás, amivel az utóbbi években a vidéknek 

meg kellett küzdenie, a nagymértékű kivándorlás, urbanizáció. Ez minden területen más-más 

mértékben jelentkezik. 

A városokból vidékre való költözésnek több oka is lehet: 

1. „Peri-urbanization” (rurban terek), amikor a terjeszkedő urbán települések hibrid 

átmenetet képeznek városi és vidéki környezetekben. 

2. A kiöregedő lakosság/munkaerő vidékre költözése. 

3. Alacsonyan képzett munkaerő visszavonulása, mikor munkaerejük szükségtelenné 

válik (mediterrán térségekben főleg, mint Németország, Francia ország). 

 

Változások a foglalkoztatásban: 

1. A vidéki lakosság összetételének változásai miatt (időskorúak többsége, középosztály 

és nyugdíjasok) több munkaerő igény van egészségügy és a háztartások körül. 

2. Az olcsó bérleti díjak miatt a vidéki területek tökéletesen alkalmasak a nagy 

helyigényű foglalkozásokra. Földművelés, erdőgazdálkodás és persze a turizmus. 

Manapság egyre nagyobb igény van a zöld turizmusra, különböző árfekvésekben, ez 

pedig a turizmus munkaigényének növekedésével, és fejlődésével járnak. 

3. A gyárak az alacsonyabb díjak miatt a vidéki területekre települnek inkább a városiak 

helyett. Ennek mértéke országonként változik. 

4. Napjainkban a csökkenő szállítási díjak, a rohamos mértékben fejlődő 

infokommunikáció miatt az alvállalkozók nem feltétlenül települnek az igazgatóság 

közelébe. Sokan vidéki területekre települnek, ezek informatikai kiépítései azonban 

változóak. 

5. A globalizációval az európai vidéki térségek elveszítették komparatív előnyeiket a 

városi területekkel szemben, az olcsó képzetlen munkaerővel, és az ezeket a 

munkásokat alkalmazó gyárak fejlődő országokba településével. 

6. A mezőgazdaságban dolgozók száma csökken, a termelési igény pedig gyorsabban nő, 

mint ahogy a kereslet csökken a mezőgazdasági szektorban. [Blanc, 2000.] 

 

JenniferPratt írt egy elemzést az amerikai Oregon államban végbement 1980-as évekbeli 

gazdasági változásokról. A gazdasági változások igen nagy hatással voltak a népességszámra, 

valamint az államban fen álló minden iparágra. 1989-ben az oregoni gazdasági fejlesztési 

osztály közösségi kezdeményezéseket hozott létre, ami a változásokhoz való igazodást 

kívánta elősegíteni. Oregon vidéki népességének diverzifikálnia kellett a gazdaságukat, hogy 

több lábon álljanak, és ne egy iparágtól függjenek. Hosszú próbálkozás után arra is rájöttek, 

hogy egy fejlesztés csak olyan eredményes, mint a közösség emberei, akikkel ez folytatják. 

Nem minden ember képes a kezdeményezésre, és közösségi munkára, ezért fontos 

csoportokat, szövetségeket kialakítani, ezekkel pedig hosszú távra tervezni. [Schoomaker – 

Pratt, 1997.] 
 

Az általunk készített fejlesztési stratégia két specifikus célja a falusi turizmus és a helyi 

gazdaság megerősítése, fejlesztése Látrány településen.  
 

Egy terület turisztikai vonzerejét különféle külső és belső tényezők egyaránt befolyásolják, 

mind nemzetközi, országos, illetve lokális szinten, Turisztikai fejlesztések folyamán ezeket 

befolyásolni szükséges kedvező módon, amennyiben lehetséges. A turisztikai vonzerőre és 

forgalomra ható tényezők a következők: ár versenyképesség, természeti erőforrások, politikai 

és hatósági szabályozások, turisztikai és közlekedési infrastruktúra, vendéglátóipar, 

közbiztonság, környezeti fenntarthatóság, kulturális és emberi erőforrások, háttér, az utazás és 

turizmus helyi prioritása, affinitása, egészség és közhigiénia. A turizmust kívülről befolyásoló 

hatások közé sorolhatóak az általánosan zavaró események, a területi keresletváltozás, a 
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gazdasági ciklikusság, természeti katasztrófák, terrorizmus veszélye, változó trendhatások, 

infláció, digitalizáció foka, a népesség korösszetétele, a politikai instabilitás.  [Blanke, 2013.] 

 

A vidéki turizmus legegyszerűbben megfogalmazva, a turizmus azon formája, amelynek 

színtere vidéki terület. Kiegészítésként hozzátehető, hogy amiért turistáknak nagy része városi 

lakos, a vidéki, falusi turizmus számukra új perspektívákat nyújthat a kikapcsolódásban. A 

vidéki turizmus többarcú tevékenység. Helyi lehetőségektől függően magában foglalja a 

természetben történő nyaralást, az ökoturizmust, kalandozáson, túrázáson, sétáláson, vagy 

éppenséggel mászáson, lovagláson alapuló programokat, sport-, és egészségturizmust, a 

vadászatot, a horgászatot, ismeretterjesztésen, oktatáson, örökségeken alapuló attrakciókat, 

valamint bizonyos területeken beszélhetünk etnikai turizmusról is. A vidéki turizmus 

felértékelődésének számos oka van, többek között növekszik az érdeklődés a vidéki 

örökségek megismerésére, felértékelődött a helyi gasztronómia, növekszik az egészségtudat, 

ezáltal a vidéki területek alkalmas helyszínt nyújtanak kikapcsolódásra, természetközelségre, 

rekreációra, a csendre, ugyanúgy, mint aktív pihenésre, utazásokra. [TourismStrategies and 

RuralDevelopement, 1994.] 

 

Robert Chambers ír az ő általa nevezett „vidékfejlesztés turizmus”-ról. Könyvében kifejti, 

milyen nagy problémákat jelent, a vidékfejlesztési szempontból tett látogatások a vidéki 

településeken. Ezeket a látogatásokat általában felső vezetőség alkalmazza (cégvezetők és 

tulajdonosok, miniszterek… stb.), a látogatások ideje pedig igen csak korlátozott szokott 

lenni. Megpróbálnak mindent megmutatni neki, kezdve a földművesektől, állattenyésztők, 

erdészet, nagy és kisgazdák, géppark, helyi érdemek, oktatási intézmények, egészségügyi 

intézmények. Ezen kívül ügyelnek, hogy mindenből a legjobbat lássa a vendég, a kiemelkedő 

eredményeket. Ennyi mindent egy rövid, egy napos látogatásba belesűríteni lehetetlen, csak a 

felszín érinthető, ez által a valódi helyzet felmérése lehetetlen. Sajnos az ilyen látogatások 

igen torz képet festhetnek egy vidéki területről/településről, ami nem csak, hogy nem segíti a 

fejlődést, de egyenesen gátolhatja azt. A vidék, mint gyengébb terület hozzáállás, a politika és 

imázs nagymértékű bevonása ezekbe a találkozókba pedig teljesen feleslegessé teszi őket. 

[Chambers, 2013.] 

 

A jelenlegi fejlesztési koncepció a Fonyódi Járásban fekvő Látrány települést mutatja be, 

amelynek esetében a legfőbb turisztikai vonzerőt a tőle északra fekvő Balaton nyújtja, amely 

a Belföldi turisztikai utazások kiemelt célja. A Balaton népszerűségét a családi üdülések 

lehetősége, az egészségturisztikai élmények, a vízi turizmus, az aktív kikapcsolódás, a terület 

kulturális örökségei, rendezvényei, a gasztronómia és a borgasztronómia adják. 

Infrastruktúrája kiépített, magas színvonalú, és középkategóriás szállodáival, éttermeivel, 

strandjaival szolgáltatásokat biztosít a látogatók számára. [Niklai, 2009.] 
 

A dokumentum második specifikus célja a helyi gazdálkodás és a foglalkoztatás fejlesztése. 
 

A helyi foglalkoztatás fejlesztés jellegzetessége, hogy a helyi szereplők széles körét vonja be 

egyfajta partnerségi viszonyba azzal a céllal, hogy kidolgozzanak egy stratégiát és 

megvalósítsák a szükséges intézkedéseket. Közöttük vannak önkormányzatok, oktatási és 

szakképzési intézmények, kormányzati szervek, helyi munkaadók és vállalkozói szervezetek, 

szakszervezetek és civil szervezetek. [EBF, 2009.] 

 

A vidéki gazdaságban a mezőgazdaságnak van kiemelkedő szerepe, amely alapvetően abban 

áll, hogy elősegíti a területén lévő természeti erőforrások, a termőföld és a víz kihasználását. 

Ennek ellenére meglehetősen alulrészesül a GDP-n belül, nem csak hazai viszonylatban, 

hanem nemzetközi szinten is. Bár a vidéki gazdaság egyaránt áll mezőgazdaság, és nem a 
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mezőgazdaság által generált bevételekből, jellemzően a termőföld a vidéki területek egyik 

legkiemelkedőbb erőforrása. [OECD, 2010.] 

 

"A helyi gazdaságfejlesztés célja, hogy kiépítse egy térség gazdasági kapacitását annak 

érdekében, hogy biztosítsa a térség gazdasági jövőjét és a népesség megfelelő 

életszínvonalát." [Swinburn, 2004. 11.o.] 

 

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségeit, kivitelezhetőségét a vizsgált terület gazdasági, 

szociális, és fizikai adottságai határozzák meg. Az erős helyi gazdaság felépítéséhez fel kell 

mérni a helyi gazdasági szféra erősségeit, gyengeségeit, egyéb jellemzőit, szerkezetét. 

[Swinburn, 2004,] 

 

A gazdaságfejlesztés stratégiáit külpolitikai aktualitásokhoz kötődően célszerű megalkotni. 

Az Európa Unió 2014-től 2020-ig terjedő költségvetési ciklusában a vidékfejlesztés legfőbb 

irányelvei közé tartozik az agrárgazdaság életképességének és versenyképességének fokozása, 

az élelmiszerláncok szervezése, környezet, ökoszisztéma helyreállítása, óvása, és az 

energiagazdaság, erőforrás-hatékonyság javítása.  [Hódi, 2014.] 

 

A Széchenyi 2020 program Terület és Településfejlesztési Operatív Programja (TOP) célul 

tűzte ki a térségi decentralizált gazdaságfejlesztés általi foglalkoztatás növekedést. Ehhez 

kapcsolód célkitűzések közé tartozik az önkormányzatok által hatékonyan szervezhető 

gazdaságfejlesztés, a befektetők és a lakosság számára vonzó településszerkezet kialakítása, a 

települések kulturális, és természeti örökségeire alapuló vonzerő fejlesztése, az 

önkormányzati intézmények szolgáltatásainak fejlesztése, infrastruktúrájuk javítása, szociális 

város rehabilitáció, a helyi identitástudat és összetartás elősegítése. [Farkas, 2014.] 
 

Az általunk vizsgált Látrány település közigazgatásilag a Fonyódi Járáshoz tartozik, amely 

Széchenyi Programiroda beszámolója szerint a 33. leghátrányosabb helyzetű Magyarországi 

járás. Az elmaradottság okai közé sorolható, hogy az ipari szektor részesedése átlag alatti, a 

szolgáltató szektor gyenge, a vállalkozási intenzitás alacsony. Ellenben a mezőgazdaságnak 

kedvező adottsága, tradicionális múltja van. A járás szőlő és gyümölcstermesztése jelentős, az 

értékesítésük jellemzően a kistérségen kívül történik. [Széchenyi Programiroda, 2014.] 
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3. Anyag és módszer 
 

A szakirodalmi áttekintés tömören bemutatta a helyes településfejlesztési stratégia felépítését, 

összeállításának fontos szempontjait, valamint (ahogy az Látrány települést illetően releváns) 

rövid leírást adott a vidéki turizmusról és helyi gazdaságfejlesztésről.  

 

A helyes településfejlesztési tervek kialakításához szükséges volt Látrány település jelenlegi 

helyzetének felmérése, szerteágazó szempontrendszer alapján, amelynek során törekedtünk a 

komplexitásra. A helyzetfeltárás során egyaránt alkalmaztunk primer és szekunder 

kutatásokat. A primer kutatás kérdőíves lakossági megkérdezést és szakértői ankét interjúkat 

tartalmazott. A kérdőíves felmérés lefolytatására elsősorban a közösségi oldalakat, 

másodsorban helyi papíralapú lekérdezéses módszereket használtunk 2014 őszén. A vizsgálat 

során 130 válaszadó töltötte ki az általunk készített kérdőívet, ami a település lakosságának 

közel 10 százalékát jelenti. A kérdések a fontosabb demográfiai adatok rögzítése mellett arra 

irányultak, hogy a lakosságnak milyen a kialakított képe Látrányt illetően. 

 

Az interjú célja a fejlesztési lehetőségek, célkitűzések és prioritások megalapozása. Ezen 

kutatási módszer során a térségi összefüggések, az agrárgazdaság helyzete mellett az 

ökonómiai adottságokat, a foglalkoztatást, az infrastruktúrát, a település szociális, kulturális 

kérdéseinek vizsgálatát tartottuk szem előtt. Ahhoz, hogy komplexebb módon tudjuk, 

megközelíteni a problémát és a hipotézis felállítását megkönnyítsük, a fentebb felsorolt 

kérdéseket, több oldalról is megvilágítottuk. Az egyik ilyen módszer a mélyinterjú és a 

szakértői ankét marketig kutatási módszerek ötvözése volt. A két módszert azért tartottuk 

szükségesnek kombinálni, mert a település vezetőségének 3 tagját választottuk interjú 

alanynak, akik mint vezetők egyben szakértői is a témának, és mint községbeli polgárok 

maguk is szembesülnek a hétköznapi problémákkal. E két módszer keresztezése, elég teret és 

lehetőséget biztosított az összetettebb problémák értékelésére, amit esetleg a kérdőíves 

felmérés keretei nem engedtek. Az interjú alanyok Látrány község Polgármestere, 

Alpolgármestere, és a Művelődési központ vezetője volt. Az interjú időtartalma több órát vett 

igénybe, amelysorán jegyzetet készítettünk. A kérdéseket a kérdőív alapján haladva egyszerre 

tettük fel az alanyoknak, akik egy kötetlen beszélgetés formájában fejtették ki véleményeiket. 

 

Jelen tervdokumentációhoz a helyszíni vizsgálatok 2014 novemberében történtek, 

dokumentációnk az akkori állapotokat tükrözi.   

 

A szekunder kutatás során a településről, és Fonyódi Járásról, valamit a Balaton kiemelt 

üdülőkörzetéről fellelhető, nyilvános adatok alapján készítettünk kimutatásokat. Az adatok 

forrásai főként internetes statisztikai adatokat gyűjtő és szolgáltató hivatalok weblapjai voltak, 

úgy, mint a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) honlapja, MTA Közgazdaság- és Regionális 

Tudományi Kutatóközpont, és más intézetek gondozásában lévő Erőforrástérkép, A 

Földhivatali Portál (TakarNet) internetes oldala. 

 

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településeit az ezer főre jutó vendégéjszakák területi 

nagyságának alapján mutattuk be. A turizmus térbeni koncentrációját, területi 

egyenlőtlenségét Hoover-index segítségével mértük fel, a vendégéjszakák és a települések 

lakosságának magoszlásának függvényében. A kérdőíves felmérés eredményeit 

megoszlásvizsgálatokkal, grafikonokkal, és az egyes szempontok egymással történő 

összehasonlításával végeztük el. 
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4. Eredmények 
 

A helyzetfeltárás vizsgálatának alkalmával törekedtünk a település jellemzőinek minél 

szélesebb körű, komplex felmérésére. A vizsgált szempontokat témakörök szerint 

csoportosítottuk. Ennek megfelelően a felmérés a következő szempontrendszer alapján 

történt, illetve hozott eredményt: 

 

- demográfiai helyzet 

- foglalkoztatási helyzet 

- helyi gazdaság 

- turisztikai helyzet 

- infrastrukturális helyzet, intézményi ellátottság 

- a település látványosságai, kulturális élet, szabadidőtöltés lehetőségei. 

A felmérés eredményei összefoglalva olvashatóak az „Eredmények” fejezet második felében, 

valamint a „Mellékletek”-ben található SWOT-analízis táblázatban (1. melléklet).Az 

alábbiakban kifejtésre kerülnek a helyi gazdaságra jellemző vizsgálati eredmények. 

 

Látrány település közigazgatási területének a Földhivatali Portál 2010. évi adatai szerint 

32,19%-a szántóterület, ami 718 hektáros méretet jelent. Ezáltal kijelenthető, hogy a 

szántóföldi növénytermesztés a helyi mezőgazdaság legfontosabb művelési ága. A 

növénytermesztést illetően további fontos művelési ág a szőlőtermelés, és a 

gyümölcstermelés. A kettő együttesen adja ki a közigazgatási terület 17,15%-át, ami 382,5 

hektárt jelent. A településen méretüket tekintve jelentős erdő és gyepterület található. A 

földhasználat megoszlását művelési ágak szerint mutatja be a 2. ábra. 

 

A lakossági megkérdezés alkalmávalarra kerestük a választ, hogy a válaszadók szerint milyen 

mértékben jelentkeznek Látrány településen a mezőgazdaságot érintő általános problémák. A 

kiértékelés folyamán szándékoztuk kiszelektálni a lakosság azon szegmenseit, akiknek 

feltételezhetően jobb rálátásuk van a vizsgált szempontokra. Ezért kalibráló kérdések alapján 

külön vizsgáljuk: 

- a helyben munkahellyel rendelkezők válaszait, azt feltételezve, hogy ők jobban 

érintettek a helyi gazdasági közéletben 

- a nyugdíjasok véleményét, róluk azt feltételezve, hogy élettapasztalatuk, és múltbeli 

szakmai tapasztalataik alapján eredményesen képesek megítélni a vizsgált 

szempontokat. 

 

A kérdés úgy hangzott, hogy értékelje 1–5-ig terjedő skálán, hogy milyen mértékben 

jelentkeznek problémák a vizsgált területeken. A „1” jelenti a skála alsó határát, miszerint 

egyáltalán nem jellemző a probléma, az „5”-ös jelölés azt mutatja, hogy a válaszadó szerint a 

megadott szempontot illetően súlyos problémák jelentkeznek a gazdaságban. Az 

eredményeket a 3. ábránolvashatjuk. 
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2. ábra: Földhasználat művesi ágak szerint Látrány településen 2010-ben 

 

 
(Forrás: Saját szerkesztés, Földhivatali portál – TakarNet adatok alapján) 

 

3. ábra: A helyi gazdaság megítélésének vizsgálata 

 

 
(Forrás: primer kutatás alapján saját szerkesztés) 
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A válaszadók átlagosan, közel „3”-as helyértékre jelölték a „Helyi gazdaság”, „Helyi 

természeti erőforrások” és „Nem megfelelő birtokszerkezet” szempontokat, ami azt jelenti, 

hogy ezeken a területeken ugyan jelentkeznek hiányosságok, ám a probléma nagysága 

semmiképpen sem nevezhető súlyosnak.  „4”-esre kerekíthető értéket vesznek föl a 

„Feldolgozó üzemek, integrált gazdálkodás hiánya”, „Építőipar visszaesése”, „Összefogás 

hiánya” szempontok, ami egyrészről komolyabb problémát, hiányt sejttet, másrészről pedig 

feltételezhetően igény is mutatkozik a feldolgozóüzemekre, építőiparra, összefogásra, 

integrált gazdálkodásra. 

 

A vizsgált csoportok közül a nyugdíjas korosztály értékeli a legoptimistábban a helyi 

gazdaság szempontjait, míg a legproblémásabbnak jellemzően a helyben dolgozók ítélik meg 

őket, bár a különbség nem nagy az átlagos válaszok között. 

 

A helyzetfeltárás eredményeinek rövid kivonatos összefoglalását tartalmazza az alábbi leírás, 

témakörönként. 

 

Demográfiai állapot 

 

Látrány település lakónépesség száma összességében alatta marad a Fonyódi Járás 

községeinek átlagos népességszámának. A vizsgált, 2000 és 2012 közötti ciklusban a község 

lakosságszáma 1450 illetve 1400 fő között változott, évente átlagosan 3,5 fővel csökkent. A 

népességszám a vizsgált periódusban átlagosan 100 fővel volt alacsonyabb alatt, mint a járás 

községeinek átlagos lakossága. Ezzel ellentétben a népesedés minőségi mutatóit tekintve, úgy, 

mint a korösszetétel, vándorlás, születések száma, a település kedvezőbb demográfiai 

értékeket mutat térségi környezeténél. Az öregedési index Látrányban 2000 és 2012 között 

18%-volt átlagosan alacsonyabb a járás többi községeinek átlagértékénél. Ezt, a népességi 

helyzetre vonatkozó állapotot a primer kérdőíves kutatásunk megkérdezettjei mérsékelt 

problémának ítélik meg. Országos viszonylatban a Fonyódi Járás népességszáma hasonlónak 

tekinthető azon, mondhatni vidékies járások népességszámával, melyek nem Pest megyében 

találhatóak, és nem megyeszékhely a járási központjuk. 

 

Foglalkoztatási helyzet 

 

Látrány településen a nyilvántartott munkanélküliség aránya (2005 és 2012 között 13,93%) 

kedvezőbb a Fonyódi Járás többi községének értékénél (16,56%), viszont alatta marad a járás 

városainak értékéhez képest (9,21%), melynek nagysága az országos átlaggal tekinthető 

hasonlónak. Ez arra enged következtetni, hogy a városokban élők nagyobb arányban találnak 

maguknak állást, mint a községi lakosság. A munkanélküliségi ráta, valamint a nyilvántartott 

álláskeresők száma évről évre emelkedett az általunk vizsgált időszakban, átlagosan évi 

+0,79%-kal, amely mindenképpen negatívumként értelmezendő. A munkanélküliség 

problémája elsősorban a szakmunkás iskolai végzettségű, valamint annál alacsonyabb iskolai 

végzettségű álláskeresőket érinti. A megkérdezett, településen nyilvántartott álláskeresők 

közel fele a településen kívül kíván letelepedni és állást keresni. A megkérdezettek 

mérsékelten elégedetlenek a település nyújtotta munkalehetőségekkel és jövedelemszintekkel, 

és mérsékelt problémának ítélik meg munkanélküliséget és az alacsony szakképzettséget. A 

kimutatásunk szerint a településen dolgozók, valamint más településen dolgozók 

jövedelemnagyság-arányaiban nincs jelentős eltérés. A munkahelyi ingázók egynegyede 

vállal munkát a településtől több, mint harminc kilométernyire. 
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Helyi gazdaság 

 

Látrányban az ezer főre jutó vállalkozások száma 47,72 amely a Fonyódi Járás értékeit 

figyelembe véve átlagosnak tekinthető. A mezőgazdaságot illetően a földterületek jó 

minőségűek. Primer kutatásunk során a válaszadók a felmerülő problémák nagyságát illetően 

közepesre értékelték a helyi gazdaság, és birtokviszonyok helyzetét, viszont a hozzá 

kapcsolódó ipar, összefogás, szervezett gazdálkodás helyzetét illetően komolyabb 

hiányosságokat vélnek felfedezni. 

 

Turisztikai helyzet 

 

Az általunk vizsgált időszakban a településre érkező turisták száma folyamatosan ingadozott, 

változott, a szekunder adatforrások szerint egyes években kimondottan szélsőséges értékeket 

felvéve.  A vizsgált időszakon felül, a 2013-as önkormányzati adatok mutatták a legnagyobb 

forgalmat 208 fővel.  A múltban jelentős volt a külföldi, főként a németajkú turisták 

látogatása. A kérdőíves felmérés alanyai elégedettek a Balaton közelségével, viszont a 

település nyújtotta turisztikai szolgáltatásokkal nem. Az település által kínált sport, kulturális 

és egyéb szabadidős programok mennyiségét, színvonalát átlagosnak tartják. A 

megkérdezettek szerint problémát jelent a turizmus visszaesése. 

 

Infrastrukturális helyzet 

 

Összességében megállapítható, hogy Látrány település rendelkezik a községekre jellemző 

közintézményekkel, és szolgáltatásokkal. A megkérdezett lakosság elégedett a település 

zöldterület arányával, természeti környezetével, aránylag elégedett a település és a 

zöldkörnyezet tisztaságával is. Átlagosnak ítélik meg a közintézmények minőségeit 

szolgáltatásait, a közművesítést, a közterek minőségét és a közbiztonságot. Nagy részük 

elégedetlen a település orvosi ellátásával, pénzügyi szolgáltatásainak lehetőségével. 

Megítélésük szerint mindenképp szükséges fejleszteni a közúthálózatot, a szennyvíz-, és 

csapadékelvezetést, az ingatlanokat, lakóingatlanokat, különféle szolgáltatásokat. A 

megkérdezettek nagy része összességében elégedett az önkormányzat munkájával, valamint 

fejlődőképesnek ítélik meg a települést. Az utóbbi években voltak fejlesztések, amelyek 

pályázati pénzből kerültek megvalósításra a településen. 

 

A település látványosságai, kulturális élet, szabadidőtöltés lehetőségei 

 

Látrány településen tizenegy önkéntes szervezet működik, némelyek igen komoly 

eredményeket tudhatnak magukénak. Természeti értékei közül nevezetes a Füzes-tó, valamint 

a Látrányi Ősgyep. Legfőbb épített örökség a Szent Mihály Római Katolikus Plébánia, 

valamint a copf stílusban épült református templom. A kérdőíves felmérésünk válaszadói 

szerint a helyi sportolási, kulturális és szórakozási lehetőségek körét fejleszteni, bővíteni 

szükséges. 

 

Látrány település bemutatása a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településeihez viszonyítva 

turisztikai szempontból 

 

2013-ban Látrány településen az ezer főre jutó vendégéjszakák száma 71,8 éjszaka/1000 fő 

volt, amely jelentősen elmarad a Balaton parti települések nagyságrendileg magasabb 

értékeinél (4. ábra). A Balaton Turisztikai Üdülőkörzet népességeloszlás és vendégéjszaka-

eloszlás alapján számított Hoover-indexe 2013-ban 56,68% volt. Ez az érték aránylag nagy 
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területi differenciát jelent a két mutató értékeinek egymáshoz viszonyított eltéréseit illetően. 

Elméletileg ahhoz, hogy a vendégéjszakák területi megoszlásának nagyságrendje hasonlóan 

alakuljon a népesség területi megoszlásával, a vendégéjszakák települések közötti 

megoszlásának 56,68%-os megváltozására lenne szükség. A Hoover-indexet idősorosan 

megvizsgálva elmondható, hogy a mutató értéke 55-56% között mozgott az 1993, 1998, 2003, 

2008, 2013-as években, ezért a tendencia stagnáló. Mint ahogy a térképen is látható, a térség 

turizmusának nagyságát inkább a települések Balaton-közelsége befolyásolja, mintsem a 

települések lakónépesség-száma. Emiatt a jelenség miatt Látrány település fekvése (a Balaton 

partjától  való 5 kilométeres  távolsággal) már nem számít kedvezőnek a funkcionális régión 

belül.  

 

4. ábra: Balaton Kiemelt Üdülőkörzetének Térképe az ezer főre jutó vendégéjszakák 

alapján 2013-ban 

 

 
(Forrás: saját szerkesztés, Teir és ArcGIS adatbázis alapján) 
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5. Következtetések, javaslatok 
 

A település jellemzőit SWOT analízis formájában összegeztük, majd megfogalmaztuk és 

összeállítottuk a településen jelentkező problémák rendszerét. Kerestük azt a legfőbb, átfogó 

problémát, amelyből az összes többi probléma eredeztethetővé válik. Ennek a problémának az 

"alacsony életszínvonal" elnevezést adtuk.Az általunk készített problémafa alapján építettük 

fel a fejlesztési tervek, stratégiák és prioritások rendszerét, melyet célrendszer-táblázat 

formájában mutatunk be. 

 

1. táblázat: Látrány településfejlesztési stratégiájának célrendszere 

 

Hosszú-

távú cél 

A település belső erőforrásaira támaszkodva megfelelő élhetőségi szint 

biztosítása. Tartós munkalehetőségek létrehozása az itt élők számára a 

mezőgazdaság által, valamint a térség és a Balaton közelségének turisztikai 

potenciáljának kihasználása által.  

Átfogó cél Látrány település élhetőségének javítása  

Specifikus 

célok 

Látrány település turisztikai célú 

komplex fejlesztése 

Látrány település mezőgazdaságának és 

iparának multifunkcionális fejlesztése, a 

lakosság foglalkoztatásának és szociális 

helyzetének javítása 

Prioritások I. Turizmusfejlesztés 

II. Színvonalfejlesztés 

III. Anyagi jellegű gazdaságfejlesztés 

IV. Elsősorban nem anyagi jellegű 

gazdaságfejlesztés 

V. Közhasznú tevékenységek 

Progra-

mok 

Technikai 

jellegű 

turisztikai 

fejlesztések 

Programszervezés, 

program-

menedzsment 

A helyi gazdaság 

többcélú 

fejlesztése 

Munkaszervezés, 

szociális tevékeny-

ségek 

Intézkedés

-csoportok 

Szálláshe-

lyek 

kialakítása; 

 

Közlekedési 

lehetőségek 

bővítése; 

 

Korszerű 

elektronikai 

eszközök 

alkalmazása 

Ökoturizmus, 

szabadtéri 

programok 

létrehozása 

 

Borturizmus 

elősegítése 

 

Helyi általános 

programkínálat 

fejlesztése 

 

Település-

marketing 

fejlesztése 

Az önkormányzat 

tulajdonában álló 

használaton kívüli 

egyes ingatlanok 

értékesítése 

 

Mezőgazdaság 

multifunkcionális 

fejlesztése  

 

Iparterület és 

feldolgozóüze-

mek létesítése 

 

Munka-szervezés 

 

Szociális tevékeny-

ségek 

 

(Forrás: primer kutatás alapján saját szerkesztés) 
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A célrendszerben meghatározott átfogó cél eléréséhez, Látrány település élhetőségének 

javítására összesen mintegy harminc intézkedést, projektet fogalmaztunk meg, fejtettünk ki 

(operatív programozást mellőzve), amelyeket a specifikus céloknak megfelelően kívánunk 

ismertetni: 

 

1. specifikus cél: Látrány település turisztikai célú komplex fejlesztése: 

 

Az első specifikus cél célkitűzése az, hogy vonzóvá tegye a települést az ide látogatni 

szándékozó turisták számára. Az ide érkező vendégeknek kellő minőségű és mennyiségű 

szálláshelyet, programokat, programcsomagokat kíván kialakítani a település környezeti, 

földrajzi, és kulturális adottságaira, valamint a technika fejlesztésére alapozva. Ezáltal 

bővülnének a szolgáltatások, színvonaluk javulna, melynek eredményeképpen várhatóan 

növekedne az idegenforgalom. A turizmus bővítésével új munkalehetőségekkel bővülne a 

szolgáltató szektor. A program tartalmazza a településmarketing javítását, az új programok 

népszerűsítését.   

 

A község és környéke több olyan turisztikai vonzerővel is rendelkezik, mely az 

idelátogatóknak kedvére válhat. Ezen lehetőségek kihasználása által, ismertté tételén és 

népszerűsítésén keresztül nagyobb érdeklődésre tehet szert a település. Véleményünk szerint 

három terület érdemel kiemelkedő figyelmet. 

A kulturális turizmus, melyhez a hagyományőrző rendezvények, fesztiválok tartoznak.  

Az öko-, és rekreációturizmus szerepe sem elhanyagolható a Látrányi ősgyep, horgásztavak 

iránti érdeklődése miatt.  

Végül, de nem utolsó sorban említést kell tenni a borturizmustól, mely a vidék kiváló 

minőségű borainak népszerűsítése által fellendülést hozhat az idegenforgalomban. 

 

A specifikus cél az alábbi intézkedéseket tartalmazza: 

 

− Kerékpárút kiépítése a Balatonhoz 

− Települési kisbusz rendszeresítése  

− Geocaching kialakítása 

− Wifi-zónák létrehozása 

− Elektronikus és hagyományos hirdetőtáblák és útjelzők kihelyezése  

− Tanösvények kialakítása 

− Túraútvonalak kialakítása 

− Parkerdők kialakítása 

− „Brutálfutás” szervezése a helyi terepen 

− A Dél-Balatoni Borút részévé válni 

− Pincelátogatás programok szervezése 

− Rendszeres szabadidős foglalkozások szervezése 

− Programcsomagok kialakítása  

− Iskolásoknak szóló kézműves foglalkozások szervezése  

− Reklámtevékenység a térségben  

− Eseménynaptár készítése 

− Brosúrák készítése 

− Imázs filmek készítése a településről 

− Honlapfejlesztés 
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2. specifikus cél: Látrány település mezőgazdaságának és iparának multifunkcionális 

fejlesztése, a lakosság foglalkoztatásának és szociális helyzetének javítása 

 

Látrány településen a környezeti adottságok és a földminőség megteremtik a lehetőséget a 

mezőgazdasági művelésre. Vidéki településként a község legfőbb belső erőforrása a 

termőföld. A legjelentősebb művelési ág a szántóföldi növénytermesztés, a szőlő-, és 

gyümölcstermesztés. A település külterületén fellelhetőek erdőterületek, valamint 

kihasználatlan gyepterületek, melyeknek egy része természetvédelmi területnek minősül.  

 

A második specifikus cél alapvető célkitűzése, hogy a mezőgazdaságban rejlő pontenciál 

kihasználásával álláslehetőségeket biztosítson a településen élő munkanélküli lakosság 

számára, amit a helyi gazdálkodók közreműködésével kíván megvalósítani. A célkitűzésben 

szerepel továbbá a mezőgazdaság multifunkcionális fejlesztése, bővítése. 

 

 

A második specifikus cél az alábbi intézkedéseket tartalmazza. 

 

− Földvásárlás önkormányzati célú felhasználásra 

− Húsmarha legeltetése 

− A termelés során keletkezett apríték felhasználása  

− Ipari terület kialakítása Balatonlelle ipartelepének szomszédságában  

− Gyümölcsfeldolgozók kialakítása  

− Termelői és értékesítői szövetkezet létrehozása  

− Adminisztrációs terhek csökkentése  

− Munkaközvetítő szervezet létrehozása  

− Burgonya ültetése és szociális élelmiszerként való felhasználása  

− Takarmány-növények ültetése, haszonállat-tenyésztés, elsősorban szociális 

élelmiszerként való felhasználás céljából 
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5.1.Látrányi Szociális Szövetkezet 
 

A település számos paraméterét felmérve és kielemezve igyekeztünk fejlesztési lehetőségeket, 

célkitűzéseteket és prioritásokat meghatározni. A prioritások meghatározása során a térségi 

összefüggéseket, az agrárgazdaság helyzet ökonómiai adottságait, demográfiai mutatókat, az 

infrastruktúrát, a természet- és környezetvédelmet, a település szociális, kulturális 

lehetőségeit, problémáit vettük figyelembe. Az előzőkben felsorolt paraméterek alapján 

Látrány településnek nagy kitörési pontot jelenthet egy helyi munkahelyeket teremtő és helyi 

gazdaságot megmozgató, a település fekvéséből adódó agrárágazatra épülő szociális 

szövetkezet létrehozása. Ezek mellet jelentős lehetőségeket hordoz magában, mert a jövőben 

egyre több pályázati lehetőség nyílik a szociális szövetkezetek számára, mely pályázatok 

esetében főként a feldolgozóipar lesz a prioritás. 

 

A szociális szövetkezet lényeges továbblépés a közfoglalkoztatási formából, hiszen itt már 

piaci szereplőként tud megjelenni mind a munkavállaló mind a szervezet. A szociális 

szövetkezet célja az önfoglalkoztatás, önfenntartás közös megszervezése. 

A főbb problémák, összefoglalva: 

- Strukturális munkanélküliség (munkalehetőségek hiánya, munkára való alkalmasság 

hiánya, szakképzettség hiánya, háztáji gazdálkodás visszaszorulása, termelés hiánya) 

- Szociális problémák (szegénység, gyenge közösségi kapcsolatok, kirekesztettség) 

Látrány fejlesztési programjának alapelve, hogy ezen problémahalmaz kezelése csak komplex 

megoldással lehetséges, amely ötvözi a szociális segítségnyújtást az oktatás-nevelés 

szemléletének fejlesztését, a foglalkoztatást valamin a helyi gazdaságfejlesztést a 

fenntarthatóság érdekében. A közmunkaprogram összehangolása a helyi gazdaságfejlesztéssel 

és a szociális segítségnyújtással a község teljes lakóságát célozza meg. 

Megoldás:  

Helyi gazdaság fejlesztése a közmunkaprogram, mint bázis felhasználása, szociális 

szövetkezet működtetése, a lakóság termelésre való ösztönzése, a faluból kikerülő termények, 

termékfeldolgozottság szintjének növelése helyi feldolgozó üzem létesítésével. 

 

Az intézményi környezet:  

Látrány Községi Önkormányzat a fejlesztéshez szükséges infrastruktúra (épületek, eszközök) 

jelentős részének tulajdonosa és üzemeltetője. Jelentős közfoglalkoztatási program gazdája 

mely egyelőre még nem végez termelő tevékenységet, de egy üzem beindítása esetén, minden 

erőforrás átcsoportosítható és alapanyag termelés mellett a feldolgozó üzemek működtetése is 

megoldható. Ez a közösségi gazdasági kezdeményezés kettős célt szolgálhat Látrányban. 

Egyrészt visszaadhatja a faluban a sertés-, baromfi tartás és a háztáji kertészkedés értelmét, 

másrészt kiváló minőségű a hagyományos és tájegységre jellemző íz világot visszatükröző 

termékeket állíthat elő. A szövetkezet vetőmag, - gyümölcsoltvány és csirke, - 

malackihelyező program tervezetei alapján többletjövedelemhez kívánja juttatni a község 

lakosságát. Látrányhoz hasonló településeken ma már szociális munka és aktív 

közösségfejlesztés nélkül nem képzelhető el gazdasági siker sem. A Szövetkezetnek úgy kell 

versenyképes gazdaságot építenie, hogy közben annak elemei elérhetők legyenek a 
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szegénységben élő családok számára is. A Szövetkezet tevékenységeit úgy kell 

megválasztani, hogy a tőkével nem rendelkező, hátrányos helyzetű, szakértelemmel sem 

rendelkező helyi családok is fokozatosan be tudjanak kapcsolódni a termelésbe, ezáltal 

többletjövedelemre tegyenek szert. Ugyanakkor muszáj kilépni a háztáji gazdasági méretből, 

muszáj felesleget termelni, és azt piacra vinni. Alapanyagot nem szabad eladni, hanem 

hozzáadott értékkel kell felruházni, feldolgozás útján, amely során garantálni kell a minőséget 

különböző egyedi márkákkal, brandekkel és védjegyekkel. Ehhez azonban újra meg kell 

szervezni a településen a felvásárlást. A Szövetkezet e tekintetben úgy működne, mint egy 

normál piaci vállalkozás: egycsatornás döntéshozatal, és tőkét kell befektetni, hogy működni 

tudjon. Mindehhez komoly projektmenedzseri teljesítménynek kell társulnia, és 

szakértelemnek: A Szövetkezet környezetében szükséges, hogy legyen pl: termékfejlesztő, 

élelmiszeripari szakember, hatósági állatorvos, agrárszakember…stb. 

 

A programnak nem az egyszeri állat és növény egyedek kihelyezése a célja, hanem 

hosszútávon kertészeti és álltenyésztési szakemberek folyamatos szakmai támogatásával és a 

megtermelt alapanyagok feldolgozásával az egész termékpályát végigkövetve, egy öngeneráló 

életforma kialakítása, amely képes visszaadni a vidéki élet szépséget és élhetőségét. 

Mindemellett várhatóan cél Látrány község foglalkoztatási eredményeinek javulása és a 

lakosság egészségének megőrzése.  

 

Egyéb célok: 

Elhagyott területek művelése 

Községi oktatás, tanácsadás 

Önkormányzat saját intézményeinek ellátása 
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6. Összegzés 
 

Az elkészült tanulmány célja, hogy rendszerben bemutassa a célkitűzések turizmusfejlesztési, 

gazdaságfejlesztési, valamint szervezet- és intézményfejlesztési feltételeit.A községi 

fejlesztési koncepció kialakítása során figyelembe vett elvekhez, a megfogalmazott 

célkitűzésekhez, és a kialakított fejlesztési irányokhoz igazodva a település társadalmi-

gazdasági életében pozitív hatások érvényesülhetnek.A megfogalmazott fejlesztési 

elképzelések realizálódása során növekedhet a település gazdasági versenyképessége, erősítve 

a község felzárkózásának esélyeit a fejlettebb településekhez. 

 

A megvalósuló fejlesztéseknek a következő konkrét eredményei lehetnek: 

 

 A település elérhetőségének javulása, tőkevonzó képességének javulása 

 A település gazdasági potenciájának növekedése 

 A turizmus települési adottságainak kihasználása 

 Gazdasági szervezetek működési keret feltételeinek javulása 

 Jelentős ipari (mezőgazdasági feldolgozó, és energiatermelő) potenciál létesülése. 

 

A település nyugodt fejlődésének egyik alapkövetelménye, hogy a kiegyensúlyozott 

mindennapi életvitel biztosítása a lakosság életkörülményeinek folyamatos javítása és a 

természet értékeinek ápolása mellet valósuljon meg. A koncepció ez irányú fejlesztései a 

következő változásokat generálhatják: 

 

 A mezőgazdasági termelés hatékonyságának, jövedelmezőségének növelése 

 A természeti és lakókörnyezeti állapotának minőségi javulása 

 Fenntartható környezetgazdálkodás megteremthetése 

 Megélhetési, foglakoztatási, szociális viszonyok javulása. 

 

A település fejlesztésének elengedhetetlen eszköze, hogy a településen meglévő társadalmi 

kooperációs készség növekedjen, teret adva a települési és térségi kezdeményezések 

megvalósításának. 
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Mellékletek 
 

1. melléklet: A helyzetfeltárás SWOT analízise 

 

Erősségek Gyengeségek 

- A település községi mivoltához képest 

relatíve előnyösen alakulnak a 

demográfiai mutatók  

- 2005 és 2012 között a munkanélküliség 

aránylag kisebb, mint a Fonyódi Járás 

többi községében 

- Középfokú iskolai végzettségű 

munkanélküliség jelenléte 

- Rendelkezésre áll férőhely-kapacitás a 

magánszálláshelyeken, olcsóbb áron, mint 

a Balaton parti településeken 

- Mezőgazdasági lehetőségek, szántó, 

erdő, gyümölcsös, szőlő, gyep 

földhasználati ágazatokban  

- Jó földminőség 

- Nagy mezőgazdasági termelők 

jelenléte 
- Kielégítő természeti értékek és épített 

örökségek jelenléte 

- A megkérdezett válaszadók többségének 

véleménye összhangban vannak az 

önkormányzat munkájával, 

fejlődőképesnek ítélik meg a települést 

- Kulturális-, és sportlehetőségek jelenléte 

- Kézművesség jelenléte 

- Az önkormányzat tulajdonában lévő 

felhasználatlan ingatlanok 

- Megvalósult pályázati fejlesztések 

- Látrányi pincesor  

 

- Relatív alacsony a lakónépesség száma 

-  Elöregedő népesség, csökkenő lélekszám. 

- Viszonylag magas a munkanélküliségi ráta 

növekedése. (évi átlag 0,69%)  

- Magas a szakképzetlen munkanélküliség aránya 

(44,37%) 

- A munkalehetőségek száma nem kielégítő 
- A felmérésben részt vevők, főként a településen 

dolgozók elégedetlenek a jövedelemviszonyokkal 

- Ingadozó, előre nem tervezhető vendégforgalom 

- A helyi adóbevételek, az iparűzési adó 

részaránya, és az idegenforgalmi adó alacsony az 

önkormányzati költségvetésben  

- Helyi gazdaság nehézségei 
- Feldolgozóüzemek hiánya, a gazdaság 

integritásának hiánya, igény új közművesített 

telkek kialakítására 

- Fejleszteni szükséges a közszolgáltatásokat, 

programkínálatot, javítani a lakosság 

összetartásán, moralitásán 

- Orvosi ellátás, gyógyszertár, egészségügyi 

szolgáltatások negatív megítélése 

- Pénzügyi szolgáltatások hiánya 

- Infrastruktúrafejlesztésre igényt tart a lakosság 

- Megfelelő turisztikai attrakciók hiánya 

- A település marketingje nem kielégítő 

- Önkormányzati szinten nincsen a 

településnek mezőgazdasági földterülete 

- Nincsen nagyobb vendéglátó egység, a 

falusi szálláshelyeket leszámítva  

- Kihasználatlan földterületek 

- A Balaton-felvidéki Nemzeti park 

kezelésében lévő ősgyep kihasználatlansága 
- Fejleszteni szükséges a közlekedési 

viszonyokat, tömegközlekedést 

- M7-es autópálya megközelítésének nehézségei 

- Kerékpárút hiánya 
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Lehetőségek Veszélyek 

- Balaton (Balatonlelle) – Budapest 

vasútvonal fejlődése 

- Autópálya közelsége 

- A térség nagyobb városai könnyen 

megközelíthetőek 
- Balaton nyújtotta turisztikai lehetőségek 

- Programok a Balatonnál 

- A térség pozitív arculata  

- Település sikeresen pályáz Uniós 

támogatásokra  

-A SEFAG ZRT. kezelésében lévő 

erdők 

- Dél-Balatoni Borút közelsége 

- Térség munkahelyeinek megszűnése, a 

betelepülő multinacionális cégek miatt 

- Az felmérésben részt vevő, állandó 

munkahellyel nem rendelkező lakosok 40%-a 

más településen keresne megélhetést. Főként 

Budapestre és külföldre szeretnének elköltözni 

- Látrány – Balatonlelle közötti közlekedés 

hiányosságai 

 

 

(Forrás: primer és szekunder adatok alapján saját szerkesztés) 
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2. melléklet: Látrány település problémafája 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Forrás: Saját szerkesztés primer és szekunder adatforrások alapján) 
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3. melléklet: Látrány település célfája 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Forrás: Saját szerkesztés primer és szekunder adatforrások alapján) 
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4. melléklet: Kérdőív Látrány településfejlesztési koncepciójához 

 

Kérdőív Látrány településfejlesztési koncepciójához 
 

Tisztelt Válaszadó! 

Munkánkban szeretnénk felmérni Látrány lakosságának települési komfortról alkotott véleményét egy település 

fejlesztési koncepció kidolgozása érdekében. 

Ennek a kutatásnak az elvégzéséhez kérnénk az Ön segítségét véleményének, tapasztalatainak kifejezésén 

keresztül. 

A kérdőív kérdéseire a válaszadás önkéntes és anonim. 

A felmérés eredményét feldolgozás után visszajuttatjuk a településre. 

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a nyert adatok kizárólag ezen kutatás céljára használjuk fel. 

Együttműködését előre is köszönjük! 

KRF Vidékfejlesztési agrármérnök csoport 

*Kötelező 
1. Mi jut eszébe legelőször ha Látrányra gondol? * 
(Lehet egy szó is!) 

 

2. Mióta él a településen? * 

o  1. 0-5 év 

o  2. 6-15 év 

o  3. több mint 16 év 

o  4. őslakos 

3. Mi köti a településhez? * 

 
1. Igen 2. Nem 

3.1. Itt lakom 
  

3.2. Itt dolgozok 
  

3.3. Itt tanulok 
  

3.4. Családi kötelékek 
  

4. Szándékában áll-e elköltözni? * 

o  1. Igen 

o  2. Nem 

5. Ha el kellene költöznie, hova költözne szívesen? * 

o  1. Külföldre 

o  2. Környező településre 

o  3. Kistérségen belüli településre 

o  4. Megyén belüli településre 

o  5. Régión belüli településre 

o  6. Kelet-Magyarország 
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o  7. Közép-Magyarország 

o  8. Nyugat-Magyarország 

o  9. Budapest 

6. Költözésének meghatározó okai 
(Csak abban az esetben töltse ki, ha a 4. kérdésre IGEN-el válaszolt!) 

 
1. Igen 2. Nem 

6.1. Jobb környezet 

lehetősége   

6.2. Jobb 

megközelítési 

lehetőség 
  

6.3. Jobb 

közbiztonság   

6.4. Jobb 

infrastruktúra   

6.5. Kedvezőbb 

kulturális, közösségi 

lehetőségek 
  

6.6. Kedvezőbb sport, 

szabadidős 

tevékenység 

lehetősége 

  

6.7. Kedvezőbb 

munkalehetőségek   

6.8. Jobb megélhetés 
  

7. Értékelje, mennyire elégedett az alábbiakkal a településen * 
(1-egyáltalán nem elégedett; 5-nagyon elégedett) 

 
1 2 3 4 5 

01. A természeti 

környezet      

02. Balaton 

közelsége      

03. Jó közlekedés 
     

04. Kellemes 

lakókörnyezet      

05. Jó 

szolgáltatások      

06. Közhivatali 

ügyintézés      

07. Iskola, óvoda 
     

08. Orvos, 

gyógyszertár      

09. Környezet 

tisztasága      
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1 2 3 4 5 

10. Falu tisztasága 
     

11. Zöldterület 

aránya      

12. Közbiztonság 
     

13. Közműellátás 
     

14. Kevés a helyi 

adó      

15. Emberek, 

közélet      

16. Kulturális 

lehetőségek, 

rendezvények 
     

17. Egyesületek 
     

18. 

Sportlehetőségek      

19. 

Munkalehetőségek      

20. Átlagos 

jövedelem      

21. Postai és 

hírközlési 

szolgáltatások 
     

22. Turisztikai 

szolgáltatások      

23. Pénzügyi 

szolgáltatások      

8. Milyen tevékenységekben vállalna részt a falu szebbé tétele érdekében? * 

 
1. Igen 2. Nem 

8.1. Szelektív 

hulladékgyűjtés   

8.2. Szemétszedési akciók 
  

8.3. Fásítás 
  

8.4. Parkosítás 
  

8.5. Település tisztasági 

verseny   

8.6. Társadalmi munka 
  

9. Honnan tájékozódik a helyi ügyekről, eseményekről? * 

 
1. Igen 2. Nem 

9.1. Sajtó 
  

9.2. Rádió 
  

9.3. Televízió 
  

9.4. Internet 
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1. Igen 2. Nem 

9.5. Hallomásból 
  

10. Ön szerint lakhelyén milyen mértékben jelentkeznek problémák az alábbi 
területeken? * 
(1-egyáltalán nem; 5-nagyon) 

 
1 2 3 4 5 

01. Helyi 

gazdaság      

02. Helyi 

természeti 

erőforrások 
     

03. Helyi 

infrastruktúra      

04. 

Tömegközlekedés      

05. Nagy átmenő 

forgalom      

06. Helyi 

környezet      

07. Közbiztonság 
     

08. Helyi kultúra 
     

09. Helyi 

egészségügy      

10. Helyi oktatás 
     

11. Felnőttképzés 

hiánya      

12. Bölcsődei 

ellátás      

13. Óvodai ellátás 
     

14. 

Mezőgazdasági 

termelés 
     

15. Nem 

megfelelő 

birtokszerkezet 
     

16. Feldolgozó 

üzemek hiánya      

17. Integrált 

gazdálkodás 

hiánya 
     

18. Építőipar 

visszaesése      

19. Turizmus 

visszaesése      

20. Közterek 

minősége      
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1 2 3 4 5 

21. Helyi 

alapszolgáltatások      

22. Helyi 

kommunális 

szolgáltatások 
     

23. Hivatali, 

hatósági 

ügyintézés 
     

24. Összefogás 

hiánya      

25. Átlagos 

jövedelem      

26. 

Munkanélküliség      

27. Alacsony 

szakképzettség      

28. Népességi 

helyzet      

29. Elvándorlás 
     

11. Mennyire tartja fontosnak a következő beruházásokat? * 
(1-egyáltalán nem fontos; 5-nagyon fontos) 

 
1 2 3 4 5 6 

01. Belső 

útépítések, 

felújítások 
      

02. Közúthálózat 

fejlesztése       

03. 

Csapadékelvezető 

csatornák 

felújítása 

      

04. Kerékpárút-

hálózat 

karbantartása, 

bővítése 

      

05. Játszóterek 

felújítása, 

fejlesztése 
      

07. Lakások 

felújítása       

08. Összközműves 

telkek kialakítása       

09. Szociális 

otthon kialakítása       

10. Kulturális, 

sportolási,       
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1 2 3 4 5 6 

szórakozási 

lehetőségek 

megteremtése 

11. 

Idegenforgalmi 

fejlesztések 
      

12. 

Alapszolgáltatások 

fejlesztése 
      

13. Informatikai 

fejlesztések       

14. Szelektív 

hulladékgyűjtés       

15. 

Szennyvízhálózat 

kiépítése 
      

16. A település 

honlapjának 

fejlesztése 
      

12. Megítélése szerint melyik jelző fejezi ki legjobban a település fejlődését? * 

o  1. Gyorsan fejlődő 

o  2. Mérsékelten fejlődő 

o  3. Nem változik 

o  4. Mérsékelten visszaesett 

o  5. Erősen hanyatlik 

13. Vannak-e a településen megőrzésre érdemes hagyományok? * 

o  1. Igen 

o  2. Nem 

14. Ha igen, mik ezek? 

 

15. Mennyire elégedett a helyi önkormányzat munkájával? * 

o  1. Nagyon 

o  2. Inkább elégedett 

o  3. Semleges 

o  4. Inkább elégedetlen 

o  5. Elégedetlen 

16. Tud együttműködésben megvalósult fejlesztésekről, közösen szervezett 
rendezvényekről az Ön települése és a szomszédos települések között? * 

o  1. Igen 

o  2. Nem 
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17. Ha igen, mik voltak ezek? 
(Csak akkor töltse ki, ha a 16. kérdésre IGEN-el válaszolt!) 

 

18. Rendelkezik munkahellyel? * 

o  1. Igen 

o  2. Nem 

19. Ha igen, milyen messze lakik a munkahelyétől? 

o  1. 0-10 km 

o  2. 11-30 km 

o  3. 31-50 km 

o  4. 51-100 km 

o  5. Több mint 100 km 

20. Milyen gyakran szokta a bevásárlást az alábbi településeken intézni? * 
(1-soha; 5-nagyon sűrűn) 

 
1 2 3 4 5 

1. Helyben 
     

2. Környező 

községben      

3. Közeli 

kisvárosban      

4. 

Megyeszékhelyen      

21. Mivel tölti legszívesebben szabadidejét? * 

 

22. Az Ön neme? * 

o  1. Férfi 

o  2. Nő 

23. Mikor született Ön? * 
(Pl.: 1965) 

 

24. Az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? * 

o  01. Nincs befejezett általános iskola 

o  02. Befejezett általános iskola 

o  03. Szakmunkásképző, szakiskola 

o  04. Szakközépiskola 

o  05. Gimnázium 

o  06. Felsőfokú szakképzés 

o  07. Főiskola 
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o  08. Egyetem 

o  09. OKJ-szakképzés 

o  10.Technikum 

25. Az Ön foglalkozása? * 

o  01. Tanuló 

o  02. Alkalmazott (teljes vagy részmunkaidőben) 

o  03. Gyes, gyed (van munkahelye) 

o  04. Gyes, gyed (nincs munkahelye) 

o  05. Saját vállalkozásban dolgozik 

o  06. Alkalmi munkákból, megbízásokból él 

o  07. Munkanélküli 

o  08. Háztartásbeli 

o  09. Közmunkából, közhasznú munkából, közcélú munkából él 

o  10. Szociális segélyekből él 

o  11. Nyugdíjas 

o  12. Rokkantnyugdíjas 

o  13. Sohasem dolgozott 

26. Az Ön jövedelem? * 

o  1. 0-50.000 Ft 

o  2. 50.000-100.000 Ft 

o  3. 100.000-150.000 Ft 

o  4. 150.000-200.000 Ft 

o  5. 200.000-250.000 Ft 

o  6. 250.000-300.000 Ft 

o  7. 300.000 Ft fölött 

27. Ön szerint milyen intézkedések javíthatnának legjobban a lakosok 
életkörülményein? 

 

 

 


