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"… a változások csak akkor 
következnek be, amikor valami 
olyat teszünk, ami abszolút nem 
illik bele az általunk megszokott 
világba.„    
/Paulo Coelho/



Hegyháti Járás

A Leghátrányosabb helyzetű 
kistérségek egyike:
5 mikrotérség
11 zsáktelepülés
2,  5000 fő alatti város
22,  500 fő alatti törpefalu
14,5 %-os munkanélküliségi ráta



320 fő

Belterület: 65 Ha 
Külterület: 1235 Ha

1  Művelődési Ház- Teleház- Könyvtár- IKSZT

1 Őszi-Fény Idősek Otthona

1 Falugondnoki Szolgálat

1 Közös Hivatali Kirendeltség

4 vállalat

− Pick Szeged Zrt

− Baranya Tégla Kft

− Mecsek Baromfi Kft

− Sertáp Kft

− Alsómocsoládi Gabona Kft

26 mikro vállalkozás

Aktív munkahelyek száma: 450



➢ 7 bejegyzett civil szervezet:
– Alapítvány Alsómocsoládért

– Alsómocsoládiak Baráti Köre
– Alsómocsoládi Polgárőr Egyesület

– Őszi Fény Alapítvány
– Alsómocsoládi Sport Egyesület
– Magyar Európa Park Szövetség
– Hét Patak Gyöngye Natúrpark

– Köz-Tér-Háló Alapítvány

➢ 3 informális szervezet:
• Demokratikus Alsómocsoládi Gyermek-és Ifjúsági 

Önkormányzat
• Alsómocsoládi Foltvarró Klub

• Május Kugli Egylet

➢ 3 Nonprofit Kft:
• Alsómocsoládi Község Fejlesztő- és Szolgáltató Nonprofit 

Kft
• „Mocsolád-Civilház” Szociális Szolgáltató, Oktatási- és 

Szabadidő Szervező Nonprofit Kft
• Alsómocsoládi Cognitív Mentor Nonprofit Kft

➢ 3 Gazdasági Társulás:
• Alsómocsoládi I. számú Erdőbirtokossági Társulás

• Alsómocsoládi Tótulajdonosok Társulása
• Falugazda Szociális Szövetkezet



Innovatív Önkormányzatok 
Klubja



Innovációs Díj Tallinn 2016



„Magunk kenyerén”
Mezőgazdaság élénkítő  

programelem



Életre kelt az új álom- Smart Village műhely

2016. május 03.



NEM!!



Alsómocsolád definíciója
Okos Falu

➢ Közösségi alapon szerveződő kezdeményezés

➢ Az információs technológiák adta lehetőségeket hivatott hasznosítani a
vidéki térségekben.

➢ A kezdeményezés lényege: a közösségi erőforrások összekapcsolása
információs technológiai vívmányokkal.

➢ Megvalósulásának hozadéka: határokat bont a vidékiek számára sokszor
nehezen átlátható a modern nagyvárosi világ, és a falusi életmód között.

➢ Eszközei révén segíti a demográfiai egyensúly kialakulását, a korábbi
elöregedési és népességcsökkenési trendek pozitív irányba fordítását.

➢ A vidéki környezetben élőket felruházza azzal a tudással, melynek révén a
fejlesztéseket és új technológiai vívmányokat valóban kezelni tudják.

➢ Az okos falu olyan nyitott, együttműködő, és befogadó közösség, mely
megmutatja a vidéki élet valódi értékeit és magasabb szinten újrateremti
a vidéki életformát.



Keressük az „okos” megoldásokat
Digitális Jövő Települési Hálózat

Az okos falu közösségi alapon szerveződő

kezdeményezés, amely az információs technológiák adta

lehetőségeket hivatott hasznosítani a vidéki

térségekben. A kezdeményezés lényege a közösség

erőforrásainak összekapcsolása az információs

technológia eszközeivel.

Az okos falu nyitott, együttműködő és befogadó

közösség, mely megmutatja a vidéki élet valódi értékeit

és magasabb szinten újrateremti a vidéki életformát.

✓ létrejött egy szellemi műhely
✓ megalakult a Digitális Jövő Települési Hálózata
✓ keressük az új utakat és együttműködő partnereinket



Okos öko-szociális falvak pilot 
project  (AGRI-2017-EVAL-08)

•



Fő célkitűzés

• 1. Feltérképezni a vidékben rejlő lehetőségeket és a 
főbb kihívásokat az Unión belül;

• 2. Meghatározni az „okos falvak” fogalmát;

• 3. A „jó gyakorlatok” meghatározása és kidolgozása 
tíz konkrét példán keresztül; 

• 4. Meghatározni az okos falvakká válás főbb 
lépéseit hat esettanulmányon keresztül. Ezek során 
az érintettek bevonásával egy cselekvési terv készül, 
amely hozzájárul majd az okos öko-szociális faluvá 
váláshoz.



Idő ütemezés

➢ Skype konferenciahívás – ideális esetben a következő hét 
(július 9-től) vége felé (pl. 12-e) 

➢ Első látogatás (~2 nap) – Július 24-25.

➢ A második helyszíni látogatás előkészítése – Július vége –
Augusztus közepe 3-4-5

➢ Második helyszíni látogatás (~3 nap) – Augusztus 22-24.

➢ Brüsszeli konferencia 2019 Február 20-21

➢ A konferencia célja a projekt eredményeinek értékelése a 
tanulmányban szereplő települések képviselőinek és az 
Európai Bizottság szakértőinek a bevonásával.

•



Fejlesztési területek

➢Környezeti fenntarthatóság (Marietta)

➢Életminőség (Anikó)

➢Közlekedés (Zsuzsa)

➢Gazdaság(Laci)



Roadmap
 

Fighting depopulation

Communication, marketing and cooperation

Raising awareness and improving cooperation (internal and 
with the micro-region)

Housing
Quality 
of life

Services Commu
nities

Letelepedés, helyben 
maradás

Lakhatás Jövedelem
Szolgáltatás

ok
Közösség

Fejlesztéspolitika

Térségi együttműködés

Humánerőforrás fejlesztés

Kooperáció, koordináció, kommunikáció, marketing



Munkadefiníció

18

„Az okos falvak olyan vidéki közösségek, amelyek innovatív megoldásokat 

dolgoznak ki helyi problémáik kezelésére. Már meglévő helyi erősségekre 

és lehetőségekre építve kezdenek neki területük fenntartható 

fejlesztésének. A gazdasági, szociális és környezeti stratégiáik 

kidolgozásában és kivitelezésében részvételi megközelítést alkalmaznak, 

előmozdítják az innovációt, és hasznosítják a digitális technológiákban 

rejlő lehetőségeket. Az okos falvak társulnak és együttműködnek más 

vidéki vagy városi közösségekkel és szereplőkkel. Az okos falu stratégiák 

épülhetnek már meglévő kezdeményezésekre, és különböző köz- és 

magánforrásokból nyerhetnek támogatásokat."



Okos Térség
• A kezdeményezés lényege a

közreműködő települések
közösségi erőforrások
összekapcsolása információs
technológiai vívmányokkal. A
megvalósulás hozadéka, hogy
határokat bont a vidékiek
számára sokszor nehezen
átlátható modern nagyvárosi
világ, és a falusi életmód között.
Eszközei révén segíti a demográfiai
egyensúly kialakulását, a korábbi
elöregedési és
népességcsökkenési trendek
pozitív irányba fordítását.



Brüsszeli felkészülés



Smart Villages pilot project 
Brüsszel



Alsómocsolád (Hungary)



A kozosseg egyutt dolgozott a negativ trend megforditasan

• Helyi szolgaltatasok fejlesztese

• Turizmus fejlesztese, szolgaltatasok, szallas

• Innovativ idosellatas

• Jovo szovo muhely – telepules tamogatasa

• Regionalis kooperacio es emberi eroforrasok
fejlesztese

• Okos falu/terulet letrehozasa az
eletszinvonal fejlesztesere



Egy integralt (osszetett?) feladat…

• Az okos falu a lakossag helyi szuksegletein alapul

• Az informaciohoz es tudashoz valo hozzaferes szukseges az okos

megoldasokhoz

• Az okos fejlesztesek hatnak a helyi emberi eroforrasokra es

infrastrukturalis elemi is vannak

• A gyors technologiai fejlodes miatt szukseges a fejlesztesek gyors

megvalositasa



A javaslataink:

• Egszeru, konnyen elerheto tamogatas, a telepules meretere es

fejlettsegere szabva

• Egyablakos ugyintezes integralt fejleszteshez EU-s szintu

szabalyozason keresztul

• Okos terseg tanacsadoi halozat letrehozasa az informacio es tudas

elerhetove teteleert

• Komplex fejlesztesi program letrehozasa agilis projektmenedzsment

metodologia alapjan



Megfelelo technologiai megoldasok agilis modszertannal

• Az erintettek bevonasan alapul, nem elore
definialt folyamatokon

• Okos megoldasokat hoz letre, nem
reszletes dokumentaciot

• A fejlodes az erintettek szuksegleteinek
folyamatos felmeresen alapul, nem egy
elore kidolgozott terven

• Elokesziti a kozosseget a valtozasokra





Okos falu, okos térség

Varga Péter, közszolgálati CMC

2019.04.05 tartott

Előadása  alapján



Az EU „smart villages” kezdeményezés önálló 
fejlesztési keretet biztosítana

• A „smart villages” kezdeményezés célja a vidéki népesség fogyás megállítása, az 
életminőség javítása, innovatív és digitális megoldások felhasználásával

• A kezdeményezés önálló fejlesztési kerettel rendelkezne, amelyet az EU több 
alapjából biztosítanának (EMVA, ERFA, ESZA)

• A finanszírozáshoz több javaslatot tettünk, amelynek lényege az agilis fejlesztési 
és projekt módszertan

• Nincsenek kész megoldások, így az igények mentén kell indítani a fejlesztéseket 
és folyamatosan gyűjteni és meg kell osztani a tapasztalatokat

• Az „okos” falu alapja a tanulás, a változási képesség és a komfort zóna 
elhagyása

• Kiemelt szempont a gazdasági fenntarthatóság (üzleti terv)



Alapvetések
• Az „okos” falu nem kicsi smart city
• Az „okos megoldások” nem azonos a digitális megoldásokkal, 

vagyis az „okos” falu, térség nem digitális falu, térség
• Az „okos” megoldások, nem azonosak a meglévő folyamatok, 

működés digitalizálásával
• Az „okos” megoldások a digitális megoldásokat felhasználva 

– új kapcsolatokat hoznak létre
– új adatokat, információkat, ismereteket eredményeznek
– új működést, folyamatokat alakítanak ki
– új szervezeti struktúrákat hoznak létre

• Az „okos” falu, térségre nincsenek kész megoldások, minden 
településnek, térségnek mások a szükségletei, mások a 
megoldások

• A sikeres fejlesztési projektek a helyi igényekre alapulnak



Az „okos” falu, térség 
fejlesztésének kiemelt szereplői

• Falu, térség (helyi hálózat)

– Helyi, térségi lakosok, civilek, vállalkozások, 
szervezetek

– Térségi önkormányzatok, testületek, 
polgármesterek

– Térségi kulcs emberek

– Térség közszolgáltatások vezetői

• Egyetemek, kutató intézetek

• Innovatív vállalkozások, szállítók, szolgáltatók

• Kormányzati szervezetek

• Szakmai szerveztek 



A szereplők egyike sem rendelkezik 
a megoldás ismeretével

• Az egyedüli megoldás az együttműködés, a rész 
tudások és tapasztalatok megosztása, a közös tanulás

• A legtöbb tudás a megoldásokat működtető „okos” 
falvakban és térségekben keletkezik

• A tudáshoz való hozzáférés szükséges az „okos” falu 
hálózat létrehozása

• A nemzeti „okos” falu hálózat tagjai az előző oldalon 
felsorolt szereplők

• A hálózat működtetéséhez, az együttműködés 
megvalósításához  innovációs központ létrehozása 
szükséges



Elmebaj az, amikor újra meg újra ugyanazt a 

dolgot csináljuk, de más eredményre 

számítunk.



Köszönöm a figyelmet!
Dicső László

Polgármester
7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21

Tel: +36-72/451-748

Mobil: +36-30/916-4231

E-mail: mocsolad@t-online.hu

WEB: www.alsomocsolad.hu
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