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Bevezető 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége, mint határon túli magyar szervezet, az 

elsők között ismerte fel és fogalmazta meg azt a fontos tényezőt, hogy egy-egy leszakadt 

nemzetrész fennmaradásának alapvető feltétele az adott ország gazdasági életében való aktív 

szerepvállalása, saját gazdaságának folyamatos fejlesztése és olyan szinten való tartása, amely 

meghaladja, de legalább eléri annak az országnak a gazdasági színvonalát, amelyben él. 

Éppen ezért, még a térségben dúló háború kellős közepén, 1994. január 16-án az akkori 

Magyar Földművelésügyi Minisztériumhoz, a Magyar Parlamenthez, valamint a 

Külügyminisztériumhoz címzett levelében - többek között - a következőket fogalmazta meg: 

„Támogatásra fogunk szorulni a háborús károk szanálásában, az árutermelés, a gazdálkodás 

beindításában, az ezekhez szükséges anyagi javak: alapanyagok, anyaállatok, gépek és 

berendezések, technológiák biztosításában. Külön kiemeljük a kölcsönös gazdasági érdekek 

alapján történő magyar tőkebefektetés fontosságát a Baranya-háromszög mezőgazdaságába, 

a mezőgazdasági és élelmiszeripari vertikumba, közös horvát-magyar (horvátországi magyar-

magyar) vállalatok létesítése formájában is a termelés, értékesítés, szolgáltatás területén. Így 

elejét vehetnénk a leszegényedett magyar őslakosság gazdasági peremhelyzetbe kerülésének, 

amelynek ténye veszélyeztetné túlélésünket. Szorgalmazzuk a megfelelő oktatási intézmények, 

kutatóintézetek közötti együttműködést, ezek magyar segítséggel történő alapítását. Segítséget 

várunk a szakemberek képzésében is. Reméljük, hogy a fentiekre, bízva az igazságos 

rendezésben, hamarosan sor kerülhet, és a részleteket, már Önökkel együtt, kidolgozhatjuk.” 

Tehát az akkori sajnálatos helyzetünk is hozzájárult a korai felismeréshez: elengedhetetlen az 

anyaországra való támaszkodás, annak erkölcsi, politikai és - szükség szerinti - anyagi 

támogatása, amely természetesen nem maradhat egyoldalú, hanem a mindenkori 

lehetőségeink szerint azt viszonozni is fogjuk. 

Az azóta eltelt viharos és nehéz gazdasági esztendők csak megerősítettek bennünket a 

fentiekben, abban, ha van egy kidolgozott jövőképünk, folyamatosan növekvő viszonylagos 

gazdasági erőnk, akkor azzal együtt fog növekedni erkölcsi tartásunk, erősödni 

nemzettudatunk és hitünk a megmaradásban, a számbeli fogyatkozásunk megállításában. 

A fenti gondolatok jegyében fogalmaztuk meg a HMDK saját (egyben a horvátországi 

magyarság egészének is) gazdasági stratégiáját az elkövetkezendő öt esztendőre. 

 

 

 

 



5 
 

 

 

1. A célterület földrajzi határai 

Eszék-Baranya megye (4149 km
2
), illetve Kórógy település és vonzásköre (cca. 50 km

2
) a 

szomszédos Vukovár-Szerém megyéből. 

A megye területe 4149 km
2
 (Horvátország területének 7,3%-a).                                                                      

Lakóinak száma 305.032 fő (Horvátország lakosságának 7,45%-a), ebből a magyar 

nemzetiségét vállaló lakosok száma cca. 8240 fő (a megye lakósságának 2,70%).                                                                                                                                                                      

Eszék-Baranya megye Horvátország harmadik legnagyobb megyéje, közigazgatási központja, 

Eszék (Osijek) pedig az ország negyedik legnagyobb városa, lakóinak száma 108.048 fő. 

A továbbiakban csak Eszék-Baranya megyét és annak adottságait tárgyaljuk, hiszen a 

megyével, annak településeivel kapcsolatos minden megállapítás nagyrészt vonatkoztatható a 

megyehatár túloldalán található Kórógyra is. 
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2. Helyzetelemzés 

      2.1. Természeti erőforrások, adottságok, infrastruktúra 

Földrajzi fekvése: A Pannon-síkság déli részén, Horvátország északkeleti részén terül el.  

Északon Magyarország, keleten Szerbia, délen Vukovár-Szerém és a Bród-Száva mente 

megyék, nyugaton pedig a Verőce-Dráva mente és a Pozsega-Szlavón megyék határolják. 

Közigazgatása: 7 városi és 35 járási önkormányzatban valósul meg, amelyek összesen 

264 települést foglalnak magukba: 67 település tartozik a városi önkormányzatok, 197 

pedig a járási önkormányzatok hatáskörébe. Egy-egy önkormányzati egység (város vagy 

járás) alá tartozó lakosok száma igen változó, de az önkormányzati egységek többségét 

(cca. 70%-át) az átlagosan 5000 fős lélekszámú járások képezik (1. ábra: a megye járásai).                                                                                                                                         

 

1. ábra. A megye járásainak térképe
*
. 

          

                                                           
*
 Eszék-Baranya megye fejlesztési stratégiája 2011-2013 
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2. ábra. A megye városainak elhelyezkedését mutató térkép
*
 

 

A megyét Eszék-Baranya Megye Közgyűlése, zsupánja és a megye testületei irányítják.  

 A megye közigazgatási testületei: 

Megyei titkárság 

Fejlesztési ügynökség 

Közfinanszírozási osztály 

Gazdasági és mezőgazdasági osztály 

Területfejlesztési, építésügyi és környezetvédelmi osztály 

Oktatási-művelődési és sportosztály 

Egészségügy és a szociális ügyek osztálya 

Jogi és igazgatási osztály 

Közös ügyek szolgálata 

 

 

 

 

                                                           
*
 Eszék-Baranya megye fejlesztési stratégiája 2011-2013 
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Éghajlata:   A Köppen-féle besorolás szerint Cfwbx formulájú, amely mérsékelten meleg, 

esős éghajlati viszonyokat jelent. Havi középhőmérséklete 10C
°
, a leghidegebb hónap a 

január, amikor -25C
°
 alá is süllyedhet a hőmérséklet, a legmelegebb pedig a július, illetve 

augusztus, amikor 40C
°
 feletti hőmérsékletek is előfordulhatnak.                                                                                                    

A levegő havi átlagos nedvességtartalma 73-90% közötti, a legmagasabb januárban, a 

legalacsonyabb pedig júliusban. Az évi átlagos csapadékmennyiség 609-792 mm, 

viszonylagosan kedvező, a vegetációs időszakban szinte optimális megoszlásban, nagyobb 

ingadozások nélkül.  Rendszeresen érvényesül az a népi mondás, hogy a „májusi eső 

aranyat ér”.                                                                                    

Júniustól (májustól) szeptemberig (októberig) a napok fagymentesek.                                                                                                 

A széljárás mérsékelten változó.                                                                                                          

Mindezek ismeretében elmondható, hogy a megye éghajlati viszonyai igen kedvezőek a 

termésbiztonság és a magasabb minőség elérhetőségének tekintetében, lehetőséget biztosít 

a mezőgazdasági kultúrák széles körű választhatóságára. 

 

 

Alkalmazhatósági 

kategória 

Relatív 

megfelelőség 
Összesen (ha) Erdők nélkül 

Erdők nélküli 

rész (%) 

N2 0-20 0 0 0% 

N1 20-40 65.429 51.752 17% 

P3 40-60 130.729 86.142 29% 

P2 60-80 179.448 132.790 44% 

P1 80-100 37.855 30.773 10% 

Összesen (ha)  413.461 301.457 100% 

 

1. táblázat
*
 

 

 

 

 

 

                                                           
*
 Boris Đurđevid disszertációjából (Eszék-Baranya megye fejlesztési stratégiája 2011-2013) 
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Talajviszonyai: Az 1. táblázat kategóriákba foglalva mutatja - az erdős területek nélkül - a 

megye talajainak megművelhetőségét: P1 jól megművelhető, P2 megművelhető, P3 

korlátozott mértékben megművelhető mezőgazdasági terület, N1 a megművelésre 

ideiglenesen alkalmatlan, N2 a megművelésre tartósan alkalmatlan terület. 

                                                                                                                     

Vizei, vízgazdálkodása: A megye felszíni vizeinek meghatározója a két nagy folyó, a 

Duna és a Dráva, amelyek begyűjtik a kisebb folyók, patakok, felszíni vizeket elvezető 

csatornák vizét. Természetes (pl. a Kopácsi-rét tavai) és mesterséges tavak, valamint a 

mocsaras, ártéri területek is gazdagítják a felszíni vizek mennyiségét.                                                                                                                                                     

A megye talajvizekben sem szűkölködik, azok viszonylag könnyen elérhetők, feltárhatók.                                                           

Az első vízhordó réteg ivóvízként való használatra rendszerint alkalmatlan, ahhoz a 

második, vagy az azt követő rétegekig szükséges lejutni.                                                                                                   

 A városok fejlett vízvezeték-hálózattal rendelkeznek, de a települések többsége, főleg a 

városoktól távolabbiak még nem rendelkeznek vízvezeték-hálózattal. Ezeken a 

településeken a háztartások legtöbbje saját víznyerő rendszert létesített (fúrt kúttal). 

 

Természetes erdők: Eszék-Baranya megye erdővel borított területének nagysága 99.928 

hektár (az összterület 27%-a), ez alacsonyabb az országos átlagnál, viszont nagy része 

kitűnő minőségű tölgyes. Az árterületeket fűz, nyár és kőris ligeterdők gazdagítják. Az 

erdők 8,57%-a magántulajdon, 91,43%-a pedig állami tulajdon. 

 

Természetes állat- és növényvilága: A megyének igen gazdag a növény- és az állatvilága, 

különösen a nagy folyók mentén fekvő árterületek, mocsarak, amelyek közül külön 

kiemelkedik a világhírű Kopácsi-rét Természetvédelmi Park, Európa talán leggazdagabb 

állat-és madárvilágával. A több mint 300 madárfaj mellett nagy a szarvas-, őz- és 

vaddisznóállománya, de jelen van az aranysakál, a vadmacska és minden olyan apróvad, 

kisemlős, folyami és állóvízi halfajta, amely Európában megtalálható, fellelhető, de így 

együttesen csak nagyon kevés helyen és nem ilyen egyedszámban. 
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Ásványkincsei: Ami jelentős mennyiségben található, és kiaknázása folyamatos: 

termálvíz, az építőipari kő és homok, agyag a tégla- és cserépgyártáshoz, bizonyos 

mennyiségű gáz és nyersolaj (nyolc nyersolaj- és egy gázlelőhely). 

 

Úthálózata: Földrajzi fekvése jelentős közlekedési útvonalak kiépítésének ad, illetve adott 

lehetőséget. Összeköt két nagy földrajzi egységet, a Pannon-medencét a Dinári-

hegyvidékkel, 500 kilométeres körzetén belül pedig elérhető több jelentős európai régió, 

így a Közép-európai, a Kárpátok és az Alpok régiója, valamint a Balkán (3. ábra). 

                             

 

3. ábra
*
 

                                                   

                                                            

A 3. ábrán a főbb közlekedési irányok láthatók (zárójelben az elérhető szomszédos 

országok): 1. Száva menti útvonal (Szerbia-Szlovénia), 2. Dráva menti útvonal (Szerbia-

Szlovénia), 3. Verőce-Okučani útvonal (Magyarország-Bosznia), 4. D. Miholjac-Sl. Brod 

útvonal (Magyarország-Bosznia), 5. Pélmonostor-Eszék-Djakovo útvonal (Magyarország-

Bosznia), 6. Pélmonostor-Eszék-Ţupanja útvonal, (Magyarország-Bosznia-Szerbia), 7. 

Pélmonostor-Eszék-Erdőd útvonal (Magyarország-Szerbia). 

Ezen belül a főbb közúti irányok, nemzetközi útvonalak:  A3-as autópálya (Száva mente: 

Szerbia, Szlovénia), D2-es főút (Dráva mente: Szerbia-Szlovénia), D7-es főút 

(Pélmonostor-Eszék, leágazás Bosznia és Szerbia felé). 

 

                                                           
*
 Eszék-Baranya megye fejlesztési stratégiája 2011-2013 
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Kiépítés alatt van az A5-ös autópálya - része a V/C Páneurópai korridornak -, amely 

összeköti Budapesten, Pélmonostoron és Eszéken keresztül Észak-Európát az adriai 

térséggel.   Az autópálya egy része (Eszék-Djakovo-SreĎanci) már megépült.                                                            

A megyei, valamint a helyi jelentőségű utak együttes hossza 1220,58 km, amiből 957,79 

km (78%) rendelkezik modern útburkolattal (aszfalt, beton, kőkocka), a maradék 22% 

útburkolat-felújításra, megépítésre vár, ami még a horvátországi megyék viszonylatában is 

nagyon rossz arányt jelent. 

 

Vasúti közlekedése: A megyének 4 olyan vasútvonala van, összesen 100,135 km 

hosszúságban, amely nemzetközi útvonal része, így mind az utasforgalomban, mind az 

áruforgalomban nemzetközi jelentőséggel bír. Ezen kívül még két regionális jelentőségű 

vasútja - összesen 104,363 km hosszúságban -, és három helyi jelentőségű vasútja van, 

összesen 48,972 km hosszúságban. 

A megye mindösszesen 253,470 km hosszúságú vasútvonalain 31 vasútállomás található. 

Gazdasági szempontból legfontosabb vasútvonala része a Páneurópai Korridornak (V/C), 

amely Budapesten át az észak- és a közép-európai régiókat köti össze Bosznián keresztül 

az Adriai-tengerrel (Ploče kikötő). A megye közútjai és vasútvonalai a 4. ábrán láthatók.                                                                                                                                                             

 A korridor hossza 809,1 km, amiből Magyarországon 277,3 km (34,3%), 

Horvátországban 125,2 km (15,5%), Bosznia-Hercegovinában 406,6 km (50,2%) 

található.  

A horvát rész modernizálásának már 2007-ben be kellett volna fejeződnie, de a 

munkálatok sajnos még ma is tartanak (háborús károk), vagy inkább állnak (Bosznia-

Hercegovinában a helyzet valószínűleg még ennél is rosszabb). 

Vízi utjai: Hajózása a Dunához és a Drávához kötődik. 

A Duna a megye teljes hosszán hajózható nemzetközi vízi út, de a megye területén 

egyelőre egy kikötője van, a most létrehozott kiskőszegi (batinai) kikötő. 

A Dráva majdnem teljes Eszék-Baranya megyei hosszában hajózható, nemzetközi vízi út. 

Kikötői Eszéken: Eszék kikötő, Öreg tranzit kikötő, Téli kikötő, valamint egy-egy 

utasforgalmi kikötő Eszéken, Belišćén és Donji Miholjacon. 
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A folyami hajózás komoly gondokkal küzd, jószerint csak állagmegőrző, fenntartó 

munkálatok vannak, pedig az eszéki Tranzit kikötő a háború előtt az ország második 

legnagyobb áruátrakó kikötője volt Rijeka után. 

A folyami hajózásban rejlő potenciálok jelenleg kihasználatlanok. 

 

 

 

Légi forgalma: Az eszéki légikikötő az európai légi forgalom része. Utasforgalmi 

épületrendszere, terminálja van, nyitott és fedett raktárakkal. 

 

 

 

4. ábra
*
 

                                         

      

     

                                                           
*
 Eszék-Baranya megye fejlesztési stratégiája 2011-2013 
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      2.2. Demográfiai helyzetkép 

A legutóbbi, 2011-es népszámlálási adatok szerint a megye lakóinak száma 305.032 fő, 

ebből a magyar nemzetiségű állampolgárok száma 8240 fő (2,70%). 

A lakosság nagyobb része a megye 7 városában, illetve annak vonzáskörében él. A tisztán 

falusi és a tisztćn városi környezet mellett megtalálható az átmenet is: a már nem falusi, 

de még nem is városi jelleg. 

Az utolsó ötven esztendőben a megye lakóinak száma 1991-ig (a háború kitöréséig) 

emelkedett, azóta pedig folyamatosan csökken (5. ábra). 

 

 

 

 

5. ábra
*
 

 

 

 

 

                                                           
*
 Eszék-Baranya megye fejlesztési stratégiája 2011-2013 
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 Különösen aggasztó az a 2001 óta tartó és megállíthatatlannak tűnő folyamat, amelynek okai 

a negatív természetes szaporulat (2. táblázat) és a megállíthatatlannak tűnő elvándorlás. A 

becslések szerint évente 2500-3500 fő hagyja el a megyét, megélhetést keresve a nyugati 

államokban, elsősorban Németországban, a beköltözők száma pedig csak 1500-2000 fő. A 

migrációs mozgások miatti lakosságcsökkenés évi 500-1000 fő között ingadozik (3. táblázat). 

 

Természetes szaporulat 2005 2006 2007 2008 2009 

Születtek 3.061 2.928 2.869 2.991 3.116 

Elhaláloztak 3.976 3.924 4.134 3.970 3.997 

Index -915 -996 -1.265 -979 -881 

 

2. táblázat
*
 

 

Migrációs folyamatok 2005 2006 2007 2008 2009 

Beköltözöttek 1.790 1.860 2.027 2.050 1.640 

Elköltözöttek 2.413 2.711 3.080 2.357 2.205 

Index -623 -851 1.053 -307 -565 

 

3. táblázat
* 

 

A megye lakósságának életkor szerinti megoszlása:  

A 0-14 év közöttiek aránya 15%, a 15-64 év közöttiek aránya 68%, a 64 év felettiek 

aránya pedig 17%. 

A lakosság öregszik mind a megyében - beleértve magyar közösségünket is -, mind 

Horvátországban (Horvátország az idősek arányát tekintve a világ 10 legöregebb országa 

közé tartozik). 

 

 

 

                                                           
*
 Eszék-Baranya megye fejlesztési stratégiája 2011-2013 
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A horvátországi magyarság demográfiai mutatói a 2011-es népszámlálási adatok 

alapján: 

  

A 2011-es népszámlálás alkalmával 14.048 horvát állampolgár vallotta magát magyarnak. 

Az ország 21 megyéjében (Zágráb városa a 21.) az alábbiak szerint oszlik meg horvátországi 

magyarságunk lélekszáma: 

Szlavónia és a Drávaszög hat megyéjében 11.254 fő: 

Eszék-Baranya megye 8249 fő (ebből a Drávaszögben 5980 fő) 

Vukovár-Szerém megye 1696 fő 

Verőce-Dráva menti megye 200 fő 

Szlavón-Pozsega megye 164 fő 

Bród-Száva menti megye 64 fő 

Belovár-Bilogora megye 881 fő 

 

Zágráb és Közép-Horvátország nyolc megyéjében  1371 fő 

Zágráb városa 825 fő 

Zágráb megye 173 fő 

Sziszek-Moszlavina megye 122 fő 

Kapronca-Körös megye 88 fő 

Muraközi megye 66 fő 

Varasd megye 54 fő 

Karlovac megye 27 fő 

Krapina-zagorjei megye 16 fő 

 

A tengermellék hét megyéjében 1423 fő 

Isztria megye 474 fő 

Tengermelléki-fennsíki megye 471 fő 

Lika-Senj megye 22 fő 

Zadari megye 96 fő 

Šibenik-knini megye 64 fő 

Split-dalmát megye 228 fő 

Dubrovnik-Neretva megye 68 fő 
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Azon horvátországi települések névsora, amelyekben a magyar nemzetiségű állampolgárok 

száma meghaladja az 50 főt, kiemelve azokat a településeket, ahol magyarságunk lélekszáma 

eléri, illetve meghaladja a 30-40%-ot: 

1. Bellye 

2. Belovár 

3. Čakovci 

4. Csúza 

5. Dályhegy 

6. Darázs 

7. Dárda 

8. Daruvár 

9. Djakovo 

10. Erdőd 

11. Eszék 

12. Fiume 

13. Garešnica 

14. Grubišno Polje 

15. Haraszti 

16. Hercegszőlős 

17. Karancs 

18. Kiskőszeg 

19. Kopács 

20. Kórógy 

21. Kő 

22. Kutina 

23. Laskó 

24. Marinci 

25. Nagypiszanica 

26. Ójankovác 

27. Pélmonostor 

28. Póla 

29. Poreč 
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30. Rovinj 

31. Sepse 

32. Szentlászló 

33. Split 

34. Trojeglava 

35. Újbezdán 

36. Újlak 

37. Umag 

38. Várdaróc 

39. Velika Gorica 

40. Vinkovci 

41. Vörösmart 

42. Vukovár 

43. Zadar 

44. Zágráb 

Megjegyzés: 

- A népszámlálási adatok esetenként csak járási szintig adják meg a lélekszámot, a 

települések adatait csak megbecsülni tudjuk saját felmérés, illetve a korábbi adataink 

alapján. Mindössze két olyan járás van, ahol a magyarság lélekszáma meghaladja a 

20%-ot: a Hercegszőlősi járásban 38,60% (1784 fő), valamint a Bellyei járásban 

29,62% (1671 fő). 

- A 12 kiemelt településből 11 Eszék-Baranya megyében található (egyedül itt élhetjük 

meg közösségi jogaink egészét), egyedül Kórógy van a szomszédos, Vukovár-Szerém 

megyében (a megyehatár közvetlen közelében). 

- Összevetve az utóbbi száz év adatait, a legjobban fogyó nemzetrészek közé tartozunk. 

Népességfogyás Kopács település példáján keresztül, hivatalos adatok alapján: 

 

4. táblázat
*
 

 

                                                           
*
 Saját összeállítás, Lábadi Károly  „Kopács - a víz melletti falu” alapján 

KOPÁCS 1880 1910 1948 1981 1991 2001 

MAGYAR 
1290  

95,2% 

1121   

94,4% 

860     

92,1% 

565     

68,4% 

610      

75,7% 

465     

76,4% 

Összesen 1355 1187 934 826 805 608 
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2.3. Humán erőforrások 

A megye lakosságának képzettségi szintje (5. táblázat) eléri ugyan a horvát átlagot, de ezzel 

együtt alacsonynak tekinthető.  
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Eszék-Baranya 

megye 271.787 9.113 11.733 35.554 69.328 119.444 7.865 16.067 645 339 1.699 

Férfi 128.474 1737 3472 12.210 30.197 67.509 3912 7948 418 236 835 

Nő 143.313 7376 8261 23.344 39.131 51.935 3953 8119 227 103 864 

Országosan (%) 7% 9% 7% 9% 9% 7% 5% 6% 5% 5% 7% 

 

5. táblázat
*
 

Sajnos a becslések szerint magyar közösségünk képzettségi szintje is a horvát átlagon mozog, 

a felsőfokot illetően még talán alatta is. 

Horvátországban magyar nyelven történő felsőfokú képzés csak az eszéki és a zágrábi 

hungarológiai tanszékeken van. 

Magyar oktatási intézmények Horvátországban  

A Drávaszögben 

Vörösmarton (területi iskolák: Újbezdán, Csúza, Sepse) és Laskón (területi iskolák: 

Várdaróc és Kopács) 

Szlavóniában 

Eszéken (Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ) és Kórógyon. 

A négy oktatási intézményt cca. 250 diák látogatja. 

Az alkalmazottak (tanárok és kiegészítő személyzet) száma változó, jelenleg cca. 130 fő látja 

el a szolgálatot. 

Az 6. táblázat azokat a horvátországi általános iskolai oktatási intézményeket foglalja 

magába, ahol magyar nyelven (is) történik az oktatás. 

 
                                                           
*
 Eszék-Baranya megye fejlesztési stratégiája 2011-2013 



19 
 

   

Oktatási intézmények 

(általános iskolák) 

A 

modell 

B 

modell 

C 

modell 

Vörösmarti    

Általános Iskola 
75 fő - 25 fő 

Laskói Általános 

Iskola 
21 fő 33 fő 29 fő 

Eszéki Oktatási 

Központ 
32 fő - - 

Kórógyi Általános 

Iskola 
15 fő - - 

Zágrábi I. Gundulić 

Általános Iskola 
- 7 fő 18 fő 

 

                                                                    6. táblázat
*
 

 

A fentiek mellett az Eszéki Központban még 36 A modelles középiskolás diákunk van, 

országszerte  pedig - 19 általános iskola, mintegy 35 településén - 784 általános iskolás jár 

magyar anyanyelvápolásra (C modell) heti egy-két órában. 

A modell: az oktatás teljes egészében anyanyelven (esetünkben magyar nyelven) történik. 

B modell: az oktatás kétnyelvű, magyar (általában a társadalomtudományi tantárgyak), illetve 

horvát (természettudományi tantárgyak) nyelven történik. 

C modell: anyanyelvápolás heti egy-két órában. 

Amint látható, sajnos csak az Eszéki Oktatási és Művelődési Központ (68 diákkal -  32+36) és 

a Kórógyi Általános Iskola (15 diákkal) színmagyar, a többi már vegyes (horvát és magyar) 

tagozatú oktatási intézmény. 

Eszék-Baranya megyében nagy a munkanélküliség, ugyanakkor több ezres munkaerőhiánnyal 

is küzd, mert nagy a diszharmónia a végzett diplomások szakmája és a keresett munkaerő 

között. 

Eszék-Baranya megye 2007 2008 2009 

Lakosság száma                                                                               
életkor (15-64) 

217.068 216.248 215.801 

Foglalkoztatottak száma 96.246 97.782 90.659 

Foglalkoztatási arány (%) 44,30% 45,20% 42,00% 

 

        7. táblázat
* 

 

 

                                                           
*
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Életkor 
Munkanélküliek 

száma 

Munkanélküliségi 

ráta (%) 

Munkanélküli nők 

száma 

Munkanélküliségi 

ráta (nők) (%) 

18-ig 1897 6% 826 5% 

19-29 8941 28% 4881 28% 

30-39 6648 21% 4364 25% 

40-49 6296 20% 4005 23% 

50-59 6803 22% 3437 20% 

60 felett 984 3% 110 1% 

Összesen 31.569 100% 17.623,00 100% 

 

                 8. táblázat
*
 

 

2.4. (Mező)gazdasági helyzetkép 

Eszék-Baranya megye gazdasági alapját, tevékenységét mindenekelőtt a mezőgazdaság és az 

élelmiszeripar jelenti, de jelentős a vegyipar, a nagy hagyományokkal bíró, egykori 

húzóágazat, a textilipar, a fafeldolgozás és bútorgyártás, papírgyártás, fémfeldolgozás és az 

építőipar, de a kisipari tevékenység és az egyre erősödő idegenforgalmi is. 

Az agrártevékenység (ebben a horvátországi megyék között az első helyen áll) alapját a 

rendelkezésre álló minőségi termőföld adja. Az arra felhasznált terület megoszlását a 9. 

táblázat tartalmazza.   

Ebből a családi gazdaságok 133.811 hektáron gazdálkodnak (2010-es adatok).     

 

 

     

Eszék-Baranya megye 

Összesen (ha) Magántulajdon (ha) 

Mezőgazdasági földterület 212.013 141.440 

Szántóföld és kertek 201.705 133.208 

Gyümölcsösök  3564 3177 

Szőlőültetvény 2083 675 

Rét 2641 2617 

Legelő 2020 1763 

 

                                    9. táblázat
* 

                                                           
*
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Pontos kimutatásunk nincs arról, hogy hány hektárnyi termőföld van magyar tulajdonban, de 

becsléseink szerint legalább 3000-3500 hektár, a bérbe vett földekkel együtt pedig legalább 

7500-8000 hektáron gazdálkodnak a magyar családok.  

A 10.1 és 10.2, valamint a 11. táblázat mutatja azon járásokat a hozzájuk tartozó 

településekkel és földterülettel, amelyek között a legszámosabb magyar többségű (esetenként 

csak relatív többség) magyar település (vastag betűvel) található. 

 

 

 

 

     10.1 táblázat  (Eszék-Baranya megye)
*
 

 

                                                           
*
 Saját összeállítás 

JÁRÁS TELEPÜLÉS TERMŐFÖLD/HEKTÁR 
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Kő                   

(Kamenac) 
153,41 

Karancs                   

(Karanac) 
2037,63 

Hercegszőlős  
(Kneţevi Vinogradi) 

1536,46 

Sepse                
(Kotlina) 

593,72 

Csúza                    
(Suza) 

1199,31 

Vörösmart  
(Zmajevac) 

633,26 
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Kiskőszeg              
(Batina) 

440,61 

Darázs                 

(Draţ) 
1127,71 

Dályok                          
(Duboševica) 

529,34 

Hercegmárok                      
(Gajić) 

693,44 

Nagybodolya 

(Podolje) 
398,55 

Izsép                      

(Topolje) 
1456,49 
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Bellye                        
(Bilje) 

807,31 

Kopács                   
(Kopačevo) 

650,52 

Laskó                        
(Lug) 

853,49 

Várdaróc                    
(Vardarac) 

1102,49 

Bokroshátpuszta          
(Zlatna Greda) 

127,37 
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Petárda                               
(B.Petrovo Selo) 

363,63 

Lőcs                         

(Luč) 
619,82 

Újbezdán               
(Novi Bezdan) 

1085,73 

Harisnyapuszta              
(Novo Nevesinje) 

117,83 

Baranyaszentistván                    
(Petlovac) 

285,17 

Torjánc                           
(Torjanci) 

547,28 
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JÁRÁS TELEPÜLÉS TERMŐFÖLD/HEKTÁR 
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Almás                      

(Aljmaš) 
349,62 

Bijelo Brdo 1911,63 

Dálya                            

(Dalj) 
2326,28 

Erdőd                              

(Erdut) 
1443,38 
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Divoš 361,45 

Ernesztin              

(Ernestinovo) 
945,74 

Szentlászló               
(Laslovo) 

585,78 

                                                          

 10.2 táblázat  (Eszék-Baranya megye)
*
 

 

 

 

 

 

  

 11. táblázat (Vukovár-Szerém megye)
* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*
 Saját összeállítás 

JÁRÁS TELEPÜLÉS TERMŐFÖLD/HEKTÁR 
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Kórógy 

(Korog) 
1150,56 
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2.4.1 Szántóföldi növénytermesztés 

A szántóföldi növénytermesztésben vezető szerepet játszanak a gabonafélék, elsősorban a 

búza, azt követi a kukorica, majd az ipari- és takarmánynövények (12. táblázat).  

 

 

 
Eszék-

Baranya 

megye 

Búza 
Termelés (t) 296.911 

Hektáronkénti hozam (t) 4,87 

Kukorica 
Termelés (t) 258.464 

Hektáronkénti hozam (t) 4,85 

Burgonya 
Termelés (t) 11.813 

Hektáronkénti hozam (t) 20,22 

Szójabab 
Termelés (t) 28.513 

Hektáronkénti hozam (t) 1,92 

Napraforgó 
Termelés (t) 29.748 

Hektáronkénti hozam (t) 2,68 

Cukorrépa 
Termelés (t) 615.884 

Hektáronkénti hozam (t) 43,41 

 

                               12. táblázat
* 

  

2.4.2 Kertészet, szőlészet 

Családi vállalkozásként kertészettel a megye egész területén foglalkoznak, de leginkább a 

Drávaszög déli részén, Kopács (a leghíresebb kertészet), Várdaróc, Laskó településeken. 

A kertészeti termékek 80-90%-át az eszéki piacon értékesítik. Magyar kertészeink a 

legnevesebbek közé tartoznak, termékeik keresettek. 

  

2.4.3 Gyümölcstermesztés 

Gyümölcstermesztéssel a Drávaszög északi, dombos vidékén (Csúza, Vörösmart, Sepse, 

Újbezdán, Kiskőszeg), valamint Kelet-Szlavóniában, (Dályhegy környékén) foglalkoznak. 

 

 

 

                                                           
*
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2.4.4 Állattenyésztés 

A sertés- és szarvasmarha-tenyésztés áll az első helyen (13. táblázat).  

A szarvasmarha-állomány legalább egyharmada fejőstehén, a cca. 140 millió liter előállított 

évi tejmennyiséggel a megye az országban az első helyet foglalja el.  

 

 

 

Állatállomány 2004 2005 2006 2007 2008 

Eszék-Baranya megye:           

Szarvasmarha 43.312 47.885 58.134 55,986 52.363 

Ebből: fejőstehén 14.128 15.441 18.618 18,460 19.946 

Sertés 243.174 235.820 217.570 274.547 286.369 

Juh 86.578 86.797 96.625 81.334 45.855 

Ló 772 592 670 867 1039 

Kecske 11.601 11.101 13.250 9191 7958 

Baromfi 768.000 768.007 579.052 640.631 571.564 

                                                                                       

                       13. táblázat
*
 

 

 

A magyar családi gazdaságok általában vegyes gazdaságok, amelynek alapja a szántóföldi 

növénytermesztés és állattenyésztés párosítása (az előbbi néha önálló foglalkozásként is, az 

utóbbi ritkábban). A kertészet, a gyümölcstermesztés, a szőlészet-borászat leginkább önálló 

foglalkozásként van jelen, de gyakran társul egymással, vagy az előbbiek valamelyikével. A 

párosítás a rendelkezésre álló munkaerő, földterület, piaci helyzet mindenkori függvénye. 

A magyar gazdák, családi vállalkozások legtöbbje szántóföldi növénytermesztéssel és 

kertészettel foglalkozik (ezeket néha párosítva is), de jelentős számban vannak szőlészek-

borászok és gyümölcstermesztők is (14. táblázat). 

Magyar gazdálkodóink esetében az állattenyésztéssel kapcsolatos helyzetről a 15. táblázat, a 

gépekkel, termelőeszközökkel való ellátottságról a 16. táblázat nyújt némi tájékoztatást 

 

 

                                                                                 

                                                           
*
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                14. táblázat
*
 

                                                        

 

 

  

 

 

 

  

      15. táblázat
*
 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

  

  

      16. táblázat* 

 

 

                                                           
*
 Saját összeállítás 

A megkérdezett 30 magyar gazda közül fő % 

(kikerekítve) 

Növétermesztéssel (is) foglalkozik 21 70 

Kertészettel (is) foglalkozik 15 50 

Szőlészettel-borászattal (is) foglalkozik 8 26 

Gyümöcstermesztéssel (is) foglalkozik 9 30 

A megkérdezett 30 magyar gazda közül fő 
% 

(kikerekítve) 

Szarvasmarha tenyésztéssel (is) 

Foglalkozik 
8 26 

Sertéstenyésztéssel (is) foglalkozik 15 50 

Baromfitenyésztéssel (is) foglalkozik 11 36 

Nyúltenyésztéssel (is) foglalkozik 4 13 

Lovakkal (is) foglalkozik 3 10 

Gépek, felszerelések (megkérdezett 30 fő) fő (cca.) % 

Traktor 25 83 

Gabonakombájn 10 33 

Kukoricakombájn 12 40 

Gabonavetőgép 14 46 

Kukoricavetőgép 12 40 

Motoroskapa (egytengelyű kerti traktor) 14 46 

Motoros permetező 8 26 

Fóliasátor 11 36 

Csepegtető-berendezés 8 26 

Öntöző-berendezés 7 23 

Egyéb munkagép, felszerelés 25 25 
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A magyar gazdáknak a rendelkezésre álló termőfölddel kapcsolatos helyzetéről a 17. táblázat 

tájékoztat (saját tulajdon és bérlemény együttesen). E szerint a legtöbbjük 10 hektáron, vagy 

az alatt gazdálkodik, intenzív kultúrákkal piacra is (kertészet-szőlészet, gyümölcs- és 

gyógynövénytermesztés), vagy a lehetőségek hiányában kevésbé jövedelmező kultúrákkal 

csak saját szükségletre termel.  

 

Gazdálkodó 

által 

megművelt 

termőföld/ha 

Gazdák száma 

(30 fő megkérdezett 

után) 

% 

(kerekítve) 

Kumulált 

megoszlás 

(%) 

   0 – 10 ha 14 47 47 

 10 – 50 ha 8 27 74 

 50 – 100 ha 2 7 81 

100 – 300 ha 5 16 97 

300 – 500 ha 0 0 97 

500  ha felett 1 3 100 

Összesen: 30 fő 100 %  

                                                                             

         17. táblázat
*
 

 

 

2.4.5. Egyéb ágazatok  

Nagy jelentősége van a megye gazdálkodásában az erdészetnek és vadászatnak-halászatnak. 

Erdőkben, vizekben gazdag terület, ahol Közép-Európa legkülönbözőbb fafajtái is 

megtalálhatók, az ártéri területeken pedig ritka gazdagságú füzesek, égerfák és nyárfások. 

A nagy erdős területek, jelentős méretű természetvédelmi egységek, az élővilág sokfélesége jó 

alapot teremt a vadgazdálkodásnak, a vadászati turizmusnak.  

Igen jelentős a megye szarvas-, őz- és vaddisznóállománya.   

A megye mintegy 120 vadászegyesületét a Megyei Vadászszövetség felügyeli és fogja egybe. 

 

 

 

 

                                                           
*
 Saját összeállítás 
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2.5. Idegenforgalom 

A megye természeti, ökológiai, kulturális adottságai jó alapot teremtettek a turizmus 

különböző formáinak, úgymint: ökoturizmus, falusi turizmus, horgász-vadász turizmus, 

borturizmus, egészségügyi turizmus, kirándulóturizmus stb. Ezek mindegyike jelen is van, de 

a lehetőségek kihasználhatósága messze elmarad a kívánatostól. A jövőben viszont e téren 

jelentős fejlődés várható. 

  

2.6. Mikro-, kis- és középvállalkozások 

2015-ben Eszék-Baranya megye a mikro-, kis- és középvállalkozásai érdekében meghozta 

Fejlesztési Programját, amelynek célja többek között: a munkahelyek megőrzése, a 

foglalkoztatottság és a vállalkozások számának növelése, az újonnan létrejött vállalkozások 

helyzetének stabilizálása, a hitel elérhetőségek egyszerűsítése és felgyorsítása, a külpiacokra 

való kijutás elősegítése, a hazai és külföldi befektetések növelése, a kivitel (export) fokozása, 

az arányok megváltoztatása az árutermelő vállalkozások javára stb. 

Mindezeket elnevezésükben és tartalmukban is különböző hitelkonstrukciókkal 

(kamattámogatott), valamint hiteles és naprakész tájékoztatással, vállalkozói képzéssel 

kívánják elérni.  

Ennek formái: a megye Gazdasági és Vidékfejlesztési Osztályán megnyitott Információs pult, 

amely virtuálisan is elérhető, SMS-hívási lehetőségek és különböző kiadványok, 

szemináriumok, konferenciák, fórumok és munkaműhelyek, a vállalkozási ismeretek oktatása 

(a tanulóknak és egyetemistáknak is). Szakképzés, átképzés, vállalkozói zónák, inkubátorok, 

klaszterek létrehozása, illetve számuk növelése, mikro-, kis- és középvállalkozások egyszeri, 

kisösszegű vissza nem térítendő támogatása az alapítás, fejlesztés, minőség, termelékenység, 

versenyképesség növelésének érdekében.  

 

2.7. Határon átnyúló kapcsolatok 

A megyének évtizedek óta hagyományosan jó kapcsolata van a magyarországi 

testvérmegyével, Baranyával, Eszék városának pedig Péccsel, amely folyamatosan bővül az 

INTERAG V-A horvát-magyar 2014-2020 határ menti együttműködés keretében, amelynek 

programját az Európai Bizottság 2015. szeptember 7-én jóvá is hagyta.  
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A megye aktívan részt vesz azon lehetőségek kihasználásában, amelyet az EU Strukturális és 

Kohéziós alapjai nyújtanak.  

 

2.8. Összegzés 

Előnyök 

- a megyének kedvező a fekvése (két szomszédos országgal, Magyarországgal és 

Szerbiával is határos), fontos nemzetközi útvonalak (nyugat-kelet, észak-dél) szelik át, 

- gazdag természeti erőforrásokban, adottságokban, amelyek lehetővé teszik (tennék) a 

modern, fejlett mezőgazdaság kialakítását (kiváló termőföldek, örökletes, évszázadok 

óta apáról fiúra szálló tudás, szakértelem), 

- a fentiekre épülők feldolgozóipart, 

- teret ad a falusi turizmus (hagyományok, egyedi szokások, megőrzött tárgyi emlékek, 

gazdag természet) felfejlesztésének, és lehetőséget teremt a mikro-, kis- és 

középvállalkozások széles palettájának. 

Hátrányok 

- a felsoroltak ellenére nagy a munkanélküliség, a szegénység, a fiatalok elvándorolnak, 

és a falvakban jobbára csak a családok idősebb tagjai maradnak, 

- az egykori mezőgazdasági szövetkezettel kapcsolatos rosszemlékű múlt tudatalatti 

hatása sokuknál még ma is idegenkedést szül a mai egyesülési formák iránt, ami 

nélkül viszont csökken a falvak, az egyéni termelők versenyképessége a nagyokkal 

szemben, 

- a mezőgazdaságból élőknek nehézséget okoz a megtermelt javak értékesítése, az árak 

bizonytalansága, a felvásárlók zsaroló magatartása, a falvak infrastrukturális 

hiányosságai, 

- a megfelelő képzés hiánya, 

- a munkaerőpiac diszharmóniája, 

- a világos és határozott agrárpolitika és vidékfejlesztési stratégia hiánya, 

- a kormány elhanyagolja, a jogos elvárásoknál kevesebb gondot fordít Horvátország 

északkeleti részére, beleértve Eszék-Baranya megyét is, 
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- végezetül, a háború okozta anyagi károk lassan ugyan pótolhatók lesznek, de a 

lelkekben okozott sebek még sokáig meg fognak maradni, csökkentve a 

fogékonyságot az új idők gazdálkodási formái, vállalkozási készségei, követelményei 

iránt. 

SWOT elemzés 

Erősségek Gyengeségek 

 kedvező természetföldrajzi 

helyzet 

 agrárpotenciál 

 kitűnő termőföld 

 alkalmazkodó, szorgalmas falusi 

termelő 

 gazdag kultúrtörténeti örökség 

 ipari és kézműves hagyományok 

 civil szervezetek sokfélesége 

 viszonylagosan jó 

környezetvédelem 

 befektetők hiánya 

 vállalkozási hajlam hiánya 

 olcsó tőke hiánya 

 kooperációs készség hiánya 

 munkaerőpiaci kereslet-kínálat 

diszharmóniája 

 szakképzettség hiánya 

 bizalomhiány 

 elaknásított terület 

 munkanélküliség magas foka 

 

Lehetőségek Veszélyek 

 kedvező idegenforgalmi 

lehetőségek 

 öntözés 

 multinacionális cégek és kkv-k 

együttműködése 

 hazai és nemzetközi források 

hatékony lehívása 

 lehetőségek a továbbképzésre és 

készségfejlesztésre 

 anyaországi kapcsolatok 

 humán erőforrások 

 határon átnyúló együttműködések 

 megújuló energiaforrások 

 a korridorok (X, V/c, VII) 

 népességfogyás 

 elöregedés 

 a még magyar kézen lévő 

termőföld 

 idegen kézre kerülésének 

veszélye 

 a magyar közösségek 

megosztottsága 

 gazdasági összefogás hiánya 

 piacvesztés 

 a hazai nagy- és a 

multinacionális vállalatok 

erőfölénye 

 világos agrár- és vidékfejlesztési 

politika hiánya 

 a háború okozta trauma, a jövőbe 

vetett hit és az önszerveződési 

készség hiánya  

 

                                                          18. táblázat
*
 

                                                           
*
 Saját összeállítás 
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3. A Vidék – és Gazdaságfejlesztési Stratégia céljai és fő irányai 

(prioritásai) 

 

3.1. A stratégia célja 

A horvátországi magyarság gazdasági erejének oly mértékű növelése, amely biztosítani tudja 

a fenn- és helyben maradást, a szülőföldön való boldogulást. 

 

3.2. Prioritások 

3.2.1 Vidékfejlesztés, mezőgazdasági vállalkozások létrehozása, fejlesztése, támogatása. 

3.2.1.1 Családi gazdaságok (ún. OPG-k) támogatása, újak létrehozásának elősegítése. 

A gazdálkodás, vállalkozás alapjait képezik a családi gazdaságok, az ún. OPG-k (Obiteljsko 

Poljoprivredno Gospodarstvo – magyarul: Mezőgazdasági Családi Gazdaság). 

Egyben a legnépszerűbb, legegyszerűbben létrehozható és működtethető vállalkozási forma, 

amely magyarságunk számára is a legelérhetőbb, legkézenfekvőbb.  

 

3.2.1.2  A termőföld magyar kézen való megtartása és gyarapítása. 

Magyar gazdálkodóink közel fele 10 ha alatti földterületen gazdálkodik (17. ábra). Ezeknek 

többsége intenzív termesztést igénylő kultúrákkal foglalkozik: kertészet, szőlészet – borászat, 

gyümölcstermesztés. Azok, akik ennél nagyobb földterületen gazdálkodnak a területet - 

kisebb-nagyobb részben - magánszemélyektől bérlik, viszont szeretnék megvásárolni, 

amennyiben az eladásra kerülne, és meglenne hozzá az anyagi erejük. 

A megyében termőföld-gyarapításra az egyetlen esély a magántulajdonból eladásra felkínált 

földek. Mivel ezek száma folyamatosan csökkenőben van, a kereslet pedig növekszik, így az 

árak/ha folyamatosan emelkednek. A háború által (is) leszegényedett magyar gazdáinknak 

egyre nagyobb nehézséget okoz a termőföld-gyarapítás, pedig sok esetben éppen a 

megfogyatkozott magyar családok ajánlják fel megvételre ősi jussaikat, így nem csak 

gazdasági érdekek vezérelnek bennünket ezek magyar kézen való megtartására. Így ez 

elsődleges prioritás, utódaink magyarként való megmaradásának (egyik) záloga. 
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3.2.1.3 Falusi ingatlanok felvásárlása 

Rendkívül fontos a magyar falvakban eladásra felkínált ingatlanok magyar kézen való 

megtartása, amelyeket mind nagyobb számban vásárolnak fel, sok esetben befektetésként is, 

az anyagilag erősebb idegenek, megbontva ezzel a közösség hagyományos összetételét. 

Etnikai viszonylatban is. 

Szándékunk alapot képezni ezek felvásárlására, és olyan fiatal magyar házaspárok, 

párkapcsolatban élők számára felajánlani meghatározott feltételek mellett, akik hajlandók 

falun élni, és legalább 10 esztendeig helyben maradni. 

 

3.2.2 Infrastrukturális fejlesztések 

3.2.2.1 Közutak, közterek, járdák fejlesztése, építése  

Falvaink szinte mindegyikének járdái, közterei, közútjai rendezésre, felújításra szorulnak, 

vagy éppen újak építésére lenne szükség. Ezeket a munkálatokat elsősorban a járásoknak 

kellene véghezvinni, illetve ezek költségeit fedezni, így ezeket a gondokat velük 

együttműködve, de általuk elvégeztetve kell megoldanunk. Kivételes esetekben: faluszépítés, 

köztérrendezés, parkosítás, fásítás (környezetvédelem), illetve az adott járás teljes anyagi 

ellehetetlenülése esetén szükséges más lehetőségekhez, pályázatokhoz fordulni. 

 

3.2.2.2 Tangazdasági ingatlan munkálatainak befejezése, a Tangazdaság bővítése.  

Kiemelt prioritás a Tangazdaság részére megvásárolt ingatlannak (Kopács) felújítása és a 

funkciójához való alkalmassá tétele (képmellékletek a jelenlegi és a tervezett állapotról). Ez 

az ingatlan nemcsak a gazdálkodási, kertészeti alapismeret elsajátításának adna teret, hanem 

szakmai továbbképzéseknek, szakmai tanfolyamoknak és nemzetközi találkozóknak is. 

Az ingatlant a BGA 2015. évi anyagi támogatásából sikerült megvásárolni, ami egyszer 

12,5Mft-ot, egyszer pedig 5Mft-ot jelentett. 

Az idei évre újabb 12,5Mft-os kérelmet nyújtottunk be, amit, reményeink szerint meg is 

fognak ítélni. Ebből az összegből kívánjuk fedezni a belső tér felújítását, átépítését, valamint 

az udvar részbeni rendbehozatalát, a kert funkcióba helyezését (gyümölcsös telepítése, 

fóliasátrak felállítása). 

A teljes értékű üzembeállításhoz, a folyamatos üzemeltetéshez állandó jellegű anyagi és 

szakmai támogatásra lesz szükség a tervezett ötéves időszakban.  
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A tangazdaság épületének felújított utcafrontja
*
 

 

 

 

A tangazdaság épületének felújításra váró udvari része
*
 

 

 

                                                           
*
 Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma archívumából 
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Udvari rész a tervezet felújítás után
*
 

 

 

 

Udvar a kert egy részével a tervezett felújítás után
*

                                                           
*
 Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórum archívumából 
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Beltér a tervezett felújítás után 1. kép
*
 

 

Beltér a tervezett felújítás után 2. kép
* 

 

                                                           
*
 Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórum archívumából 
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A tangazdaság látképe a teljes felújítás után
*
 

 

 3.2.2.3 Hűtőházak építése  

A megtermelt és azonnal nem értékesíthető, vagy piaci megfontolásból az értékesítésre várni 

érdemes gyümölcs és zöldségfélék tárolására szükség van kisebb méretű hűtőházakra 

(Baranyában gyümölcs és zöldségfélék, Szlavóniában gyümölcstárolásra). Szóba jöhet kész 

hűtőház megvétele, de bérlése is. 

 

3.2.2.4 Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó üzem (üzemek), csomagolók létesítése 

Ugyancsak szükséges legalább egy-két kisebb méretű zöldség- és gyümölcsfeldolgozó, 

csomagoló, így a gazdag hagyományokkal, sok évtizedes tapasztalatokkal bíró őstermelőink 

által megtermelt alapanyagokból saját magunk állítanánk elő a készterméket, amelyet a 

vidéket, a nemzetrészt népszerűsítő logóval, címkével értékesítenénk. 

 

3.2.2.5 A géppark, termelési eszköztár felújítása, bővítése  

A rendelkezésre álló mezőgazdasági géppark (elsősorban traktorok, azok csatlakozó eszközei, 

vető- és betakarító gépek) az első pillanatban számszerűségében kielégítőnek tűnik, de 

valójában egy 80-90%-ban elöregedett (még az 1991-es évek előtti időkben beszerzett), 

leamortizálódott munkagépekről van szó. 

Szükséges a géppark felújítása, új, modern gépek, termelési eszközök folyamatos beszerzése. 

      

                                                           
*
 Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórum archívumából 
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 3.2.3 Vállalkozásfejlesztés 

 3.2.3.1 Falugazdász-hálózat létrehozása (intézményesített tanácsadás) 

Ahhoz, hogy a mezőgazdák, a családi vállalkozások időben és naprakészen hozzájussanak a 

termeléssel, gazdálkodással kapcsolatos legfrissebb információkhoz, szükség van olyan 

felkészült szakemberekre, akik ezeket az információkat birtokolják, illetve a hozzájutásukhoz 

útmutatást tudnak adni. A falugazdászok feladata, hogy eleget tegyenek ezeknek a 

feladatoknak, valamint szervezzék meg a továbbképzést, a szaktanácsadást, és segítsék a 

fejlesztési programok elkészítését és végrehajtását. Feladatuk kísérni az adott térség számára 

elkészített megyei és országos programokat, segíteni az azokba való bekapcsolódást, és 

személyre szabott tanácsokkal ellátni a gazdálkodókat, azok társulásait, amelyek 

megalakulását is elő kell segíteniük. 

Sokoldalú, komplex munkájukat támogatni kell, és biztosítani számukra a megfelelő 

működési feltételeket. 

 

 3.2.3.2 Idegenforgalmi tevékenység ösztönzése, fejlesztése és támogatása 

A megyének olyan kedvező természeti, ökológiai, kultúrtörténeti (köztük gazdag egyházi is) 

adottságai vannak, amelyek sokféle és fejlett turisztikai tevékenységet tesznek, tennének 

lehetővé. Ehhez viszont javítani kell a szolgáltatások minőségén és sokféleségén, az 

infrastruktúra állapotán, pótolni a tőkehiányt és növelni a befektetések nagyságát. 

 A turisztikai szolgáltatások (köztük a gasztronómiai is) minőségének és mennyiségének a 

növelése olyan befektetés, amely gyors eredményt hozhat a megnövekedett turistalétszám és 

tartózkodási idő révén. 

A Drávaszög borútjai, a Kopácsi-rét gazdag vizei és egyedülálló élővilága már ma is 

meghatározója a térség turistaforgalmának, de a jövőt tekintve még inkább az lehet, a 

látogatók tízezreinek nyújtva nem mindennapi élményt, pihentetve, oktatva és szórakoztatva. 
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3.2.3.3 Oktatás, továbbképzés, felnőttképzés, tájékoztatás elősegítése 

3.2.3.3.1 Iskolai oktatás 

Megyei, illetve állami feladat, de élni lehet és kell észrevételekkel, javaslatokkal az oktatás 

minőségének növelése és a vállalkozási ismeretek (választható tantárggyá kell tenni) már 

iskolai elsajátításának érdekében 

 

3.2.3.3.2 Továbbképzés, felnőttoktatás  

A minél magasabb szintű képzettséggel bíró humán erőforrás elsődleges biztosítéka a 

hatékony gazdálkodásnak. Szükséges a továbbképzés, esetenként az átképzés, a vállalkozással 

kapcsolatos ismeretek bővítése annak érdekében, hogy megőrizzük a meglévő 

munkahelyeket, és újakat hozhassunk létre. A gazdasági élet szereplőivel együttműködve, 

azokat bevonva kell kialakítani, meghatározni a mindenkori képzések, szakképzések területét 

a magas fokú hatékonyság elérésének érdekében.    

Az uniós tagság új ismereteket, képzettséget és hozzáállást követel meg. Ezeket követve és 

elsajátítva tudunk eleget tenni az új piaci igényeknek 

 

3.2.3.4 A határon átnyúló kapcsolatok (EU, EGTC) létrehozása, fejlesztése 

Eszék-Baranya megye hagyományosan jó kapcsolatokat alakított ki Magyarországgal, 

elsősorban Baranya megyével, illetve Pécs városával. Ezek a kapcsolatok azonban nincsenek 

feltöltve azzal a tartalommal, amellyel lehetne, és nincsenek kellően kihasználva a két ország 

uniós tagságából eredő lehetőségek. Mindenekelőtt ezeket kell a megfelelő szintre emelni. 

Számunkra anyaországunk uniós tapasztalatai, segítsége a tagság által biztosított lehetőségek 

kihasználásában olyan jelentőséggel bír, amellyel mindenképpen élnünk kell. 

Így elsődleges prioritás e téren az anyaországgal, Magyarországgal fennálló kapcsolataink 

elmélyítése és újak létrehozása. 

Természetes szükséglet, prioritás az érdemi gazdasági kapcsolatok kialakítása a Kárpát-

medence más magyar régióival is. 
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3.2.4 Gazdaságfejlesztési központ létrehozása 

Szükséges egy olyan központi, koordináló-támogató szervezet, amely minden magyar 

számára elérhető, és amelynek munkatársai naprakész tanácsadással, marketing- és 

kommunikációs szolgálattal segítik a gazdasági élet szereplőit. Kísérik a pályázatokat, adott 

esetben kiírják, begyűjtik, (előbírálják) és elvégzik a monitoring-tevékenységet.   

Tanácsadással szolgálnak a vállalkozások alapításával és működtetésével, az üzleti terv 

elkészítésével és a pénzügyi menedzsmenttel, pályázatírással kapcsolatban. Támogatják a 

vissza nem térítendő és kedvezményes hitelek kihelyezését, szakmai, üzleti találkozókat 

szerveznek az érdeklődők számára. 

A Gazdaságfejlesztési Központ munkatársai (4-6-fő) képzett, jó kommunikációs képességgel 

bíró szakemberek (közgazdászok, jogászok, agronómusok, informatikusok). 
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4. A pénzügyi háttér biztosítása (tőkefedezet)     

 

 

A pénzügyi fedezetet négyféle alapból kívánjuk biztosítani:  

 

I. Saját tőke (önerő)  

A tőkehiánnyal küszködő, gyakorlatilag készpénzhiányban szenvedő horvátországi magyar 

gazdálkodóknak alig vannak mozgósítható tartalékai. A szükséges anyagi fedezet igen csekély 

részét tudnánk csak ily módon biztosítani (max. 3-5%-át), főleg a tervezett időszak első 

éveiben. Reményeink szerint az időszak második felére már növekednének az ebbéli 

lehetőségek.  

A saját tőkefelhasználásnak értelemszerűen nincsenek feltételei. 

 

II. Hazai banki hitelek (és támogatások)  

Ezt a lehetőséget ma, az elsődleges felmérések szerint családi vállalkozásaink 30-35%-a 

használja ki, azt is csak végszükség esetén és kismértékben. A magas kamatok, a labilis 

gazdaság és egyéb kedvezőtlen feltételek miatt a gazdasági élet magyar szereplői nehezen 

döntenek arról, hogy egy hitelfelvétel miatt eladósodjanak.  

 

 

Kedvezőbb feltételek, stabilabb gazdasági viszonyok mellett sokkal többen élnének ezzel a 

lehetőséggel. 

A hitelfeltételeket az adott bank szabja meg. 

 

III. Nemzetközi (EU-s) hitelek 

 Ma még alig vannak olyanok, akik élnek az EU-s tagság adta lehetőségekkel. Ennek okait 

elsősorban a megfelelő képzettség és tapasztalatok hiányában, valamint a bonyolult pályázati 

rendszerben kell keresnünk, amit csak fokoz a pályázatírásra felkészült szakemberek krónikus 

hiánya. 
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Az igény ennek ellenére is nagy, az elsődleges felmérések szerint az érdekeltek több mint fele 

élne ezzel a lehetőséggel, amennyiben a viszonyok kellőképpen megváltoznának (pl. lenne 

kellő számú szakember).  

A hitelfeltételeket a hiteladó szabja meg. 

 

IV. Anyaországi, célprogramként történő anyagi támogatás.  

A horvátországi magyarság számára a legkedvezőbb, leghatékonyabb formája az anyagi 

alapok biztosításának, ami elvezethet a gazdasági tevékenység fellendüléséhez, magyarságuk 

életszínvonalának jelentős javulásához, és végül a kívánt szintre emeléséhez. Ennek 

eszköztára: vissza nem térítendő hitelek (IV./1), rövid lejáratú, kamatmentes hitelek (de 

legalább alacsony kamattal), kétéves türelmi idővel, hosszú lejáratú kedvező hitelek 

hároméves türelmi idővel. 

Az anyaországi támogatás, illetve hitelek feltételeit az adományozó szabja meg, de vannak: 

 

Alapfeltételek az anyaországi támogatások igénybevételéhez:  

1. Minden esetben a magyar, azaz a kettős: horvát/magyar állampolgárság megléte. 

2. Családalapítás okán (fiatal házasok vagy párkapcsolatban élők) való falusi ingatlan 

megvásárlásának támogatásakor pedig – legalább az egyik fél esetében - a 45 év maximális 

életkor és legalább 10 évre vállalt helyben maradás. 

 

Előnynek számíthat az anyaországi támogatások igénybevételéhez: 

1. Gazdaköri, illetve egyéb magyar civil szervezeti tagság. 

2. Kiskorú gyermek, gyermekek nevelése a családban.    

3. A horvátországi magyarság közösségi életében való aktív részvétel.  
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5. Összegzés – a Vidékfejlesztési és Gazdasági Stratégia Akcióterve   

Az Akcióterv röviden összefoglalja a prioritásokat: megnevezi az intézkedés céljait, az 

érintett célcsoportokat, a tervezett futamidőt és a lehetséges anyagi forrásokat. 

 

5.1. Családi gazdaságok (OPG-ék) létrehozása, társulásaiknak a támogatása  

Cél:  

Azon egyéni termelők felkarolása, akik még nem vállalkozásszerűen foglalkoznak 

mezőgazdasági tevékenységgel, a már meglévő családi gazdaságok (OPG) támogatása. 

Érintett célcsoport:  

Egyéni termelők, családi vállalkozások és azok társulásai. 

Futamidő:  

1. év: helyzetfelmérés és értékelés. 

2-5. év: folyamatos szakmai és anyagi támogatás az új technológiák elsajátításához, a modern 

piacgazdaság szinten tartásához. 

Anyagi források:  

 Önerő (I.), hazai banki hitelek (II.), nemzetközi hitelek (III.), anyaországi támogatás (IV.). 

5.2. A termőföld magyar kézen való megtartása és gyarapítása  

Cél:  

A lehetőségek szerint megvásárolni (elsősorban magyar kézből) minden olyan, 

mezőgazdasági művelésre és állattenyésztésre alkalmas földterületet, amelyet még eladásra 

fölkínáltak.  

Érintett célcsoport:  

Magyar gazdák  

Futamidő: 

1. év: az igények és a lehetőségek felmérése. 

2-5. év: az eladásra felkínált termőföldek lehetőségek szerinti folyamatos felvásárlása. 
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Anyagi források:  

Önerő (I.), anyaországi támogatások (II.)  

A termőföldvásárlás esetében szükséges olyan pénzalapot biztosítani, amelyből azonnal 

megvásárolható az eladásra felkínált termőföld, mert a kereslet nagy, a kínálat kicsi, így az 

azonnal elkel (rosszabb, de gyakori esetként spekulánsok kezére kerül). Egy majdani pályázati 

döntésre várni nem lehet. 

 

5.3. Falusi ingatlanok felvásárlása  

Cél:  

Otthonalapítás.  

Érintett célcsoport: 

Családalapító párok, akik vállalják a falun való letelepedést és az azzal járó életmódot (a 

maximális életkor legalább az egyik pályázó esetében 45 év. ) 

Futamidő:  

1. év: helyzetfelmérés. 

2-5. év: a felkínált falusi ingatlanok (elsősorban magyar többségű falvakból) lehetőségek  

szerinti folyamatos felvásárlása. 

Anyagi források: 

 Önerő (I.), vissza nem térítendő anyaországi támogatások (IV/1). 

 

5.4. Infrastrukturális fejlesztés  

Cél:  

Közutak, közterek, járdák javítása, szükség szerint újak építése (3.2.2.1.).  

Érintett célcsoport: 

Települések, járások. 
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Futamidő:  

1. év: helyzetfelmérés, a helyi, járási és megyei önkormányzatokkal való szorosabb   

együttműködés kialakítása. 

2-5. év: a folyamatos fejlesztés időszaka. 

Anyagi források:  

Állami, önkormányzati feladatként az ebben illetékes intézmények anyagi fedezete. Ez alól 

esetleges kivételt képez a településszépítés és mindenekelőtt a környezetvédelem érdekében 

kifejtett tevékenységek (parkosítás, fásítás, talajvíz-elvezető csatornák létesítése stb.), 

amelyekre anyaországi vissza nem térítendő támogatás is igénybe vehető. 

 

5.5. Tangazdaság teljes körű kiépítése, működésének folyamatos támogatása   

Cél:  

Egy olyan tangazdaság kialakítása, amely mintagazdaságként, kísérleti gazdaságként is 

működve az érdekeltek, elsősorban fiatalok, elsajátíthatják a (mező)gazdálkodás alapvető 

ismereteit, a legmodernebb termelési technológiákat, elsősorban a kertészeti-szőlészeti 

(zöldségfélék, virág, fűszer- és gyógynövények, szőlőültetvények) és a gyümölcstermesztési 

(almatermésűek, csonthéjasok, bogyóstermésűek) ágazatban. 

Érintett célcsoport:  

Tangazdaság. 

Futamidő:  

1-2. év: a tangazdaság kiépítése és működésének beindítása 

3-5. év: folyamatos működtetése és fejlesztése (újabb mintagazdálkodásra alkalmas   

földterület megvásárlása, szaporítóanyagok beszerzése, technológiák bevezetése). 

Anyagi források: 

 Anyaországi vissza nem térítendő támogatások (IV/1), a BGA további bevonásával is. 
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5.6. Hűtőházak létesítése  

Cél:  

Gyümölcs- és zöldségfélék tartós tárolása, az értékesítési idő meghosszabbítása. 

Érintett célcsoport:  

Egyéni gazdálkodók, mezőgazdasági társulások, települési önkormányzatok. 

Futamidő:  

1. év: helyzetfelmérés, az építési terv (tervek) kidolgozása és a szükséges engedélyek,     

       dokumentumok beszerzése, illetve a már elkészült, az igényeket kielégítő megvételre 

vagy    

       bérletre alkalmas hűtőház (hűtőházak) felkutatása. 

2-3. év: az esetlegesen még hiányzó dokumentumok beszerzése, létesítmény (létesítmények)   

építésének befejezése, vagy kész hűtőház beszerzése, bérlése. 

4-5. év: folyamatos üzemeltetés. 

Anyagi források:  

Anyaországi vissza nem térítendő támogatás (IV/1), illetve hosszúlejáratú, kedvezményes 

hitelek (IV/3). 

5.7. Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó üzem (üzemek), csomagolók létrehozása  

Cél:  

Magasabb hozzáadott értékkel bíró termékek előállítása, piacképességének növelése, az 

értékesítési idő meghosszabbítása. 

Érintett célcsoport:  

Mezőgazdasági termelők és társulásaik. 

Futamidő:  

1. év: helyzetfelmérés,a szükséges dokumentumok beszerzése. 

2-5. év: a feldolgozóüzem megépítése és a csomagolók kialakítása, valamint mindezek    

folyamatos működtetése. 

Anyagi források:  

Anyaországi vissza nem térítendő támogatás, illetve hosszúlejáratú, kedvezményes hitelek 

(IV/3). 
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5.8. Géppark és eszközállomány, állattartó telepek felújítása, bővítése  

Cél:  

Az elöregedett géppark, eszközállomány, állattartó létesítmények (azok berendezéseinek) 

folyamatos felújítása, illetve lecserélése, modernizációja, újak létrehozása. 

Érintett célcsoport:  

Mezőgazdasági termelők és társulásaik, állattenyésztők (és társulásaik). 

Futamidő:  

1. év: helyzetfelmérés. 

2-5. év: a géppark és eszköztár, valamint állattartó létesítmények folyamatos felújítása,  

 illetve karbantartása, kiegészítése, újak létrehozása. 

Anyagi források:  

Önerő (I.), hazai banki hitelek (II.), valamint anyaországi rövidlejáratú hitelek (IV/2). 

5.9. Vállalkozásfejlesztés  

Cél:  

Alapvető prioritásaink egyike, hogy magyarságunk körében felébresszük a vállalkozási 

kedvet, és életképes, jövedelmező, a mai kor kihívásainak megfelelő vállalkozásokat hozzunk 

létre a munkahelybővítés, életszínvonal-növelés és a helyben maradás érdekében 

Érintett célcsoport:  

A vállalkozás létesítésében és fenntartásában érdekelt horvátországi magyar nemzetiségű 

kettős állampolgárok (horvát-magyar állampolgárság fennállása) és azoknak a gazdasági élet 

fejlesztésének érdekében létrehozott társulásai. 

Futamidő: 

1-5. év: a vállalkozási hálózat folyamatos kiépítése és a működő vállalkozások támogatása. 

Anyagi források: 

Önerő (I.) és anyaországi vissza nem térítendő támogatások (IV/1) új vállalkozás beindítása 

esetében, valamint rövid lejáratú hitelek (IV/2) meglévő vállalkozások működésének, 

bővítésének támogatása esetében. 
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5.10. Falugazdász-hálózat létrehozása  

Cél:  

Falugazdász-képzés és falugazdász-hálózat megteremtése, falugazdász-hálózat létrehozása, az 

intézményesített, naprakész és hiteles tanácsadás érdekében. 

Érintett célcsoport:  

A falugazdász-képzésben érdekelt fiatal szakemberek (agronómusok, állatorvosok, 

közgazdászok, jogászok stb.). 

Futamidő: 

1. év: a célszemélyek kiválasztása, és (amennyiben szükséges) képzésük megkezdése.     

2-5. év: a falugazdászok képzésének és a falugazdász-hálózat kiépítésének befejezése   

        (legalább három szakképzett falugazdász), működésük feltételeinek folyamatos  

        biztosítása. 

Anyagi források: 

Anyaországi vissza nem térítendő támogatás (IV/1). 

 

5.11. Idegenforgalmi tevékenység ösztönzése, fejlesztése és támogatása  

Cél:  

Turisztikai vállalkozások létrehozásának ösztönzése, a vállalkozások alapításának és 

működésének támogatása, társulásaik létrehozásának elősegítése. 

Érintett célcsoport:  

A turisztikai szolgáltatások iránt érdeklődő, esetenként azokban jártas fiatalok, illetve a már 

létrejött turisztikai vállalkozást működtető egyéni vállalkozók.  

Futamidő:  

1. év: helyzetfelmérés, az érdekeltek számbavétele, regisztrálása. 

2-5. év: további vállalkozások alapítása, társulási kezdeményezéseik elősegítése,  

működésük folyamatos támogatása. 

Anyagi források:  

Önerő (I.) és anyaországi vissza nem térítendő támogatások (IV/1). 
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5.12. Oktatás, szakképzés, tájékoztatás  

Cél:  

Az oktatás ugyan elsősorban állami, illetve önkormányzati feladat, de figyelemmel kell 

kísérni, és ha kell, az oktatás minőségének és célszerűségének érdekében megtenni a 

szükséges javaslatokat (ha a helyzet úgy kívánja, akár új tantárgyak, képzések bevezetését is 

kérni, javasolni). 

Szaktanfolyamokat tartani a felnőttképzés érdekében. 

Érintett célcsoport: 

Oktatási intézmények, diákok, felnőtt érdeklődők. 

Futamidő:  

1-5. év: az igények folyamatos felmérése, az oktatási rendszer és képzés folyamatos kísérése,  

 a szükséges, de oktatáson kívüli képzések támogatása. 

Anyagi források:  

Anyaországi vissza nem térítendő támogatások (IV/1).  

  

 5.13. Határon átnyúló kapcsolatok 

Cél: 

Aktívan bekapcsolódni és kihasználni mindazon lehetőségeket, amelyeket a megye e téren 

megteremtett, és ezeket továbbfejleszteni az anyaországi kapcsolatokkal. 

Célcsoport: 

Egyéni gazdák, családi és egyéb mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint ezek társulásai. 

Futamidő: 

1. év: a lehetőségek felmérése, a kapcsolatok kialakításának megkezdése. 

2-5. év: a kapcsolatok folyamatos fenntartása és szélesítése. 

Anyagi források:  

Anyaországi vissza nem térítendő támogatások (IV/1). 
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5.14. Gazdaságfejlesztési Központ alapítása  

Cél:   

Egy olyan, minden magyar számára elérhető, támogató és koordináló szervezet felállítása, 

amely erős központi szervként minden tekintetben naprakész tanácsadással, marketing-, 

kommunikációs és piackutatási tevékenységgel segít a Stratégia megvalósításában. Elvégzi a 

pályázatok kiírásával, az elnyert pályázatok megvalósításával kapcsolatos monitoring-

tevékenységet, valamint a startupok és már működő vállalkozások számára a pénzügyi 

menedzsmentet. 

Érintett célcsoport:  

A horvátországi magyar közösség, ezen belül is kiemelten a mezőgazdasági termelők, mikro-, 

kis- és középvállalkozások, civil szervezetek és a Stratégia megvalósításának tisztségviselői. 

Futamidő: 

1. év:  A Vidék és Gazdaságfejlesztési Központ létrehozása. 

2-5. év: Teljes körű működése, annak fenntartó támogatása. 

Anyagi források:  

 

Anyaországi vissza nem térítendő támogatás (IV/1). 
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A prioritások tételsora, dinamikája és anyagi forrásai 

 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év források 

3.2.1       Mezőgazdasági vállalkozások  

               fejlesztése 
20% 30% 20% 20% 10% I. II. III. IV. 

3.2.1.1.   Családi gazdaságok (OPG-ék)  

               támogatása 
20% 20% 20% 20% 20% I. II. III. IV. 

3.2.1.2    A termőföld magyar kézen való  

               megtartása,  gyarapítása 
20% 30% 20% 15% 15% I.             IV. 

3.2.1.3    Falusi ingatlanok felvásárlása 20% 30% 20% 15% 15% I.             IV. 

3.2.2       Infrastrukturális fejlesztések 30% 20% 20% 15% 15% I. II. III. IV. 

3.2.2.1    Közutak, közterek, járdák felújítása,  

               építése 
állami, önkormányzati feladat 

3.2.2.2    A tangazdasági ingatlan befejezése 80% 10% 10% 0% 0%                IV. 

3.2.2.3    Hűtőházak építése 10% 45% 40% 5% 0%    II. III. IV. 

3.2.2.4    Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó üzem, 

               üzemek, csomagolók létrehozása 

20% 40% 20% 15% 5%    II. III. IV. 

3.2.2.5    A géppark felújítása, bővítése 10% 25% 25% 20% 20% I. II.      IV. 

3.2.3       Vállalkozásfejlesztés 15% 25% 20% 20% 20%               IV. 

3.2.3.1    Falugazdász-hálózat létrehozása 55% 35% 10% 10% 10%               IV. 

3.2.3.2    Idegenforgalmi tevékenység ösztönzése, 

               támogatása 

20% 20% 20% 20% 20%               IV. 

3.2.3.3    Oktatás, továbbképzés 20% 20% 20% 20% 20%               IV. 

3.2.3.3.1 Iskolai (állami) állami, önkormányzati feladat 

3.2.3.3.2 Továbbképzés 20% 20% 20% 20% 20%               IV. 

3.2.3.4    Határon átnyúló kapcsolatok fejlesztése 10% 10% 30% 30% 20%               IV. 

3.2.4       Gazdaságfejlesztési központ  

               létrehozása 
60% 10% 10% 10% 10%            IV. 

     

     19. táblázat
*
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*
 Saját összeállítás 
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Felhasznált irodalom:  

                     Lábadi Károly: Drávaszög Lexikon 

          Lábadi Károly: Kopács, a víz melletti falu 

                     Eszék–Baranya megye Gazdasági Stratégiája 2011-2013 

                     Aktuális napisajtó-termékek 

 

 

 


