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CÉLKITŰZÉS, MÓDSZEREK 

 

 

A Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács kiírt pályázata elnyerésével a „Pannon Csoport” 

konzorciuma elkészítette a Bakonyi Önkormányzatok Szövetségének felkérésére a Zirci 

kistérség hosszú távú térségfejlesztési programját. 

 

A megbízó a tanulmánnyal kapcsolatban az alábbi követelményeket támasztotta:  

1. A tanulmány adjon javaslatot a térség gazdasági fejlődésére, a fennálló problémák 

megoldására; 

2. Határozza meg a térségfejlesztés stratégiai céljait, tegyen javaslatokat olyan projektekre, 

amelyek új vállalkozási lehetőségeket, formákat jelentenek, és adjon javaslatot a 

finanszírozásba bevonható forrásokra, támogatásokra; 

3. Adjon javaslatokat a térség mezőgazdaságának, idegenforgalmának és a szolgáltatások 

színvonalának fejlesztésére; 

 

A megbízót a feladatok meghatározásánál az motiválta, hogy a térség fejlesztésének új pályára 

állítása, annak finanszírozása és menedzselése stratégia és program nélkül nem valósítható 

meg. A stratégiai tanulmánynak iránymutató szerepén túlmenően támogatnia kell Zirc és 

térsége összehangolt és eredményekre vezető fejlesztését, a gazdaság kereteinek megújulását, a 

helyi vezetés állásfoglalásainak megalapozását, a gazdálkodó szervezetek, intézmények, 

vállalkozók és a polgárok orientálását, a korábbiaknál nagyobb mértékű és gyorsan változó 

feltételek felismerését és gyakorlati konzekvenciák levonását. 

 

A térségfejlesztési program már csak céljai miatt sem térhet ki a térségét érintő minden 

kérdésre, részletek helyett inkább az átfogó illetve súlyponti, az elmozdulást ténylegesen 

elősegítő fő kérdésekre összpontosul. 

 

A tanulmányban mindenek előtt a stratégiai kérdések megválaszolására törekedtünk. Ez nem 

jelentette a részletekről való megfeledkezést, mivel ezek figyelmen kívül hagyása több nem 

várt probléma okozója lehet. 
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Több módszertani lehetőséget igyekeztünk kihasználni a térségi folyamatok átvilágítása, a 

múlt, jelen és jövő változásai, azok okai és következményei realitásának megismerése céljából. 

Konkrétan: 

• a feladat teljesítésekor a szervezési terv alapján szakértői csoportokkal való folyamatos 

kooperáció; 

• a jelenlegi eszközök eredményességének és hatékonyságának, valamint a környezeti 

tényezők befolyásának vizsgálati módszerével, a SWOT elemzéssel többdimenziós 

probléma-mátrixokat készítettünk, melyek hozzájárulnak a szabályozók és a tényezők 

objektívan megalapozott minősítéséhez; 

• a célokra, eszközökre és szervezeti megoldásokra irányuló javaslatok többségét a munkába 

bekapcsolt helyi résztvevők fogalmazták meg a kérdőívekre adott válaszok, valamint 

interjúk során; 

• a forgatókönyv módszerét a területi fejlődés jövőbeni szabályozásának átfogó céljait és 

feladatait megalapozó javaslataink összeállításánál alkalmaztuk, melyet számos tanulmány, 

elképzelés és előrejelzés támasztott alá; 

• a prognózis módszert a jövőbeni események elemzéséhez, a megvalósításra javasolható 

döntések kiválasztásához alkalmaztuk, végül  

• a hazai adottságoknak és lehetőségeknek a szélesebb körű hasznosítását célzó munka 

egészét a stratégiai tervezés szemléletében bonyolítottuk le. 

 

A szemléleti és metodológiai eszköztár nagyobb méretű bevetésének kizárólag az időtényező 

szabott gátat. Ezek nagymértékű használata kiemelten is a stratégiai tervezésre és a 

szcenáriókra szolgál, és ma már nélkülözhetetlen ilyen típusú tanulmányok elkészítésénél: nem 

cél, hanem fontos eszköz a stratégiai tanulmányok készítésénél. 

 

A munka elmélyítése és mindenekelőtt az egyes településekre történő konkretizálása 

elengedhetetlen és sürgető feladat. Erre azért is felhívjuk a térség önkormányzati vezetésnek 

figyelmet, mivel az 1998. őszén megtartandó helyhatósági választások során az elmúlt négy év 

eredményeinek elszámolása mellett konkrét programot is adni kell. 

 

Végül megemlítjük, hogy bár a térséget egységes egészként kezeljük, földrajzi és gazdasági 

szempontból többszörösen tagolt szerkezetű. Ezért kérdéses, hogy az önkormányzatok 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 



Zirci Kistérség-HOSSZÚTÁVÚ KISTÉRSÉG-FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 8

mennyire lesznek képesek a különbözőségeket leküzdve összehangolt munkára. Ezt azért is 

fontos megemlíteni, mivel jelenleg népszerű a térségfejlesztési programok készíttetése, 

miközben a térségi együttműködés akadozik. Ennek az ellentmondásnak a feloldása abban 

rejlik, hogy a térségi projektek és stratégiák ténylegesen a közös megoldást igénylő feladatokra 

korlátozódjanak, és ugyanakkor minden településnek legyen saját, megfogalmazott stratégiája, 

amely viszont figyelembe veszi a szomszédos települések, illetve a térség igényeit is. 
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1. KIINDULÓ HELYZET 

 

1.1. Zirc és térsége általános jellemzői 

 

A térség a Bakony keleti és északi részén terül el, melyet délről a Balaton-felvidék, északról 

pedig a Kisalföld síksága határol. Közigazgatásilag a balatonfüredi, veszprémi, várpalotai, 

pápai és ajkai kistérség, északról pedig Gyôr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom Megye 

és Fejér Megye határolja. A térség statisztikailag 26 települést foglal magába, ebbôl 22 tagja a 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetségének. A vizsgálatok a helyi döntéshozók kívánságának 

megfelelôen 28 településre terjedtek ki, éspedig: Bakonybél, Bakonygyirót, Bakonynána, 

Bakonyoszlop, Bakonypéterd, Bakonyszentkirály, Bakonyszentlászló, Borzavár, Csesznek, 

Csetény, Dudar, Eplény, Fenyôfô, Hárskút, Gic, Jásd, Lázi, Lókút, Nagyesztergár, Olaszfalu, 

Pénzesgyôr, Porva, Románd, Sikátor, Szápár, Tés, Veszprémvarsány, Zirc.  

 

A térség mintegy 600 km2-en fekszik, lakosságának száma 1996. végén 28.887 volt, a megye 

lakosságának 7,5%-a.  

 

Települések megoszlása lakosságszám szerint 

 

 500 fô 
alatt 

501-1000 
fô 

1001-1500 
fô 

1501-2000 
fô 

2001-3000 
fô 

3001 fô 
felett 

Települések 
száma 

8 13 3 2 1 1 

 

 

A térség egyetlen városa Zirc, mely 7359 fôs lakosságával a megye egyik legkisebb 

lélekszámú városa. A városi népesség aránya a térségben 25%. A város a térség gazdasági, 

intézményi és kulturális központja, ugyanakkor több mikroközpont is kialakult vagy 

alakulófélben van (pl. Veszprémvarsány, Bakonybél, Dudar, stb.). A térség 

településszerkezetében túlsúlyban vannak a törpe ill. kis lakosságszámú falvak.  

 

A lakosság száma mérsékelt ütemű csökkenést mutat: minden 1000 lakos közül 5 fő dönt a 

térségből máshova való telepedés mellett, és szintén 1000 lakosból több, mint 1 fővel kevesebb 

születik a halálozások számához viszonyítva. Jelzett demográfiai jellemzők a megyei átlagnál 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 
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kedvezőtlenebb módon alakultak. A térség népsűrűsége 53 fő/km2, mely értékkel a megye 

legritkábban lakott térsége.  

 

A regisztrált munkanélküliek aránya 7,5% - ez megyei átlag körüli értéket jelent -, a tartósan 

munka nélkül maradtak arányában 1990-hez viszonyítva jelentős csökkenés tapasztalható, ami 

sok esetben kényszerűségből az egyéni vállalkozásba való menekülést is jelenti. Ezt igazolja az 

a tény, hogy az összes gazdasági szervezetbôl mintegy 85%-ot tesznek ki a 

magánvállalkozások, és minden 1000 lakosból 266-an dolgoznak a mezőgazdaságban egyéni 

gazdálkodóként, szemben a megyei átlag 145 fővel.  

 

A működő gazdasági szervezetek mindössze 1%-a foglalkoztat 50 főnél többet, a vállalkozások 

jelentős része nem tud nagyobb fejlődést produkálni. A mezőgazdasági szövetkezetek 

megszűnésével a vagyon és a földek szétaprózódtak, több tevékenységi kör megszűnt vagy 

zsugorodott. Hasonló a helyzet az ipari tevékenységet folytató gazdasági szervezetek körében 

is. A gazdaság gyengeségét mutatja az is, hogy az iparban foglalkoztatottak 1000 lakosra jutó 

száma és átlagkeresete alacsonyabb a megyei átlagnál. 

 

A kereskedelem és a szolgáltatások súlya növekedett az elmúlt években, ugyanakkor az ellátás 

szinte kizárólag a helyi lakosságra korlátozódik. Az idegenforgalom néhány preferált 

településtől eltekintve hiányzik a térségből - a fogadó infrastrukturális kínálat - főként 

szállodai férőhelyek száma és összetétele - elmarad a kívánatos színvonaltól. Jellemző, hogy a 

kereskedelmi szállások férőhelyeiből a szállodák és panziók csekély, mintegy 7,3 %-kal 

részesednek. A közműellátás, különösen a csatornaellátottság, a vezetékes gázellátás, valamint 

a kommunális hulladék-elhelyezés térségi gondként fogalmazódik meg. 

 

Pozitívan értékelhető a térségi önkormányzati társulás megszerveződése és az elért kezdeti 

eredmények, amelyek erősítése sokoldalú igényként fogalmazható meg. 

 

A térség általános képét tekintve elmondható, hogy lehetőségei és adottságai ellenére még nem 

alakult ki az egységes arculat, a külső szereplő számára ajánlható ötlet és az összefogás. 

Mindezekhez még hozzájárul a pénzügyi és az intézményi infrastruktúra hiányosságai, a 

térségnek eddig meghatározó gazdasági szereplőinek megingása, illetve megszűnése. 
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1.2. A fejlődést elősegítő és gátló tényezők 

 

1.2.1. Természeti tényezők 

 

A térség három kistájra tagozódik, mégpedig az Öreg-Bakony, a Bakonyi kismedencék és a 

Pannonhalmi-dombság területeire; ebből az előbbi két kistáj adottságai nagy hasonlatosságot 

mutatnak, viszont a térség északi részét érintő Pannonhalmi-dombság lankásabb területei 

jelentősen elütnek. 

 

A térség magasabban fekvő területeit a karbonátos kőzetű fennsíkos sasbércek uralják 

középhegységi jelleggel, a medencék aljzatát pedig üledékek és lejtőlöszök töltik ki. A 

meredek lejtőkön legnagyobb részt tölgyesek találhatók, a mészköves részeket borító redzinás 

talajokon bükkösök, az üledékes területeken lévő agyagos barna erdőtalajok felén szántók, 

másik felén pedig tölgyesek. A medencék területeit agyagos barna talajok teszik ki, melyek 

4/5-én szántók terülnek el. A lejtősebb területek dombvonulatain, az agyagos barna 

erdőtalajokon túlnyomórészt tölgyesek találhatók, a lejtők és völgyek csernozjom barna 

talajain pedig szántóföldek. 

 

A térség üledékes területei az építési nyersanyagok széles skáláját kínálja, emellett a 

hegységperemeken és a hegyközi medencékben jelentős a szén- és a bauxitvagyon, valamint a 

ki nem termelt magánérc. 

 

A hegyvidékekre inkább a vízfelesleg a jellemző, melyet több bő vizű forrás - pl. Bitva, 

Gerence, Cuha, Gaja, Séd - is táplál, viszont az északi lejtős területek vízhiányosak. Az 

említett vízfolyások remek lehetőségeket nyújtanak tógazdaságok létesítésére, melyek száma 

ennek ellenére rendkívül csekély. Összefüggő talajvízszint sehol nem található, a minősége 

elfogadható, bár több helyen magasabb a nitrát- és a vastartalom is.  

 

A bakonyi hegyes területek éghajlata mérsékelten hűvös és nedves - télen is sok a csapadék, és 

40-60 napos, 40-50 cm-es hótakaróra is lehet számítani -, így nagy vízigényű, ám nem 

hőigényes növények termesztésének kedvez. A pannonhalmi-dombsági részeken viszont a 

mérsékelten száraz és meleg éghajlat dominál, amely kedvez a kalászosoknak.  

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 
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Az erdők legnagyobb részét a különböző fajta tölgyesek (cseres, gyertyános kocsánytalan, 

cseres molyhos) képezik, a magasabban fekvő területeken gyakoriak az égerligetek, a 

szurokerdők, a karszterdők, valamint a gyertyánelegyes bükkösök. A mezőgazdaságilag 

megművelt területeken a hegyes vidékeken a rozs, a silókukorica, a here és a burgonya 

dominál, az északi lankásabb területek fô növényei a búza, a kukorica, zöldségek, stb.  

 

A térség települései, ha egyes esetekben csak kerülővel, de burkolt utakon megközelíthetők. A 

fejlesztési irány új összekötő utak megépítése, a települések jobb kapcsolódásai érdekében. A 

kiterjedt erdőségek és a gazdag élővilág, a kultúrtörténeti és természetvédelmi értékek, Zirc és 

Veszprém közelsége megkívánják az országos és nemzetközi szintű kiránduló, vadász-, 

rendezvény-, falusi és konferencia-, valamint gyógyturizmus feltételeinek megteremtését ill. 

továbbfejlesztését. Ehhez a fogadókészség javítása mennyiségi és minőségi vonatkozásban, 

valamint a szolgáltatások színvonalának emelése vonatkozásában egyaránt kívánatos.  
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1. Zirc és térsége fejlődését befolyásoló fontosabb természeti tényezők 
 
       a fejlődést 
    elősegítő      gátló 
          tényezők 

 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 
Bakonybél * *   *   * * * *  
Bakonygyirót *  *  *    * *  * 
Bakonynána * * * *  *   * *   
Bakonyoszlop    * *     * * * 
Bakonypéterd   *  *     *  * 
Bakonyszentkirály * *   *   *  *  * 
Bakonyszentlászló * * * * *     *   
Borzavár * *    *  *  *  * 
Csesznek * * * * * *   * *  * 
Csetény  * *  *    * *  * 
Dudar *   * * *  * * *  * 
Eplény * *  * * *  * * *   
Fenyőfő * *   *   *  * *  
Gic *  *  *     *  * 
Hárskút * *    *  *  * * * 
Jásd *  *       * *  
Lázi   * *  *    * * * * 
Lókút * * *   *    * *  
Nagyesztergár * * *  * *    *  * 
Olaszfalu *  *  * *   * *   
Pénzesgyőr  *   * *  * * *  * 
Porva * *      * * * * * 
Románd   *  *     * * * 
Sikátor *  *  *     * *  
Szápár * *      * * * * * 
Tés  * *      * * * * 
Veszprémvarsány *  *  *     *   
Zirc *  *  * *   * *   
 
     A fejlődést 
  elősegítő            gátló 
        tényezők 
1. idegenforgalmi adottságok 1. gyenge talajminőség - alacsony termőhelyi 

értékszámú földek 
2. gazdag élővilág - erdôk 2. talaj- és vízszennyezési veszély 
3. jó minőségű termőtalajok 3. belvízelvezetés hiánya 
4. ásványkincsek 4. szomszédsági közlekedési kapcsolatok 

nehézségei 
5. kedvező közlekedés-földrajzi helyzet 5. turisztikai infrastruktúra fejletlensége 
6. nagyváros közelsége  
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1.2.2. Gazdasági tényezők 

 

A térség gazdaságára az ipari - ezen belül a fakitermelő és feldolgozó ipar, valamint a 

leépülő félben lévő szén-, bauxit- és kőbányászat és egyes élelmiszeripari 

tevékenységek -, a mezőgazdasági tevékenység és szolid mértékű idegenforgalom 

jellemző. A térségben meghatározó a szarvasmarha tartása, kisebb mértékben pedig 

kisállat-tenyésztés (nyúl és juh), jelentős a lótartás és lótenyésztés is, emellett pedig 

hagyománya és komoly szerepe van a vadgazdálkodásnak is. A növények közül a 

burgonya, egyes zöldség- és gyümölcsfélék, a lankásabb területeken kukorica és 

gabona, valamint kis mennyiségű szőlő termesztése jellemző. A vállalkozások száma 

1270, ebből az egyéni vállalkozások aránya 85%. A mezőgazdasági egyéni 

gazdálkodók száma messze felülmúlja a többi térségét és a megyei átlagot egyaránt, 

minden 1000 lakosból 266-an vállaltak önálló mezőgazdasági tevékenységet. Viszont 

az iparban jelentősen csökkent a foglalkoztatottak száma, 1992-höz képest 36%-kal 

lettek kevesebben, és ezzel jóval elmarad a többi, ipari szempontból jelentős 

központokhoz képest. A jelenség többek között azzal magyarázható, hogy a térség az 

elmúlt években sorozatos leépítéséket volt kénytelen elviselni (pl. a dudari szénbánya 

pár évvel ezelőtt még 1400 főt alkalmazott, ma a létszám 240 fő - a bánya bezárás 

előtt áll).  

 

 

A) IPAR 

A térség jelenleg meghatározó ágazatai - mint a fakitermelés és -feldolgozás, a 

mezőgazdasági termékek feldolgozása, a szén-, bauxit- és kőbányászat - kiemelt 

támogatásra és továbbfejlesztésre tartanak igényt. Ezen túlmenően azonban a jelenlegi 

termékekhez kapcsolódva új területek bevezetésére is sor kerülhet. 

 

Példának okáért a dudari bánya bezárás előtti stádiumban van annak ellenére, hogy a 

szénkészlet magas huminsav-tartalma miatt a nemzetközi piacon keresett, és a 

kitermelésére EU pályázatokat is igénybe lehet venni. Maga a bánya - a fejtés 

végleges megszűnése esetén - alkalmas lehet a klímáját kihasználó 

gombatenyésztésre, vagy egyes részei a biztonsági intézkedések meghozatala és 

megfelelő színvonalú gyűjtemény felhalmozása után turisztikai látványosságként is 
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(pl. a vállalkozó szelleműeknek egyórás szénfejtés szervezése vagy a helyi 

adottságokat figyelembe véve akár kiállítások vagy színházi előadások rendezése). 

 

A bakonyi erdők, a kitermelt fa minősége országos hírű, ugyanakkor a feldolgozáson, 

illetve ipari célú hasznosításán (pl. raklapgyártás) kívül nem található a térségben 

komolyabb bázisa. A fa a bútorkészítés mellett számos területen eladható lehet, 

éspedig utcabútorok, információs táblák készítésénél, fahulladék újrahasznosításához 

(például farostelemez gyártására, komposztkészítésre, stb.). 

 

Több településen is gondot okoznak az üresen álló istállók, megszűnt ipari 

létesítmények épületei. Ezek kihasználására általános igény lenne, csupán azt kell 

mérlegelni, hogy a jelenlegi állapot, a meglévő felszereltség milyen irányú fejlesztést 

tesz lehetővé. Az istállóépületek működhetnek gépműhelyekként, helyi 

gyűjtőraktárként, gyógynövényszárítóként, stb. Az ipari területek kihasználása 

mindenekelôtt valóságos állapot felmérését és a piaci viszonyok, lehetőségek 

feltérképezését igényli, s csupán ez után van mód a felmerült ötletekből merítő tervek 

elkészítésére és megvalósítására. 

 

A mezőgazdasági termékeknek, mint a burgonya, az árpa, len, zöldségek (pl. 

káposzta, uborka) és gyümölcsök, valamint a tehéntej és belőle készíthető termékek, a 

baromfi- és nyúltenyésztés és feldolgozás lehetőségei kihasználatlanok, a jelenlegi 

szint a szervezettséggel, piacbővítés elősegítésével, térségen és megyén kívüli 

kapcsolatok kiépítésével, a termelés korszerűsítésével, befektetéseket ösztönző 

politikával kiemelt feladatot jelent a térség számára. 

 

B) MEZŐGAZDASÁG 

A térségben vezető szerepe van az agrárgazdaságnak, ugyanakkor igazán hatékony 

termelés nem folyik, mivel több olyan növény- és állatfajta nevelése került veszélybe 

vagy meg is szűnt, melyhez megfelelő adottságokkal rendelkezik ez a terület. Az 

eddig vizsgált térségekhez hasonlóan Zirc és környéke is azzal a problémával 

küszködik, hogy nincsenek meg illetve hiányosak a termelés feltételei, konkrétan: 

• nincs az őstermelők számára a gazdálkodáshoz szükséges biztosítások (garanciák, 

kedvezményes hitelek, adófizetési kedvezmények, stb.), 
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• hiányosan működik a felvásárlói hálózat, 

• hiányzik a vetőmaggal és szükséges gépekkel, valamint az újításokról szóló 

információkkal való ellátás 

 

Kiemelt fontosságú terület a növény- és állatnemesítésekkel való kísérletek folytatása 

illetőleg újraindítása. A klíma és a földtani adottságok (megszűnt kísérleti intézet) 

már bizonyítottan remek lehetőségeket nyújtanak a kutatások feltételeinek 

megszervezéséhez. Ehhez a területhez tartoznak a szarvasmarha-, a ló-, az egyes 

gabona-, burgonyafajták, egyéb kapásnövények körének új fajtákkal való gazdagítása. 

Az erdős és legelőterületek rendkívül gazdagok gyógynövényekben és bogyós erdei 

gyümölcsökben - ez a terület szintén kihasználatlan, pedig az előbb említett 

nemesített fajtákhoz hasonlóan korlátlan a hazai és a nemzetközi piac egyaránt. Ezért 

ajánlatos a gyűjtés vagy akár termesztés, a felvásárlás és feldolgozás, valamint az 

értékesítés feltételeinek kialakítása. 

 

Kapcsolódva a tehéntej nagyüzemi feldolgozásához mód nyílhatna a juh- és 

kecsketejbôl készíthetô termékek piacra dobására is, mely állománya igény szerint 

bôvíthetô, illetôleg a nyúltenyésztés, felvásárlás és feldolgozás feltételeinek 

megteremtése és folyamatosságának biztosítása. 

 

Agrár- és turisztikai szempontból egyaránt kiemelt területe a térségnek a 

vadgazdálkodás. A települések túlnyomó része folyamatosan fogadja a hazai és 

külföldi vadászcsoportokat. Fogadásuk feltételeinek javítását mindenképpen megelôzi 

a vadállomány minőségének és gazdagságának folyamatos ellenőrzése, a 

túlszaporodás és a létszámcsökkenés fokozódásának megállítása, a nagyvadaknál az 

etetés megszervezése és a haszonnövényekben való kártevés megakadályozása, 

illetőleg a vadállomány megőrzésére vonatkozó egyéb tevékenységek 

folyamatosságának, valamint a szükséges anyagi és szervezettségi háttér biztosítása. 

 

C) TURIZMUS 

Az idegenforgalom a térségben „bakancsos” turizmusra és rendezvények látogatására 

korlátozódik, sok helyen hiányos vagy kiépítetlen a turisztikai infrastruktúra (kevés a 

szálláshely, a vendéglátóhelyek vagy hiányoznak, vagy a színvonaluk nem felel meg a 
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kívánatosnak). Ugyanakkor kedvező jelenségnek könyvelhető el a táji szépséget, a 

környezet adta lehetőségeket kihasználó, egyre több településen jelentkező fejlesztési 

igény és konkrét lépés a turizmus fejlesztése érdekében.  

 

A térség a 82-es főút vonalán fekszik, így a területen nagymértékű átmenő forgalom 

bonyolódik le, amely legalább egy részének megállítása komoly szerepet játszhat a 

fejlődés elősegítésében. A domborzati viszonyok, a környezet egyedülálló vonzereje 

elsősorban a kiránduló turizmusnak kedvez, a kulturális (népművészeti, 

hagyományőrző) rendezvények pedig a szórakozni vágyók igényeit elégíthetik ki. 

Ugyanakkor a terület rendkívül gazdag ma még kihasználatlan és feltáratlan 

lehetőségekben. 

 

A fejlesztés irányai éppen ezen rejtett értékek feltárását és bevezetését támogatja. 

Konkrétan: 

• a kiránduló turizmus lehetőségeinek bővítése kerékpáros és lovas túrákkal 

• a Bakonyban űzhető téli sportok, megrendezett versenyek és kapcsolódó 

mulatságok 

• a gyógy- és oktatási turizmus egyes formáinak feltárása (rehabilitáció és 

regenerálódás) 

• a vadászturizmus jelentőségének növelése 

• a németajkú nemzetiség hagyományainak felelevenítése 

• kiemelten a cseszneki vár lehetőségeinek sokrétűbb kiaknázása 

 

Annak ellenére, hogy térségi szinten nem merült fel különösebb igény a kerékpárutak 

és a lovas túra útvonalak bővítésére, mégis fokozott figyelmet érdemel, mivel az 

egészséges életmód egyre növekvő tábora éppen az aktív üdülés formáit preferálja a 

pihenéssel szemben, illetőleg a hosszú hétvégét, a pár napos kikapcsolódást arra 

szánja, hogy ismereteket, élményeket gyűjtsön. Több településen is folyik 

lótenyésztés, illetve lótartás, ez a lehetőség mintegy magától kínálja a turizmusba való 

bevonást (bérlovagoltatás, lovas iskola gyerekek, kezdők és haladók részére, lovas 

kocsikázás, télen lovas szán, stb.). Hasonló a helyzet a kerékpáros hálózat 

kiépítésénél is, hiszen a 82-es főutat közvetlenül nem érintő települések között 

viszonylag alacsony forgalom és az erdei utak számának bővítése lehetővé teszi egy 
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jelentősebb kerékpáros úthálózat kiépítését, melyhez szervizszolgálat és nagyobb 

közlekedési csomópontokban, vasútállomások és távolsági autóbusz-állomások 

mellett kerékpárkölcsönzők létesítése is társulhat. A hatékonyság növelése érdekében 

egy információs hálózat megteremtése javasolható, melyben többek között 

szerepelnek a kirándulóhelyek említett sportolási lehetőségei is. 

 

A sporthoz kapcsolódva a Bakony területe viszonylag gyakran tapasztal a téli 

hónapokban havat, amely a kellemetlenségeken túl sok lehetőséget is kínál a turisták 

megfogására. Egy kisebb „csúszkáló pálya” és a szükséges felszereltség - a meglévô 

eplényi pálya mellett - kialakítható például Bakonybél vagy Borzavár környékén, és a 

sporteseményekhez kapcsolódva különböző rendezvények (téli mulatságok - sí 

farsang, tábortűz és gulyásfőzés, stb.) kerülhetnek megszervezésre. 

 

Az egyedülálló táji környezet - erdőségek és hegyes-völgyes vidékek - és a rendkívül 

tiszta levegő a csenddel párosítva kiemelkedő adottságot nyújt egy vagy több olyan 

létesítmény kialakítására, ahol a lábadozók, légúti megbetegedésben szenvedők, vagy 

mozgáskárosultak illetve más szervi sérültek tölthetnék gyógyuló és pihenő idejüket. 

Hasonló keretek között megvalósítható komplex oktatási intézmény kialakítása is 

süketek részére Bakonyoszlopon, melyhez a befogadó létesítmény ebben az évben 

átadható állapotba kerül. Emellett felmerült termálstrand kialakításának lehetősége is 

(Gicen), ehhez azonban el kell végezni a szükséges egészségügyi vizsgálatokat is.  

 

A bakonyi vadállomány, mint már említettük, nagy hírnek örvend külföldön is, ezért 

mindenképpen javasolható a vadászturizmus fejlesztése - kis létszámú, ugyanakkor 

jómódú vendégkörről lévén szó. Konkrétan ez a szálláshelyek minőségi fejlesztését, a 

vendéglátóhelyek számának és színvonalának növelését és különböző szórakozási 

lehetőségek, programok (bevonva a helyi lakosság életébe, tevékenységeibe) 

szervezését is jelenti. Ehhez kapcsolódva megfontolandó ötlet a szőlőtermelő 

vidékeken bortúrák szervezése, illetőleg nagyobb túrák egyik állomáshelyeként való 

bevezetése, valamint a németajkú nemzetiségi hagyományok felelevenítése a 

kitelepítettek és a helyi lakosság számára a helyi attrakciók számának növeléséhez. 
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A cseszneki vár a térség egyik leginkább vonzó és ehhez mérten a legkevésbé 

kihasznált adottsága. A vár - mint köztudott - a műemlékvédelmi hivatal 

gondozásában van, ugyanakkor az üzemeltetés, a környék tisztántartása a helyi 

önkormányzatra hárul. Ezen túlmenően igazán rangos eseményekre, a Nagyvázsonyi 

Ünnepi Játékokhoz hasonló rendezvényekre eddig nem került sor, és ebben szerepet 

játszik a tulajdonviszonyok tisztázatlansága, a tulajdonos és a fenntartó szervezet 

közötti párbeszéd és összefogás hiányossága is. 
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2. Zirc és tágabb térsége fejlődését befolyásoló fontosabb gazdasági tényezők 
           a fejlődést 
    elősegítő      gátló 
             tényezők 

 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 6 
Bakonybél  * *  *  *      
Bakonygyirót   *  *   * * *  * 
Bakonynána  * * *     *    
Bakonyoszlop  *   *   *   * * 
Bakonypéterd  * * *       *  
Bakonyszentkirály *  *  *  * * * * *  
Bakonyszentlászló  * * *     *   * 
Borzavár   * *    *  * * * 
Csesznek  *  *     *  * * 
Csetény   * *       *  
Dudar * * * *     *  *  
Eplény  * *  *    *  *  
Fenyőfő  * *    *  *  *  
Gic *  * *    *  *   
Hárskút   *  *  * * * * * * 
Jásd  * * *     *  * * 
Lázi  *  * *    * * *   
Lókút  * *  *    * *   
Nagyesztergár *  * *    * * *   
Olaszfalu  * * *     *  *  
Pénzesgyőr  * * *    *  * *  
Porva  * * *    *  *   
Románd  * * *       *  
Sikátor   *  *      *  
Szápár   *  *   * * * *  
Tés   * *    * *  * * 
Veszprémvarsány * * * *     *    
Zirc *  * *     *    
 
 
      a fejlődést 
   elősegítő      gátló 
       tényezők 
 
1. jelentősebb élelmiszeripar 1. kedvezőtlen mezőgazdasági adottságú 

terület 
2. faipar vagy bányászat 2. fejletlen és fiatal ipari hagyományok 
3. egyéb fejlődő gazdasági (pl. turizmus, 

kereskedelem, stb.) tevékenység 
3. Megszűnt vagy megszűnô ipari ill. 

mezôgazdasági tevékenység 
4. intenzív mezőgazdaság 4. a mezőgazdaság fejlődésétől függő ipari 

vállalkozások 
5. viszonylag jövedelmező mezőgazdaság 5. a jövedelem és a szabadidő növekedésével 

kapcsolatos szolgáltatások fejletlensége 
 6. hiányos vállalkozói ismeretek 
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1.2.3. Infrastruktúra és intézményi rendszer 

 

A térség infrastrukturális helyzete komoly fejlesztéseket kíván meg. A villamos energia ellátás mai 

állapota nem kielégítő, mivel a elsôsorban bakonyi települések szenvednek a megrongálódott 

vezetékek miatti áramkimaradástól, az új lakóterületek beépítésével pedig a települések jelentős 

része kerül ellátási zavarba, amennyiben nem sikerül nagyobb kapacitású trafókat felszerelni.  

 

A gázhálózat kiépítése folyamatban van, a települések túlnyomó része igényli a bevezetést. A 

telefonellátottság jónak mondható, bár nem minden településen érte el a teljes kiépítettséget. 

Viszont általános tendencia a kábel-tv rendszerek folyamatos kiépülése, amely egységek nem nagy 

ráfordítás mellett összeköthetôk térségi rendszerré. 

 

A fejlődés szempontjából további hátráltató tényezőt jelent a közműves vízellátás, a 

szennyvízelvezetés és a szemétgyűjtés megoldatlansága. A közműves vízhálózatba kapcsolt 

lakások aránya a térség egész területén majdnem száz százalékos, a problémát a magas vastartalom 

okozza. Közcsatorna hálózatba csak Zircen és néhány közeli településen találni bekapcsolt 

lakásokat, a természeti környezet további szennyezésének megállítása azonnali intézkedéseket 

követelnek meg. A belvízelvezetés megoldása további súlyos és általános problémaként 

jelentkezik a térségben. A lakossági hulladék és törmelék elhelyezését sokszor illegális területeken 

oldják meg. A rendszeres elszállítás megszervezésén túl a szelektálás szorgalmazása és a szigorúbb 

szankciók bevezetésére is szükség van. 

 

A térség települései jelentős úthálózat korszerűsítést terveznek egyes szomszédos települések 

meglévô útszakaszainak felújításával, új összekötő szakaszok megépítésével, illetve belterületi 

utak felújításával kapcsolatban, valamint a kerékpárutak vonatkozásában. A vasútfejlesztés csupán 

Bakonyszentlászlót érinti, a Győr felől kiépített vonal meghosszabbítása kapcsán.  

 

A lakásállomány, ha lassan is de nő ebben a térségben is. Figyelemre méltó azonban, hogy a 

meglévő lakóházak kisebb része összkomfortos (átlagosan 34%) - még a komfortos lakásokkal 

együtt is csupán az összes lakás kevesebb, mint kétharmadát jelenti -, és még Zircen is található 

komfort nélküli lakás (mintegy 12%-a a város teljes lakásállományának). Az egyes lakások nem 

mondhatók túlzottan zsúfoltnak, hiszen 100 lakásra 2-3 fő jut, viszont az épített lakások közül a 

nagyobb arányt a két ill. a két és félszobás lakások/lakóházak adják. 
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Az egy háziorvosra jutó népesség száma meghaladja a megyei átlagot, így a hálózat kielégítőnek 

mondható - a többi kistérséghez viszonyítva a középmezőnyben foglal helyet, ugyanakkor a 

szakrendelés, a mentőszolgálati ellátás komoly problémákkal terhes. Az idősek klubjai 

férőhelyeinek számát tekintve a megye második legjobban ellátott térsége, viszont a bölcsődei 

ellátásról nincs értékelhető adat - a szülők megoldják ilyen korú gyermekük elhelyezését. Az 

óvodai ellátottság szintén megfelelő, sôt, az utóbbi években több településen „túlkínálat” alakult ki 

a csökkenő gyerekszám miatt. Az általános iskolai tanulók száma 1000 lakosra vetítve meghaladja 

a megyei átlagot, viszont egy osztályteremre átlagosan kevesebb gyermek jut, mint a többi megyei 

térségben. Ugyanakkor a települések felében működik felsô tagozattal rendelkezô általános iskola, 

így az ellátás kielégítőnek minősíthető. Viszont ez nem mondható el a középiskolai 

intézményekről, hiszen csupán Zirc városában van mód a térségben továbbtanulásra, a 

középiskolások képzési igényeit Győr, Veszprém, és egyéb távolabbi városok elégítik ki, 

ugyanakkor az érettségizettek száma mind a létszámot, mind az egy osztályteremre jutó tanulók 

számát tekintve jóval alatta marad a megyei átlagnak.  

 

A kereskedelem, ezen belül a bolti kiskereskedelem és a vendéglátás területén kedvező irányú 

változások következtek be. A térségi gazdaság - ezen belül az üdülés-idegenforgalom - fejlődése, a 

települési környezet javulása mellett ez a tendencia várhatóan tovább folytatódik. Növekedett a 

szállás férőhelyek száma; 1997-ra már három szálloda, hét panzió, két nyaralóház, két turistaszálló 

működött a térségben, valamint több magánház biztosított szálláshelyet turisták számára, azonban 

a látogatók számához képest ezek férőhelyeinek száma még elenyészően csekély.  

 

Az infrastrukturális feltételek kialakítása során a térségnek ügyelnie kell arra, hogy ezek 

mihamarabb megfeleljenek a környezetvédelmi előírásoknak, az intézményi hálózat 

követelményeinek és ugyanakkor eleget tegyenek a gazdasági szereplők, a szervezetek és a 

lakosság igényeinek is. A környezeti károk megelőzéséhez illetve a meglévő gondok enyhítéséhez 

mindenekelőtt meg kell szervezni  

• a szennyvízhálózat, vagypedig helyi illetve településcsoportos szennyvíztisztítók kialakítását, 

• a gázhálózat térségi kiépítésének ösztönzését (pl. kedvezményes kölcsön-konstrukciókkal), 

• a vízminőség javítását - a vastartalom csökkentését, 

• a helyi belvízelvezetés megoldását, amely az egész térséget érinti, 
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• a szilárd ipari és lakossági hulladék gyűjtésének, elszállításának és tárolásának megoldását (pl. 

illegális lerakóhelyek megszüntetését), 

• a villamos áramhálózat elöregedett részeinek felújítását, nagyobb kapacitású trafók 

elhelyezését. 

 

Az intézményi háttér feltételeinek összetevői: 

• pénz és biztosítási intézetek letelepedésnek támogatása, 

• vállalkozásfejlesztési alapok, inkubátorműhelyek és -láncok a gazdasági szervezetek 

indulásának és további működésének elősegítéséhez (kölcsöngépek, eszközök, helyiségek, 

területek biztosítása, információszolgáltatás a jogszabályokról, az újításokról, befektetési 

lehetőségekről, adminisztrációban és ügyintézésben való segítségnyújtás, stb.) 

• térségi információs központ és a hálózatának kialakítása, amely egyaránt szolgálja a 

vállalkozókat, szervezeteket, az önkormányzatokat, a lakosságot, és amely az összes 

településen lehívhatóvá válik a számítógépes hálózat kialakításával, 

• idegenforgalmi információs irodák és táblák létesítése a turizmus szempontjából 

frekventáltabb helyeken 
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3. Zirc és térségét befolyásoló fontosabb épített-művi környezeti tényezők 
           a fejlődést 
    elősegítő      gátló 
             tényezők 

 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 6 
Bakonybél * * * * *   * *  * * 
Bakonygyirót  * * * *    * * * * 
Bakonynána * *   *  *  *  * * 
Bakonyoszlop  *   *  *  *  * * 
Bakonypéterd  *   *  *  *  * * 
Bakonyszentkirály  *   *  *  *  * * 
Bakonyszentlászló  * *  *  * * * *  * 
Borzavár    * *      * * 
Csesznek  *   *  *  * * * * 
Csetény * *  * *  *     * 
Dudar  *  * *  * * * *  * 
Eplény   *  *      * * 
Fenyőfő   *  *    *  * * 
Gic  *   *  * * *  * * 
Hárskút  *  * *    *  * * 
Jásd * *   *  * * * *  * 
Lázi   *  * *  *  * * * * 
Lókút  *  * *  *  * * * * 
Nagyesztergár  *  * *  *  *  * * 
Olaszfalu  *   *   * *  * * 
Pénzesgyőr * *   *    *  * * 
Porva    * *  * * *  * * 
Románd  *  * *    * *  * 
Sikátor  *  * *  * * * * * * 
Szápár * *  * *  *  *  * * 
Tés    * *   * * *  * 
Veszprémvarsány  * * * *   * *    
Zirc  * * * *   *     
 
        a fejlődést 
   elősegítő     gátló 
         tényezők 
 
1. korszerűsödő villamos energia  1. kiépítetlen telefonhálózat 
2. szerveződő közös illetve bővíthető szennyvíz és 
hulladékkezelés 

2. nem teljes települési közműves vízellátás 

3. kedvező komfortfokozatú lakásokkal rendelkező 
település 

3. a szennyvíz-elvezetés hiánya 

4. gázhálózat-fejlesztés 4. 1990. előtt épült lakások magas aránya  
5. úthálózat- és kerékpárút-fejlesztés 5. zsúfolt házi- és gyermekorvosi körzetek 
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 6. belvízelvezetés hiánya 
 
 
1.2.4. Demográfiai, társadalmi tényezők 

 

A térség lakosságának csökkenése a hatvanas években indult meg, a legnagyobb arányú fogyás a 

70-es években illetve 1990 után volt tapasztalható, amikor is egyaránt közel 2000 fővel csökkent 

a lakosság létszáma. A negatív természetes szaporulat mellett a fogyáshoz hozzájárult a nagyfokú 

elvándorlás is, 1970-től 1979-ig terjedő időszakban mintegy 4000 fő hagyta el a térséget, míg 10 

évvel később már csak 2000 lakos döntött az elköltözés mellett.  

 

A térség átlagos népsűrűsége 1996 végén 48 fő/km2, amely mintegy 60%-a a megyei átlagnak, és 

ezzel a megye legritkábban lakott térsége. Ha azonban leszámítjuk Zirc városát, amely egy 

négyzetkilométerre vetítve 253 lakossal rendelkezik, akkor még kedvezőtlenebb helyzet alakul ki 

- mindössze 38 fő jut egy négyzetkilométerre. 

 

Az aktív keresők aránya az állandó népességből mindenhol eléri a 35%-ot, a térségi átlag 

kielégítőnek mondható - 43%. Az összes aktív keresőből - a meghatározó gazdasági szerkezetből 

adódóan - a mező- és erdőgazdaságban foglalkoztatottak aránya jóval felülmúlja a megyei átlagot: 

mintegy 28%-át teszi ki a megyében tapasztalható 20%-kal szemben, viszont az ipari és 

szolgáltatásokban dolgozók aránya (38% és 35%) több százalékponttal is elmarad az átlagos 

megyei értékektől. A munkavállalók leginkább 30 és 39 év között a legnagyobb a munkavállalási 

hajlandóság, az aktív korú lakosság 31%-át teszik ki.  

 

A lakosság képzettségi foka nagymértékben elmarad a megyei átlagos szinttől, a leginkább 

elmaradott területek közé tartozik a mutatói alapján, amit alátámaszt az a tény is, hogy az aktív 

keresők mindössze 7%-a rendelkezik valamilyen diplomával, és csupán 16%-uk érettségizett 

középiskolában, illetőleg a dolgozók 5%-a nem tud felmutatni befejezett iskolai végzettséget.  

 

A térség egészségügyi ellátása szintén rosszabb a megyében észlelttől. Házi orvosi székhellyel a 

28 településből csupán 9 rendelkezik, gyógyszertára pedig 4 községnek és Zircnek van. Mentő 

összesen 2 db található a térségben, a 10.000 lakosra jutó kórházi ágyak száma 38%-a a megyei 
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átlagnak, és a járó betegek számára biztosított szakellátás rendelési óráinak száma is elmarad a 

megyétől. Ugyanakkor az idősek klubjainak száma és a férőhelyek mennyisége egyaránt 

meghaladja a többi térségét.  

 

A személyi jövedelemadót képező jövedelem és a befizetett személyi jövedelemadó nagysága, 

pontosabban alacsony szintje egyaránt kimutatja, hogy a térség, a többi, megyén belül hasonló 

problémákkal küszködő területhez tartozik.  

 

Ezen adatok igazolják azt a felvetést, miszerint a helyi társadalmat leginkább égető problémák a 

kevés számú fiatal, a gyarapodó inaktív tábor, valamint az alacsony számú munkalehetőség és az 

alacsony általános képzettségi szint.  

 

A vállalkozások száma 1992-ről 1996-ra több, mint kétszeresére nőtt, s ebben a legnagyobb 

arányú növekedést - egy jelentős részük kényszerűségi okokból - az egyéni vállalkozások, a 

gazdálkodók produkálták. A vállalkozások súlya a megyei vállalkozásokból (5,3%) alatta marad a 

térségi népesség súlyának (7,2%), azaz számuk növekedésére kell számolni. A vállalkozások 

szerkezete sem megfelelő. Az egyéni vállalkozások arányának nem lenne szabad meghaladnia a 

70-80%-ot, azaz több és a jelenleginél többet foglalkoztató jogi személyiségű gazdasági szervezet 

jelenléte lenne egészséges a körzetben. Az ötven főnél többet foglalkoztató üzemek arányának 

meg kellene haladnia az 50%-ot (nem számítva a mezőgazdaságot), szemben a jelenlegi alig 1%-

os aránnyal.  

 

A kialakult helyzetben - amikor is a belső piac felvevő képessége korlátozott, így a nagyobb 

befektetések szükségességét nem igazolják, valamint a technológiából, az értékesítésből és a 

termelőszervezetekből hiányzik a szervező és irányító szakértelem - a lakosság kényszerűen 

menekül a csak saját fogyasztásra alkalmas vagy minimális megélhetést biztosító 

mezőgazdaságba. A települések lakosságának nagyobb része még ma sem szólhat bele az őt és 

környezetét érintő döntésekbe, amelyek jelentős része nem is helyben születik. 
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1.2.5. Zirc és térsége fejlődését hátráltató problémák összefoglalása (problémamátrix) 

 

A problémamátrix egyik oldalát a problémák, ellentmondások jellegük szerinti csoportosítása 

képezi. Az általános jellegű problémák mellett, a fejlődést elősegítő és hátráltató tényezők 

csoportosításához hasonlóan a helyi társadalom és gazdaság, a foglalkoztatás és 

jövedelemszerzés, valamint a települési, azaz épített-művi környezeti problémák különültek el. 

Ebben is - akárcsak a problémamátrix másik oldalát tekintve - az ok-okozati, hatás-visszahatás 

jelleg érvényesült, azaz az általános jellegű problémák megoldódása a helyi társadalom és 

gazdaság problémáinak, ez utóbbiak a foglalkoztatási és jövedelemszerzési gondok 

csökkenéséhez vezethet. Ebben a megközelítésben a társadalmi-politikai következmények, ezen 

belül a helyi erőforrások hasznosulását leginkább befolyásoló vállalkozókészségre ható tényezők 

egyben a térség pesszimista - vagy a problémák csökkenése esetén - optimista jövőképét 

felvázoló forgatókönyvének vázlatát adhatják. 

 

A problémamátrix másik oldalát az okoknak a tünetektől való elkülönítése képezi. Erről az oldalról az 

általános célok, ezen belül a különböző jellegű problémák megoldódását elősegítő részcélok, azaz a 

célrendszer megfogalmazására nyílik lehetőség. 
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I.  Zirc és térsége fejlődésének jelentősebb ellentmondásai, problémái 
 
 
 
kedvező földrajzi helyzet, 
fejlôdô energiahálózatok 

 kihasználatlan természeti, 
gazdasági, társadalmi 
adottságok 

   
   
kedvező mezőgazdasági 
adottságú, ipari térség 

 a térség eltartó képességét 
meghaladó munkanélküli, 
illetve önfenntartó népesség 

   
   
élelmiszeripari, mezőgaz-
dasági, kézműipari, 
idegenforgalmi fejlesztési 
lehetôségek 

 szervezô és irányító 
szakértelmet nélkülöző 
technológiák, értékesítés, 
szervezetek 

 
 
 
 
 
 
 

dinamikus, növekedést ígérő, progresszív gazdasági 
ágazatok, vállalkozások hiánya 

 
 
 
 
 

akadozó távközlési, szennyvíz- és ivóvíz-hálózati, 
hulladékkezelési, oktatási intézmény-fejlesztések, települési 
környezet-, illetve épület-karbantartások 

 
 
 
 
 

fejletlen termelési, társadalmi, együttműködési, kooperációs, 
koordinációs és integrációs kapcsolatok 
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II. Zirc és térsége helyi társadalmának és gazdaságának sajátos problémái 
 
 
 
 
 
gazdasági és foglalkoztatási 
szerkezet sokszínűsége 
hiányosságai 

 hiányos vállalkozói infrastruktúra 

 
 
 
 
elavult, felszámolt befektetett 
eszközök, technológiai és 
termékszerkezet-hanyatlás, alacsony 
termelési érték, jövedelem-
csökkenés 

 munkanélküliség, kevés magas 
képzettségű vagy nehezen 
konvertálható tudású munkaerő 

 
 
 
 

csökkenő alkalmazkodó és versenyképesség, romló 
életkörülmények 

 
 
 
 

 
a piacok beszűkülése  

  
beruházási feltételek számának 

csökkenése 
 

 
 
 
 

a térség települései, ill. társadalmi csoportjai közötti 
különbségek növekedése, a helyi társadalmak 
szociális összetételének (elöregedés) romlása 
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III. A foglalkoztatás és a jövedelemszerzés problémái a térség településeiben 
 
 
 
nem megfelelő és hiányos 
szakmastruktúra: 
- vállalkozásszervezési és 

-irányítási szakértelem 
hiánya 

- nem eléggé képzett, ill. 
kevés magas képzett-
ségű, munkaerő 

- a továbblépésre, az 
újításra fogékony 
munkaerô kis száma 

 - a kormányzati válságke-
zelő (munkahelyteremtő) 
tervek, programok kis 
száma, 

- a kis- és középvállalko-
zások barátságtalan adó- 
és intézményi rendszere 

- a hosszútávú befekte-
tések ösztönzésének 
hiányosságai 

 - a mezőgazdaság általános 
szétzilálódása, elmaradó 
szolgáltatói szféra 
fejlődése 

- kevéssé jövedelmező 
tevékenységek 

- a munkanélküliség 
"passzív" kezelése 

- a képzés és továbbképzés 
beindulásának korlátai 

 
 
 
 
az aktív keresők 
jelentôs része nem a 
szakmájában 
dolgozik 

 ingázók számának 
fokozott csökke-
nése, a munkaerő 
korlátozott 
fluktuációja 

 kényszerű menekü-
lés a saját szükség-
letre való termelés-
be, ill. kényszergaz-
dálkodók 

 az alkalmi munkák 
növekedése, a nôk 
és a megszűnô 
gazdasági ágakból 
kikerült dolgozók 
munkavállalásának 
nehézségei 

 
 
 
 

a munkanélküliek 
látszólagos csökkenése 

 az ellátásból kieső 
munkanélküliek 
számának stagnálása, 
ill. növekedése 

 
 
 
 

az országos és a megyei átlagtól 
elmaradó jövedelmek, a 
különbözőségek, feszültségek 
növekedése 
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IV. Zirc és térsége települési, épített-művi környezeti problémái 
 
 
 

a mezőgazdaság és az ipar válsága, hanyatlása, a tercier 
ágazatok fejlődésének elmaradása a területi fejlődést 
hátráltató hatásokkal 

 
 
 

az ellátottság mértéké-
nek és színvonalának 
elmaradása, az élet-
minőség romlása 

 az önkormányzati 
gazdálkodást befolyá-
soló szabályozók 
változása, kevesebb 
eszköz a fenntartásra és 
a fejlesztésre 

 
 
 

a települések 
üzemeltetési 
költségeinek 
növekedése 

 növekvő 
különbségek a 
települések között 

 a SZJA és egyéb 
önkormányzati 
bevételek 
csökkenése 

 
 
 
 

alacsony 
színvonalú 
anyag-, eszköz- 
és információ 
áramlás 

 elmaradó felúj-
ítások, épített 
környezeti 
fejlesztések 

 zsúfolt és elmara-
dott színvonalú 
egészségügyi és 
oktatási intézmé-
nyi hálózatok 

 a vásárlóerő 
színvonalának 
fokozatos 
csökkenése 

 
 
 
 

az infrastruktúra és a 
szolgáltatások fejlett-
ségének és színvona-
lának hiányosságai 

 kihasználatlan 
településközi, 
regionális és nem 
hatósági jellegű 
együttműködések 
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a vállalkozói, gazdasági tevékeny-
ségek kibontakozásának 
akadályoztatása 

V. A térségben kialakult problémák társadalmi-politikai következményei 
 

az emberi, politikai, társadalmi és egyéb 
erőforrások folyamatos és túlzott 
használata  

 
 
 
 
 
munkanélküliség 

 a jövedelmi hely-
zet bizonytalansá-
gai, életszínvonal 
csökkenés, lakos-
sági megélhetési 
gondok 

  
helyi munka-
lehetôségek 
beszűkülése 

  
romló környezeti 
viszonyok 

 
 
 
 

jövőkép hiánya  várakozás a központi 
támogatásokra hivatkozva a 
térség periférikus helyzetére 

 
 
 
 
a nôi munkaerô foglalkoz-
tatási lehetôségeinek 
csökkenése (elsôsorban a 
kis létszámú és hegyvidéki 
településeken) 

 elöregedés növekedése  képzési és továbbképzési, 
nyelvtanulási hajlandóság 
alig érzékelhetô növekedése, 
az értelmiség kis száma 

 
 
 
 

alacsony mértékű közösségi 
összefogás, gyenge 
lokálpatriotizmus 

 a térséget érintő befektetések 
meg nem térülésének 
veszélye 
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a politikai és a gazdasági lehetőségek kiaknázásának és 
a helyi erőforrások hasznosításának elmulasztása 

 
 
VI. Az általános vállalkozókészség alakulását befolyásoló tényezők  
 
 
 
 

a térségi 
termelőszervezetek 
széttagolódása, 
tevékenységi körök 
megszűnése 

 kevés új vállalkozás 
alakulása 

 
 
 
 

a gazdasági szervezetek 
működési nehézségei, a 
pénzügyi, információs és 
infrastrukturális háttér 
hiányosságai  

 kis létszámmal működô 
vállalkozások magas 
aránya, kevéssé 
munkaerô-igényes 
tevékenységek 

 
 
 
 
a kormányzat 
vállalkozásokat terhelő 
gazdasági környezete 
(adó, stb. feltételek) 

 
 
 
a nagytermelők 
rendezetlen számlái 
"sorban állások" 

 térségi és 
nemzetgazdasági 
veszteségek 
negatív hatásai 

 kényszervállalkozások 
ill. önfenntartó gazdál-
kodás folytatása, 
alkalmi és illegális 
munka vállalása 

 
 
 
magas működő 
tőkeigény 
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Zirc és térsége településeinek helyzete - a fejlődésüket elősegítő és hátráltató tényezők 

szempontjából - kritikus. Hasonló jellegű adottságokkal az ország más térségei is rendelkeznek 

és azok hasznosítása már folyamatban van. Jelentős kérdés, hogy mely tényezők hasznosítására 

és mennyit célszerű áldozni a fejlődés érdekében. A falvak közül Veszprémvarsány, Bakonybél 

és Bakonyszentkirály rendelkezik a legtöbb, a fejlődést elősegítő és a legkevesebb hátráltató 

tényezővel. Bakonyszentlászló, Csetény és Dudar, valamint Jásd is több segítő tényezővel 

rendelkezik, mint hátráltatóval. A térség több településein ugyanakkor a fejlődést hátráltató 

tényezők száma felülmúlja az azt segítőket. 

 

 

2. A TÉRSÉG HELYZETÉNEK STRATÉGIAI SZEMLÉLETŰ ÉRTÉKELÉSE A 

TÉRSÉG ÉS A MEGYE JELLEMZÔINEK ÖSSZEVETÉSE ALAPJÁN 

 

Az összevetéshez Veszprém megye területfejlesztési stratégiájának kidolgozása keretében 

készült SWOT-elemzés eredményeit használtuk fel a megyei tényezők szintjén. A térségre 

vonatkozóan saját kutatási eredményeinkre építettünk. 

 

Az összehasonlítás célja rávilágítani:  

· a közös pontok révén a megyei támogatási programokhoz való csatlakozás, a megyén 

belüli összefogás lehetőségeinek témaköreire; 

· azokra a problémakörökre, amelyekben megyén belüli versenytársakkal lehet 

számolni az azonos piacokon vagy azonos problémák megoldására biztosított 

forrásokért folyó versenyhelyzetekben. 

 

 

2.1. Erősségek 

 

- A speciális táji adottságok - a környezet változatossága, az élővilág és a látnivalók 

gazdagsága -, valamint a térség földrajzi helyzete olyan erősség, ami a térségi 

együttműködésre építve ennek a potenciális erősségnek a jelentőségét fokozhatja, megadva a 

térség idegenforgalmi és gazdasági téren a megérdemelt rangját.  
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- A Bakony erdőterületei hazai szinten kiemelkedô jelentőségűek mind kiterjedését, mind 

pedig a termelt faanyag minőségét tekintve. A koordinált és komplex hasznosítás a megyei 

kooperációval csak erősödhet. Jó lehetőségei vannak bútorgyártás mellett a turizmushoz 

kapcsolódó faipari termékek (emléktárgyak, utcabútorok, információs táblák, pihenőhelyek, 

stb.) készítéséhez. 

- A fejlôdô vállalkozási készség helyi szinten érvényes erősség. A stratégiának a feltételek 

folyamatos biztosításához a helyi és a megyei önkormányzati és vállalkozói szféra 

képviselőinek együttműködését kell kiemelnie. 

- A térség és a megye adottságainak hasznosítása nem csupán a tercier szektor fejlesztését 

követeli meg, hanem ezen belül is a munkaerő-igényes tevékenységek nagyobb súlyát, 

kifejezett hangsúlyt helyezve a megszűnt agrárkutatás helyreállításának és a 

szakemberképzés és -továbbképzés fejlesztésének tekintetében. 

 

 

2.2. Gyengeségek 

 

- A térségen belül növekvő tendenciát mutat a népességszaporulat csökkenése tekintetében. 

Ezen túlmenően a térség állandó lakosságának arányában fokozatos elöregedés tapasztalható, 

amely főleg a kisebb lélekszámú, átmenő forgalmat nem bonyolító településeket érint. 

- A csökkenő foglalkoztatási lehetőségek - az eddigi munkahelyekre ingázók és női munkaerő 

alkalmazásának csökkenő száma - komoly problémát okoznak. Ezért a munkahelyek 

stabilizálása, komplementer munkahelyek vonzása alapvető feladat. Az alkalmi vagy fekete 

munka vállalásának hatásai mérséklésében a térségi szemléletben való gondolkodás és 

fejlesztés, a szomszédos térségekkel való együttműködés kulcstényező. 

- Fokozott a közúti légszennyezés és zajszennyezés szerepe, amely elsősorban a 82-es 

útvonalat mellett elhelyezkedô településeket érinti, ennek szerepe hatványozódik abban az 

esetben, ha megvalósul a gyorsforgalmi úttá való átépítési terv. 

- Szinte minden településen megfogalmazódott igény a szomszédos településekkel való közúti 

összeköttetések javítása új szakaszok kiépítésével vagy már meglévô útszakaszok felújítása 

révén. 
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- Kiépítetlen a szennyvíz-elvezetés és tisztítás rendszere, valamint megoldatlan a 

belvízelvezetés problémája is, amely maga után vonja a talaj, illetve a felszíni és a felszín 

alatti vízkészletek növekvő szennyezettségének veszélyét is. 

- Magas a talaj szennyeződése, illetve a talaj érzékenysége a szennyezésekre. 

- Rendezetlen a hulladék-elhelyezés, illetve hiányzik a szelektív hulladékgyűjtés és az 

újrahasznosítás megszervezése. 

- Még hiányzik a természetvédelem nagyobb egységben történő összefogása 

- Kevés a tőkeigényes vállalkozás, magas az egyéni „kényszer-vállalkozások”, gazdálkodók 

aránya, melyek túlnyomó részben „túlélô gazdálkodást” folytatnak.  

- Növekszik az adózási kötelezettségeket megkerülő vállalkozások száma, és ezt ösztönzi helyi 

adók túlzott nagysága és nem megfelelő szintű ellenőrzése is. 

- Kevés és kis számú a külsô vagy külföldi tőke beáramlása. 

- Növényfajták termesztésének megszüntetése, csökkenô létszámú állattartás, a feldolgozó ipar 

csökkenô kapacitása. 

 

 

2.3. Lehetőségek 

 

- Az új európai és kelet-közép-európai regionális fejlődési trendekhez és központokhoz való 

kapcsolódás lehetôségeinek kiaknázása. 

- Kapcsolódás a Dunántúl dinamikusabb térségeihez. E szempontból a kiemelhető 

tevékenységi körök: a turizmus és a kapcsolódó szolgáltatások köre, valamint adottak a mezô 

és erdôgazdasághoz kapcsolódó ipari létesítmények fejlesztési lehetôségei.  

- A térség földrajzi adottságaihoz és kulturális vonzerejéhez kapcsolódó turisztikai kínálat 

fejlesztése a térség kevésbé frekventált településeinek felértékelődését is eredményezi. 

- Infrastrukturális hálózatok fejlesztése tekintetében a regionális gázvezeték és csatornavezeték 

illetve helyi-településcsoportos szennyvíztisztítók kiépítése, regionális szemétgyűjtés 

megszervezése, térségi telekommunikációs rendszer kiépítése, a Veszprém - Győr 

útvonalának főforgalmi úttá való átépítése érinti a térséget. 
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- A megye egészére jellemző, hogy felzárkózó jellegű, a szerkezetváltás problémái 

nyomasztják. Ebből a térséget a kihasználatlan lehetőségek gondja érinti.  

 

2.4. Veszélyek 

 

- A térség a megyében a középmezônybe sorolják, nincs sem kiugróan prosperáló, sem 

kiemelkedôen hátráltató területe, így a kedvezőtlen folyamatokba való sürgős beavatkozást 

igénylő intézkedések forrásait nehezebben képes megszerezni, mint a nála elmaradottabb 

szinten lévő térségek. 

- Az Országos Területfejlesztési Koncepció tervezete a területfejlesztés kormányzati 

támogatásának csökkenésével számol, miközben az üzleti-piaci szféra arányának növekedését 

vette tervbe. Ugyanakkor 1998-ra a központi kormányzat megnövelt forráslehetőséget 

biztosít a régiók, megyék és térségek számára, amely elosztásából való részesedés mértéke 

megint csak kérdéses térségünk esetében. Ezek ugyancsak elôsegítik a megyén belüli 

konfliktusok kialakulását a fejlesztési forrásokért folyó versenyben. 

- Nemzetközi források vonzása, csatlakozás különböző hazai és nemzetközi fejlesztési 

programokhoz nehéz, de nem lehetetlen. Speciális területek megcélzásával könnyen lehetne 

lendíteni a térség jelenlegi köztes helyzetén. 

- Az ivóvízkészlet veszélyeztetettsége, a vízszint süllyedése a térség természetes vízfeleslegei 

ellenére időszakonként súlyos problémák kialakulását eredményezhetik. 

- Az aprófalvas területek megújítása csak lassú ütemben, szakaszosan valósul meg, az 

elhúzódás összes hátrányával (változatlanság). 

- A fiatalok számának csökkenése, a lakosság elöregedése a kisebb lélekszámú, központoktól 

távolabb esô településeken megyei szinten is kiemelt veszély. 

- A térség kapcsolatai és infrastrukturális ellátottsága a régió és a megye átlaga alatt van. 

 

A térségben lakók és vezetôik véleménye szerint a térség erősségei és gyengeségei, illetve a 

lehetőségek és a veszélyek az alábbiakban összegezhetôk: 
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SWOT-eredménytábla 
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ERŐSSÉGEK 
 
- Természeti környezet szépsége 
- Karsztvíz-készletek 
- Erdőségek és változatos vadállomány  
- Mezôgazdasági termékek elôállítása 

(burgonya, gabona, kapás- és olajos 
növények, zöldségek és gyümölcsök, 
szarvasmarha-, ló-, baromfi, juh- és 
nyúltenyésztés) 

- Élelmiszeripari termékek 
- Fakitermelés és feldolgozás 
- Kirándulóhelyek és látnivalók  
- Népi hagyományok, nemzetiségi kultúra 
- Műemlékek, történelmi és kulturális 

emlékhelyek 
- Vasúti fővonal és fô közlekedési útvonal 
- Kiépült és bôvített telefonhálózat 
- Helyi média 
 
 
 

GYENGESÉGEK 
 
- A termôföldek kihasználatlansága, a 

termelési formák korszerűtlensége 
- A mezôgazdasági termelés 

gazdaságosságának hiányosságai, a 
szervezeti háttér működésének 
elégtelensége 

- Az ártalmakra érzékenyen reagáló 
természeti környezet 

- A népesség öregedése, számának 
csökkenése, alacsony népsűrűség 

- A szakképzettség szerkezete és 
színvonala, nyelvtudás hiányosságai 

- Infrastrukturális hálózat hiányosságai 
(csatornázás és szennyvízkezelés, 
hulladék-elhelyezés és -kezelés, 
összekötő- és kerékpárutak hiánya, az 
úthálózat leromlott állapota, a 
belvízelvezetés hiánya, gyenge 
kapacitású és elöregedett villamos 
áramhálózat) 

- A vezetékes víz magas vastartalma 
- A turizmus lehetôségeinek 

kihasználatlansága és a kapcsolódó 
szolgáltatások színvonala 
(vendéglátóhelyek, szálláshelyek, 
rendezvények, információszolgáltatás, 
stb.) 

- Gyenge és eseti marketing tevékenység 
- Piaci tájékozottság, az 

információáramlás lassúsága  
- Kereskedelmi és szolgáltatói 

tevékenység 
 Földrajzi és gazdasági területek szerint 

aránytalan befektetések  
- Az oktatási intézmények számának és 

szerkezetének hiányosságai 
- Egészségügyi intézményhálózat 

gyengeségei 
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LEHETŐSÉGEK 
 
- Öko-típusú gazdálkodás 
- Kézi- és szellemi munkát igénylő, 

mezôgazdasághoz kapcsolódó termelés, 
szolgáltatás, kereskedelem 

- Ipari és agrártermelô egységek 
lehetôségeinek bôvítése, új termékek 
elôállításának ösztönzése 

- Tájorientált természet- és 
környezetvédelem 

- A 82-es út gyorsforgalmi úttá való 
fejlesztése, a településeket összekötô 
útszakaszok kiépítése 

- A turizmus szélesülő és specializálódó 
formái és színvonalbeli növelése 

- A vadászat lehetôségeinek bôvülése 
- Szabadtéri - természetközeli - 

sportesemények rendezése 
- Gyógyítás, utókezelés és regenerálódás 
- A szakképzés és továbbképzés bôvülése, 

az angol nyelv - a német mellett - 
oktatásának elterjedése 

- Aktivizálható szellemi kapacitás 
- Együttműködési csatornák 

továbbépítése (Balaton Régió, 
Veszprém, Gyôr, Nyugat-Dunántúl, 
Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, EU 
tagországok) 

- Nemzetközi piacra való betörés 
- Tőkebefektetések ösztönzése 
- EU nyitás és csatlakozás 
 

VESZÉLYEK 
 

- A természeti értékek védelmének 
elhanyagolása - a környezet 
szennyezésének további folytatása 

- Rekultivációk és termôföldek 
hasznosításának elmaradása  

- A termôterületek és a termelt növény- és 
állatfajták számának csökkenése 

- Új külsô piacok felkutatásának 
elmaradása 

- A térség ipari bázisának további 
romlása, új területek feltárásának 
elmaradása 

- Munkahely-csökkenés 
- A külső vonzásközpontok hatásának 

erősödése 
- Szakképzett munkaerő-elszívás 

erősödése 
- Az együttműködési készség kiépítése 

iránti érdeklôdés csökkenése 
- A külső piacok szűkülése 
- Az idegenforgalmi értékek 

elhanyagolása, szabályozás és 
összefogási akciók csökkenése 

- A befektetôi kedv csökkenése 
- A térségbe érkező pénzügyi és 

intézményi háttér megtelepedésének 
elmaradása 
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3. A TÉRSÉG FEJLÔDÉSÉT MEGALAPOZÓ ÉS BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZÔK 

JELLEMZÉSE 

 

A térség fejlesztési programjának kialakításánál figyelembe kell venni az elmúlt időszak 

fejlesztési folyamatait, a kialakult helyzetet és mindazokat a külső és belső tényezőket, amelyek 

meghatározzák a fejlesztés célszerű irányait, prioritásait, feladatait, a számításba vehető 

eszközöket és intézményeket. A feladat rendkívül nehéz és összetett, ugyanis  

 egyrészt a nemzetközi és a hazai trendek is meglehetősen bizonytalanok, az ágazatok még 

nem alakították ki a térséget érintő stratégiájukat és a térség 28 önkormányzata és a vállalatai 

sem tudtak még a jövő feladataival szembenézni.  

 másrészt, mivel a régió növekedésére egyidejűleg nagyszámú, hatásában eltérő jelentőségű és 

időben változó tényező gyakorol hatást. Az elmúlt 3-4 év felgyorsult változásai - a helyi 

szorító tényezők, a hazai és nemzetközi környezet, az önkormányzatok és a vállalkozói szféra 

erősödő nyomása - ugyanakkor szükségessé teszik a régió fejlesztési tényezőinek áttekintését, 

a térség fejlesztési stratégiájának megalapozásához ugyanis szükséges feltétel, egyúttal 

követelmény a helyi és térségi adottságok, lehetőségek és korlátok értékelése.  

 

A középtávú program kialakítása során mindenekelőtt a kellő biztonsággal megítélhető és 

befolyásukat tekintve érdemleges hatást gyakorló tényezőket hangsúlyozzuk. A régió 

stratégiájának meghatározását külső és belső tényezők formálják a jövőben is. Mindenekelőtt: 

- a nemzetközi környezet konzekvenciái, 

- a hazai társadalmi, gazdasági, infrastrukturális és regionális politika követelményei,  

- a megyei-regionális hatások, továbbá 

- kistérségi és helyi fejlesztési adottságok és lehetôségek. 

 

3.1. A nemzetközi és hazai környezet hatása a térség fejlődésére 

 

A kölcsönös függőség, a folyamatok összefonódása következtében a perspektivikus előrelépést 

megcélzó stratégia nem nélkülözheti a különböző területi szintek által kínált lehetőségek és 

veszélyek mérlegelését.  
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A világgazdaság fejlődésére három alapvető irányzat egymás mellett és együttélése nyomja rá 

bélyegét. Külön-külön és egymással különböző arányokban kombinálódva jut érvényre a 

közgazdasági elméletre épített egyensúly-orientált gazdaságpolitika, a szabad piaci versenyt az 

innovációk oldaláról kiemelő gazdaságpolitika, valamint a kormányzati koordinációt 

hangsúlyozó, a várakozások befolyásolására építő gazdaságpolitika. Bár sokan végérvényesen 

eltűntnek tekintik a központi tervgazdálkodás felülről irányított, közvetlen állami 

beavatkozásokra épülő modelljét, annak sajátos formái mintegy negyedik irányzatként egyes - 

nem is jelentéktelen - országokban ma is továbbélnek. Ugyanakkor a világgazdaság speciális 

problématérségeiként jelennek meg a központi tervgazdálkodásról a piacgazdaságra való áttérés 

nehézségeivel küszködő országok. 

 

Zirc és térsége fejlesztési stratégiája számára az elméleti alapoknak a világban tapasztalható 

sokfélesége azt jelenti, hogy egyrészt a város és térsége külső kapcsolatrendszerének alakítása 

során a partnerek és versenytársak szemléletmódjának differenciált megértésére kell építeni az 

általuk kínált lehetőségek, illetve az általuk képviselt veszélyek értékelését. Másrészt a térség 

működtetésében, a belső folyamatok és az élő, valamint majdan bővülô külső kapcsolatok 

szabályozásában, befolyásolásában a lehetőségek tágítása érdekében célszerű differenciáltan és a 

partnerekhez illeszkedő kompatibilis módon felhasználni a különböző közelítésmódokat a helyi 

szintű gazdaság- és társadalompolitika területén. 

 

Az egyensúlyi szemlélet és a szabad piac elveinek érvényesítése egyaránt megköveteli a 

tulajdonviszonyok rendezését és az arra épülő szabályozást, valamint az ármechanizmusok jól 

működő rendszerét nem csupán országos szinten, hanem a város és a térség 

gazdaságpolitikájának részeként is. A piacon folyó harc nemcsak a területen működő gazdasági 

szereplőket érinti, hanem Zirc és környéke valamennyi adottságát egyenként is és az egyes 

települések, valamint a térség egésze által integráltan, a térségben létrejövő externáliák 

tényezőnként változó mértékben súlyozott egyenlegével együttesen is. A piaci küzdőtér igazi 

színterei a nemzetközi és az országos kapcsolatrendszerhez kötődnek. Tartós előnyökre ebben a 

küzdelemben csak folytonos megújulás és rugalmas változékonyság alapján lehet szert tenni. Zirc 

és környéke önkormányzatainak stratégiai célja a gazdasági szerkezet átalakítására vonatkozóan 

tehát úgy fogalmazható meg, hogy a helyi adottságokkal összhangban lévő folytonos megújulás 
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és rugalmas változékonyság feltételeit biztosítják és az erre képes gazdasági szereplők működését 

támogatják.  

 

Ebben a megfogalmazásban már megjelenik a térség szempontjait, érdekeit integráló magasabb 

szint koordináló tevékenysége, melynek célja az egyes szereplők saját értékrendszerének 

megfelelően racionális viselkedése által a térség szintjén kiváltott egyensúlytalanságoknak, a 

piaci működés hibáinak a korrigálása. Ennek kulcsterületei az oktatás, az infrastruktúra egyes 

elemei, az idegenforgalom, a természeti környezet, a szociális háló és az egészségügy, az egyéni 

és a kollektív alkalmazkodó képesség, valamint az együttműködés feltételrendszere, a minőségi 

önkormányzati munka. 

 
A térség távlati stratégiáját befolyásoló nemzetközi és hazai környezeti tényezők, továbbá a 

Veszprém megyei ill. Közép-Dunántúli Régió fejlesztési koncepciójának figyelembe vétele, a 

helyi kistérségi eszközök várható hatásvizsgálata nélkülözhetetlen mindenekelőtt a térség 

fejlődését döntően meghatározó jelentőségük miatt. 

 

A nemzetközi tényezők közül kiemeljük 

− Magyarország EU-csatlakozását és következményeit a kistérségre is, amely révén többek 

között új támogatási forrásokhoz jut Zirc térsége, 

− Észak-Dunántúl átfogó közlekedésfejlesztési - EU által támogatott - programját, 

− AUSZTRIA, SZLOVÁKIA és ÉSZAK-DUNÁNTÚL alakuló EU-Régióját, 

− Az európai táj védelmére - fejlesztésére és a környezetminőség újra fogalmazódó stratégiák 

begyűrűző hatását, 

− A térség felértékelődését úgy is, mint tranzit út és mint az exkluzív turizmus (nem 

luxusturizmus) célövezetté válása révén, 

− A piaci tényezők és a térségi bedolgozási lehetőségek bővítését. 

 

A pozitív hatások mellett természetesen számolni kell mindenekelőtt a „globalizálódás” 

veszélyeivel. 
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A hazai környezeti hatások közül kiemeljük a „Vidékfejlesztési programok” és az úgynevezett 

rurális térségeket érintő támogatási eszközök növekvő hatását, továbbá egy nagyszabású 

országos urbanizációs és habitat program kibontakoztatását. 

 

Veszprém megújuló, a decentralizált fejlődést új alapokra helyező partneri kapcsolatok kiépítése, 

valamint a középpannon vállalkozási övezet kiépülése Ajka térségében hozzájárulhat a kis- és 

középvállalati szféra erősödéséhez, továbbá a humán erőforrás-fejlesztési programok 

bővítéséhez. 

 

 

3.2. A térség fejlesztési környezete, belsô adottságai 

 

A régió fejlődését az előző pontokban ismertetett külső tényezőkön kívül belső tényezők is 

befolyásolják. Ezek közül a legjelentősebbekkel foglalkozunk. 

 

 

3.2.1. Földrajzi-társadalmi helyzet 

 

A terület gazdasági-fölrajzi helyzete, mint tudjuk, történelmileg változóan alakult és várhatóan 

alakul majd a jövőben is. Az azonban letagadhatatlan tény, hogy kiemelt szerepe van nemcsak 

hazai, hanem közép-európai viszonylatban is. Ezt a kivételes helyzetet erôsíteni kell a térség 

gazdasági-társadalmi és infrastruktúrális fejlesztésével. 

 

 

Természeti környezet 

 

A régió természeti környezete remek lehetôségeket kínál a gazdasági növekedés számára, a 

speciális középhegység jellegű táji adottságok, a jellegzetes klíma és a természeti kincsek 

következtében. Ezen - eddig jórészt figyelmen kívül hagyott - lehetôségek kihasználása az egész 

térségnek nagyarányú fejlôdést biztosíthat. 
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A fejlődést 

  ösztönzô     hátráltató 

t e r m é s z e t i  a d o t t s á g o k  

 

 kiterjedt erdôségek, gazdag 

faállomány 

 gyenge minôségű erdôtalajok magas 

aránya 

 hegyvidékre jellemzô éghajlat, 

idegenforgalmi potenciál 

 mostoha lejtési viszonyok 

 gazdag flóra és faunavilág, védett 

állatvilág 

 alacsony arányú síkvidéki terület 

 vadászati adottságok  veszélyeztetett talajminôség és 

karsztvíz készletek 

 gazdag gyógynövénybázis  csökkenô mértékű mezôgazdasági 

tevékenység 

 termeszthetô növények és nevelhetô 

állatfajták széles skálája 

 a használaton kívüli termôterületek 

elhanyagoltsága 

  a kôfejtés okozta, a táji külalakban 

létrejött irreverzibilis hatások 

 

 

Az agrárgazdasági tevékenységek folytatásához a térség erős tagoltsága - hegyekkel és 

völgyekkel tarkított táj -, a túlnyomó részben gyenge erdôtalajok korlátozott lehetőségeket 

nyújtanak, ugyanakkor az éghajlatot kedvelő speciális termények, mint a burgonya, rozs vagy a 

gyógynövények termesztése számára kitűnő adottságok találhatók. 

 

Tekintettel arra, hogy a helyi fejlesztési irányok a mező- és erdőgazdaság fejlesztésére helyezik a 

hangsúlyt, halaszthatatlan feladat Zirc és térsége átfogó meliorációs tájrendezési és erősítési 

programjának elkészítése, ill. a komplex középtávú területhasznosítási program elkészítése. Az új 

környezeti tényezők kialakításához elengedhetetlen a térség feltérképezése, a térség-alkalmassági 

vizsgálatok elvégzése, a meliorációs táj-, ill. erdő-rendezési beavatkozások mellett a művelési 

ágak megújítása, az agrárgazdaság egyes ágainak összehangolt fejlesztése, amelyben egyaránt 
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érvényesülnek az egyéb gazdasági ágak prioritásai, különös tekintettel a környezetvédelemre és a 

foglalkoztatási politikára. 

 

A megújítási, szerkezet-átalakítási tervnek ill. programnak tartalmaznia kell a bel- és külterületek 

új típusú és összehangolt hasznosítását. A természeti és a települési környezet koordinált 

fejlesztése hozzájárul a befektetők érdeklődésének növeléséhez és nagyobb számú tartós 

munkahelyek létesítéséhez is.  

 

 

Demográfiai és munkaerő-tényezők 

 

Zirc és környéke demográfiai viszonyára, hasonlóan a megyei tendenciához jellemző a népesség 

számának csökkenése. A változások részletesebb adatainak elemzéséből kitűnik, hogy a térség 

egészének természetes szaporulata 1980 és 1997 csökkent (ez a folyamat 1990 óta növekedett), 

és a lakosság csökkenését csak fokozza a jelentôs mértékű elvándorlás (az elvándorlás 

létszámának több, mint 70%-át Zirc adta!) is - 1996-ban összesen 168-an települtek a térségen 

kívül esô településre. A kistérség népességszáma mintegy 28.800 fô, a terület népsűrűsége 

53 fô/km2, s ezzel a megye legritkábban lakott térsége (a megyei érték 81 fô/km2,).  

 

A foglalkoztatási helyzet javulására a közeljövôben várhatóan sor kerül, habár a megyei átlagnak 

megfelelô, nem túl magas 7 % körüli munkanélküliségi arány elsôsorban a nôi és a megszűnt 

vagy leépülô gazdasági szervezetek alkalmazottait sújtja. A regisztrált munkanélküliek közül 

minden második a 180 napot meghaladó, tartósan munka nélkül maradtak közül kerül ki, viszont 

ez az érték - 1996-ban 3.8%-a az aktív korú lakosságnak - 1994-hez képest csaknem a felére 

csökkent, amely köszönhetô egyrészt, ha szolidan is, de új munkalehetôségek teremtôdésének, 

valamint annak a ténynek, hogy megszaporodott az önálló vállalkozási formát választók száma. 
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A fejlődést 

  ösztönzô     hátráltató 

d e m o g r á f i a i ,  t á r s a d a l m i  a d o t t s á g o k  

 

 az ingázás feltételeinek és 

lehetôségeinek javulása 

 a kistérség és az egyes települések 

népességmegtartó képességének 

gyengülése 

 a társadalmi átalakulás viszonylag 

békés keretei 

 a népesség elöregedése  

 a helyi probléma-megoldó 

erőfeszítések és kezdeményezések 

növekedése 

 a munkanélküliség magas aránya, 

területi és gazdasági ág szerinti 

differenciálódása 

 a továbbtanulási készség javulása  a szomszédsági kapcsolatok és 

együttműködés lazulása 

  a jövedelmek differenciálódásának 

növekedése 

  a nyelvtudás, valamint a térségi 

fejlôdést igénylô szaktudás hiánya 

 

 

A térségben komoly igény merült fel a szakképzett - a szakközépiskolai végzettségű és a 

térségben jelenlévő gazdasági szerkezet igényeinek megfelelő szaktudású - munkaerő képzésére 

és továbbképzésére. Ezen bázis fejlesztését elősegítve a kistérség hosszútávon kedvező irányban 

fejlôdhet. A pozitív tendenciát elősegíthetik Veszprém Megye az oktatási és továbbképzési 

rendszerének fejlesztésére irányuló törekvései is. 
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3.2.2. A gazdasági adottságok és fejlesztési feltételei 

 

 

Gazdasági tényezők 

 

Zirc és térségének el kellett fogadnia azt a tényt, hogy az elmúlt években mind hátrább került a 

megyei gazdasági rangsorban. Történt ez annak ellenére, hogy jelentős gazdasági potenciállal 

rendelkezik még mai napig is. Ami igazán hiányzik a továbblépéshez, illetve a holtpontról való 

kimozduláshoz, az együttműködés kiépítése vagy továbbfejlesztése a gazdasági szervezetek 

között, illetôleg a térség fejlôdését meghatározó szervezetek (pénzintézetek, szövetkezetek, 

önkormányzatok, kamarák, szakszervezetek, stb.) között. Ezen túlmenôen pedig elengedhetetlen 

a befektetések és az innováció minél nagyobb arányú „megkötése”, a térségbe való áramlásának 

ösztönzése.  

A fejlődést 

  ösztönzô     hátráltató 

g a z d a s á g i  a d o t t s á g o k  

 

 kiépült energia- és közműellátási 

lehetőségek 

 a helyi és külsô tôkebefektetések 

hiánya, illetve alacsony száma 

 Zirc és Veszprém közelsége, 

nagyvárosi háttér és piac 

 vállalkozások számának stagnálása 

ill. lassú csökkenése  

 meglévô ipari bázisra építhetô, 

továbbfejleszthetô adottságok 

 a piaci intézményrendszer 

kiépítetlensége 

  regionális gazdasági társulások és 

szövetkezetek működésének 

elégtelensége 

  bizonytalan gazdasági helyzet, távlati 

perspektíva hiánya 

 

Zirc környéke kiváló vonzerővel bír nagyobb volumenű idegenforgalom lebonyolítására, ennek 

ellenére ma csupán pár településen, mintegy szigetszerű vendégfogadás tapasztalható. A 
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természethez és a falusi hagyományokhoz köthetô turizmus feltételeinek megteremtése és 

folyamatos fejlesztése a térség egészének jelentôs elôrelépést jelenthet amellett, hogy ezáltal 

csökken az agrárgazdaság dominanciája, csökkenhet a megélhetési problémákkal küzdôk száma 

és a gazdasági szerkezet folyamatosan fejlôdhet a „több lábon álló” jelleg felé.  

 

Infrastrukturális tényezők 

 

Az infrastrukturális adottságok tekintetében elmondható, hogy annak hiányosságai és problémái 

ellenére hasonlatosak hazánk hasonló környezetben elterülô és településhálózati szerepkört 

betöltő térségekéhez. Az infrastrukturális adottságok mindenképpen hatnak a gazdaság 

fejlôdésére, azaz kedvező feltételei segítik, hiányos adottságai viszont lassítják azt. A térség 

jövőjét az határozza meg, ha a gazdasági növekedés infrastrukturális alapjai teremtôdnek meg, 

akár háttérbe szorítva az alapellátás fejlesztését is. 

A fejlődést 

  ösztönzô     hátráltató 

i n f r a s t r u k t u r á l i s  a d o t t s á g o k  

 

 fokozatosan javuló lakásállomány  a térségi összefogás hiányosságai, 
„széthúzás” jelenségének erôsödése, 
megyén kívüli központok felé való 
orientálódás 

 telekommunikációs rendszere 
kiépülése 

 az épített környezet minőségbeli 
hiányosságai  

 az energia háttér (víz, villamos és 
gázhálózat) fokozatos javulása 

 a kistérségen belüli közlekedési 
kapcsolatok nehézségei - szomszédos 
falvak elérhetôségének korlátai 

 a nemzetközi információs rendszerbe 
való bekapcsolódás lehetôségeinek 
szaporodása 

 a piaci, szolgáltatói és közösségi 
intézményi ellátottság hiányosságai 

  a településközi térségi rendszerek 
kiépítettségi szintjének elmaradottsága 

  hulladék- és szennyvízkezelési 
problémák 

 

Az infrastrukturális ellátottság mind környezeti, mind pedig a gazdaság „háttér” ipari jellemzôi 

szempontból fejlesztésre vár a térségben. Az egyik kiemelt feladat a természeti környezet 
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minőségi romlásának megállítása, majd hosszabb távon a folyamatos javulás - megújulás - 

elérése. A gazdasági környezet pedig megkívánja az intézményi háttér, a befektetési és újítási 

lehetôségek feltételeinek megteremtését, a színvonal állandó nyomon követését és a piaci 

igényekhez való igazítás folyamatosságának biztosítását. 

 

Településhálózati és terület-felhasználási tényezők 

 

A térségre a változó területnagyságú - de inkább nagyobb területű - és az alacsony 

népességszámú - 1000 fô alatt lévô - települések a jellemzôk, kivétel ezalól pár település 1000 és 

2000 fô közötti lakosságszámmal, mint Bakonybél, Bakonyszentlászló, Csetény, Dudar, 

Nagyesztergár, Olaszfalu és a térség egyetlen városa, Zirc. 

 

A fejlôdése egyik alapfeltétele a kialakult településközi együttműködés megőrzése, a kapcsolatok 

erôsítése, valamint a kisebb - szomszédos településekre kiterjedő - összefogás kiépítése. A 

javaslatnak nem az a célja, hogy „felülrôl” jelöljön ki olyan vonzáskörzeteket, melyek aztán 

kötelezô érvényűek az adott településekre. Éppen az a cél, hogy a települések maguk ismerjék fel 

azon lehetôségeket, melyek fejlesztésével az együttműködés által mind saját részükre, mind 

pedig a kapcsolatban álló településekre pozitív hatással lehetnek. Ennek ellenére a javaslattevők 

érdemesnek tartják két fejlesztési központot megemlíteni, ezek pedig Zirctôl keletre - észak-

keletre húzódó körzet és Veszprémvarsány környéke, amely a maga fejlettségi szintjén már 

jelenleg is kész a térségi alközponti szerep felvállalására.  

 

A legnagyobb terület-felhasználási gondot a rendezési tervek és a térségi szabályozás hiánya 

okozza. Ezen feltételek rendezése nélkül nehezen indulhatnak meg a környezeti átalakításra 

irányuló folyamatok. 

 

A terület-felhasználás másik jelentôs problémát okozó jelenség a termő- és legelő-, valamint 

erdôterületek egy részének gondozásának hiánya, amely azon túlmenôen, hogy veszteséget okoz 

az egyes településeknek, rontja a táj környezeti összhatását, ezért a térség turisztikai centrum 

jellegébôl adódóan nem elhanyagolható feladatot jelent. 
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4. A TÉRSÉG IPARÁNAK ÉS AGRÁRGAZDASÁGÁNAK SZAKÉRTÔI ÉRTÉKELÉSE 

 

4.1. A mezôgazdaság helyzetének átteknintése 

 

4.1.1. A térség talaj adottsága, éghajlata és tengerszint feletti magassága, mint termelési 

tényező 

 

A gazdálkodás, a terület fekvése miatt, zömében a magas, Bakonyra jellemző kissé savanyú 

erdőtalajokon folyik. A termőréteg vastagsága 30-55 cm között változik, sok helyen köves, 

kavicsos. Humusztartalma 1,5-2% körül mozog. A talaj felszíne igen változatos, hegyes, dombos, 

patakokkal szabdalt. A változatos talajfelszín miatt lehulló csapadék, a gyorsan olvadó hó sok 

esetben eróziós károkat okoz. 

 

Veszprémvarsány és környéke már a Bakony lankásabb részéhez tartozik, illetve átmenet a 

Kisalföldi-síksághoz. Ebből adódóan ezeken a részeken nem kötött és középkötött erdőségi 

talajok, hanem lazább, néhol homokos talajok is találhatók. A talajok pH értéke és kötöttsége 

egyben meghatározója is a táj mezőgazdasági termelésének, a mezőgazdasági termelés 

lehetőségeinek. Ehhez járul hozzá a tengerszint feletti magasság, mint termelési tényező, amely a 

Bakonyra jellemző éghajlati adottságok legfőbb meghatározója. A magas-bakonyi részeken, a 

tengerszint felett 300 métert is meghaladó területeken jó a csapadék ellátottság, amely évi átlag 

750-800 mm, ebből a vegetációs időszakban 300-400 mm körüli mennyiség hullik. A levegő 

relatív páratartalma viszonylag magas, a léghőmérséklet pedig az országos átlagnál alacsonyabb. 

Így a melegigényesebb növények, mint pl. kukorica, egyes nagymagvú hüvelyesek, szőlő 

egyáltalán nem termelhetőek gazdaságosan. A már említett veszprémvarsányi területeken, 150-

200 méter tengerszint feletti magasságon, már ezen hüvelyesek is megtalálhatók. 

 

A térség a volt Zirci járás 26 községéből tevôdik össze. A földek aranykorona értéke szerinti 

besorolás alapján a községek 70%-a kedvezőtlen adottságú kategóriába tartozik.  
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4.1.2. A térség Magas-Bakonyra jellemző növénykultúrái 

 

a) Gabonafélék 

Búza, rozs, (aranyrozs), tritikálé, tavaszi árpa, zab termelhető. 

A kukorica Zirc közvetlen közelében csak silókukoricaként termelhető, de Dudartól keletre Jásd, 

Szápár, Csetény községek lankásabb déli fekvésű domboldalain már szemeskukoricaként is 

termelik. Természetesen Veszprémvarsány környékén: Lázi, Sikátor, Bakonypéterd, 

Bakonynyirót, Baskonyszentlászló, Bakonyszentkirály községekben már szintén jól termeszthető 

szemesterményként. 

 

b) Kapásnövények 

Elsősorban a burgonya az a növény, amely árbevételben is meghatározója lehet a környék 

növénytermesztéssel foglalkozó kis- és nagygazdaságainak. Másodsorban, már csökkenő 

mértékben a káposzta termesztése folyik Zirc és Olaszfalu határában. 

 

c) Takarmánynövények 

A savanyúbb talajokat kedvelő vöröshere és annak füves keverékei megtalálhatók, míg a lucerna, 

a meszes talajok pillangós növénye, csak kis mértékben és rövidebb élettartamban termeszthető. 

Az olajmagvú növények közül gazdaságosan csak a  káposztarepce, esetleg mustár és kis 

mértékben olajlen termeszthető. 

 

d) Legelő- és gyepgazdálkodás 

A hűvösebb és csapadékosabb magas-bakonyi területek gyepterületei az utóbbi évtizedekben 

egyre inkább a leromlás jeleit mutatják. A bakonyi községek állatállománya az elmúlt húsz évben 

egytizedére csökkent, ezért a gyepterületekre egyre kevesebb gondot fordítottak a gazdálkodók. 

Az ősgyepek legalább 50%-a elbokrosodott, vaddisznótanyává vált. A terület 80%-án nincs 

legeltetés. 

 

e) Kertészet, szőlő, gyümölcs 

Nagyüzemi mértékben kertészettel és gyümölcstermesztéssel a Veszprémvarsányi T.SZ. terület, 

míg szőlőtermesztéssel csak a kistermelők - Zirc környékét kivéve - szórványosan a községek 
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50%-ában foglalkoznak házi kertekben, kisebb volt háztáji területeken. A kertészeti növények 

Veszprémvarsány környéki terjedésére nagy hatással van a felvásárló Győri hűtőház, valamint 

egyes Győr környéki kisebb feldolgozó, savanyító üzemek beindítása. Jelentősebb 60-70 ha 

gyümölcsös ugyancsak Veszprémvarsány körzetében van, ahol főleg szilvaféléket és almát 

termelnek. 

 

4.1.3. A térség állattenyésztésének jellemzése a változó közgazdasági tényezők függvényében 

 

a) Szarvasmarha 

A térség jelenlegi állományszámának számadatai: 

− nagyüzemekben : 8300 darab, ebből 3100 darab tehén 

− kisgazdaságokban: kb: 500 darab, ebből 180 darab tehén 

 

Az állatállományon belül egyedül számottevő állatcsoport a szarvasmarha, amelyet főleg már 

csak a nagyobb üzemekben tartanak, tenyésztenek jelentősebb létszámban. Az állomány fajta 

összetételét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy 60%-át a Holstin-fríz fajta és keresztezései teszi ki, 

35%-át a vegyes hasznosítású Magyar tarka, 5%-át pedig a húshasznosítású Limousine fajta és 

keresztezései. A Limousine fajtát az országban egyedül a Zirci T.Sz. keretén belül a Bakony Hol-

Li Kft. tartja törzstenyésztésben.  

 

A törzsállományt a 70-es évek végén Franciaországból szerezték be. A törzstenyészet jelenlegi 

jövedelmezősége „0”. Az eredménytelenség legfőbb oka, hogy nincsenek költségarányos árak. A 

törzstenyészetből a hazai vásárlók, az előállított vemhes üszők és tenyészbikák mindössze 1/3-át 

vásárolják meg. A létszám 2/3-a külföldre kerül.  

 

A kisgazdaságokban a szarvasmarha létszám annyira lecsökkent, hogy a térség községeiben az 

átlagos létszám a 20 db-ot sem éri el. Érdemes megemlíteni példaként Olaszfalut, ahol a lakosság 

túlnyomó része mezőgazdaságból él. A T.Sz. alakulása idején 760 darab szarvasmarhát tartottak 

(Dr. Cuhavölgyi állatorvos feljegyzése szerint), míg jelenleg mindössze 17 darabot. A 

magántermelők szarvasmarha állományának nagymértékű csökkenése miatt már egyetlen 

községben sincs tejátvevő (tejcsarnok). 
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A nagyüzemek szarvasmarha tartása is jelentősen csökkent, így például Zirc Bakony T.Sz. a 80-

as évek közepén még 3400 darab állatot tartott, jelenleg csak 1800 darab az állomány létszáma. 

A csökkenés általános, de egyértelmű oka a gazdasági szabályok, a közgazdasági környezet 

állandó változása, amely nagymértékben sújtotta az ágazatot. Míg a 70-es éves végén minden 

született borjú után 5000 Ft volt az állami támogatás, amiért abban az időben 3000 liter gázolajat 

lehetett venni (illetve a nyári hónapokban leárazott időszakában 5000 litert is), addig ma 3000 

liter gázolajért ki kell fizetni kb. 450.000 Ft-ot. Jelenleg egy tehénre 80 liter gázolajban lévő 

fogyasztási adót 44 Ft/l áron lehet visszaigényelni, amiért a gazdálkodó kb. 20 liter gázolajat 

vásárolhat. 

 

Mivel a gázolaj a mezőgazdasági termelés költségeinek legjelentősebb részét teszi ki, az egyéb 

ipari termékek árának nagymértékű növelésével jelentősen hozzájárul azokhoz a gazdasági 

döntésekhez, melyek évről évre ráfizetéses szarvasmarha-tartás mérsékelését irányozták elő. 

 

b) Sertés 

A nagyüzemi sertéstenyésztés csak Veszprémvarsányi T.Sz. terület folyik. Volumene jelentős, 

hiszen 1.100 darab anyakoca és 12.000 darab hízósertés van jelenleg. Tenyésztői munkájuk 

kiváló, a Magyar nagy fehér fajtájuk törzstenyészetként elismert, de a Magyar lapály 

törzstenyészet elismerése is folyamatban van. A környék anyakoca ellátásban nagy a szerepük. 

Veszprémvarsány környékén, mint kukoricatermelő vidéken már nagyobb számban tenyésztik és 

hízlalják a sertést a kistermelők is. Itt hozták létre az első magánvágóhidat, főleg sertések, de 

szarvasmarhák vágására is.  

 

Zirc környékén az utóbbi években, igen változó sertésárak nagymértékben, tönkretették a 

tenyésztői kedvet. 1990-ben a Pápai Húsipari Vállalat még évente 4000 darab sertést vásárolt fel 

ezen részen, ma mindössze 500 darabot. 

 

c) Juh 

Nagyüzemi mértékben a juhtenyésztés már teljesen felszámolódott az elmúlt évtizedek alatt a 

gyakran változó gyapjúárak és pecsenyebárány árak miatt. Ma mindössze két kistermelő 
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tulajdonában van kb. 450 darab juh. A felvásárlási árak most is a monopol helyzetben lévő szűk 

körű felvásárlói érdekcsoportok kénye-kedve szerint alakul. Jelenleg is Húsvét előtti hetekben 

csökken a pecsenyebárány ára, mikor annak a legfőbb szezonja volt. 

 

d) Baromfi 

Nagyüzemi baromfitartás a Kerteskői Ménes Kft. tenyészkörzetében található, ahol a Bábolnai 

tojóhibrid előnevelésével, tojójércék értékesítésével és tojatással foglalkoznak. 

 

Kisvállalkozások keretében, elhagyott nagyüzemi épületekben, pecsenyecsirke nevelésével 

foglalkoznak Dudar, Nagyesztergár, Olaszfalu, Pénzesgyőr községekben és Zirchez tartozó 

Aklipusztán, Tündérmajorban jelentősebb mértékben. Tojással a hagyományos (kapirgáló) tartás 

mellett minden községben van olyan kistermelő, aki ketreces tartásban 200-2000 darab tyúkot 

tart. A tyúktartás mellett egyéb baromfit, pl. kacsát, libát, pulykát, gyöngyöst csak háztáji 

gazdaságokban, jelentéktelen létszámban tartanak. A tojástermelés és pecsenyecsirke előállítás 

sajnos válsághelyzetben van a jelentősen megemelt energia-és tápárak miatt. 

 

 

4.1.4. A térség mezőgazdasági termelésének gépesítése, technikai felszereltsége, munkaerő 

ellátottsága 

 

A térség 85%-án nagyüzemek gazdálkodnak, Zirc, Veszprémvarsány, Csetény, Szápár, Jásd 

T.Sz.-ek Kft-i és a Veszprémi Államigazgatóság Nagyesztergári jogutódja Flóra Kft. néven. 

Ugyanakkor a termelői terület 15%-án, a kárpótlással szerzett területeken magángazdálkodás 

folyik.  

 

A nagyüzemek gépellátottsága, technikai felszereltsége a Zirci és a Veszprémvarsányi Kft.-k 

tekintetében jónak mondható, míg Csetény, Szápár, Jásd T.Sz.-ek esetében a közepes színvonalat 

sem éri el. Magángazdálkodók erdő- és munkagépekkel való ellátottsága közepes, a technikai 

fejlettség gyenge. Főleg nagy üzemanyag fogyasztású traktorokkal, orosz MTZ-vel rendelkeznek, 

amit zömében új gépként, részben nagyüzemek által kiselejtezettként vásároltak.  
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A mezőgazdasági munkaerő ellátottsága a térségben jónak mondható, mivel a környék 

munkaképes lakosságának 8-10%-a jelenleg munkanélküli. A kínálkozó munkaerő csak 

betanított munkára alkalmas, hiszen általában ipari (bánya) területen csökkentették létszámukat.  

 

 

4.1.5. A mezőgazdasági termékek értékesítésének, feldolgozásának lehetőségei 

 

A mezőgazdasági termékek értékesítésére a nagyüzemek már korábban kialakították megfelelő 

kapcsolatrendszerüket a feldolgozó vállalatokkal, áruforgalmazókkal. Ennek ellenére, ha az 

átlagosnál több terményt sikerül betakarítani, mindig jelentkeznek az értékesítés gondjai, ez 

térségünkben főleg burgonyára és gabonára vonatkozik. Kevés a mezőgazdasági feldolgozó 

üzem, ami a termelők gondjain segíteni tudna. 

 

A 90-es évek első éveiben elkészült Zircen egy burgonya-feldolgozó üzem (Chips), amely 200-

250 vagonnyi burgonya feldolgozására képes. Sajnos, a feldolgozás teljes mértékben nem a 

környék termelésére alapozott. A folyamatos termelés érdekében korai burgonyafajtákat 

külföldről is behoznak, valamint az ország melegebb vidékeiről is vásárolnak. 

 

A Veszprémvarsányi T.Sz.-ben gyümölcs-és zöldségfélék feldolgozására savanyító és 

konzerválóüzem kialakítását kezdték meg, amely már részben működik. Gici üzemegységükben 

állami cégtől megvásárolt sajtüzemben a saját termelésű tejet Trappista sajttá dolgozzák fel. 

Évente 13 millió liter tej kerül itt feldolgozásra, melynek 70%-a saját üzemből, a maradék 30%-a 

vásárolt tejként a közeli nagyüzemekből érkezik. A többi nagyüzem által termelt tejet a 

Veszprém tej Rt. és Győri Kisalföld tej Rt. vásárolja fel. 

 

A környék vágóállatai értékesítés után egyrészt a Pápai Húsipari Vállalathoz, másrészt a 

Veszprémvarsányi magánvágóhídhoz kerül feldolgozásra, tőkehús előállítására. A Zirci ÁFÉSZ 

ezektől a vágóhidaktól félsertéseket vesz át töltelékárú készítéséhez.  

 

A kisgazdaságokban előállított termékek nagy részét szabadpiacon értékesítik. Saját szükségleten 

felüli gabonaféléket a szabadpiaci értékesítés mellett a volt Gabonafelvásárló Vállalat új 
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Tulajdonosai vásárolják meg, valamint a körzeten kívüli takarmánykeverő üzemek. Baromfi-

feldolgozás csak a térségen kívül van: Sárváron, Győrött, Bábolnán. 

 

 

4.1.6. Javasolt fejlesztési irányok, munkahelyteremtés lehetőségei kis- és nagy gazdasági 

egységek esetében 

 

a) Növénytermesztés 

 

A gabonafélék a vetésterület 50-55%-át foglalják el. Ezen belül a tavasziak és ősziek arányát a 

piaci helyzet alakítja ki. Mivel az őszi búza Zirc környékén csak ritkán éri el az érkezési 

minőséget, a tavaszi árpa pedig kedveli a bakonyi klímát, a sörárpa termesztés gyarapítása, 

fejlesztése indokolt. Veszprémvarsány és környékén a Szegedi és Martonvásári gabonaközpont 

által előállított törzselit és elit gabonafajták elszaporításával, jelentős vetőmag-termesztés indult 

be a korábbi években. Ennek fokozása, egységcsomagokban történő kiszerelése a következő 

években még fejlesztésre vár. 

 

A Magas-Bakony területi fekvése, meteorológiai viszonyai, az erdők által körülzárt és 

izoláltságánál fogva megkülönböztetett figyelmet érdemlő részei elsősorban burgonya 

szaporítóanyag előállítására, vetőgumó termesztésére hivatottak. A vetőgumó előállítása, illetve a 

külföldi elit szaporítóanyag továbbszaporítása és fémzárolt minőségű kiszerelésben történő 

értékesítése a növénytermesztés jövedelmezőségének meghatározója lehet továbbra is. A 

termőhely legmegfelelőbb korszerű fajták kiválasztása, szaporítása szintén nagyban 

hozzájárulhat a jövedelmezőség fokozására. A kárpótlás során a magántermelők a területek 

minden részében tulajdont szereztek, így egyre nehezebbé vált a vetőburgonya termesztéséhez 

elengedhetetlen izolációs távolságok megtartása. Ezért elő kell segíteni a kistermelők által, 

szórtan megvásárolt területek tömbösítését, és ha kell, őket is bevonni a szaporítóanyagok 

termelésébe. 

 

Térségünkben a burgonyanemesítéssel és korszerű szaporítási módokkal - külföldi segítséggel - 

foglalkozó magánkutató Dr. Sárvári István eredményeinek a termelésben történő hasznosítása elő 
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kell segíteni. A vírusrezisztens, burgonyafonalféreggel, burgonyabogárral szemben ellenálló 

fajták nemesítésének eredményeit alkalmazni kell a környezetszennyező növényvédő szerek 

csökkenése érdekében. 

 

A burgonyatermesztés és szaporítóanyag előállítása évente kb. 600 ha-on történik. Az 

áruburgonya eladása az átlagosnál többet termő években sok gondot okoz a gazdáknak. Az 

eladhatatlan mennyiséget nem mindig lehet állatokkal feletetni, ezért ajánlatos lenne a burgonya 

feldolgozásához szeszgyár és keményítőgyár létesítése. Ezek működtetéséhez a termelői kört 

meg lehet találni. A térségben valamikor 7 darab szeszgyár működött a burgonyára és gabonára 

alapozva. Ma egy sincs. 

 

Külföldi kutatások alapján keményítőből biológiailag könnyen lebomló műanyagot sikerült 

előállítani (bioműanyag), ami a jövőben nagy érdeklődésre tarthat számot.(Top Agrar, 1996. 10.)  

 

Kisgazdaságok, szövetkezések mezőgazdasági terméseinek korszerűbb tárolására tárolóhelyeket 

kell létesíteni, illetve a létesítéseket támogatni, mivel több esetben szükségtároló helyeken sok a 

tárolt termények vesztesége, valamint nagy a kézimunkaerő igénye (padlás, pince). Megfelelő 

tárlókapacitások esetében nem kényszerül rá a termelő a betakarítás utáni alacsony, szezonárakon 

történő eladásra, hanem kivárhatja az értékesítési árak optimális alakulását. 

 

A térség terméseredményeinek javítása érdekében a talajvizsgálatokon alapuló műtrágyázásra 

kell a hangsúlyt fektetni, a talajvizsgálatok költségeit támogatásba kell részesíteni. A 

mezőgazdasági termelésben nem hasznosítható lejtős, erodált, alacsony aranykorona értékű 

területeket erdősíteni kell a termelőhelyi viszonyokhoz  megfelelő őshonos fafajokkal. 

 

A mezőgazdasági kistermelésben a munkaigényesebb biogazdálkodást - melyet a jelenlegi 

agrárprogram is támogat - célszerű felvállalni. 

 

Kertészeti növények közül a bogyós gyümölcsűek területének, fejlesztése, munkerőfoglalkoztatás 

szempontjából is indokolt lenne. A közeli Győri hűtőház korlátlan felvásárlási lehetőséget kínál 

málna, ribizli, szeder, egres, josta, eper számára. 
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b) Állattenyésztés 

 

A nagyüzemi állattartó telepek részben elavultak, korszerűsítésre, fejlesztésre szorulnak. Ki kell 

használni az agrártámogatások ez irányú lehetőségét, ha lehetséges, térségfejlesztési 

pénzeszközökből is támogatni kell ezeket a törekvéseket. A fejlesztés a szarvasmarhatartás 

keretében fokozottan terjedjen ki a vegyes- és húshasznú fajták létszámbeli fejlesztésére, hiszen a 

jó minőségű húsmarhára kereslet mindig lesz, csak meg kell teremteni a költségarányos árakat. 

Ezzel párhuzamosan fokozni szükséges azokat az állategészségügyi tevékenységeket, melyek a 

nemzetközi viszonylatban is nagy gazdasági hátrányokat okozó fertőző betegségek terjedését 

előzhetik meg. 

 

A kistermelő állattartás régi hagyományainak visszaállítását, őshonos fajták külterjes tartását (pl. 

mangalica) újraélesztéssel javasolt elősegíteni. Legelők, gyepterületek állami támogatása 

fokozatosan szükséges lenne, hogy azok további romlását megakadályozzuk, eredeti állapotát 

visszaállítsuk. A támogatás feltételeit sokoldalúan kellene megfogalmazni, ami kiterjedne a 

gyepművelés gépsoraira, a legelők berendezési tárgyaira - itatóra, villanypásztorra, fix-és mobil 

karámrendszerekre. Az ágazat jövedelmezőségének javítása érdekében a mezőgazdaságban 

felhasznált gázolaj árból a sokféle adó törlése időszerű. A térség munkaerőgondjainak enyhítése 

érdekében a kisállattartás feltételeinek kialakításához költséget részben állami átvállalással 

ösztönözni kellene. 

 

A lótartás a sportlovak tartása és tenyésztése irányába elmozdulni látszik. A vidék falusi 

turizmusának fejlesztése, valamint a külföldiek vendégül látása megköveteli a sportlovak 

számának növelését. Jó beszerzési lehetőséget kínál erre a Bábolnai Rt. Kerteskői ménese, amely 

régóta a sportlótenyésztés elismert központja. A kistermelők sertéstartása, tenyésztése a 

jelenleginél hatékonyabb támogatást igényelne, a korszerű EUROP szabványoknak megfelelő 

húsminőségű tenyészállatok bevonásával a tenyésztésbe, és az átvételi árak stabilizációjával. 

Túltermelés esetén fokozottabban kell élni az állami kivásárlás lehetőségével. A baromfitartás 

szintentartása indokolt, a költségarányos gazdálkodás biztosításához. A Bakony vidék legelőinek 
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jobb kihasználása érdekében a juh és kecsketartás fejlesztése célszerű lenne, hiszen ezen állatok 

tejtermékeinek táplálkozás-élettani hatása jelentős, amelyekre fogyasztói igény is van. 

 

 

c) Gépesítettség, szakképzés, tanácsadás 

 

A térségben kb. 2000 őstermelő és kb.200 fő agrárvállalkozó van, akik közül kb.1000 fő művel 

gépesíthető területet. Minden kistermelő nem rendezkedhet be gépsorok megvásárlására, ezért 

ajánlatos lenne községenként - nyugati mintára - gépköröket létrehozni. Így mindenki a 

szaktudásának megfelelő vásárlással, a gépkör minden tagjának dolgozna. A mezőgazdasági 

munka szakszerűsége tökéletesedne, a gépek kihasználtsága optimális lenne. 

 

A mezőgazdaságból származó árbevételekhez képest az új gépes beszerzési ára magas, ezért a 

gépbeszerzés támogatása továbbra is a fejlesztés egyik alapkövetelménye. 

 

A jelenlegi kistermelők szakismertet elég hiányos, emiatt létrehozott gazdajegyző tanácsadói 

hálózat erősítése javasolt. A gazdálkodók téli tanfolyam keretében, megfelelő tematikával a 

mezőgazdasági tevékenységükhöz legszükségesebb ismereteket, jártasságokat, készségeket 

sajátíthatnák el. 

 

Az itt felmerült javaslatok konkrét meghatározásához és kidolgozásához céltudatos és 

hosszútávra mutató agrárprogramra lenne szükség országosan, de területileg lebontva is. 

 

 

4.2. Az ipar és vállalkozói szféra áttekintése 

 

4.2.1. Ágazati célok, szektorális feladatok 

 

4.2.1.1. A szektorális átalakulás irányai 
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Az ágazati-szektorális fejlesztési lehetőségeket és mozgásirányát, hasonlóan az átfogó célokhoz, 

a helyi adottságok, ezen belül is az egyes termelési és szolgáltató szervezetek konkrét gazdasági 

feltételei: alkalmazkodó képességük a piaci követelményekhez és megújuló képességük 

határozzák meg. Az országos törekvések és feltételek, a versenyképesség és a hatékonyság 

követelményei alapvetően kedveznek a térség gazdasági és ellátási tevékenységének növelésére. 

Alapvető feladat a gazdaság alapjainak strukturális átalakítása és egyidejűleg új elemekkel 

történő kiegészítése.  

 

A gazdasági szerkezet átalakítási és korszerűsítési stratégiája azt jelenti, hogy  

− a piacképtelen termékek gyártását fokozatosan megszüntetik, és ugyanakkor 

− teret adnak a jövedelmező termékek előállításának. 

 

A térség jövőbeli fejlődése döntően attól függ, mennyire lesz képes kedvezőtlen struktúrájának 

átalakítására, a piaci és helyi társadalmi foglalkoztatási igényeknek megfelelő irányban. A 

gazdaság fejlődésének ezért mindenekelőtt arra kell irányulnia, hogy a meglévő strukturális 

feszültségek megszűnjenek.  

 

A gazdaság fejlődési üteme, a problémák, az átalakulási gondok és nem utolsósorban az 

elmulasztott lehetőségek következtében középtávon az országos átlag alatt prognosztizálható. 

Sajnálatosan lassan halad a piaci intézményrendszer kiépülése (vagyonkezelő társaságok, 

hitelgarancia intézmények, szerkezet-átalakítást és privatizálást, illetve átalakulást segítő 

befektető társaságok, részvényesítés, energia- és nyersanyag-megtakarító beruházások 

elősegítése, kis- és középvállalkozásokra specializált és „olcsó” hitelkamattal is működni képes 

pénzügyi szolgáltatás, a minőségfejlesztés térségi feltételeinek intézményesítése, a korszerű 

adatbanki rendszerek szolgáltatásai és sok más feltétel).  

 

A térség általános helyzete feltételezetten mutat egy kedvezőbb változatot is, ami a térségben 

működő gazdasági szervezetek - felmérve helyzetüket - meghatározzák a fejlesztés célszerű 

irányait, az önkormányzat pedig ezeket is figyelembe véve saját elképzeléseikkel is kiegészítve 

támogatja előbbieket, a kitörési pontokat és megfogalmazzák a gazdaság és az infrastruktúra 

fejlesztésének feladatait.  
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Elemzéseink alapján úgy tűnik, rövidtávon nem, középtávon azonban bekövetkezik (-het) a 

meglévő gazdasági tevékenységek stabilizációja és szerkezeti átalakulásának felgyorsulása, 

miközben az új versenyképes gazdasági egységek súlya eléri a kívánt nagyságrendet.  

 

A gazdaság fejlesztésében a helyei adottságoknak megfelelően javaslatunk szerint prioritást élvez 

az ipar, az agrárgazdaság és az idegenforgalom fejlesztése. A reálszféra fejlesztése a térség 

felemelkedésének kulcskérdése, ennek sikere azonban döntően azon múlik, hogy a humán, a 

pénzügyi és a környezeti tényezőket sikerül-e megteremteni.  

 

 

4.2.1.2. Az ipar fejlesztése 

 

A térség iparfejlesztési adottságait kettősség jellemzi. Tekintettel a régió ipari hagyományaira és 

ipari tevékenységben járatos munkavállalóira, az adottságok kedvezőnek mondhatók. A térség 

fejlődését korábban meghatározó bányászati- alumínium-iparra épülő vállalati struktúrák 

összeomlása és vagyonvesztése következtében azonban kedvezőtlen környezeti feltételekként 

fogalmazhatók meg. A térség fejlődését meghatározó ipari szervezetek átalakulásához, beleértve 

a tulajdonosi szerkezet változásait legalább középtávú időszak és nagy pénzforrás szükséges.  

 

 

4.2.1.3.Ipari folyamatok, trendek 

 

A térség ipari megújulása rendkívül lassú, elmarad a veszprém megyei, és messze elmarad az 

országos folyamatoktól. Ennek okát kistérségi ipari jövőkép hiányában jelölhetjük meg, éspedig 

egy alulról építkező integrált és ellenőrzött jövőkép hiányában. A helyi reorganizációs és 

fejlesztési javaslatok, az érdekek elkülönültsége és a lobbyzás szubjektumra épülő és érdemi 

válasz nélkül maradó bizonytalanságok nehezítik a térségi ipari stratégia érvényesítését. Az ipar 

fejlesztésében érdekelt csoportok is láthatóan elkülönülnek, mindenki külön keresi saját útját 

vagy igyekszik saját elgondolását másokra kényszeríteni.  
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Az ipari folyamatok kedvezőtlen tényezői között említhető a nemzetközi tapasztalatok 

félreértelmezett „hasznosítása” és az is, hogy a nyugat-magyarországi „piaci tapasztalatokkal” 

alátámasztott vonzási tényezők nem alakultak ki.  

 

Az ipari folyamatok kedvezőtlen alakulásának megfordításához elengedhetetlen a tulajdonosok 

és a menedzserek egyeztetett stratégiája, az önkormányzatok, a fejlesztést finanszírozó, valamint 

garanciát nyújtó szervezetek megállapodása, és egy ezt rögzítő kistérségi ipari jövőkép 

dokumentálása. Erre már csak azért is szükség van, mert az ipar szerepe, foglalkoztatási súlya, 

bár a korábbinál mérséklődő részaránnyal, összetételben és területi koncentrációját tekintve is 

eltérően meghatározó jelentőségű lesz a térség gazdaságában.  

 

Döntő, hogy az ipari növekedés hordozóinak nagyobb része kerüljön ki a stratégiailag fejlődő 

körből, és ne maradjanak a sodródó, illetve a fennmaradásért küzdő vállalkozások csoportjában. 

A térség iparának talpra állítását viszont az fogja eldönteni, hogy illeszkedése az országos és a 

nemzetközi folyamatokhoz érdemben megtörténik-e, mert a tőke csak ezek révén jön be a 

térségbe.  

 

 

4.2.1.4. Ágazati jövőkép, régi és új iparágak 

 

Az országos ipari jövőkép, illetve ennek megalapozására készült vizsgálatok, ágazati jövőképek, 

prognózisok szerint valószínűsíthető, hogy a magyar iparfejlődés új húzóágazatai 2000-re 

nagyrészt kialakulnak, a térség ipari átalakulásában is ez prognosztizálható. Ennek döntő 

feltétele, hogy a szakágak, illetve szakmacsoportok fejlődési lehetőségei és jövőbeni realitásai, 

annak gazdasági-műszaki megalapozása megtörténjék.  

 

 

4.2.1.5. Javaslatok az üzleti és vállalkozási szféra fejlesztésére 

 

A működő, a térségben már jelen lévő ipari, üzleti és vállalkozói szféra fejlesztése rövidtávon a 

kistérségek fellendülésének kulcsa. A működő gazdaság prosperáló, piac- és versenyképes 
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termelő, szolgáltató egységei járulhatnak hozzá - kellő támogatás esetén - a munkanélküliség 

lényeges enyhítéséhez, a térség pénzügyi, gazdasági stabilizációjához és a szerkezet-átalakítási 

feladatok megoldásához.  

 

Már fél évtizede felismerték, hogy a függetlenné vált és privatizálásra került vállalatok, 

vállalkozások tekinthetők „az új munkaalkalom teremtés egyetlen életképes eszközének”, ennek 

ellenére sajnálatosan nem történt semmi ezek kezdeményezésére. Vizsgálataink igazolták, hogy a 

rövid távú üzleti fejlődés folyamatára koncentrálva biztosítható a közép távon a legnagyobb 

munkalehetőség. Mivel úgy látszik, hogy a meglévő iparból származó fölösleg tovább növekszik, 

rövid távú, nem fenntartható foglalkoztatási lehetőségek kreálása csupán még nagyobb jövőbeli 

problémákhoz vezetne.  

 

Hasonlóképpen a munkanélküliek számának mesterséges csökkentésére tervezett speciális 

politikák - mint például átképzési tervek, munkahely-telepítési kezdeményezések, stb. - amellett, 

hogy átmenetileg enyhítik a bírálatot és bizonyos támogatást élvezhetnek, a legjobban akkor 

bontakozhatnak ki, ha majd a régió vállalatainak fejlődésével létrehozott új munkaalkalmakra 

van igazi lehetőség.  

 

Két program kitűzését javasoljuk, egyiket a meglévő vállalatok támogatására és egy másikat az új 

üzleti vállalkozások bátorítására. 

 

A meglévő vállalatok támogatási programját, ezen belül a helyi-térségi érdekből kiemelt 10-15 

kiválasztott vállalatának egyedi elbíráláson alapuló támogatásával már rövid távon számon 

kérhető 600-700 új munkahely telepítése. Az ily módon segített vállalatok száma és típusa a 

rendelkezésre álló anyagi eszközök mértékétől és a szükséges támogatás szintjéről függ. A 

tanácsadást és segítségnyújtást a gazdasági növekedés stratégiai területére kell koncentrálni. 

Ezek valószínűleg túlnyomóan marketing alapú tevékenységek, úgymint  

− a piaci információk javítása, 

− a verseny vizsgálata, 

− világszínvonalú termékek előállítása, 

− a szabványok betartásának vizsgálata, 
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− az árusítás és az elosztó hálózat létrehozása, 

− reklámozási mechanizmus kifejlesztése, 

− marketing stratégia felépítése. 

 

Anélkül, hogy előre el akarnánk dönteni a régió vállalatainak az igényeit, valószínű, hogy 

szükség lenne még a menedzsment technikai javítására, az üzleti ellenőrzés és a beszámolási 

eljárások felgyorsítására, valamint az alapvető minőségellenőrzési módszerek bevezetésére.  

 

Az ipar szerkezeti átalakulása, és modernizációja, továbbá a foglalkoztatási problémák rövid távú 

enyhítésének stratégiai feladata (említettek fejlesztési feltételeinek javítása), állami támogatás és 

hitelgarancia nyújtás, továbbá PHARE források révén. E vállalati körre kiterjedő 

mikroökonómiai és pénzügyi vizsgálattal megalapozott programcsomag készítését javasoljuk.  

 

A kistérségi ipari jövőkép, illetve stratégia elkészítése keretében javasoljuk elkészíteni az új 

iparosítás programját, mely magába foglalná 

− a vállalkozó jelöltek megnyerését és kiválasztását, 

− a potenciális piacok, piaci szegmensek és potenciális fogyasztók identifikálását, 

− termékek, üzleti ötletek felkutatását, felbecslését és fejlesztését, 

− üzleti tervek kidolgozását, 

− pénzügyi támogatásért való folyamodást, 

− vállalkozások elindítását és rövid időn belüli támogatását.  

 

Ilyen program, mely koncepciójában hasonló számos Európai Unióban működőhöz és beépíthető 

a kistérség stratégiai tervébe is. Mikroökonómiai szférában szerzett tapasztalatok alapján úgy 

véljük, hogy: 

− ezek legjobban helyi, nem pedig regionális alapon adhatók át; 

− alapvető fontosságú, hogy a szakmai becslés folyamatában kielégítő üzleti hasznot 

mutassanak ki; 

− ha virágzó vállalatok létrejöttét akarják serkenteni, úgy szükséges, hogy helyben 

hozzáférjenek üzleti finanszírozási forrásokhoz (bankkölcsönök formájában, méltányos 

beruházások, vagy ha lehetőség van rá, úgy szubcvenció formájában) 
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− az ilyen programok vonzó hatását nagy mértékben befolyásolja, hogy a program szervezőinek 

milyen a befolyása, kitartása és hozzáértése; 

− a helyi közösségi struktúrákat is be kell vonni a programokba, amennyire csak lehet a 

széleskörű megértés és az érdekellentétek elkerülése érdekében; 

− a siker végül is a résztvevők vállalkozási gyakorlatától és a siker elérésére való egyéni 

eltökéltségétől függ.  

 

Javasoljuk a meglévő és új vállalatok fejlesztésére, illetve letelepítésére és a fogadási feltételek 

komlex rendszerére az új feltételek figyelembe vételével készüljön regionális üzleti terv, amely a 

legjobb hazai és külföldi szakértők közreműködésével alapozza meg a fejlesztési piac operatív 

stratégiáját, a megvalósítás ütemezését és a realizálás sokcsatornás pénzügyi finanszírozásának 

megoldását.  

 

 

4.2.1.6. Az iparfejlesztés infrastrukturális háttere, ipari, vállakozói és technológiai parkok 

 

A térség befektetési vonzerőinek fejlesztésében kiemelt jelentősége van a gazdaságfejlesztés 

fizikai feltételrendszerének, ezen belül is az infrastrukturális tényezőknek. Az ipar sajátossága - 

eltérően a mezőgazdaságtól - településének területi koncentrációja, a fejlesztés számára alkalmas 

telkek, építési területek utakkal, közműhálózatokkal stb. való felszereltsége, 

előközművesítettsége, létesítmény építés és üzemeltetésre való „felkészítettsége”.  

 

A telephelyek, a szűkebb és tágabb környezet általános felkészítése folyamatos feladatként 

fogalmazódik meg, ezen belül a fejlesztés konkrét területeinek előkészítése, különösen az ipari és 

vállalkozói parkok léte és felkészültsége, az ipar modernizációjának és fogadásának kiépítése 

azonnali tőkét igénylő sürgető feladat. Sajnálatos tény, hogy Zirc és térségében ipari és 

vállalkozói parkok a fejlesztés céljaira nem állnak rendelkezésre.  

 

Egy, az IKIM megbízása alapján készült tanulmány szerint az ipari park olyan telepszerűen 

létesített ipari és szolgáltató létesítmények együttese, mely a vállalkozások számára a kor 

színvonalán képes biztosítani a korszerű versenyképes gyártmányok előállítását, modern 
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technológiát, fejlett igényeknek megfelelő szolgáltatások működését. Lényegében elfogadhatjuk 

a megfogalmazást azzal, hogy amint ez a nemzetközi gyakorlatban már bizonyított, a területi ipar 

fejlesztése és a szinte felsorolhatatlan számszerűsíthető és nem számszerűsíthető gazdasági és 

nem gazdasági előnyei következtében egyik fontos felétele a korszerű ipar telepítésnek.  

 

 

4.2.1.7. Az iparfejlesztés jelentősebb intézményei és forrásai 

 

Az ipar strukturális átalakítása ágazati és mikroszinten, az új húzóágazatok - vállalatok - térségbe 

történő telepítése és finanszírozási feltételeinek folyamatos segítése új stratégia és taktika 

kialakítását követeli meg. A bányászati iparág reorganizációja és strukturális változásainak 

menedzselése önmagában is indokolja egy iparfejlesztési iroda, kis létszámú menedzserszervezet 

létrehozását. Sürgetik ezt a hazai és külpiaci lehetőségek, az EU-hoz való integrálódással 

kapcsolatos felkészülés igényelte monitoring működtetése és lehetséges változatokban, alternatív 

forgatókönyvekkel kell újból és újból elemezni a fejlesztési kérdéseket és közreműködni a térség 

számára előnyösebb alternatíva elfogadtatásában. Elképzelhető, hogy az iroda szélesebb körűen a 

térségi ipar egészének menedzsmentjét ellátja. Ennek feltétele azonban a térségi jövőkép és 

fejlesztési program elkészítése. A közös és összehangolt cselekvéshez stratégia és operatív 

program kell! 

 

A térségben nagy szerepet játszó Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége Területfejlesztési 

Társulása részvétele az ipari program segítésében mindenképpen javasolható, különös tekintettel 

− a pályázati anyagok elkészítésére, 

− a megyei területfejlesztési program és stratégia törekvéseivel összhangban álló 

kezdeményezések támogatására és  

− az ipari- és vállalkozói parkok, inkubátroműhelyek telepítése során.  

 

 

4.2.2. Zirc és térsége vállalkozói szférája 

 

4.2.2.1. A kistérség helyzete a közelmúltban 
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A rendszerváltás és a privatizációs folyamatok beindulása előtt a bakonyi kistérségben a 

geológiai és földrajzi adottságoknak megfelelően előkelő helyet foglalt el a bányászat és az 

erdőgazdálkodás a megélhetési források között. A térség és főként Zirc városa nagyrészt a dudari 

szénbányának köszönhette gyarapodását és fejlődését. A bánya megélhetést biztosított az egész 

térség számára (1500 munkahely), de a helyiek mellett sok, más vidékről származó bányász 

idetelepült. A helyi képzés igazodott az akkori igényekhez, a Szakmunkásképző Intézetben volt 

vájárképzés is.  

 

A térség másik bányája, a nyolcvanas években megnyílt fenyőfői bauxitbánya szintén sok 

embernek adott munkát, bár ez magát Zircet nem érintette oly mértékben, mint a dudari, hiszen 

Fenyőfőre főként a bakonyszentlászlói körzetből jártak és járnak ma is a munkások.  

 

A bányászat mellett további ipari termelés színhelye az állami tulajdonú zirci gépállomás (majd 

Robix üzem) volt, ahol a TSZ-ek gépeinek javítását végezték, majd mikor ezeknek már önálló 

gépparkja lett, mezőgazdasági kisgépeket (permetezőgép) gyártottak, melyeket főleg a volt 

Szovjetunióba exportáltak, valamint a győri Rába Gyárnak is gyártottak gépalkatrészeket.  

 

Ezenkívül még két fő ágazat az erdőgazdálkodás és a mezőgazdaság volt. A HM Erdészet és a 

TSZ-ek által kitermelt fát a környék több szövetkezete dolgozta fel, az iskolabútorok gyártásától 

egészen az építőiparhoz szükséges fatermékek előállításáig (raklap, bútorléc, stb). 

 

A mezőgazdaság a TSZ-ek nevéhez fűződött, melyek a térségben főként gabonát és burgonyát 

termeltek. Emellett az itt lakók háztáji termesztést is folytattak, az étkezéshez szükséges 

zöldségeket, gyümölcsöket termeltek, valamint kisállatokat tartottak.  

 

Zirc városban a Városgazdálkodási Üzem végezte a szemétszállítási, valamint az állami 

tulajdonú lakások építőipari, karbantartási és egyéb munkáit. Az építőipari tevékenység nem csak 

a karbantartásra korlátozódott, a megyében több épületet ők építettek fel. Mára a cég megszűnt és 

munkáját részben a Közszolgáltató Intézmény, részben pedig vállalkozók vették át.  
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A Zirc és Vidéke ÁFÉSZ-nak az egész térségre kiterjedő bolt és vendéglátóipari egység hálózata 

volt, ezenkívül Zircen egy nagy ABC áruházat is üzemeltetett, amely később Skála Áruházzá 

alakult. A vegyes boltok és kocsmák mellett háztartási, bútor-, műszaki, vas-, papír-, 

könyvesbolttal is rendelkezett, valamint vendéglőt és cukrászdát is üzemeltetett. A zirci 

kereskedelmi üzletek legalább 90%-a ÁFÉSZ tulajdonú volt. Térségi hálózata sok embert 

foglalkoztatott és foglalkoztat ma is.  

 

 

 

 

4.2.2.2. A jelenlegi állapot 

 

A dudari bánya a kitermelt szén iránt egyre csökkenő igény miatt jelentős létszám-leépítésre 

kényszerült az elmúlt évek folyamán. Jelenleg a Duszén Kft. bérli a Bányavagyonhasznosítótól, 

azonban megkezdődtek a tárgyalások a bánya bezárásával kapcsolatosan.  

 

A fenyőfői bauxitbánya a kilencvenes évek első felében piacvesztés miatt szintén többszöri 

leállásra kényszerült, azonban a bánya jövője hosszútávon úgy tűnik, biztosított, bár a korábbi 

létszámnál jóval kevesebben dolgoznak ott. Néhány éve már folyamatos a termelés, újabb 

területeket kívánnak bevonni a termelésbe.  

 

A gépgyártó Robix üzem a felszámolás után teljes mértékben magánkézbe került. A karcsúsítás 

itt is megtörtént, a megmaradt dolgozók továbbra is foglalkoznak mezőgazdasági gépgyártással, 

azonban már nemcsak a közép-európai országokba exportálják termékeiket, hanem Nyugat-

Európába és a Baltikumba egyaránt. Úgy tűnik, egyre több megrendelést kapnak, tehát 

megélhetésük biztosított, és van remény egy esetleges létszámfejlesztésre is.  

 

Az Erdészet Verga Rt. néven működik tovább, közel azonos profillal, mint korábban, bár a 

szakterületeket elválasztották egymástól és ezeket Kft-k végzik.  
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A Bakony MGTSZ is több gazdasági társasággá (Kft-k) alakult, és a termelést már ezek a cégek 

irányítják. A háztáji termesztés továbbra is megmaradt, bár a kisállattartás már közel sem olyan 

nagy mértékű, mint néhány évtizeddel ezelőtt volt. Zirc egyre inkább városiasodik, több új 

lakótelep épült és az itt lakók (akik sok esetben a környező falvakból települnek be a 

munkalehetőség reményében) már nem foglalkoznak házi termesztéssel.  

 

A szemétszállítást és az utak takarítását, karbantartását vállalkozók végzik, azonban az építőipari 

tevékenységet már nem látja el senki.  

 

A Zirc és Vidéke ÁFÉSZ a környéken megjelenő jelentős konkurrenciának (diszkontok, Penny 

Market, vállalkozásban működő kocsmák, boltok) köszönhetően egyre inkább a fogyasztók 

kedvét keresi, bevezették a vasárnap délelőttönkénti nyitvatatást, lehet fizetni bankkártyával, 

valamint nyereményakciókat hirdetnek és kedvezményeket adnak tagjaik részére. Néhány 

tulajdonától (pl. műszaki bolt, kocsmák, vidéki boltok, stb) megvált az ÁFÉSZ, valamint a Penny 

Market megnyitása is jelentős bevétel-kiesést eredményezett, ezért létszám-leépítésre, illetve 

átcsoportosításra is sor került. 

 

A térség autóbusszal történő utaztatását megoldó, dudari székhelyű Dudari Volán Kft. a 

közelmúltban egyesült a Pápai és Várpalotai Volán társaságokkal, így 1998-tól, mint Bakony 

Volán Rt. működnek tovább. Létszám-leépítésekre nem került sor, az összevonástól magasabb 

színvonalú szolgáltatást remélnek.  

 

A vállalkozói igazolványok kiadása 1990-től indult meg. Áttekintve az azóta eltelt nyolc évet 

elmondható, hogy az új igazolványok száma évenként csak kismértékben változott, tehát nem 

volt olyan év, amikor nagy mértékben csökkent vagy nőtt volna a vállalkozás indítási kedv.  

 

A térségben kb. 1200 egyéni vállalkozó és gazdasági társaság működik. Működési területüket 

tekintve három fő csoportra bonthatók (bár a csoportok közötti megoszlás településenként 

nagymértékben változik): 

a) kereskedelem, vendéglátás 

b) szolgáltatás, építőipar (kőműves, burkoló) 
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c) faipar (fakitermelés, feldolgozás, megmunkálás) 

 

A kereskedelem és vendéglátás csoportba a térségi vállalkozók átlagosan körülbelül 30%-a 

tartozik. A minimális érték 20 %, a maximális érték 60% volt, tehát a vállalkozók kb. 

egyharmada vendéglátóipari egységet (büfé, kocsma), illetve többnyire vegyesboltot üzemeltet.  

 

A szolgáltatás és építőipari ágba tartozók aránya még magasabb: átlagosan 50%-os. A legkisebb 

érték 30 %, a legmagasabb 80 % körüli. A foglalkozásonkénti megoszlás már nagyon 

szerteágazó, nem csupán egy-két szakmára koncentrálódó. A szolgáltató szférába tartoznak a 

videotékát üzemeltetők, kőművesek, burkolók, fodrászok, kozmetikusok, szobafestő-mázolók, 

gépi vakolók, könyvelők, kertépítők, idegenvezetők, temetkezési vállalkozók és más egyéb 

foglalkozásúak.  

 

A faipari csoportba tartozók aránya jóval kisebb és településenként is jelentősen változik. 

Átlagosan kb. 20 %-ról beszélhetünk, a legkisebb arány 0 %, a legmagasabb: 50 %. Több olyan 

település is van, amelynek egyáltalán nincs ilyen tevékenységű vállalkozója,  van azonban 

néhány olyan település is, ahol a vállalkozók  többsége az erdőgazdálkodásból, fatermék 

készítésből él meg (Bakonybél, Borzavár, Porva, Bakonyszentlászló, stb.).  

 

A három nagy csoport mellett meg kell még említeni a mezőgazdasági termeléssel foglalkozó 

vállalkozókat is. Számuk az utóbbi években nőtt, bár összességében tekintve csak néhány 

százalékot tesznek ki a fő csoportok mellett. Azonban sok termelőnek nincs vállalkozói 

igazolványa, csak adószáma, így a kép nem pontos, hiszen a kárpótlás során sok magánszemély 

és magángazda kapott földterületeket, amelyeket művelnek, műveltetnek, vagy bérbeadnak.  

 

Ezenkívül a turizmussal foglalkozó vállalkozók aránya is nagyon alacsony, többségében nincs is 

a falvakban. Ez elgondolkodtató adat, hiszen a térség adottságai miatt ideális célpont lehetne az 

idegenforgalom és a falusi turizmus számára. 

 

1993. óta Zirc városában Vállalkozás Fejlesztési Iroda áll a kis- és közép vállalkozók 

rendelkezésére. Az iroda főként a hitelezés, szakmai tanácsadás és képzés területén segít az 
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érdeklődöknek. Az eltelt öt év alatt a térség vállalkozói megismerték az irodát és igénybeveszik 

szolgáltatásait.  

 

1996. óta a Kereskedelmi és Iparkamara is területi irodát működtet a Vállalkozás Fejlesztési 

Irodával egy helyen, ezzel is segítve és meggyorsítva a tagok ügyintézését. 

 

 

4.2.2.3. Javasolt fejlesztési irányok, munkahelyteremtés lehetőségei 

 

A dudari bánya bezárását megakadályozhatja az a tény, hogy magas huminsav-tartalma Európa-

szerte keresett hiánycikk, amelynek hasznosítására az EU-tagországok pályázatokkal és pénzügyi 

támogatással járulnak hozzá. A cél az lenne, hogy Magyarország EU csatlakozásáig 

fennmaradjon a bánya és így Dudar is hozzájuthatna a pályázati pénzekhez. Emellett szól az is, 

hogy az új ötlet és a bánya, valamint a dolgozók megmentése fele akkora összegbe kerülne, mint 

a bánya bezárása. Tárgyalások és egyeztetések folynak ezügyben a kormánnyal, sajnos azonban 

úgy tűnik, hogy nem lehet megállítani a bányabezárás folyamatát.  

 

A Robix üzem további fejlesztése és piacszerzése esetén új munkahelyekhez juthatna a térség 

lakossága.  

 

A 82-es főút elterelésével Olaszfalu-Zirc térségében létre lehetne hozni egy ipari befektetésre 

alkalmas térséget, esetleg ipari parkot létesíteni. 

 

A térség területén a vetőburgonya termesztést kellene szorgalmazni a magángazdáknál is, hiszen 

az éghajlati klíma kiválóan megfelelne a jó minőségű vetőburgonya termelésnek is, valamint 

biztos piaca van jelenleg is (és később az EU-tagországokban is megélhetést biztosítana). Ez 

lehetne az egyik húzóágazata a kistérségnek.  

 

A másik lehetőség a fafeldolgozással kapcsolatos. Jelenleg csak kis munka- és szakértelem 

igényű raklap, bútorléc, stb. gyártás folyik, azonban újra meg kellene találni a módját a 

bútorgyártás visszaállításának is. Ez újabb munkahelyeket jelentene, valamint a képzést is 
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lehetne ezirányban tovább fejleszteni. A fakitermeléstől egészen a késztermék előállításáig 

kellene felfejlődni.  

 

A kereskedelmi és szolgáltató szféráról elmondható, hogy inkább túlkínálat van a térségben, 

mintsem kereslet. Itt főként a már meglévő vállalkozások minőségének és szolgáltatásai 

színvonalának folyamatos fejlesztése a cél.  

 

A vendéglátó egységekkel, főként éttermekkel kapcsolatosan van még tennivaló. Éttermek főként 

Zircen találhatók, azonban kevés olyan színvonalú működik, melybe egy turista szívesen 

visszatérne. A szálláshelyek tekintetében elmondhatjuk, hogy néhány településen már történt 

változás (Bakonybél, Eplény, Szépalma), de például Zircen nincs túl sok olyan szálláshely, 

amelyet jó szívvel ajánlhatunk az igényesebb vendégek részére.  

 

A falusi vendégfogadás hálózata már néhány településen jól kiépült, azonban szükség lenne még 

több vendégfogadóra.  

 

A turizmusról összességében elmondhatjuk, hogy a térség vonzereje következtében a fejlődést 

leginkább elősegítő ágazat lehetne, de ehhez szükséges a vendéglátóegységek és szálláshelyek 

felfejlesztése, a falusi vendéglátás fejlesztése, valamint a térségről propaganda anyag készítése. 

 

Az önkormányzatok nagy többsége rendelkezik olyan önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal, 

(de leginkább földterületekkel) amelyeket vállalkozási célokra lehetne hasznosítani. A külterületi 

földek esetében főként mezőgazdasági és állattartási tevékenységről lehetne szó, valamint 

üdülőterület, sportlétesítmények kialakításáról. A belterületi ingatlanokat esetlegesen üzletház, 

kisebb termelő egységek (pl. varroda) kialakítására lehetne használni. Zirc esetében annyiban 

változik a helyzet, hogy belterületi, vagy ahhoz közeli nagy területű földek is rendelkezésre 

állnak, így ide akár több gyárat, üzemet is lehetne telepíteni.  

 

A Vállalkozási Iroda tevékenységének további bővítése, valamint a Kereskedelmi és Iparkamara 

területi irodájának további szolgáltatásai még inkább megkönnyíthetnék a vállalkozók helyzetét. 
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Ezév második felétől a kamarák állítják ki a vállalkozói igazolványokat, tehát remélhetőleg 

egyszerűbb és gyorsabb ügyintézés várható majd e területen is. 
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MELLÉKLETEK 
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