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1. Háttér és célkitűzés     
 

A lakosság szerkezetének változása és elöregedése, valamint a népességfogyatkozás olyan globális 

jelenségek, amelyek új kihívásokat jelentenek a vidéki térségre nézve is. A különböző befolyásoló 

tényezők – mint például a munkahely elvesztése, a mezőgazdaság hanyatlása, az általában fiatal 

keresők elvándorlása – a vidéki térségekben mind a társadalmi, mind a gazdasági infrastruktúrára 

kihatnak.    

 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) definíciója szerint aktív időskoron azt a folyamatot 

értjük, amely “optimalizálja az idősődő emberek egészségmegőrzésre, társadalmi részvételre és 

személyes biztonságra irányuló esélyeit, és ezzel növeli életminőségüket.”      

 

Többek között a célcsoport szűkebb életterének megfelelő környezeti kialakításától is függ, hogy 

egy ilyen önálló életvitel az idősebb lakosság számára lehetséges-e. Ide tartozik a helyi 

ellátóintézmények és szolgáltatások elérhetősége, de a lehetőleg akadálymentes hozzáférés 

biztosítása a köz- és magánterületeken is.  Különösen a mindennapi szükségletek ellátását 

biztosító létesítmények – főleg a ritkán lakott területeken tapasztalható – megszűnése rajzolódik 

ki egyre erősebben az elkövetkező években. Ennek velejárója, hogy a kommunikációs helyszínek 

is megszűnnek, amelyek viszont a szociális hálózatok fontos tényezői.      



 

                        

    

 

A régió lakosainak az életminőségét a térségre jellemző fejlődés, a meglévő intézményi 

keretfeltételek és az alapellátás elérhetősége és lefedettsége – különösen az élelmiszerek és a 

magasabb szintű alapellátás szükségleti cikkei esetében – befolyásolja mérvadóan.   

 

A jelen munka egyik célja a schneeberglandi kistérség helyi ellátásának jövőbeni biztosítása és – 

ezen túlmenően – továbbfejlesztése.  A regionális elemzés segítségével felmérjük az ellátási 

helyzetet, melynek alapján elkészül a meglévő helyi ellátóhálózat telephelykatalógusa, de 

rámutatunk az esetleges hiányosságokra is. A begyűjtött adatok alapján kisléptékű szinten 

szemléltetjük az infrastruktúrát, valamint ezt követően a teljes térség ellátóhálózatát.      

 

A helyi ellátás fogalmát alapjában eddig nem határozták meg és nem jelölték egységesen. A jelen 

beszámolóban a helyi ellátást a következőképpen definiáljuk: „a mindennapi és rövid távú 

szükségletek – különösen az élelmiszerek és illatszerek iránti igények – kielégítésére szolgáló 

árukkal való, fogyasztóközeli alapellátás.“  Szűkebb értelemben az alapellátáshoz tartoznak még a 

központi fekvésű és gyalog elérhető szolgáltatások is.   

 

Ehhez a beszámolóhoz összesen 15-féle ellátólétesítményt térképeztünk fel, amelyeket hét, 

regionális szintű ellátókategóriában mutatunk be.    

 

 Idősek otthona és gondozóotthon    

 Általános orvos, fogorvos, állatorvos     

 Gyógyszertár, házi patikával rendelkező orvos   

 Vegyeskereskedő/részárukínálattal rendelkező üzlet (pékség, hentes, csemegebolt, kis, 

független helyi ellátó)    

 Szupermarket/teljes árukínálattal rendelkező üzlet (szupermarket, kis, franchise 

rendszerben működő helyi ellátó)    

 Illatszerbolt, parfüméria    

 Trafik   

 Posta, postai partner   

 Bank   

 Fodrászüzlet    

 Egészségügyi intézmény/kozmetika, masszázsintézet, shiatsu-rendelő/pedikűr- és 

manikűrüzlet    

 Vendéglő    

 Kávéház     



 

                        

    

 Vasútállomás   

 Buszmegálló  

 

A demográfiai változások több szempontból is befolyásolják a helyi ellátólétesítmények 

fennmaradását. A társadalom elöregedésével az elkövetkező években egyrészt megnő a 

lakóhelyen a mindennapi szükségletekre szakosodott létesítmények iránti igény. Másrészt viszont 

csökken az önálló életvitelhez szükséges létesítmények potenciálja.     

 

Pont vidéken nem magától értetődő már a működőképes helyi ellátóhálózat. A helyi ellátás eddigi 

formái néhány területen már elérték korlátaikat, és hiányoznak a vonzó ajánlatok, valamint a 

lakosság egyre gyarapodó hányadának alapellátása.     

 

Az alábbi telephelykatalógus magában foglalja a helyi ellátáshoz kapcsolódó összes lényeges 

szociális létesítményt, a lakóhelyhez viszonyított távolságukat, és rámutat az esetleges ellátási 

hiányosságokra. A 250 méteres regionális statisztikai raszteregységek statisztikai adatain alapul 

(2011. január 1-i állapot). Végül pedig (nemzetközi) nemzeti példákat hozunk a vidéki helyi 

ellátásra, és feltérképezzük a schneeberglandi kistérség esetében számításba jöhető lehetséges 

modelleket. A tervek szerint a helyi ellátás új formáinak bevonásával és/vagy a meglévő formák 

továbbfejlesztésével a jövőben is biztosítani kell a lakosság ellátását.      

 

2. Módszertan és az alapul szolgáló adatok      
 
A munka középpontjában a schneeberglandi kistérségben található helyi ellátólétesítmények és  

közterek elérhetőségének elemzése áll.  

 

2.1 A projekt tárgyát képező települések      
 

A schneeberglandi kistérség 18 települést foglal magában, ami összesen 28 000 lakost jelent. A 

következő településekről van szó: Bad Fischau-Brunn, Grünbach am Schneeberg, Gutenstein, 

Höflein an der Hohen Wand, Hohe Wand, Markt Piesting, Miesenbach, Muggendorf, Pernitz, 

Puchberg am Schneeberg, Rohr im Gebirge, Schrattenbach, St. Egyden am Steinfeld, 

Waidmannsfeld, Waldegg, Willendorf, Winzendorf-Muthmannsdorf, Würflach.     

 

Bad Fischau Brunn, Puchberg am Schneeberg és Pernitz lakosainak a száma külön-külön 

meghaladja a 2500-at, így ezek a legsűrűbben lakott települések. Muggendorf, Rohr im Gebirge és 

Schrattenbach települések lakosainak a száma nem, vagy alig éri el az 500 főt.    

 



 

                        

    

1. táblázat: A schneeberglandi kistérség népességi mutatószámainak 

áttekintése (S. 14)    

A település neve  

Lakosok 

2001 

Változás 

01-12 

Lako-

sok 

2012 Férfiak Nők 

A 60 

éves 

vagy 

idő-

sebb 

lako-

sok 

A 60 

felet-

tiek 

aránya 

Bad Fischau-Brunn 2.688 +11,7% 3.003 1.468 1.535 751 25% 

Grünbach am 

Schneeberg 

1.776 -8,4% 1.626 828 798 445 27% 

Gutenstein 1.402 -7,9% 1.291 621 670 421 33% 

Höflein an der Hohen 

Wand 

779 +11,0% 865 433 432 216 25% 

Hohe Wand 1.332 +7,1% 1.426 715 711 315 22% 

Markt Piesting 2.698 +8,5% 2.928 1.429 1.499 657 22% 

Miesenbach 710 -3,4% 686 342 344 187 27% 

Muggendorf 520 -1,2% 514 251 263 128 25% 

Pernitz 2.601 -2,7% 2.531 1.220 1.311 709 28% 

Puchberg am 

Schneeberg 

2.834 -6,3% 2.656 1.301 1.355 898 34% 

Rohr im Gebirge 517 -6,6% 483 244 239 114 24% 

Schrattenbach 376 -0,8% 373 184 189 107 29% 

St. Egyden am Steinfeld 1.785 +6,8% 1.906 946 960 449 24% 

Waidmannsfeld 1.816 -11,1% 1.614 787 827 454 28% 

Waldegg 2.062 -3,4% 1.991 1.004 987 488 25% 

Willendorf 798 +14,4% 913 441 472 196 21% 

Winzendorf-

Muthmannsdorf 

1.711 +8,7% 1.860 945 915 473 25% 

Würflach  1.483 +5,5% 1.564 734 830 412 26% 

Összesen  27.888 +1,2% 28.230 13.893 14.337 7417 26% 

Forrás: Osztrák Központi Statisztikai Hivatal/Statistik Austria, RaumRegionMensch összeállítása, 

2013. június    

 

 

A projektterület 18 településére eltérő településszerkezet jellemző. Bár jól körülhatárolt 

településközpontok is vannak, a schneeberglandi lakosság alapvetően nagy diszperzitást mutat, 

tehát a lakosság az adott területen igen elszórtan él. Sok olyan apró telep, illetve megőrzésre 

érdemes zöldmezős épület van, amely viszonylag messze található a településközponttól.  Ez 



 

                        

    

számottevően megnehezíti a régió ellátását. Másrészt pedig a romló 

ellátás is felelős a lakosok fentebb említett elvándorlásáért. Ez a körforgás Ausztriában számos 

régiót érint.   

 

 

Alapvetően az egész régió szembesül azokkal a kihívásokkal, amit a fiatal, kereső lakosság 

elvándorlása, a munkahelyek megszűnése vagy a lakóhelyhez közeli, hagyományos helyi 

ellátóintézmények bezárása jelent.  Az elvándorlás leginkább a régió nyugati részének településeit 

érinti. A régió keleti részében a jól körülhatárolható településközponttal rendelkező és a Wr. 

Neustadthoz közelebb lévő településeken 2001 és 2012 között nőtt a lakosok száma. Ez a régió 

ebben az időszakban összességében 1,2 százalékos népességnövekedést könyvelhet el. A régióban 

a 60 év felettiek aránya átlagban 26 százalék. Összehasonlításképpen megemlítjük, hogy 2012-ben 

60 év felettiek osztrák átlaga 24 százalék volt.   

A régióban 34, illetve 33 százalékkal Puchberg am Schneeberg községben és Gutensteinban a 

legmagasabb a 60 év felettiek aránya.   

 

 

2. táblázat: A lakosság megoszlása a schneeberglandi kistérségben   

 

Forrás: RaumRegionMensch, 2013. október, tervszám: J002-01/13 t, lépték nélkül  

 

 



 

                        

    

 

2.2. Alapul szolgáló adatok     
 

Az elemzéshez a már rendelkezésre álló adatok (másodlagos adatok) mellett a kimondottan az 

ehhez az elemzéshez gyűjtött adatokhoz folyamodunk.   

 Demográfiai ellenőrzés – LEADER-régió, Alsó-Ausztria déli része     

Wallenberger & Linhard Regionalberatung GmbH 

 Osztrák Központi Statisztikai Hivatal/Statistik Austria   

Kitekintés a településekre, a népesség állapotára és szerkezetére, 2012. január 1-i állapot, 

2011. október 31-i nyilvántartási népességszámlálás településenként    

 Saját felmérések a településeken    

Helyi ellátólétesítmények    

 Földrajzi és Regionális Kutatóintézet/Institut für Geographie und Regionalforschung 

Az életminőséggel és öregedéssel kapcsolatos schneeberglandi véleménykutatás 

eredményei    

 Az Alsó-ausztriai Tartományi Kormány Hivatala, RU2 osztálya/Amt der NÖ 

Landesregierung, Abt. RU2   

Statisztikai adatok a regionális statisztikai raszteregységek alapján (250 méter), 2011. 

január 1-i állapot; állandó lakhely, nem, életkor .shp és .mdb fájlként  

 Az Alsó-ausztriai Tartományi Kormány Hivatala, BD3 osztály/Amt der NÖ 

Landesregierung, Abt. BD3   

Geoadatok: digitális katasztrális mappa, aggregált övezeti besorolás, területrendezés, 

vasútvonalak, alsó-ausztriai útigráf, közigazgatási határok, ÖK (osztrák térkép) 50, 

különböző tájvédelmi területek és besorolások, települések, gyakori baleseti helyszínek, 

erdőterületek      

 

2.3. Az ellátólétesítmények elérhetősége     
 

Ellátólétesítményen mind az élelmiszerrel való helyi ellátást, mind pedig a kiegészítő 

szolgáltatások kínálatát értjük. Összesen 15-féle lényeges ellátólétesítményt azonosítottunk be. A 

felsorolt létesítményeket Schneebergland valamennyi településén lokalizáltuk, és meghatároztuk 

az elérhetőségüket. Az elérhetőség a létesítmény jellegétől függ. A mindennapi szükségleti 

cikkeknek például 250 méteres körzetben gyalog elérhetőknek kell lenniük, hogy a 

mobilitásukban erősen korlátozott lakosok is önállóan, segítség nélkül el tudják érni. A nem napi 

szükségletet kielégítő intézmények nagyobb távolságra is lehetnek.     



 

                        

    

A mobilitással kapcsolatos létesítmények – mint például a buszmegállók 

vagy vasútállomások – esetében több hatótávolságot is meghatároztunk, hogy rámutassunk arra, 

milyen jók a régióban a közlekedési összeköttetések, és mennyire jó a tömegközlekedési 

eszközökkel való ellátottság.     

 

3. táblázat: Elérhetőségek    

Elérhetőség  Létesítmény  

250 m – a létesítménynek mindenki számára 

gyalog elérhetőnek kellene lennie  

 

1,5 km – a létesítmények mindenki számára 

elérhetőnek kellene lennie kerékpárral, e-

kerékpárral, busszal, elektromos kerekes 

székkel stb.  

 

5 km – a létesítmények mindenki számára 

elérhetőnek kellene lennie busszal, autóval, e-

kerékpárral stb.   
 

10 km – a létesítménynek mindenki számára 

elérhetőnek kellene lennie busszal, autóval, 

betársult fuvarral stb.   
 

Forrás: RaumRegionMensch, 2013. szeptember  

 

A továbbiakban a létesítmények távolságát összevetettük a lakosság megoszlásával annak 

kiszámítására, hogy a régió hány lakosa számára érhetők el az említett, meghatározott távolságon 

belüli létesítmények.   

 

2.4 Az ellátólétesítmények bemutatása    
 

Az alábbi eredményeket mutatjuk be regionális szinten:   

 A régió ellátólétesítményei a lakosság megoszlásával és az elérhetőséggel kombinálva  

- A vasútállomások elérhetősége    

- A buszmegállók elérhetősége    

- Orvosokkal és gyógyszertárakkal való ellátottság    

- Vegyeskereskedőkkel, illatszerboltokkal és szupermarketekkel való ellátottság    

- Trafikokkal, postákkal (postai partnerekkel) és bankokkal való ellátottság    



 

                        

    

- Vendéglőkkel és kávéházakkal való ellátottság    

- Kozmetikákkal és egészségügyi intézményekkel való ellátottság    

Az alábbi eredményeket mutatjuk be települési szinten:     

 Az egyes településeken lévő ellátóintézmények bemutatása    

A létesítmények száma a régión belüli 2013. szeptember 1-i állapotra vonatkozik. Ennek alapján 

az ez után az időpont után megnyílt létesítmények nem szerepelnek a bemutatásban, azokat 

pedig, amelyeket ez után az időpont után zártak be, valamivel lejjebb tüntettük fel.  

 

Eredmények     
 

Első pillantásra a régió 18 településének ellátása mindenképp jóna tűnik. 26 különböző szakorvos 

praktizál, kilenc gyógyszertár, illetve házi patika és elegendő vegyesbolt és szupermarket van, 

településenként átlagban kettő. A kínálatot számos vendéglő és kávéház teszi teljessé. Néhány 

település valójában jól ellátott – a létesítmények részben erősen koncentrált fekvése miatt 

azonban vannak nem megfelelő ellátással rendelkező települések is a régióban.     

 

4. táblázat: A schneeberglandi kistérség kínálata      

Jelkép  Létesítmény  Száma  Jelkép Létesítmény  Száma 

 

Idősek otthona  1  

 

Bank 20 

 

Orvos  31  

 

Fodrász 22 

 

Gyógyszertár  21 (ebből 5 

a régión 

kívül) 

 

 

Egészség/kozmetika  22/20 

 

Vegyesbolt/részárukínálattal 

rendelkező üzlet  

16  

 

Vendéglő 84 

 

Szupermarket/teljes 

árukínálattal rendelkező 

üzlet  

21  

 

Kávéház  17 

 

Illatszerbolt 7  

 

Vonatállomás  30 

 

Trafik 12  

 

Buszmegálló  143 

 

Posta 12     

Forrás: RaumRegionMensch, 2014. július   



 

                        

    

 

 

 

Vasútállomások    

A régió vonatállomásokkal való ellátottsága túlnyomórészt nagyon jónak nevezhető. A lakosság 15 

százaléka számára 250 méteren belül elérhető valamelyik állomás, 68 százaléka számára 1,5 

kilométeren belül, 97 százaléka számára pedig 5 kilométeren belül. A régió keleti része ily módon 

nagyon jól csatlakozik a régiók feletti közösségi közlekedési eszközökhöz. Mivel azonban a vasút 

Gutensteinig van kiépítve, és Rohr im Gebirge felé nincs összeköttetés, a régió nyugati részében 

egyáltalán nincsenek vasútállomások.   

 

Buszmegállók   

Ezzel szemben a buszmegállók megoszlása a régióban viszonylag egyenletes, és valamennyi 

településen van buszmegálló. A lakosság 48 százaléka számára 250 méteren belül, 97 százaléka 

számára pedig 1,5 kilométeren belül érhető el buszmegálló. A közösségi közlekedési ellátottság a 

régióban ennek megfelelően kielégítő. Összesen 11 autóbuszjárat közlekedik, melyek egyrészt az 

adott területet szolgálják ki, másrészt pedig nagyobb célállomásokra, mint például Wr. Neustadtba 

közlekednek. Az ellátottság jó, viszont a buszjáratokat illetően problematikus a menetrend. A 

terület lehető legjobb kiszolgálása érdekében a buszok az időpont függvényében más-más 

útvonalon haladnak. Bár ez szerepel a buszmenetrendekben, de ez a körülmény nehézkessé teszi 

a közösségi közlekedési eszközök használatát, és a menetrendek zavaros kialakítása miatt a 

buszozás főleg a gyengén látóknak nagy kihívást jelent.   

 

Orvosok és gyógyszertárak    

Az orvosokkal való ellátottság sok más vidéki régióhoz hasonlóan jobb is lehetne. A lakosságnak 

csupán kb. 14 százaléka számára érhető el orvos 250 méteren belül gyalog. A hosszabb utak főleg 

a mobilitásukban korlátozott személyeknek jelenthetnek nehézséget. Viszont a lakosság 88 

százaléka számára 5 kilométeren belül van elérhető gyógyszertár, illetve házi patika. A régió már 

említett keleti és nyugati részre való tagolódása itt is megfigyelhető. Nyugaton, Im Rohr im 

Gebirge településen nincs orvosi ellátás. A régió keleti részében sokkal könnyebb eljutni orvoshoz 

vagy patikába, bár az ellátás itt is hiányos Waldegg településen.    

 

Vegyeskereskedők, illatszerboltok és szupermarketek    

Az aktív időskor szempontjából oly fontos élelmiszer-ellátás a sűrűn lakott 

településközpontokban túlnyomórészt biztosított.     



 

                        

    

A lakosság 6-8 százaléka számára 250 méteren belül elérhető valamely 

vegyeskereskedő (részárukínálattal rendelkező üzlet), illetve illatszerbolt. Ezenkívül a lakosság 

62 százaléka számára 1,5 kilométeren belül van szupermarket.     

   

Messzemenően ellátás nélkül maradnak a települések kötelékétől nagy távolságra található 

elszórt telepek és tanyák. E tekintetben innovatív és új koncepciókra van szükség az ellátás 

biztosításához.    

 

Trafikok, posták (postai partnerek), bankok    

A lakosságnak csupán 8-13 százaléka számára érhető el 250 méteren belül posta (postai partner), 

bank, illetve trafik. E tekintetben az ellátás inkább rossznak számít, és az előbbi ponttal együtt 

innovatív megoldásokat kellene kidolgozni, hogy a jövőben az ellátás jobb és mindenekelőtt 

könnyebben elérhető legyen.   

 

Vendéglők, kávéházak     

A régióban igen nagy számban találhatók kávéházak és vendéglők. Ezek széles körben minden 

településen és helyen fellelhetők, és a többi létesítménytől eltérően nem csak a 

településközpontokra koncentrálódnak. A lakosság 53 százaléka számára 1,5 kilométeren belül  

érhető el kávéház, 97 százalékuk számára pedig ugyanakkora távolságon belül vendéglő is. Itt már 

megfigyelhetők az első kísérletek a helyi ellátás biztosítására azzal, hogy a vendéglőket például 

részárukínálattal szerelik fel, hogy így legalább a nagyobb távolságra, elszórtan lakó vásárlók napi 

szükségleti cikkei szerepeljenek a kínálatban.    

 

Kozmetikák és egészségügyi intézmények     

A régióban nagyon jó a fodrászokkal, az egészségügyi intézményekkel és a kozmetikákkal való 

elátottság. A lakosság 55 százaléka számára 1,5 kilométeren belül elérhető valamilyen 

egészségügyi intézmény (például shiatsu, masszázs stb.), a lakosság 98 százaléka számára pedig 5 

kilométeren belül van kozmetika (például manikűr, pedikűr stb.). A fodrászüzletek a lakosság 63 

százaléka számára 1,5 kilométeren belül elérhetőek. Alapvetően e tekintetben is látszik, hogy 

Rohr im Gebirge a többi településhez képest lényegesen rosszabb ellátottsággal rendelkezik.   

 

Intézkedéskoncepciók az ellátás régió-beli kínálatának fokozására és az akadálymentesség 

javítására      

 

 

 



 

                        

    

1. A helyi ellátási struktúra erősítése  

 

A helyi ellátás terén hat különböző ellátási lehetőség van: mobilitási szolgáltatás (mobile 

services), multiszolgáltató bolt (multi-service shop), közösségileg szervezett koncepciók, 

webszolgáltatások, a meglévő helyi ellátás támogatása és innovatív helyi ellátási modellek.  

 

1.1. Mobilitási szolgáltatások       

A mobilitási szolgáltatások már igen elterjedt megoldásnak számítanak a széttagolt régiók, illetve 

a nagyon nagy kiterjedésű települések ellátására. Két megoldást különböztetünk meg egymástól: 

az egyik a terméket viszi oda a felhasználóhoz, a másik pedig a felhasználót viszi oda a termékhez. 

Az első megoldás főleg a naponta szükséges élelmiszerrel való ellátás és a betegségmegelőzés 

esetében alkalmas. A második pedig megnyitja a mobilitás lehetőségét olyan emberek előtt, akik 

egyébként nem mobilisak – s ily módon fokozottan hozzájárul a tevékeny időskorhoz. Mindkét 

megoldás mindenképp elképzelhető a schneeberglandi kistérségben, és hozzájárulhatna az 

ellátási helyzet javításához. Az egyes települések függvényében a bemutatott projektek különböző 

kombinációit lehetne alkalmazni.        

  

 

Példák: 

Forrás: RaumRegionMensch összeállítása, 2013. december    

Mindkét magánkezdeményezés lehetővé teszi a vásárlóknak, hogy telefonon, e-mailben vagy a 

webüzletben leadják rendelésüket számos mindennapi szükségleti cikkre (élelmiszer, ital, egészségügyi 

cikkek). Az árut aztán kisteherautóval házhoz szállítják.    

Emellett a ROLLA-nak még egy kis boltja is van az alsó-ausztriai Groß Ebersdorf faluközpontjában. A 

megrendelt áruért oda lehet menni, vagy hagyományos módon be is lehet ott vásárolni.  

Az „Einkaufsbär“ Graz város egész területére, valamint a környező településekre is  szállít. Kizárólag 

házhozszállításról van szó, amely a klasszikus áruválaszték mellett bioárut is kínál.  

Megnevezés: „ROLLA“ és „Einkaufsbär“ („bevásárló maci“)   

Település: Groß Ebersdorf, Alsó-Ausztria, illetve Graz város és környéke, Stájerország   

A projekt jellege: mobilitási szolgáltatás    

Futamidő: -  

Költségek: -  

Kezdeményezők: Johann Enne, illetve Harald Midl és Stefan Schmidhofer, magánkezdeményezés  

Kínálat: mindennapi szükségleti cikkek    

További 

információ: 

http://www.rolla.at/   

http://www.einkaufsbär.at/   

http://www.rolla.at/
http://www.einkaufsbär.at/


 

                        

    

Mindkét kezdeményezés azt szemlélteti, hogy mind a városban, mind 

vidéken a házhozszállításnak nagy lehetőségei vannak. Hasonló rendszerek már Németországban is rég 

beváltak (lásd lent). Ezekkel a rendszerekkel a helyi ellátást a széttagolt térségekben és a kevésbé 

mobilis lakosoknak lehet hosszú távon biztosítani.       

 

 
 

Forrás: RaumRegionMensch összeállítása, 2013. december   

Az „Ernsti-Mobil“ házhoz megy utasaiért, és elviszi őket közvetlenül oda, ahova menni szeretnének. Az 

összesen 13 lakott kataszteri községet, s ily módon nagyon elszórt települési központokat magában 

foglaló  Ernstbrunn (Alsó-Ausztria) településen mindez a mobilitás fontos fejlesztésének számít a 

lakosok számára. A kezdeményezés egyesületként működik. A szolgáltatást igénybevevők mindannyian 

tagok, és a járművet előzetes bejelentkezés alapján hívhatják. Ily módon a település lakóinak 

egyszerűen és költségkímélő módon teszik lehetővé az orvoshoz járást, a bevásárlást, a bankba járást 

és az egyéb szükséges ügyintézést.      

Ilyen jellegű, igény szerinti taxi számos más osztrák településen is található. A mikromobilitás 

részeként azokat az embereket érik el, akik egyébként különböző okokból nem tudnak már egyéni 

közlekedési eszközökkel járni, de egyébként még eléggé mobilisak ahhoz, hogy a bevásárlást saját 

maguk intézzék. A mikromobilitás emellett a klasszikus közösségi közlekedési eszközökkel gyengén 

ellátott régiókban vált még be.       

 

2. Multiszolgáltató boltok (multi-service shops)    

Mivel nemcsak a vegyeskereskedők zárnak be egymás után, hanem számos szolgáltató is, mint például 

posták, bankok, patyolatok, vagy a társadalmi találkahelyek, mint például a kávéházak vidéken egyedül 

nem képesek a túlélésre, illetve a vállalkozások fenntartása gazdasági okokból nem mindig lehetséges, 

sok településen többféle szolgáltatás is hiányzik.  

A multiszolgáltatók egy üzletben egyesítik ezeket a különböző szolgáltatásokat és kínálatokat, és így a 

vidéki településeken fenn tudják tartani vagy ismét helyre tudják állítani az ellátást. A település, illetve 

a szomszédos települések egyéb ajánlatától függ, hogy mely szolgáltatások szerepelnek a kínálatban.     

 

Megnevezés: ERNSTI Mobil  

Település: Ernstbrunn, Alsó-Ausztria  

A projekt jellege: mobilitási szolgáltatás   

Futamidő 2011 novembere óta  

Költségek: - 

Kezdeményezők: Ernstbrunn község   

Kínálat: személyszállítás   

További 

információ: 

http://ernstbrunn.riskommunal.net/system/web/sonderseite.aspx?menuonr= 

222529618&detailonr=222529618 

http://ernstbrunn.riskommunal.net/system/web/sonderseite.aspx?menuonr=222529618&detailonr=222529618
http://ernstbrunn.riskommunal.net/system/web/sonderseite.aspx?menuonr=222529618&detailonr=222529618


 

                        

    

Példa:  

Forrás: RaumRegionMensch összeállítása, 2013. december    

Miután Königsdorf községben az utolsó vegyesbolt is bezárt, nem volt a 760 lakos helyi ellátása 

biztosítva.  Az utolsó vendéglő már néhány évvel azelőtt bezárt. Ezért sürgős intézkedésekre volt 

szükség, hogy új modelleket teszteljenek a falu helyi ellátásának biztosítására. Egy LEADER-projekt 

keretében Königsdorfban úgynevezett multiszolgáltató boltot hoztak létre. A mindennapi szükségleti 

cikkek mellett egy kávézó és további szolgáltatások is – mint például egy posta – is találhatók itt.  

A multiszolgáltató boltokban a különböző szolgáltatások összefogásával költségtakarékosabban is lehet 

dolgozni. Egyidejűleg a lakosok számára lecsökken a beszerzéshez szükséges utak száma, mivel több 

üzlet helyett, csak egybe kell elmenniük. Ez különösen a mobilitásukban korlátozottaknak jelent előnyt.   

 

Forrás: RaumRegionMensch összeállítása, 2013. december    

A francia „Bistrots de Pays“ esetében egy olyan akcióról van szó, melynek során az országra jellemző 

vendéglőket és kávézókat a multszolgáltató boltok szellemében újraélesztik. A „Bistrots de Pays“ 

bejegyzett márka, és időközben számos francia régióban, főleg Dél-Franciaországban találkozhatunk 

vele. Az első bisztrót 1993-ban nyitották meg, azóta saját chartát dolgoztak ki, amelyben lefektették a 

bisztrókra vonatkozó kritériumokat. Ezek a kritériumok többek között a következőket tartalmazzák: 

kevesebb mint 2000-es lélekszámú vidéki településen található, utolsó működő bolt a faluban, egész 

évben nyitva tart, alapellátást és postai szolgáltatást kínál, helyi termékeket árul, és legalább három 

ünnepséget vagy kulturális rendezvény tart évente. Ezekkel a kritériumokkal biztosítják, hogy egyrészt  

Megnevezés: Königsdorf helyi ellátása: multiszolgáltató bolt/multi service shop  

Település:  Königsdorf, Burgenland  

A projekt jellege: multiszolgáltató bolt/multi-service shop  

Futamidő: 2000 szeptemberétől 2003 augusztusáig   

Költség: 887.800 euró  

Kezdeményező: LEADER-projekt, Wilfinger Áruház/Kaufhaus Wilfinger  

Kínálat: mindennapi szükségleti cikkek, postai szolgáltatás, kávézó   

További 

információ:  

http://archiv.leader-austria.at/regions/suedburgenlandplus/projects/project_15/de.html 

Megnevezés: Les Bistrots de Pays  

Település: Franciaország 

A projekt jellege: multiszolgáltató bolt/multi-service shop 

Futamidő: 1993 óta 

Költségek: - 

Kezdeményezők: LEADER, Départements, kereskedelmi kamarák   

Kínálat: mindennapi szükségleti cikkek, postai szolgáltatások, helyi termékek   

További 

információk: 

http://www.bistrotdepays.com/  

BMVBS online publikáció 02/2013. sz.: Helyi ellátás vidéken/Nahversorgung im ländlichen 

Raum, 166. oldaltól  

http://archiv.leader-austria.at/regions/suedburgenlandplus/projects/project_15/de.html
http://www.bistrotdepays.com/


 

                        

    

biztosítva legyen a lakosok ellátása, másrészt pedig, hogy kommunikációs 

helyszínként is használják a boltokat.  

 

3. Közösségileg szervezett koncecpciók    

A helyi ellátás megőrzését sok vidéki lakos és politikus szívügyének tekinti. Ebből az okból időközben 

egyre gyakrabban folyamodnak közösségileg szervezett koncepciókhoz, mint például a helyi ellátó 

szövetkezetekhez. Ezekben a szövetkezetekben a polgárok és települések közösen üzemeltetik az 

üzleteket. A projekteket a tagok betéteiből finanszírozzák, vásárolni viszont azok is vásárolhatnak, akik 

nem tagok. Az efajta koncepciónak az az előnye, hogy közvetlenül bevonja a lakosságot. A lakosokban 

tudatosodik, hogy rajtuk múlik, lesz-e a településen továbbra is helyi ellátás, vagy sem. Nagy 

mértékben azonosulnak az üzlettel és a településsel.     

 

Példa:       

Forrás: RaumRegionMensch összeállítása, 2013. december 

Kirchstetten községben 2009-ben bezárt az utolsó helyi ellátó is. Az önkormányzat igyekezett az ADEG 

Marktnak új üzemeltetőt találni, de sajnos sikertelenül. Így született meg az ötlet, hogy szövetkezeti 

alapon szervezik meg az üzletet. A község lakosai 100-100 euró értékben vásárolhatnak érdekeltséget a 

szövetkezetben. Az üzletben jelenleg két munkatárs dolgozik teljes munkaidőben, kettő pedig 

részmunkaidőben. A választék összeállításánál a hangsúly a regionális termékeken és a csemegeárun 

van.              

 

A modell a gyenge struktúrájú régiókban jól alkalmazható. A projektben való anyagi érdekeltség arra  

ösztönzi az embereket, hogy ott vásároljanak. Ugyanakkor a regionális termékekkel erősítik a helyi 

gazdaságokat, és munkahelyet teremtenek. A sikeres megvalósítához azonban sok elkötelezett lakosra 

és önkormányzati képviselőre van szükség. A bemutatott projektben Kirchstetten önkormányzata 

átvállalta a költségek tetemes részét annak érdekében, hogy a projektet egyáltalán útjára lehessen 

indítani. Ezért az ilyen jellegű projektek esetében az önkormányzatnak is hajlandónak kell lennie arra, 

hogy anyagilag is jelentősen támogassa a projektet.       

 

 

Megnevezés: Kirchstetteni helyi ellátó szövetkezet/Nachversorgungsgenossenschaft Kirchstetten 

Település: Kirchstetten, NÖ  

A projekt jellege: közösségileg szervezett koncepció  

Futamidő: 2011 óta 

Költségek: 70.000 euró  

Kezdeményezők: Kirchstetten község  

Kínálat: helyi ellátás  

További 

információ: 

http://www.nahversorger.kirchstetten.org/     



 

                        

    

Forrás: RaumRegionMensch összeállítása, 2013. december     

A FoodCoops (Food Cooperative, magyarul: élelmiszer-szövetkezet) személyek és háztartások 

összefogása, akik saját szervezésben közvetlenül a helyi parasztgazdaságoktól, kertészetektől, 

méhészektől stb. vásárolnak biotermékeket. Történelmi elődjüknek a XIX. századi fogyasztói 

szövetkezeteket tekintik. Napjainkban ezek a kezdeményezések általában kisebb szerveződésűek, és 

lentről felfelé építkező mozgalomként aktívak.  

A FoodCoopra sikeres példa a deutschlandsbergi élelmiszer-szövetkezet, amely a termelőket 

összekapcsolja a fogyasztókkal, hogy megszüntesse a termelők anonimitását és kikerülje a nagy 

viszonteladókat. Az egész közhasznú egyesületként szerveződött. Minden tag az interneten vagy 

közvetlenül az üzletben rendelhet. Az áruért aztán a nyitvatartási időben lehet menni a boltba, vagy 

kiszállítási díj fejében házhoz szállítják. Magában a boltban nem raktároznak árut, csak rendelésre 

szerzik be. Állandó személyzet nincs, a tagok önkéntes munkában adják ki az árut.      

 

4. Webszolgáltatások       

A webszolgáltatásokat az összes egyéb felsorolt helyi ellátási modellel kombinálva vagy önállóan is  

lehet kínálni. Alapvetően lehetőség van arra, hogy a felhasználók a mindennapi szükségleti cikkeket 

online vásárolják vagy egyéb szolgáltatásokra – például kozmetikai és egészségügyi szolgáltatásokra – 

online kérjenek időpontot. Mindkét esetben az érvényes, hogy az árut és a szolgáltatást a vevőnek 

házhoz szállítják, vagy a vevő egy központi telephelyre elmegy az áruért és a szolgáltatásért. A 

webszolgáltatások jelentősen bővítik a szolgáltatásokat és a helyi ellátást, és időközben igen széles 

lakossági réteg veheti igénybe. A 2011. évi (4. negyedévi)  GFK Online Monitor alapján az 50-59 

éveseknek már a 81 százaléka, a 60-69 éveseknek a 61 százaléka, a 70 felettieknek pedig a 33 százaléka 

használja az internetet. Így itt nem csak a fiatal felhasználók esetében van nagy potenciál, hanem az 

idősebbeknél is. Ez a potenciál az elkövetkező években még tovább fog nőni, aminek köszönhetően a 

webszolgáltatások egyre fontosabbá válnak.  

 

 

 

 

 

 

Megnevezés: Deutschlandsbergi élelmiszer-szövetkezet/Lebensmittelkooperative Deutschlandsberg 

Település: Deutschlandsberg, Stárjerország 

A projekt jellege: közösségileg szervezett koncepció 

Futamidő: 2013 óta 

Költségek: - 

Kezdeményezők: magánkezdeményezés 

Kínálat: helyi ellátás, helyi termékek  

További 

információ: 

http://foodcoops.at/ 

http://www.lkdl.at/ 



 

                        

    

Példa: 

Forrás: RaumRegionMensch összeállítása, 2013. december 

A„regional-laden“ tízórai-/uzsonnaszolgáltatást nyújt. Regionális helyi ellátók összeálltak egy online 

platformon, és ott kínálják szolgáltatásukat. A vásárlók egészen egyszerűen online megrendelik a 

tízórait/az uzsonnát, és az illetékes helyi ellátó odaszállítja a munkahelyre. A projektet most a tízórai-

/uzsonnaszolgáltatásra tesztelik, de később más házhoz szállítási szolgáltatásra is kiterjeszthető. 

Több helyi ellátó összafogásával regionális hálózatot lehet létrehozni, amelyből a termelők, a helyi 

ellátólétesítmények és a vásárlók is profitálnak.                     

 

5. A meglévő helyi ellátás támogatása  

Ha a helyi ellátók egyszer csak eltűnnek a településről, akkor utána gyakran igen nehéz utódot találni, 

illetve a már bemutatott modellek valamelyiket megvalósítani. Ezért fontos, hogy támogassuk és 

segítsük a meglévő helyi ellátókat és ezzel biztosítsuk a fennmaradásukat. Ilyen és ehhez hasonló 

kezdeményezéseket mind az önkormányzat, mind a helyi gazdasági szövetségek vagy a lakosok is 

indítványozhatnak. Valamennyien számottevően hozzájárulhatnak a meglévő gazdaságok 

támogatásához és fenntartásához. Az alábbiakban már megvalósult koncepciókat mutatunk be.  

 

Példa:  

Forrás: RaumRegionMensch összeállítása, 2013. december   

Megnevezés: regional-laden.at 

Település: Steinbach an der Steyr, Felső-Ausztria 

A projekt jellege: webszolgáltatás 

Futamidő: - 

Költségek:  - 

Kezdeményezők: LAG Traunviertler Alpenvorland 

Kínálat: tízórai-/uzsonnaszolgáltatás  

További 

információ:  

http://regional-laden.at/ 

Megnevezés: hazai pályás vásárlás/shopping mit Heimvorteil 

Település: Bad Schallerbach, Felső-Ausztria 

A projekt jellege: a meglévő helyi ellátás támogatása  

Futamidő: 2010 óta 

Költégek: - 

Kezdeményezők: Bad Schallerbach-i Településmarketing-érdekközösség/Interessensgemeinschaft 

Ortsmarketing Bad Schallerbach  

Kínálat: marketingintézkedések, törzsvásárlói kártyák  

További 

információ: 

http://www.shopping-schallerbach-kundenkarte.at/ 

http://regional-laden.at/
http://www.shopping-schallerbach-kundenkarte.at/


 

                        

    

Egy innovatív imázskampánnyal Bad Schallerbach lakosainak világosan 

bemutatják a meglévő sokszínű helyi ellátási kínálatot és annak előnyeit, és így közép távon pozitívan 

befolyásolják a vásárlási magatartást a helyi kínálati struktúra javára.  

 

Időközben 13 ágazat 30 vállalkozása vesz részt a projektben, amelynek során a vásárlók 

bónuszpontokat gyűjthetnek, amelyeket később hűségjutalékká válthatnak át. A koncepció elsősorban 

a még működő és megfelelő helyi ellátással rendelkező települések számára érdekes.  

Ily módon megelőző jelleggel ellensúlyozható a vásárlóerő elvándorlása és a helyi ellátóintézmények 

ezzel járó bezárása.  

 

6. Innovatív helyi ellátási modellek  

A már ismertetett helyi ellátási modelleket a világ számos részében tesztelték és ültették át a 

gyakorlatba. De vannak még további modellek, amelyek bár a többi kategóriába is illenek, azonban 

innovatív, új megközelítés jellemző rájuk, ezért még inkább a jövőbe mutatnak.  

 

Példák: 

Forrás: RaumRegionMensch összeállítása, 2013. december     

A svájci kis (1200-as lélekszámú) Kägiswill településen 2011 óta a nap 24 órájában automataüzlet 

üzemel. Az automatagyártó kezdményezésére 15 m²-en, öt automatában kb. 140 mindennapi 

szükségleti cikk található – köztük haltermékek, mélyhűtött menük, cigaretta, háztartási és 

egészségügyi cikkek, valamint italok. Ezenkívül a vásárlók az odakészített táblákra felírhatják, milyen 

további termékekre lenne igény, azért hogy az üzemeltetők a jövőben még jobban a vásárlók 

igényeihez igazíthassák a kínálatot.     

A kísérleti projekt érdekes példa arra, hogyan lehet a helyi ellátást kis településeken biztosítani úgy, 

hogy közben alacsony szinten tartsuk a folyó kiadásokat. Emellett az éjjel-nappal nyitvatartásnak 

köszönhetően olyan peremidőket is le tudnak fedni, amelyek különösen a sok ingázóval rendelkező kis 

településeken fontosak a bevásárlás szempontjából.     

 

 

Megnevezés: Sempre-automataüzletek/Sempre Automatenladen  

Település: Kägiswill, Obwalden kanton, Svájc  

A projekt jellege: innovatív helyi ellátási modellek   

Futamidő: 2011 óta  

Költségek: - 

Kezdeményezők:  Sempre-Automaten AG  

Kínálat:  mindennapi szükségleti cikkek   

További 

információ:  

http://www.onz.ch/artikel/105686/  

BMVBS online publikáció 02/2013. sz.: Helyi ellátás vidéken/Nahversorgung im ländlichen 

Raum, 198 oldaltól     

http://www.onz.ch/artikel/105686/


 

                        

    

Forrás: RaumRegionMensch összeállítása, 2013. december    

A brit Tesco kereskedelmi lánc az elmúlt években két teljesen virtuális szupermarketet nyitott meg Dél-

Koreában, illetve Angliában a közösségi közlekedés csomópontjaiban. A két bolt metróállomásokon, 

illetve egy reptéren található, és első pillantásra egy szokványos szupermarket benyomását keltik. 

Valójában azonban az összes árut csak egy nagy digitális kijelzőtáblán jelenítettek meg – úgy, ahogy a 

szupermarketben is sorakoznának egymás mellett.         

A vásárlók mobiltelefonjukkal beszkennelik a terméken szereplő QR-kódot, és elküldik a megrendelést. 

Az árut aztán a vevőnek házhoz szállítják. A koncepció csökkenti az eladáshoz szükséges felületet, és a 

legmodernebb technológiával működik. A jövőben számítani lehet hasonló jellegű üzletek 

megjelenésére.       

 

1.1. A helyi ellátási modell értékelése is kiválasztása  

A tényleges helyzet elemzésének eredményeiből az derült ki, hogy az ellátottsági fok alapján a 

schneeberglandi kistérségben lehetőleg a teljes régióra kiterjedő, lakhelyhez közeli ellátásra 

kellene törekedni, elsősorban a rövid távú szükségletek javait illetően (helyi ellátás). Mivel a 

települések különböző strukturális és elhelyezkedési feltételei alapján egy egységes megvalósítási 

koncepció nem célravezető, differenciált megoldási lehetőségeket kell nyújtani.  

 

A fenntarhatóan működő helyi ellátási modellek egyes településekre való kidolgozásához a 

gyengén ellátott településrészek pontos kiértékelésére van szükség. Ki lakik ott? Mennyire 

mobilisak ezek a személyek jelenleg és a jövőben? Vannak olyan helyi ellátóintézmények, 

amelyeknek nincs megoldva az utódlása, vagy már esetleg döntöttek is a bezárásukról? Új 

üzeletek és ellátólétesítmények is ide akarnak települni, vagy világosan kirajzolódik az 

elvándorlás trendje?  

 

Megnevezés: Tesco virtuális szupermarket/Tesco Virtual Supermarket 

Település: metróállomás, Dél-Korea és a Gatwicki repülőtér, Egyesült Királyság 

A projekt jellege: innovatív helyi ellátási modellek 

Futamidő: 2011 óta 

Költségek: - 

Kezdeményezők:  Tesco (brit kereskedelmi lánc) 

Kínálat:  mindennapi szükségleti cikkek  

További 

információ: 

http://www.designboom.com/technology/tesco-virtual-supermarket-in-a-subway-station/ 

http://www.bbc.co.uk/news/business-15341910 

 

http://www.theguardian.com/business/2012/aug/07/tesco-virtual-supermarket-gatwick-

airport 

http://www.bbc.co.uk/news/business-15341910
http://www.theguardian.com/business/2012/aug/07/tesco-virtual-supermarket-gatwick-airport
http://www.theguardian.com/business/2012/aug/07/tesco-virtual-supermarket-gatwick-airport


 

                        

    

Az ilyen és hasonló kérdések alapján minden település felülvizsgálhatja 

helyi ellátásának jelenlegi és jövőbeli állapotát annak érdekében, hogy a továbbiakban olyan 

megfelelő helyi ellátási modellt válasszon ki, amely esetében folyamodni lehet a jól bevált 

gyakorlati példákhoz – a helyi ellátó egyszerű kiszállítási ajánlatától kezdve egészen egy 

szupermarket teljes, újonnan való berendezéséhez.          

 

Hogy aztán települési szinten vagy több településsel együttműködve valósulnak-e meg a 

koncepciók, az a helyi összefonódásoktól és a települések általános együttműködési szándékától 

függ. Olyan mindent üdvözítő megoldást, amely a teljes régióra ráhúzható, nem lehet találni, de 

olyat, amely több településhez is illik, igen. Együttműködéssel mindenesetre csökkenthetők az 

egyes településekre eső költségek, az infrastruktúrát pedig közösen lehet létrehozni és használni.         

 

A helyi ellátást illetően számos tartományi és szövetségi szintű támogatás van. Ezek vagy 

közvetlen, nem visszafizetendő támogatások, vagy kedvezményes hitelek és kölcsönök. A  

támogatások szabályozásai a támogató szervtől függően különbözőek. A részleteknek a támogató 

szervek weboldalán lehet utánanézni.       

 

Az alsó-ausztriai helyi ellátáshoz az alábbi három legfontosabb szervezet nyújt támogatást:  

 NAFES – Alsó-ausztriai Munkaközösség a Vásárlás Ösztönzésére a Település- és 

Városközpontokban/Niederösterreichische Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des 

Einkaufs in Orts- und Stadtzentren (http://www.nafes.at)     

 Alsó-ausztriai Gazdasági és Turizmusalap/Niederösterreichischer Wirtschafts- und 

Tourismusfonds (http://www.noe.gv.at/Wirtschaft-Arbeit/Wirtschafts-Tourismus-

Technologie/Foerderungen/nahversorgung.html)  

 Ausztriai Gazdasági Szolgáltató/Austria Wirtschaftsservice (http://www.awsg.at) 

 

1.2 A regionális szolgáltatók és a meglévő létesítmények bevonása  

A helyi ellátás sikeres megvalósításának szerves alkotórészét képezi a regionális szolgáltatók és a 

meglévő ellátólétesítmények bevonása. A régióból származó termékeknek rövidebb utat kell 

megtenniük, ezért jó áron lehet őket kínálni.  Ugyanakkor a regionális termékek eladásával a helyi 

gazdaságot is támogatják, és további új munkahelyeket teremtenek. Ezt tudatosítani kell mind a 

szolgáltatókban, mind a politikusokban és a már meglévő helyi ellátólétesítmények      

működtetőiben. Különösen az utóbbiaknak van bizonyos mértékben lehetőségük arra, hogy az 

áruválasztékukat oly módon alakítsák ki, hogy több helyi termék szerepeljen a kínálatukban. 

http://www.nafes.at/
http://www.noe.gv.at/Wirtschaft-Arbeit/Wirtschafts-Tourismus-Technologie/Foerderungen/nahversorgung.html
http://www.noe.gv.at/Wirtschaft-Arbeit/Wirtschafts-Tourismus-Technologie/Foerderungen/nahversorgung.html
http://www.awsg.at/


 

                        

    

A meglévő helyi ellátók emellett a megfelelő modell keresésének 

folyamatához is lényegesen hozzájárulhatnak, mivel ők maguk is számos lehetőséget kínálhatnak 

a széttagolt vidékek ellátására, ezt viszont eddig nem mérlegelték. A különböző területek 

szolgáltatóinak összefogásával is innovatív modellek fejleszthetők ki. Ezért kezdetektől fogva 

fontos, hogy a helyi szolgáltatókat is bevonják a fejlesztési folyamatba.       

 

1.3 A lakosok bevonása     

A lakosok bevonására különböző szinteken kerülhet sor. Először is ismerniük kell településük és 

régiójuk kínálatait.      

Hol van a legközelebbi helyi szolgáltató? Milyen a termékeket kínál? Milyen regionális termékeket 

lehet ott vásárolni? Hogyan jutok oda?      

Ezeket a lényeges kérdéseket az önkormányzatok a lakosok célirányos tájékoztatásával 

tisztázhatják. Ezenkívül akciókkal is fel lehet hívni a figyelmet a meglévő szolgáltatókra. Utána 

már közvetlenül a lakosokon a sor, mivel vásárlási magatartásukkal ők döntenek a további 

ellátólétesítmények fennmaradásáról vagy bezárásáról.                                                                                

 

Azokon a településeken, ahol már most sincs helyi ellátólétesítmény, illetve hamarosan bezár, a 

lakosok saját maguk is felléphetnek aktívan. Vagy egyedül, vagy az önkormányzattal, illetve a 

régióval együttműködve közösségileg szervezett modellek jelenthetik a megoldást a helyi ellátás 

biztosítására.         

A lakosok elkötelezettségével nő az ellátólétesítmény iránti kötődés, ami ösztönzőleg hat, hogy ott 

vásároljanak be vagy az ottani szolgáltatásokat vegyék igénybe.       

 

2. A „rövid utak“ régiója     

 

A funkcionális létesítmények jó elérhetősége fontos előfeltétele a vidéki életterek fenntartásának. 

A környezet- és közlekedéspolitikai ügyek mellett a „rövid utak“ számottevő jelentőséggel bírnak 

a kevésbé mobilis lakossági csoportok számára – a demográfiai változásokra való tekintettel főleg 

az idősebb lakosok számára, akik e projekt célcsoportját képezik.      

 

 

2.1 Kerékpáros- és gyalogos-infrastruktúra        

A schneeberglandi kistérségben a meglévő létesítmények nagy része 1, illetve 5 kilométeres 

körzetben találhatók a létesítménytől.  Így alapvetően adottak a feltételek ahhoz, hogy gyalog, 

illetve kerékpárral vagy e-kerékpárral jól megközelíthetőek legyenek. Azonban nem minden 



 

                        

    

létesítményhez vezet jól kiépített gyalog- és kerékpárút. A hiányosság 

megszünetetésére ezért rövid távon intézkedést kell hozni, hogy javuljon a régió ellátottsága. Az 

infrastruktúra esetében ügyelni kell arra, hogy az utak amennyire lehet, közvetlenül a 

településközpontba, illetve az adott létesítményhez vezessenek. A kerülőutak hátráltatják az aktív 

mobilitást, és a kevésbé mobilis emberek számára hasznavehetetlenek.        

 

2.2 Mobilitás/ közösségi közlekedés  

A megfelelő frekvenciájú mobilitás létrehozása vidéken az egyes települések részben decentrális 

fekvése és távolsága, valamint a potenciális utasok ebből adódó alacsony száma miatt nehéz 

feladat, mert nem működtethető gazdaságosan. A feladat a klasszikus járatforgalommal nem 

oldható meg, ennek kapcsán sokkal inkább a rugalmas modellek tűnnek sikerrel kecsegtető 

megoldásnak. 

 


