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BEVEZETÉS 

 

 

Az elmúlt évtized egyik legjelentôsebb eredménye volt, hogy a települések megszabadultak 

az állami gyámkodástól és megteremtôdtek az alapfeltételek, hogy a polgárok, a terület 

„gazdái”, az önkormányzatok valóban befolyást gyakoroljanak településük életére, 

formálására. A kialakult önkormányzati rendszer lehetôségeinek kihasználása korlátozottnak 

mondható, amely a tájékozottság elégtelenségébôl adódik. 

 

A helyi önkormányzatok működési tapasztalatai  

− a gazdaság, infrastruktúra és településfejlesztési folyamatokban,  

− az anyagi források bôvítésében, új eszközök és intézmények formálásában, 

− a vállalkozói környezet kialakításában és konkrét vállalkozások szervezésében, 

− a településen belüli és települések közötti kapcsolatok és együttműködés erôsítésében, és  

− több más vonatkozásban 

jelentôs eredményeket (pl. környezetvédelem) mutathat fel, miközben szemléleti és 

mechanizmusbeli okok sokasága gátolja eredményességét. Szereptévesztés, szakszerűtlenség, 

képzetlenség, politikai és személyiségi zavarok akadályozzák a problémák felismerését, a 

megoldások és mechanizmusok összehangolását. 

 

A terület- és településfejlesztés politika és önkormányzati rendszer törvényi 

szabályozottsága, különösen az állami terület- és településpolitika eszközrendszerére 

kritikusnak mondható. Egyidejűleg jelen van a pazarlás és a pénzhiány, súlyos fogyatékosság 

az éves költségvetési rendszer és a közép ill. hosszú távú stratégiai törekvések közti szakadék 

mélyülése, a stratégiai tervezésen alapuló programozás ellehetetlenedése. 

 

Szemléleti-módszerbeli és tartalmi-eredménybeli kulcskérdés, hogy a térségpolitika 

hagyományos vagy új , XXI. századfordulón átívelô megoldásai kerülnek-e túlsúlyba. 
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Hagyományos politika Új politika 
  
Ügynökösködés és öndicséret a máshol 
települt vagy települni szándékozó üzemek 
odacsábítása érdekében 

A helyi közösség erőforrásaiban és 
potenciáljaiban meglévő kreativitás 
mobilizálása 

  
A szomszéd település eszközeinek és 
módszereinek utánzása 

A saját közösség egyedi és kivételes 
lehetőségeinek feltárása, elemzése 

  
A feldolgozóiparra történő összpontosítás Valamennyi gazdasági szektor és emberi 

potenciál figyelembe vétele 
  
Alapvetően rövidtávú gazdasági célok 
követése 

Széleskörű társadalmi, gazdasági célok 
hosszú távú szempontok alapján való 
kidolgozása 

  
“Egyszerű” vonzásra irányuló 
erőfeszítések 

Tudásra és kutatásra építő erőfeszítések, 
beleértve a hazai és a nemzetközi befektető 
ügynökségek ismeretét 

  
Adott időszakra készült tervek 
megvalósítása a hierarchikus szerveződésre 
épülő dominanciával 

Folyamatos tervezés, a területi egység 
öntanuló rendszerként működő 
megszervezése kooperatív hálózatok 
alapján 

  
A problémák kétpólusú közelítése A problémák multidimenzionális kezelése 
  
A vezető-vezetett és a tervező-tervezett 
éles megkülönböztetése. A konfliktusok 
negatívumként való kezelése 

A konfliktus az alaphelyzet. A célok a 
konfliktusok erőterében alakulnak ki és a 
döntések a konfliktusos erőtérben 
születnek 

  
A fejlesztés a tőke- és anyagfelhasználást, 
a gyáripart és kis számú nagyvállalat 
működtetését célozza meg 

A fejlesztés az információk és a 
technológia alkalmazását, a szolgáltatá-
sokat, az ágazatközi kapcsolatokat, sok kis- 
és középüzem működtetését célozza meg 

  
Az erőforrások elosztására orientált Az erőforrások mozgósítására orientált 
  
Funkcionálisan tiszta területek kialakítása Funkcionálisan kevert, többfunkciós 

területek kialakítása 
  
Növekedésorientált alapstratégia Innováció-orientált alapstratégia 
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A jövô feladatainak újszerű megközelítése kulcsfontosságú a kistérségek, megyék és régiók 

modernizációjában. A XXI. század a tudás és vállakozások évszázada lesz: iránytű; és a 

változásokhoz igazodás művészete nélkül a helyi stratégiák erôtlenné válnak, az 

önkormányzatok ellehetetlenülnek: új szemléletű stratégiára van szükség, amely stratégia 

egyértelművé teszi  

− az önkormányzati szféra megújításának feladatait és forgatókönyvét, 

− az eltérô fejlôdési szakaszokban lévô városok és falvak jövôképét, 

− a fejlesztés elveit, követelményeit, az alternatív lehetôségeket, 

− a nemzetközi követelményekhez és az állampolgárok várakozásaihoz igazodás feladatait, 

− kijelöli a polgárosodó civilizáció és újraépülô-szépülô falu új minôségéhez vezetô utakat, 

− megerôsíti a helyi politika szereplôit ill. résztvevôit a helyi tudás, cselekvés és partnerség, 

stb. területein, 

− mozgósító, egyben lelkesítô célokat, eszköz- és intézményi rendszert ajánl a 

választóknak, és végül  

− a múlt, a jelen és a jövô fejlôdésében, fejlesztésében a tervszerűség és tudatosság 

fontosságát erôsíti. 

 

 

A Zirci statisztikai hosszú távú fejlesztési koncepció és program készítése során 
érvényesítjük az Európai Unió öt alapelvét, azaz a decentralizáció, a szubszidiaritás, 
participáció, az addíció, valamint a koncentráció elvét és a nemzetközi tapasztalatokat, amely 
szerint a STRATÉGIA 
− feltáró, helyzetelemző és konfliktus-megelőző tevékenységével offenzívan törekszik a 

területi folyamatok befolyásolására; 
− középpontjában a kistérségi összefogás erősítése áll; 
− a beavatkozásokat nem egymástól függetlenül, hanem a kölcsönhatások feltárásával 

valósítja meg; 
− a hosszú távú következmények és előnyök nagyobb hangsúlyt kapnak a rövid távú 

igényekkel szemben; 
− az egyes területek potenciájának hangsúlyozása helyett a fejlesztés a térséggel 

kapcsolatos igényekre és követelményekre épül; 
− erősíti a szektorok közötti kölcsönös együttműködést, csökkenti a magán- és a 

közszolgálati szféra megosztását; 
− erősíti a térség rugalmasságát, alkalmazkodó képességét és önmaga is flexibilis; 
− lehetővé teszi a különböző érdekek kölcsönhatását; 
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− elfogadja a bizonytalanságot és lehetővé teszi annak kezelését; 
− a lehetőségek nyitva tartására, tágítására törekszik; 
− bővíti az anticipatív döntések hatókörét; 
− több alternatívát tartalmaz; 
− mind a kidolgozásban, mind a megvalósításban lehetővé teszi, sőt, ösztönzi az érintett 

lakosság és a különböző szervezetek aktív közreműködését. 
 

 

A koncepció stratégiai ajánlásokat fogalmaz meg a Zirci kistérség számára és egyben a 

program megalapozása. 

 

A helyi - térségi adottságok, erôsségek, gyengeségek, lehetôségek és veszélyek elemzése a 

nemzetközi és a hazai környezet globális és specifikus hatásának vizsgálata alapján 

megfogalmazott stratégiai ajánlások koncepcionálása a fejlesztési irányoknak; szándékok, 

nagyságrendek, feladatok összehangolására hívják fel a figyelmet. A térségi összefüggések 

szakterületi és környezeti - települési prioritások és követelmények megfogalmazását is 

lehetôvé tették. 

 

A koncepció 

I. fejezete a fejlesztés alapelveit, követelményeit, irányait, jellemzôit, alternatív 

lehetôségeit határozza meg; 

 

II. fejezete a távlati fejlesztés súlypontjait és prioritásait határozza meg, mint 

• a gazdaságfejlesztés, 

• a hálózati gazdaság, 

• a befektetési feltételek, 

• az élet- és környezetminôség, 

• a humán erôforrás 

 

III. fejezete –    a fejlesztés eszközeivel, lehetséges forrásaival, 

− a helyi és térségi koncepciók és decentralizált szabályozási és szervezési 

lehetôségekkel, 

− marketing és monitoring tevékenységekkel 

foglalkozik; 
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IV. fejezete a hosszú távú fejlesztés térségi és helyi feladatait összegzi; 

 

V: fejezete  az összehangolt fejlesztés feladatait és szervezési kereteit tartalmazza. 

 

 

A koncepcióban foglalt feladatok végrehajtása a program feladatok eredményességétôl, 

továbbá, mindenekelôtt 

− a helyi társadalom aktivitásának növekedésétôl, 

− a helyi önállóság, autonómia és szomszédsági kapcsolatok erôsítésétôl, 

− a civil szféra szerepének növelésétôl, 

− az erôforrások, finanszírozás és támogatási rendszer eurokomform alakításától és döntôen  

− a piaci szereplôk tevékenységének összehangolásától 

függ: a térségfejlesztési koncepció ehhez is alapul kíván szolgálni.  

 

 

 

I.  A FEJLESZTÉS ALAPELVEI, KÖVETELMÉNYEI ÉS STRATÉGIÁJA 

 

1. A stratégia kiinduló feltételezései 

 

A térségi program abból a feltételezésbôl indul ki, hogy sikerül a kistérséget a fejlett régiók 

színvonalára felzárkóztatni, a térség hátrányait - mindenekelôtt az infrastrukturális 

elmaradását - megszüntetni és a helyi adottságokra építkezô tartós növekedés feltételeit 

megteremteni. 

 

A koncepció azzal számol, hogy hosszú távon javulnak a nemzetközi és hazai gazdasági, 

környezeti tényezôk, a gazdasági növekedés és a piacbôvítés lehetôségei. A koncepció abból 

a hosszabbtávú hipotézisbôl indul ki, hogy Magyarország az ezredfordulót követô évtized 

elsô felében az európai integráció szorosabb része lesz. Ez alapvetôen azt jelenti, hogy Zirc 

térségének is ennek követelményeihez kell igazodnia. Konkrétan az Európai Unió normáinak 

el kell terjednie a termelés minden szférájában, a táj, a városok és falvak új minôsége jön 

létre, bekövetkezik a felzárkózás és egy magasabb szinten megvalósuló stabilizáció. 
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Feltételezzük, hogy a térség szereplôi elfogadják a régió sokarcú szerkezeti átalakulásának 

igényét, a mainál lényegesen fejlettebb piacgazdaság, infrastruktúra, város és falu, valamint 

mindezt szolgáló intézményrendszer kiépítésének szükségességét. Ehhez a legdöntôbb az 

emberi és szervezési tényezôk gyökeres átalakítása és annak figyelembe vétele, hogy Zirc és 

térsége fejlesztései szervesen illeszkednek a megyei ill. dunántúli fejlesztési stratégiáikba. 

 

Azzal számolunk, hogy a fejlesztés céljaira tervezhetô eszközök szűkösnek bizonyulnak, 

ennek ellensúlyozására sikerül majd kiépíteni egy offenzív stratégiát támogató környezetet.  

 

A stratégia meghatározásánál végül abból indultunk ki, hogy a kormányzat nem 

programozhat és cselekedhet a helyi szervezetek és emberek helyett, a térségi stratégiának is 

ezért alulról kell építkeznie, A program csak akkor éri el célját, ha az mozgósító erôvé válik, 

annak megvalósításában minden szereplô részt vesz. A kormányzat szerepe ebben 

mindenekelôtt az, hogy a helyi cselekvôképességek felszabaduljanak és a régióban is 

megvalósuljon a dinamikus vállalkozói gazdaság. Demokratizálásra és a piac egyidejű 

nyitására van szükség. Mindenkinek tudomásul kell venni - és ezt az elmúlt évek is tanúsítják 

- Zirc és térsége nem magára hagyott gazdaság. A térség talpra állításához helyi érdekeken 

túl fontos országos érdekek is fűzôdnek. Azt is világossá kell viszont tenni, hogy legdöntôbb 

erô ebben a helyi szint: az önkormányzati szövetségek, az önkormányzatok, a vállalatok és 

vállalkozók, gazdasági kamarák, társadalmi szervezôdések, érdekvédelmi szervezôdések, és 

ahogy azt már említettük, az állampolgárok. 

 

 

2. Alapvetô cél, küldetés meghatározása 

 

A kistérség fejlesztése érvényesíti 

⇒ az alulról építkezés, 

⇒ a nyitottság, a polgári kezdeményezések és közösségi munka fogadásának, 

⇒ az ember-polgár–centrikusság, 

⇒ a helyi és közösségi érdekek érdekképviseletének, 

⇒ az igazgatás ill. önkormányzati keretek modernizációjának és a szűkebb és tágabb 

környezeti tényezôk figyelembe vételének követelményét,  
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⇒ a helyi társadalom életkörülményeinek kultúrájának 

védelmét; 

 

elôsegíti 

⇒ a közösségfejlesztés és a szomszédsági kapcsolatok erôsítését, 

⇒ az önkormányzati vagyon hatékony működését, 

⇒ a humán erôforrások bôvülését, 

⇒ a tôkefogadás és befektetési feltételek javulását, 

⇒ a helyi és helyközi tájékoztatás és információ-áralmás új minôségének kialakulását, 

⇒ a település és régió modernizációját. 

 

támogatja 

⇒ a vidékfejlesztés helyi konkretizálását, 

⇒ a települési környezet új minôségének kialakulását, a települések részleges ill. teljes körű 

rehabilitációját, 

⇒ új munkahelyek létesülését, és hitet tesz 

⇒ lakható, komfortos, tiszta, /állam/polgárbarát települési háttér és innováció-orientált helyi 

társadalom kiépülése mellett. 

 

Az alapvetô cél meghatározásában kifejezésre jut a régió szereplôinek törekvése és a 

környezeti feltételek alakulása. Zirc és térsége küldetését befolyásoló tényezôk közül 

kiemelkedik: a történeti múlt és jelen, a térségi szereplôk preferenciája, a külsô és belsô 

tényezôk jövôbeni alakulása és speciális kompetenciák. 

 

A küldetés nem más, mint a kívánatos jövôbeni állapot meghatározása, elérésének szándéka, 

a célkitűzés és a magatartás összessége. A kistérség fejlesztési filozófiájának alapja egy olyan 

regionális politika, amely figyelembe vesz a helyi adottságokat és a piaci igényeket; támogat 

minden, a térség érdekét szolgáló és lehetôségeivel számoló kezdeményezést - függetlenül a 

kezdeményezôk megítélésétôl. A térség fejlôdéséért egyetemes felelôsséget felvállaló 

önkormányzatok, szervezetek, civil szervezetek és állampolgárok külön-külön és együtt is 

vállalják , hogy minden erôforrást mozgósítanak és hozzájárulnak  a helyi és környezeti 

tényezôk olyan irányú átalakításához, ahol jó élni, vállalkozni, kezdeményezni, újítani, 

fejleszteni, együttműködni és összefogni a térség érdekében. A küldetés meghatározását  
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minden szereplôvel el kell fogadtatni, hogy a kooperativitás és a szomszédsági kapcsolatok 

hatalmas erôforrására építkezni lehessen. A korszerű metodológia-szemlélet a térségi és helyi 

célokat, eszközöket és módszereket minden szinten együtt kezeli és folyamatos iterációval 

erôsíti fel. Minden szereplôben tudatosítani kell az új, a múltat meghaladó filozófia 

jelentôségét, azt, hogy a térség nem marad el a megatrendek kínálta fejlôdési kívánalmaktól; 

egyértelműen fel kíván zárkózni az élvonalba, lépést akar tartani Európa fejlett régióinak 

fejlôdésével. Kinyilvánítja, hogy a reális fejlôdés kereteiben gondolkodik, összhangban a 

térség potenciájával és teljesítôképességével. 

 

Mindezek figyelembe vételével megfogalmazható a régió filozófiája: egy jól működô, fejlôdô 

fejlesztési övezet, amely polgárainak egyre magasabb színvonalú életminôséget biztosít, 

amely értékeivel vonzó a látogatók és befektetôk számára is. 

 

A régió küldetése földrajzi helyzetébôl is adódóan tranzit-híd szerepének erôsítése, amely 

hosszú távon szerepet kap dunántúli térség-megyeközi és kistérségközi kapcsolatrendszerben. 

 

 

3. A stratégia fôbb jellemzôi 

 

A régió megújulásának sarkalatos pontja 

− a kistérség és az egyes települések népesség megtartó képességének javítása, 

− a térség és az egyes települések alkalmazkodó és versenyképességének javítása, 

− a gazdasági tevékenységek által felhagyott vagy nem célszerűen hasznosított 

vagyonrészek, telkek, épületek és egyéb erôforrások ésszerű hasznosítása, 

− a régió és valamennyi település térszerkezetének, arculatának fejlesztése, általában a 

régió vonzástényezôinek kihasználása és fejlesztés révén vonzóbbá tétele, és végül 

− a bontás és építés a múlt, a jelen és a jövô értékeinek folyamatos szem elôtt tartása a 

döntések folyamatában. 

 

 

A fejlesztéshez - befektetéshez - szükséges saját és külsô eszközök növelésére irányuló 

erôfeszítésekhez elengedhetetlennek tartjuk a projektek készítésének felgyorsítását. A régió 

és az egyes települések fejlôdése felgyorsításának egyik nagy akadálya napjainkban a 
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szakszerűen elôkészített tervek-pályázatok kis száma. A jó stratégia alapja másrészt a célok, 

eszközök és módszerek rendszerének kidolgozása és az érdekeltek közötti koordinációja. 

Utóbbi fejlesztését az önkormányzatok között feltételezi a régió összehangolt fejlesztésének 

tervezését és szervezését is. A térség fejlôdésének sikere nem kis mértékben azon múlik, 

hogy a helyi szereplôk egymással és a külsô szereplôkkel képesek-e együttműködni. 

 

A kistérség strukturális modernizációja és foglakoztatási helyzetének gyökeres megjavítása 

elkülönült érdekek alapján egyszerűen nem valósíthatók meg. Ezért a stratégiában ki kell 

emelni a közös érdekű fejlesztési feladatokat, és a fô erôket is azok megoldására kell 

helyezni. 

 

A távlati idôszak fejlôdésének kulcsa az említettek figyelembe vételével a térségi befektetési 

feltételek fejlesztése, a helyi és térségi vállalkozói és közgazdasági feltételek, valamint az 

önkormányzati és térségi marketing tevékenységek fejlesztése. 

 

A) A térségi befektetési feltételek fejlesztése  

 

A tőke elsősorban azokra a területekre áramlik, ahol gyors a megtérülés, illetve ahol 

távlatilag is kiszámítható előnyök birtokába jut. 

 

A kormány és a helyi szereplők, mindenekelőtt az önkormányzatok szándéka, hogy a 

politikai, a társadalmi és a gazdasági környezet alakításával, a piacgazdaság megteremtésével 

felszabadítsák az egyén kezdeményezőkészségét és a lehető leggyorsabban 

megteremtődjenek a vállalkozásbarát piac helyi feltételei, illetve az ösztönző, a nemzetközi 

folyamatokhoz illeszkedő intézményrendszerek. Ennek alapvető feltétele, hogy a polgárok és 

vállalkozók felismerjék, hogy a gazdasági teljesítmények, a megszerezhető jövedelmek a 

piaci szerepléstől, a versenyben elért eredménytől és nem kormányzati szándékoktól, egy 

centrális hatalom igényeinek kielégítésétől függ. 

 

A külföldi és belföldi tőkebefektetések növelése és így a gazdaság piacképes fejlesztésének 

kulcskérdése Magyarország, az egyes régiók és települések fogadókészségének javítása. A 

beruházások előmozdítását segítő törvények és egyéb jogszabályok meghozatala mellett 

döntő a megfelelő környezet, fejlesztési övezet, különböző típusú építési terület (raktár-, 
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ipari, üdülő-, közlekedési, vállalkozói stb. parkok) létesítése. Ennek célja mindenekelôtt a 

mind gyorsabb profitszerzés, a megfelelő területek megszerzése, magas szintű 

infrastrukturális ellátása (telefon, hírközlés, közlekedés, közművek stb.). Ezen túlmenően 

nagy fontossággal bír a környezetminőség, a kulturális, a szociális és információs feltételek 

biztosítása. 

 

 

B)  A helyi és térségi vállalkozói és közgazdasági feltételek fejlesztése

 

A felmérések szerint feszültség érzékelhető a vállalkozói és a közigazgatási szféra között.  

 

Az önkormányzatok működésének egésze közvetlenül vagy közvetetten hat a 

vállalkozásokra. Külön problémaként kezelése azért indokolt, mert közvetlen teendők is 

tartoznak ide.  

 

Az önkormányzati törvény a települési önkormányzat kötelező feladatai között tételesen nem 

fogalmazza meg a vállalkozás segítését. Arra figyelemmel azonban, hogy minden új 

vállalkozás létrejöttének jellemző sajátossága a területiség (a vállalkozás alapításának 

indítékait - forrásait és szükségletét - a környezetben találják meg a kezdők), a működő 

vállalkozások közvetlen és közvetett gazdasági kapcsolatai az önkormányzat működése 

színvonalát javítják vagy rontják, tehát az egész problémakör a település minden lakóját 

érinti függetlenül attól, hogy vállalkozó-e vagy sem, az önkormányzat önként kell, hogy 

vállalja e helyi közügy megoldását.  

 

Konkrétan az önkormányzati testületek többféle módon tudják befolyásolni és segíteni a 

vállalkozásokat. Legegyszerűbb - bár nem a legkönnyebb - formája az információ nyújtás. 

Ennek keretében a piackutatást megalapozó településfejlesztési információktól a 

vállalkozásalapítás praktikus kérdéséig sok minden beletartozik. 

 

 

C) Az önkormányzati és térségi marketingmunka fejlesztése
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A régiók gazdasági megújulásának és az átalakulás felgyorsítását segítő eszközök között kell 

megemlíteni a térségi marketing stratégia működtetését is. A helyet, a megyét, a régiót el kell 

adni! 

 

Az értékesítés ösztönzésének ki kell terjednie 

− a természeti értékekre és a tervbe vett térszerkezeti (fizikai) átalakulás nyújtotta új 

lehetőségekre, 

− a munkaerő, a gazdaság, az infrastruktúra, az építés-hatósági, a pénzügyi és intézményi 

feltételekre (tények és tervezett állapot), 

− terület- és településfejlesztési, továbbá az épített környezet vonzerőire. 

 

Célja, hogy a terület a külföldi és belföldi befektetőknek kínálja magát. A befektetőket 

érdekli, mit kínál a régió, vannak-e állami kedvezmények, például adókedvezmények az 

ingatlanok vételénél, az engedélyezési eljárásnál, a nyereség adózásánál, a finanszírozásnál. 

Érdekli a megvételre felajánlott ingatlan gazdasági-műszaki állapota, az abban 

foglalkoztatottaknak kvalifikációja, bére, szervezettsége, stb. És természetesen érdekli a 

telephely szűkebb és tágabb környezete, annak tényleges és tervezett állapota. 

 

A másik fontos marketing eszköz a public relation (PR) vagy leegyszerűsítve propaganda. A 

regionális marketing munka a sajtó kapcsolatok, a propaganda, a kommunikáció, 

érdekszövetkezés - lobbyzás, tanácsadás és érdeklődésépítés területén minden lehetséges 

eszközt igénybe vesz. 

 

 

4. A fejlesztési stratégia céljai és irányai  

 

A térség fejlesztésének stratégiáját, mozgásirányát hosszú és közép távon elsősorban a piaci 

követelmények és elvárások, a gazdasági hatékonyság követelményei, a helyi adottságok és 

igények alakulása, valamint az erőforrások ésszerű kihasználása határozza meg. 

 

A térség alapvető érdeke, hogy a gazdasági folyamatok és a strukturális átalakulás feltételei 

javuljanak és a reálszférában növekedés valósuljon meg. A növekedésnek párosulnia kell a 

termelési szerkezet átalakítására, korszerűsítésére, a kevésbé jövedelmező tevékenységek 
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arányának csökkentésére, ill. a jövedelmező tevékenységek arányának növelésére irányuló 

törekvésekkel. Olyan kettôs fejlesztési stratégia elfogadását javasoljuk, amely egyidejűleg 

biztosítja: 

⇒ a múlt értékeinek, ipari, infrastrukturális, építészeti-, környezeti-települési és kulturális 

értékeinek védelmét, a gazdaság és az igazgatás működőképességét és annak 

modernizációját, továbbá 

⇒ az új és XXI. századot jellemző irányzatok gazdasági és intézményi szerveződések 

térnyerését. 

 

A stratégia tengelyébe áll  

egyrészt 

− a tradicionális ágazatok, vállalatok és intézmények adottságainak hasznosítása és az új 

feltételekhez igazodó átalakítása, anyagi, műszaki és technikai alapjaik megújítása, 

− az emberi erőforrások átfogó fejlesztése, hatékony felhasználása és mozgósítása, 

− a háttér feltételek, ezen belül az infrastrukturális feltételek javítása, 

− a települési-, ill. az épített környezet minőségének javítása, 

− a térségbe összpontosuló vagyon elértéktelenedésének megállítása és 

− a takarékosság minden területen érvényesülő megvalósítása. 

 

másrészt 

− új, versenyképes és a piaci igényeknek megfelelő tevékenységek és szolgáltatások 

létrehozása, 

− a középfokú intézményhálózat teljessé tételét és elérhetőségét javító térbeli fejlesztése, 

− innovációs és menedzsment szervezetek létesítése, inkubátorház(ak) és inkubátor 

műhelyláncok kiépítése, 

− a termelés és szolgáltatás magas minőségének biztosítása, 

− a külső erőforrások nagyarányú bevonása, 

− a szomszédsági kapcsolatok ápolása, kiemelten a megyei és helyi önkormányzatok 

közötti viszonylatokra, 

− az új, hatékony tulajdonviszonyok kialakításának segítése, az átalakítási és privatizációs 

folyamatok felgyorsítása, 

− két-három ipari ill. vállalkozói park kiépítése. 
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harmadrészt 

− a munkanélküliség mérséklése, ill. minimális szintre történő visszaszorítása új 

munkahelyek létesítésével, 

− kiegészítő jövedelemszerzési lehetőségek létesítésének támogatása, kiemelten az alacsony 

jövedelműek életkörülményeire, 

− a lakossági infrastruktúra fejlesztése a szolgáltatások színvonalának emelésével, 

− a turizmus feltételeinek fejlesztése és turisztikai értékeinek hasznosítása. 

 

Az életminőség fejlesztésének fontos feltétele a környezetminőség – ezen belül is kiemelten – 

az épített környezet minőségének javítása. A térség egészére és minden településre kiterjedő 

rendezési, felújítási és szépítési program alapján 2000-re részlegesen, 2010-ig hosszú távon 

teljes körűen meg kell újítani a település- és gazdaságfejlesztés fizikai környezetét. 

 

A térségi stratégia kiemelt célja, egyben eszköze a régió alkalmazkodó- és 

versenyképességének javítása. 

 

A térség versenyképessége függ a termelési és a települési funkciók számától, ill. jellegétől, 

továbbá a vonzó, ún. kínálati tényezőktől. A versenyképesség társadalmi, szellemi, szervezési 

és vállalkozói tevékenységek menedzselésével javítható, ill. szükséges folyamatosan javítani, 

kiaknázva a területi és településhálózati munkamegosztás sokszorozó hatását. 

 

A helyi stratégia kiemelkedő feladataként fogalmazódik meg az élet- és környezetminőség 

fejlesztése, javítása, ami a jövedelemtermelés, az infrastrukturális ellátottság, az épített 

környezet állapota, a helyi társadalom és az intézmények szervezettsége, önállósága, 

eszközei, a település-üzemeltetés rugalmassága és a lakossági közérzet javítása révén állandó 

feladat. 

 

A távlati cél elérése érdekében: 

− a gazdasági struktúra átalakítása, az ipar, a mezőgazdaság, a kereskedelem és szolgáltatás 

arányainak megváltoztatása, a munkanélküliséget érzékelhetően csökkentő perspektivikus 

munkahelyteremtés, 

− az üzleti szektor erősítése, a külső tőke bevonása, 
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− a versenyképesség növelése, a műszaki korszerűsítés meggyorsítása és az új vezetési 

kultúra elterjesztése, 

− a térségen belüli társadalmi-gazdasági kohézió erősítése, 

− a térség külső kapcsolatainak erősítése, 

− a gazdasági struktúra-átalakítás igényeinek megfelelő képzés, átképzés, 

− a polgárosodás folyamatának erősítése mellett a leszakadó rétegek védelme, 

− a termelői infrastruktúra fejlesztése, fokozott környezetvédelem. 

 

A fejlesztési stratégia céljai között kiemelt feladatként említjük a regionális térszerkezet és 

településhálózat korszerűsítését. Ennek érzékeltetésére mutatjuk be a térszerkezeti 

jellemzôket ill. a fejlesztési stratégiát, amelyek a csatlakozó kistérségekkel történô 

összehangolást követôen iránymutatásul szolgálhatnak. 
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II.  A TÁVLATI FEJLESZTÉS IRÁNYAI ÉS PRIORITÁSAI 

 

1. A gazdaság fejlesztése 

 

A gazdaság fejlesztési lehetőségeket és mozgásirányát, hasonlóan az átfogó célokhoz, a helyi 

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

feltételei: a piaci követelményekhez való alkalmazkodó 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 utolsó sorban az 

elmulasztott lehetőségek következtében hosszú távon az országos átlag alatt 

prognosztizálható. Ennek legfôbb oka, hogy 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 
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kiegészítve támogatja előbbieket, a kitörési pontokat, és megfogalmazzák a gazdaság és az 

infrastruktúra fejlesztésének összehangolt cselekvési tervét. 

 

Elemzéseink alapján úgy tűnik, rövid távon nem, közép ill. hosszú távon azonban 

bekövetkezhet a meglévő gazdasági tevékenységek stabilizációja és szerkezeti átalakulásának 

felgyorsulása, miközben az új versenyképes gazdasági egységek súlya eléri a kívánt 

nagyságrendet. 

 

A gazdaság fejlesztésében a helyi adottságoknak megfelelően javaslatunk szerint prioritást 

élvez az ipar, az agrár gazdaság és az idegenforgalom fejlesztése. A reálszféra fejlesztése a 

térség felemelkedésének kulcskérdése, ennek sikere azonban döntôen azon múlik, hogy a 

humán, a pénzügyi és a környezeti tényezôket sikerül-e megteremteni. 

 

 

1.1. Az ipar fejlesztése 

 

A térség iparfejlesztési adottságait kettőség jellemzi. Egyrészt tekintettel a régió ipari 

hagyományaira és ipari tevékenységben járatos munkavállalóira, az adottságok kedvezőnek 

mondhatók, másrészt a térség fejlődését korábban meghatározó szén-, kô- és 

bauxitbányászati és faiparra épülô vállalati bázis zsugorodása ill. megszűnése és 

vagyonvesztése következtében kedvezőtlen környezeti feltételekként fogalmazhatók meg. A 

térség fejlődését meghatározó ipari szervezetek átalakulásához, beleértve a tulajdonosi 

szerkezet változásaira legalább egy középtávú időszak és nagy pénzforrás szükséges. 

 

A térség ipari megújulása lassú ütemű, elmarad a Veszprém megyei és messze elmarad az 

országos folyamatoktól. Ennek okát kistérségi ipari jövőkép hiányára vezethetô vissza, 

éspedig egy alulról építkező integrált és ellenőrzött jövőkép hiányára. 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 alakulásának megfordításához elengedhetetlen a 

tulajdonosok, kamarák és 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 

amint azt vizsgálatainkból megállapítottuk: 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 képes körből, és ne 

maradjanak a sodródó ill. a fennmaradásért küzdő vállalkozások csoportjában. A térség 

iparának talpra állását viszont döntően az fogja eldönteni, hogy illeszkedése az országos és a 

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

térségbe. 

 

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

jövőképek, prognózisok szerint valószínűsíthető, hogy a magyar iparfejlődés új húzó ágazatai 

2000-re nagyrészt kialakulnak, a térség ipari átalakulásában is ez prognosztizálható. Ennek 

döntő feltétele, hogy a szakágak, ill. szakmacsoportok fejlődési lehetőségei és jövőbeni 

realitásai annak gazdasági-műszaki megalapozása megtörténjék. 

 

Előzetes vizsgálataink és a kistérségi adottságok alapján közép távon számolunk 

− a térség adottságaira és piacára építô fa-, bánya- és gépipari tevékenységek 

megújulásával, 

− a térség fejlôdése szempontjából stratégiai jelentôségű vállalat (vállalkozás) 

reorganizációjával ill. részlegesen megvalósuló strukturális átalakulásával, 

modernizációjával, továbbá tevékenységének bővülésével, 

− egy nagy szabású - hazai és kelet-európai - habitat program háttériparának kialakulásával 

az  építésgazdaság (építôipar és építôanyag-ipar) bôvülésével, 

− a nôi foglalkoztatás és a mezôgazdaság termelésére, részben a helyi piaci igényeket 

kielégítô, nagyrészt azonban külsô piacokra szállító élelmiszeripar, kézműipar, játékipar 

kiépülésével. Utóbbiak élômunka igényes és erôteljes decentralizálható tevékenységek: 

lényegében a térség minden faluja részesülhet ezek révén az új munkalehetôségekbôl. 

 

Hosszú távon prognosztizálható 
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− a híradástechnikai, műszeripar, mezôgazdasági és gépjármű ipari részegységek, termékek, 

alkatrészek és országos vagy nemzetközi nagyvállalati körbe bedolgozó ipari 

tevékenységek megerősödése, 

− a bútoripar hazai pozíciójának megerôsödése, nemzetközi piacokon való megjelenés, a 

fahulladék újrahasznosítását alapul vevô termékgyártás meghonosodása 

 

A környezetvédelmi háttériparág letelepítési feltételei új lehetôségként fogalmazhatók meg. 

Vizsgálataink során kezdett kristályosodni - bár ezt piaci szereplôkkel nem sikerült 

egyeztetni 

− a zajfogó, erózió-fékezô, tájvédelmi eszközök illetve termékek gyártásának lehetôsége, 

− a rekultivációs gépek és termékek gyártása, környezetvédelmi technikák, műszerek, 

monitorok elôállítása. 

 

A térség iparszerkezeti programja kiemelt fejlesztési területként kezeli az építésgazdaságot 

(építô - és építôanyag-ipar), ezen belül is az épített környezet javítását megcélzó ágakat, 

tekintettel a várható piaci lehetôségekre a település rehabilitációs piacon. Fontosabb 

fejlesztési területek: 

− épületdíszítô elemgyártás (épületszobrászati gipsz, fa, fém termékek gyártása), 

− utcaburkoló anyagok gyártása, 

− utcabútorok, portálok gyártása 

− reklámhordozó termékek elôállítása, stb. 

 

 

A) Javaslatok az üzleti és vállalkozási szféra fejlesztésére 

 

A működô, a térségben már jelen lévô ipari, üzleti és vállalkozói szféra fejlesztése rövid 

távon a kistérségek fellendülésének kulcsa. A működô gazdaság prosperáló, piac- és 

versenyképes termelô, szolgáltató egységei hozzájárulhatnak - kellô támogatás esetén - a 

munkanélküliség enyhítéséhez, a térség pénzügyi, gazdasági stabilizációjához és a szerkezet-

átalakítási feladatok megoldásához. 

 

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

vállalkozások tekinthetôk “az új munkaalkalom teremtés egyetlen életképes eszközének”, 
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ennek ellenére sajnálatosan nem történt semmi ezek kezdeményezésére. Vizsgálataink 

igazolták, hogy a rövid távú üzleti fejlôdés folyamatára koncentrálva biztosítható a közép és 

hosszú távon a legnagyobb munkalehetôség. 

 

Hasonlóképpen a munkanélküliek számának mesterséges csökkentésére tervezett speciális 

politikák - mint pl. átképzési tervek, munkahely-telepítési kezdeményezésék, stb. - amellett, 

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

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

van igazi lehetôség. 

 

Két program kitűzését javasoljuk, egyiket a meglévô vállalatok támogatásra és egy másikat új 

üzleti vállalkozások bátorítására. 

 

A meglévô vállalatok támogatási programját, ezen belül a helyi-térségi érdekbôl kiemelt 10-

15 kiválasztott vállalatának egyedi elbíráláson alapuló támogatásával már rövid - közép távon 

számon kérhetô több száz új munkahely telepítése. Az ily módon segített vállalatok száma és 

típusa a rendelkezésre álló anyagi eszközök mértékétôl és a szükséges támogatás szintjétôl 

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,  

− a nemzetközi mércét megütô termékek elôállítása, 

− a szabványok betartásának vizsgálata, 

− az árusítás és az elosztó hálózat létrehozása, 

− reklámozási mechanizmus kifejlesztése, 

− marketing stratégia felépítése. 

 

Emellett szükséges még a menedzsment technikai javítása, az üzleti ellenôrzés és a 

beszámolási eljárások felgyorsítása, valamint az alapvetô minôségellenôrzési módszerek 

bevezetése. 

 

Az ipar szerkezeti átalakulása és modernizációja, továbbá a foglalkoztatási problémák 

enyhítésének stratégiai feladata említettek fejlesztési feltételeinek javítása, állami támogatás 
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és hitelgarancia nyújtás, továbbá Phare források révén. E vállalati körre kiterjedô 

mikroökonómiai és pénzügyi vizsgálattal megalapozott programcsomag készítését javasoljuk. 

 

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

iparosítás programját, amely magába foglalná 

− a vállalkozó jelöltek megnyerését és kiválasztását, 

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

− termékek, üzleti ötletek felkutatását, felmérését és fejlesztését, 

− üzleti tervek kidolgozását, 

− pénzügyi támogatásért való folyamodást, 

− vállalkozások elindítását és rövid idôn belüli támogatását. 

 

Ilyen program, mely koncepciójában hasonló számos az Európai Unióban működôhöz és 

beépíthetô a kistérség stratégiai tervébe is. Mikroökonómiai szférában szerzett tapasztalatok 

alapján úgy véljük, hogy: 

• ezek legjobban helyi-, nem pedig regionális alapon adhatók át; 

• alapvetô fontosságú, hogy a szakmai becslés folyamatában kielégítô üzleti hasznot 

mutassanak ki;  

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

hozzáférjenek üzleti finanszírozási forrásokhoz (bankkölcsönök formájában, 

méltányos beruházások vagy, ha lehetôség van rá, úgy szubvenció formájában); 

• az ilyen programok vonzó hatását nagy mértékben befolyásolja, hogy a program 

szervezôinek 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 résztvevôk vállalkozási gyakorlatától és a siker elérésére való 

egyéni eltökéltségtôl függ. 

 

Javasoljuk, hogy a meglévô és új vállalatok fejlesztésére ill. letelepítésére és a fogadási 

feltételek komplex rendszerére az új feltételek figyelembe vételével készüljön regionális 

üzleti terv, amely a legjobb hazai és külföldi szakértôk közreműködésével alapozza meg a 
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fejlesztési piac operatív stratégiáját, a megvalósítás ütemezését és a realizálás sokcsatornás 

pénzügyi finanszírozásának megoldását. 

 

 

B) Az iparfejlesztés jelentôsebb intézményei és forrásai 

 

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

telepítése és finanszírozási feltételeinek folyamatos segítése új stratégia és taktika kialakítását 

követeli meg. A fô válság-iparágak, éspedig a bányászat, a fa- és fafeldolgozó ipar, valamint 

az élelmiszeripar reorganizációja és strukturális változásainak menedzselése önmagában is 

indokolja egy iparfejlesztési iroda, kis létszámú menedzserszervezet létrehozását, de javasolt 

az iroda tevékenységének a térségi ipar egészére történô kiterjesztését. Sürgetik ezt a hazai és 

külpiaci lehetôségek, az EU-hoz való integrálódással kapcsolatos felkészülés igényelte 

monitoring működtetése. Lehetséges változatokban, alternatív forgatókönyvekkel kell újból 

és újból elemezni a fejlesztési kérdéseket és közreműködni a térség számára elônyösebb 

alternatíva elfogadtatásában. Ennek feltétele azonban a már több alkalommal is említett 

térségi jövôkép és fejlesztési program elkészítése. A közös és összehangolt cselekvéshez 

stratégia és operatív program kell. 

 

A térségben nagy szerepet játszó BÖSZ részvétele az ipari program segítésében 

mindenképpen javasolható, különös tekintettel 

• a pályázati anyagok elkészítésében, 

• a megyei területfejlesztési program és stratégia törekvéseivel összhangban álló 

kezdeményezések támogatásában és  

• az ipari- és vállalkozói park, valamint inkubátorműhelyek telepítése során. 

 

Az ipar fejlesztéséhez, az ipari program megvalósításához elengedhetetlen a finanszírozás 

feltételeinek biztosítása. Ennek egyik fontos eszköze a kockázati tôke bevonása. 

 

A kockázati tôke elsôdleges jellemzôi: 

⇒ saját pénzügyi alapból, fôként kis- és középvállalatok számára készítenek finanszírozási 

tervet, amelyben mérlegelik a finanszírozott vállalkozás várható kockázatait és elônyeit; 
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⇒ a kockázati tôkebefektetô aktív szerepet játszik a finanszírozott vállalkozásban és annak 

igazgató tanácsában; 

⇒ a kockázati tôke idôleges beavatkozása finanszírozásában a tervektôl függôen általában 3-

10 évig tarthat; 

⇒ a kockázati tôke jutalmát, a tôke értéktöbbletét a tevékenység befejeztével a résztvevô 

átveszi, azt követôen pedig a beruházó megvásárolja a saját részét. A visszavásárlás 

lehetôvé teszi a befektetô számára - aki vállalta a kezdeti kockázatot -, hogy 

visszaszerezze alaptôkéjét (kiegészítve azt az átruházási értéktöbblettel); 

 

Kockázati tôkésnek lenni új foglalkozást jelent (amit angol nyelvterületen “venture 

capitalist”-nak hívnak). Az új pénzügyi struktúra működtetéséhez minél nagyobb számban 

létre kell hozni innovációt finanszírozó társaságokat, közös tôkebefektetési alapokat, 

részvénytársaságokat, térségi holdingokat és nem szabad megfeledkezni az új szakismerettel 

rendelkezô emberrôl sem. 

 

 

1.2. Mezőgazdaság 

 

A térség agrárgazdasági fejlesztésének természetes feltételei, mindenekelôtt a termôtalaj-

minôségi okok miatt átlagosan kevéssé kedvezônek minősülnek. 

 

A terület mezőgazdasági fejlesztésénél figyelembe kell venni a domborzati és talajadottságok 

differenciáltságát, a síkvidéki és a völgy területek természetes termelékenységének eltéréseit. 

A lejtős-dombos területek speciális feltételi ellenére sem kerülhetnek hátrányosabb helyzetbe, 

tekintettel azok jelentőségére az ilyen éghajlatot kedvelô növényfajták nagyüzemi 

termelésében, illetôleg a lakosság kiegészítő jövedelem szerzésében. E területek hasznosítása 

- erdei és bogyósgyümölcs, gyógynövények, rozs, burgonya, len termelési, valamint legelő és 

erdősítési célokra - stratégiai feladat. A kistérségen belüli eltérő termelési feltételeket, 

aranykorona átlagokat és hasznosítási szerkezetet jellemzô adatok rendkívül eltérô 

feltételeket tükröznek. 

 

A dombos területek átlagosan 60-70%-át borító, a feldolgozhatóság és felhasználhatóság 

szempontjából értékelhetô minôségi faanyagot adó erdôségei kiemelt figyelmet igényelnek. 
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Mindenekelôtt szükséges a termelés összehangolása a leépülô félben lévô és a prosperáló 

gazdaságok profilbôvítésének támogatásával, a beszállítás, feldolgozás szervezeti 

feltételeinek megteremtésével, valamint az eladás - a hazai és nemzetközi piaci részesedés 

növelése révén - folyamatosságának biztosításával. A termelés folyamatosságának 

realizálódása megkívánja ugyanakkor a fakitermelôktôl és az ellenôrzô szervektôl egyaránt a 

gazdasági és a környezetvédelmi szabályok szigorú betartását és az esetleges szankciók 

következetes végrehajtását. Szükséges megteremteni azon működési keretfeltételeket, melyek 

alkalmazásával a kitermelô gazdaságok mindenképpen jobban járnak, mintha megkerülik a 

rendszert. Ehhez azonban a vállalkozók és a megyei intézmények jóindulatán és támogatásán 

túl központi segítségre is szükség van. 

 

A mezőgazdasági tulajdonosok agrártevékenységen kívüli jövedelemtermelése egyrészrôl a 

szolgáltatás különböző ágaiban és az arra alkalmat adó településeken az idegenforgalom, 

másrészről az iparban és szolgáltatásban foglalkoztatottak részvétele az agrártermelésben, a 

két irányú „kétlakiság” korábban elmarasztalt tendenciája a jövőben is uralkodó marad. 

Ennek legfőbb haszna a föld illetve az adottságok viszonylag magasra értékelhető 

hasznosításában van, másrészt a naturális gondolkodás előnyei is érvényesülnek. Ezen 

túlmenően a termelés képes a helyi-térségi - jelentősnek mondható - piacára is szállítani, sőt, 

egyes termékekből (pl. gabona, káposzta, zöldség- és gyümölcsfélék, kukorica és burgonya) a 

térségi ellátásán túl áru kiszállítás is történik. 

 

A növény- és gyümölcstermelés, valamint állattartás fejlesztésének irányaiként a szántóföldi 

kultúrák közül a magasabb területeken a rozs, a síkvidéken a búza, árpa és a kukorica, a 

takarmánynövények közül szintén a kukorica és a napraforgó - amelyet  olajos növényként is 

hasznosítanak -, a gyök-gumósok közül pedig a burgonya jelölhető meg vezértermékként. 

 

A térségben a gyógynövények gyűjtésének eddig nem volt jelentôsebb hagyománya, holott 

adottságai erre a célra kiválóan alkalmasak. A gyűjtés elsôsorban a vadon termő - legelőn és 

erdő fellelhető - növények gyűjtésére terjedhet ki, ugyanakkor a nagybani termesztés 

lehetőségei adottak és tekintettel a természetgyógyászat fellendülésére kívánatosak is! 

 

Az állattenyésztés-tartás fő iránya a szarvasmarha hús- és tejhasznú ágazata, valamint a 

sertéstenyésztés, de növelhető és növelendô a kecske- és juhállomány is. A baromfitenyésztés 
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korlátozó tényezője a takarmányigényesség, fejlesztését döntően a helyi igények és a már 

működő feldolgozó kapacitások határozzák meg. Ezzel szemben a nyúltartás fejlesztése - a 

felvásárlási és értékesítési hálózat megszervezésével párhuzamosan - kívánatos. 

 

A növénytermesztés és állattenyésztés jövedelemtermelő képességének javítása érdekében a 

tároló és feldolgozó közép- és kisüzemi kapacitások bővítése javasolható. Így például egy 

általános zöldségfeldolgozó vagy burgonya-feldolgozó beruházással előhűtött, konyhakész 

kapacitás létesítése tenné gazdaságosabbá a térség agrárgazdaságát (pl. gombócgyártás). 

Ezen túlmenôen pedig kívánatos az élelmiszeripari üzemek, mint a CHIPS gyár vagy egy 

bioműanyag elôállító üzem alapanyagának helyben megtermelt mennyiségének és fajtájának 

biztosítása. 

 

Az erdôségek gazdag vadállománynak adnak otthont, melynek folyamatos minôségi 

ellenôrzése és mennyiségi szabályozása, az ehhez szükséges anyagi források és tisztázott 

hatáskörök biztosítása szintén az egész térségre kiterjedô feladat. 

 

Összefoglalva: a térség mezőgazdaságának fejlesztését csak integrált és komplex 

intézkedésekkel lehet elérni, melyek közül a legfontosabbak: 

− művelési ágak rendezése; 

− talajvédelmi és meliorációs munkák elvégzése; 

− intenzív növénytermesztés és az eddig nem művelt területek használata; 

− kombinált állattartás- feldolgozás, kiegészítő tevékenységek (juh-, kecske- és nyúltartás) 

− extenzív gyümölcstermesztés; 

− erdősítés és erdőtelepítés; 

− új, nem mezőgazdasági tevékenységek kialakítása (szolgáltatások) 

− speciális támogatási rendszer; 

− folyamatos és céltudatos átképzés. 

 

 

1.3. A turizmus fejlesztése 

 

A térség fejlesztési stratégiájában kiemelkedô feladatként: kitörési irányként fogalmazódik 

meg a turizmus komplex fejlesztése. A térség kiemelt idegenforgalmi fejlesztését lehetővé 
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teszik az idegenforgalmi értékek és adottságok, a helyi fogadóképesség és fejlesztése révén 

elérhető gazdasági, jövedelmi, települési, foglalkoztatási és szociális előnyök. A turizmus 

adottságainak kihasználását sürgetik a lakosság, a szakemberek és a helyi politikát irányítók 

egyaránt, éppen úgy, mint a megyei érdekeket képviselő szervezetek.  

 

A térség turizmusának fejlesztéséhez egyidejűleg fontos helyi, kistérségi, megyei érdekek 

fűződnek. Különösen utóbbiak következtében szükség van az idegenforgalmi stratégia több 

dimenziójú illesztésére, a Bakony kiemelt turisztikai programozására, az összehangolására, 

gazdasági jelentôségére való tekintettel. A térség idegenforgalmi jelentôsége - a meglévô 

adottságok fejlesztésével, az idegenforgalmi potenciál figyelembe vételével - a mai mértéket 

messze meghaladó szerepet játszhat a térség gazdaságában. 

 

A kistérséget a változatos - természethez és kultúrához kapcsolódó - vonzerőkön alapuló 

turisztikai övezetté ajánlott fejleszteni, melyhez gondoskodni kell a turizmus és 

háttérgazdaságának összehangolt fejlesztéséről is. 

 

A térség turisztikai értékeinek szélesebb körben való megismertetése nagyobb számú  és 

változatos programcsomagok kiajánlásával, a szolgáltatások új minőségének 

megvalósításával, magas színvonalú tájékoztatásával, a külföldi és hazai turisták magas 

színvonalú marketing munkával történő megnyerésével elérhető célkitűzés. 

 

A turizmus felhalmozott értékeinek fenntartása és új elemekkel történő gazdagítása a térség 

idegenforgalmában érdekelt valamennyi szereplő együttműködésével valósítható meg. 

Prioritásként javasoljuk a természetközeli, az ún. „zöld” és a falusi turizmus feltételeinek 

átfogó fejlesztését és a turizmus területi decentralizálását, mindenekelőtt a rendezvények és 

események megosztásával és a helyi feltételek jobb kihasználásával.  

 

A turizmus bővítésének alapvető feltétele a köz- és a magánszektor közötti ésszerű - szükség 

szerint településenként változó - feltételek kiépítése. Amikor minden területen erősödik a 

privát szektor, itt sem kell félni szerepének növekedésétől! 

 

A nagyobb számban látogatott helyek, övezetek minőségét, komfortosságát, és 

környezetvédelmét ugyanakkor javítani kell. A nagyobb árbevétel ill. gazdasági 
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eredményesség nem érhető el lepusztult, túlzsúfolt, rosszul ellátott környezetben! Ehhez - 

mint ahogyan az a Balaton partján tapasztalható - a nem „mindent egy nyáron” megszerezni 

kívánó vendéglátókra és önkormányzati munkára van szükség. 

 

A kistérségi turizmus komplex stratégiai ágazattá fejlesztéséhez alternatív lehetőségként 

fogalmazható meg 

• a turista utak megújult koncepció alapján történő kijelölése, 

• a kistérségi kerékpárút hálózat kiépítése, 

• a térségi szemléletű (hálózat, kínálat) vendéglátó- és vendégfogadó hálózat 

kiépítésének elősegítése, 

• új, előközművesített, többcélú turista (idegenforgalmi) parkok létesítése 

 

A gazdasági feltételek megalapozásához elengedhetetlen feltétel egy megvalósíthatósági 

tanulmány alapján létrehozandó alap, amely magába foglalja egyrészt az érdekelt 

önkormányzatok és szervezetek által „behozott” vagyonrészeket, azok hozadékát és a 

különböző forrásokból táplálkozó működô tőkét. Fontos közgazdasági feltétel a helyi adók 

térségi szemléletű újragondolása és egy, a fejlesztést ösztönző pénzügyi, építéshatósági, 

környezetvédelmi, csendrendeleti stb. szabályozó rendszer létrehozása. 

 

Kiemelten fontos gazdasági kérdés a foglalkoztatási és jövedelemszerzési szempontok 

érvényesítése. Közhasznú munkások nagyszámú foglalkoztatása idegenforgalmi projekteken 

- ez többszáz munkanélkülinek, hosszabb-rövidebb idôre biztosítaná a munkalehetőséget -, a 

lakóépületek komfortosítása és kiadásra történő alkalmassá tétele, a lakó- és 

településkörnyezet fiatalító- és felújító utcakép javító programok realizálása révén. 

 

Az önkormányzatok prioritásaként javasoljuk az idegenforgalmi vállalkozások ösztönzését és 

segítését, továbbá a fő turisztikai termékek és piacok realizálására forgatókönyvek készítését. 

A kistérségi turizmusprogram megvalósításának kiemelkedően fontos eszköze egy új 

szemléletű marketing tevékenység kibontakoztatása, amelyhez az alábbiakban hívjuk fel a 

figyelmet: 

 

• A természetjárás és a természetvédelmi (jellegű) területek látogatása elsősorban a hazai 

lakosság körében és kisebb mértékben a hazai és külföldi szakmai körökben számíthat 
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közönségre. A meglévő tájvédelmi körzetek, természetvédelmi területek és más védett 

területek mellett a térség erdôségeinek, növény- és állatvilágának, természeti 

attrakcióinak bemutatása javasolható. 

 

• A falusi turizmus nem egyszerűen fizetővendéglátást jelent, hanem a vendégnek a falusi 

életmódba való bekapcsolását és változatos időtöltéséről való gondoskodást is. 

Tekintettel a házigazda és a vendég közötti kommunikáció fontosságára, külföldi 

vendégre főleg a németet beszélô piacok számíthatnak; de ez a kör az ifjúság körében - 

elsôsorban az angol nyelv - elsajátításával fokozatosan bővíthető. A falusi életmód 

mindenben lehet hagyományos, kivéve a fürdőszobát és legalább a faluban biztosított 

nemzetközi távhívás lehetőségét. A turizmus több más formája is kötődik a falusi vagy 

más vidéki környezethez, ezeknél is a mindig a turisták igényeire alapozva kell 

kifejleszteni a termékeket, és a fő vonzerőt megtestesítő szolgáltatásokat (pl. „zöld”, 

műemlék- és kulturális, nemzetiségi, gasztronómiai, stb. turizmus). 

 

• A kempingezés életformát és nem csupán szálláshelyet jelent. Fontos a kempingeket a 

nemzetközi normák szerint kialakítani vagy a meglévôket korszerűsíteni, sportolási 

lehetőségekkel és animációval ellátni. Az egyszerű sátorhelyekkel szemben célszerű 

nagyobb mértékben a lakókocsis turisták és nyaralóházat igénylő vendégek fogadására 

berendezkedni, valamint a szálláshelyeket a hidegebb hónapokban is igénybevehetô 

turistaszállásokkal kibôvíteni. 

 

• A téli sportok egy-két helytôl eltekintve hiányoznak a térségbôl. A tengerszint feletti 

magasság ugyan nem teszi lehetôvé, hogy egész télen át hó fedje a magasabban fekvô 

területeket, de nagyobb szervezettséggel és ötletekkel ( téli játékok, sportversenyek, 

vetélkedôk, ételfôzô versenyek, stb.) megtöbbszörözhetô a jelenlegi, télen ide látogató 

vendégek száma. 

 

• A lovaglás és a kerékpározás lehetôségei kiválóak a térségben, mégis akkor lehetnek 

igazán sikeresek, ha mielôbb sor kerül új, a közúti forgalom által nem érintett 

túraútvonalak kialakítására, melyekhez stílszerű szálláshelyek biztosíthatók, valamint 

megszervezésre kerülnek a lótenyésztést, a lovagoltatás, illetôleg a kerékpárok 
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bérbeadása és szervízelése és a kiegészítő szolgáltatások (tenisz, golf, folklór programok, 

stb.) feltételei. 

 

• A vadászat jelenleg a térség egyik „húzóágazata”. A jövőben fontos a racionális 

vadgazdálkodás fenntartása, ehhez a megfelelő jogi és szervezeti feltételek biztosítása. 

Fontos a térség más, új turisztikai termékekkel való megismertetése a vadászok körében, 

és több kiegészítő szolgáltatás megszervezése számukra. 

 

• A családi és a gyermeküdültetés eddig nem tartozott térség fő image alkotó termékeinek 

keresleti piacához, így ezen új területre való betörést a legjobb hazai és nemzetközi 

tapasztalatok figyelembe vételével ajánlott megvalósítani. A marketing munkát az 

iskolákra és óvodákra célszerű koncentrálni, és a veszélytelenségét, a 

természetközelséget és az animációt kiemeli. A gyermeküdüléshez az animátorok 

képzését a pedagógusok körében mielôbb célszerű elkezdeni (a nyári munkalehetőség 

elősegítheti, hogy a legjobbak is hivatásuknál maradjanak, pedagógiai ismereteik adottak, 

feladatot a speciális technikák és a nyelvek elsajátítása jelent). 

 

• A nyugdíjas korosztály turizmusa egy általunk még kellően ki nem használt nagy 

lehetőség egy sor gond orvoslására. Ez a korosztály csak Európában száz milliós piacot 

jelent. A nyugdíjasok szabadidővel korlátlanul rendelkeznek, a fejlett országokban 

diszkrecionális jövedelmük is jelentős, motivációjuk az utazásra igen erős: a nyugdíjas 

klubokon, egyesületeken keresztül érhetők el. Utazásuk során törődést, figyelmet, 

társaságot és nem megterhelô, de változatos programokat igényelnek. Itt is kulcskérdés a 

tájékoztatás. 

 

• A gyógyturizmuson belül térség speciálisan a légúti megbetegedésére, valamint 

„utókezelô” helyként szerepelhet. A gyógyturizmus marketingje első helyen az orvosokat 

és biztosítókat célozza meg, őket még a tervezés szakaszában célszerű tanulmányútra 

meghívni és állandó kapcsolatot fenntartani velük. A gyógyüdülőhelyek rendje és 

tisztasága, valamint kulturális programokkal és szórakozási lehetőségekkel való ellátásuk 

kell, hogy kiegészítse a színvonalas és az életminôség javítását is célzó speciális 

(természetgyógyászati tanácsadás, gyógymasszázs, akupunktúrás és akupresszúrás 
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kezelések, táplálkozási szaktanácsadás, stb.), valamint sportolási célú szolgáltatásokat 

ahhoz, hogy az erősödő nemzetközi versenyben az élvonalba kerülhessen. 

 

• A kulturális turizmus tartalma rendkívül összetett; csak magas színvonalú és koncentrált 

események és rendezvények jelenthetnek önálló vonzerőt és alakíthatók turisztikai 

termékké a kiegészítő szolgáltatásokkal együtt. A tudományos vagy kulturális céllal 

megrendezett találkozók, konferenciák, versenyek önmagukban nem hoznak nyereséget, 

csak a szállás, étkezési és egyéb szolgáltatások igénybevételével. Ezért kiemelten fontos 

szerepe van a tájékoztatásnak, a naprakész információk gyűjtésének és átadásának.  

 

Összefoglalva: a kistérségi programban kiemelt hangsúllyal kell a turisztikai fejlesztéseket 

kezelni. 

 

 

2. A hálózati gazdaság fejlesztése 

 

A térségi folyamatokban a hálózati gazdaság fejlettségének kiemelkedő jelentősége van. A 

korábbi években, a kistérségbe összpontosuló személy- és áruforgalom, villamos energia-, 

gáz- és vízfogyasztás kikényszerítette a regionális hálózatok fejlesztését. A közúti és vasúti 

közlekedés, a víz- és csatornahálózat, a villamos energia és gázellátás, valamint a hírközlés 

nagy hálózati fejlesztése az igényektôl lényegesen elmaradt annak ellenére, hogy a térség 

szereplôi felismerték a “hálózatok” jelentôségét a térség modernizációjában. Mindezek 

fôként pénz- ill. tôkehiánnyal magyarázhatók, de - és ez sem mellékes - hiányzott ill. 

elégtelen volt a településközi összefogás és koordináció. 

 

A kistérségben (hasonlóan az országos és megyei viszonyokhoz ) erősen nyitott a közműolló. 

Ezért az egyik legfontosabb fejlesztési program a szennyvízhálózat fejlesztése, amely a 

környezet kímélése miatt is, a vízbázis védelme miatt is csak a maximális szennyvíztisztítási 

fokozattal műkötethető. E mellett meg kell oldani a szennyvíziszap elhelyezését és 

ártalmatlanítását is. 
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A hulladék gyűjtése részben megoldott, de a hulladék elhelyezés közép és hosszú távon már 

nem megoldott, a hulladék szelektív gyűjtése, ártalmatlanítása, újrahasznosítása pedig 

teljesen megoldatlan. 

 

Az úthálózat szerkezetileg még hiányos (több régen megvolt kapcsolat újraélesztése 

szükséges), a meglévő hálózat minősége javításra szorul és a kerékpáros, lovas, gyalogos, 

mezőgazdasági utak döntően még hiányoznak. 

 

A már kiépült telefonhálózat lehetővé teszi a telekommunikáció bővítését (üzleti, hatósági, 

kereskedelmi. média, biztonsági-védelmi  területen). 

 

Az infrastrukturális hálózatok fejlesztési feladatait között prioritások az úthálózat, a 

szennyvízhálózat, a tisztító rendszerek, a gázhálózat és a térségi szemétkezelés fejlesztése, 

valamint a vízhálózat és a villamos energiahálózat korszerűsítése. A telefonfejlesztés az 

említetteknél mérsékeltebb ütemű fejlôdésével számolhatunk. 

 

Szükségletek, feladatok: 

− Megfelelő tervek készítése az összehangolt kistérségi fejlesztési tervre alapozva. 

− Finanszírozási források feltárása, belföldi és nemzetközi pályázatokon történő indulás. 

− A lakosság és a befektetők bevonása, érdekelté tétele a fejlesztésekben. 
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3. Befektetési feltételek fejlesztése 

 

3.1. A térség befektetési feltételeinek javítása 

 

A tőke elsősorban azokra a területekre áramlik, ahol gyors a megtérülés, illetve ahol 

távlatilag is kiszámítható előnyök birtokába jut. 

 

A megállapításokat igazolja, hogy a hazánkba érkezett tőke nagyobb hányada a kereskedelmi, 

élelmiszeripari, könnyűipari vállalkozásokba áramlott, ahol gyors megtérülést remélnek. A 

térség fellendítéséhez szükség van külföldi és belföldi tőkére, fontos azonban, hogy a régió is 

megtalálja számítását. Ehhez azonban az szükséges, a komparatív előnyökön túl, hogy 

javuljanak a tőkebefektetés helyi és térségi feltételei. 

 

A vállalkozások, illetve tőkebefektetések fontos feltétele a gazdasági tevékenységet 

akadályozó kötöttségek leépítése, a dereguláció folytatása. Tágabb értelemben ez a piacok 

kiépítését és megszilárdítását is jelenti; szabad átképzést olyan tőke-, hitel-, munkaerő- és 

árupiacot, ahol a vállalkozók megtalálják az általuk keresett minőségű és mennyiségű 

erőforrásokat. 

 

A kormány és a helyi szereplők, de mindenekelőtt az önkormányzatok szándéka, hogy a 

politikai, a társadalmi és a gazdasági környezet alakításával, a piacgazdaság megteremtésével 

felszabadítsák az egyéni kezdeményező készséget, és a lehető leggyorsabban 

megteremtődjenek a vállalkozásbarát piac helyi feltételei, illetve az ösztönző, a nemzetközi 

folyamatokhoz illeszkedő intézményrendszerek. Ennek alapvető feltétele, hogy a polgárok és 

vállalkozók felismerjék, hogy a gazdasági teljesítmények, a megszerezhető jövedelmek a 

piaci szerepléstől, a versenyben elért eredménytől és nem kormányzati szándékoktól, egy 

centrális hatalom igényeinek kielégítéséről függ. 

 

A külföldi és belföldi tőkebefektetések növelése, és így a gazdaság piacképes fejlesztésének 

kulcskérdése a térség legjobb adottsággal rendelkezô települései fogadóképességének 

javítása. Adókedvezmények, preferenciák hatósági szabályozási előnyök, támogató 

önkormányzati határozatok mellett döntő a megfelelő környezet, fejlesztési övezetek, telkek 
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kijelölése. Ezek célja a befektetési folyamat felgyorsítása, az új kapacitások közműves 

kiszolgálása. 

 

A tőkefogadás tervszerűségét, illetve a térség szempontjából eredményességét javíthatja a 

térségi menedzsment és tanácsadó szolgálat kiépítése, amely közreműködhet a vállalkozások 

előkészítésében, alapításában, partnerkeresésében, menedzselésében, tapasztalat-cseréjében, 

informálásában stb. 

 

 

3.2. Javaslatok a vállalkozói környezet kiépítésére 

 

A vállalkozók és a közigazgatási szféra között feszültség érzékelhetô. Abból kell kiindulni a 

probléma megoldásában, hogy az önkormányzat gyakorlati működésének egésze közvetlenül 

vagy közvetetten hat a vállalkozásokra. Külön problémaként kezelése azért indokolt, mert 

közvetlen teendők is tartoznak ide. 

 

Az önkormányzati törvény a települési önkormányzat kötelező feladatai között tételesen nem 

fogalmazza meg a vállalkozás segítését. Azonban tekintettel arra, hogy minden új vállalkozás 

létrejöttének jellemző sajátossága a területiség (a vállalkozás alapításának indítékait - 

forrásait és szükségletét - a környezetben találják meg a kezdők), a működő vállalkozások 

közvetlen és közvetett gazdasági kapcsolatai az önkormányzat működése színvonalát javítják 

vagy rontják, tehát az egész problémakör a település minden lakóját érinti függetlenül attól, 

hogy vállalkozó-e vagy sem, az önkormányzatnak önként kell vállalnia e helyi közügy 

megoldását. Konkrétan az önkormányzati testületek többféle módon tudják befolyásolni és 

segíteni a vállalkozásokat. 

 

Legegyszerűbb - bár nem a legkönnyebb - formája a szakszerű tájékoztatás. Ennek keretében 

a piackutatást megalapozó településfejlesztési információktól a vállalkozás-alapítás praktikus 

kérdéséig minden beletartozik. 

 

Nem általában a vállalkozást, hanem konkrétan a vállalkozókat segíthetik az önkormányzatok 

a technikai feltételek megteremtése révén. Ezen belül is valójában két dologról van szó:  
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a) Az egyik lehetőség, amikor az önkormányzat rendelkezik valamilyen eszközzel (telek, 

közműkapcsolat, épület), amit vállalkozás céljára fel tud ajánlani. A fő gond olyan 

döntési mechanizmus működtetése, amely alkalmas az önkormányzat által felajánlható 

eszköz vagy eszközök valódi értéken való számbavételére és elháríthatóvá teszi másfelől 

annak vádját is, hogy kiárusítsák az önkormányzat értékeit. 

 

b) A vállalkozók számára közvetlen anyagi előnyök más módon is nyújthatók. Az 

önkormányzat saját forrásai terhére közvetlen anyagi támogatást adhat vagy 

garanciavállalással segíthet hitelt szerezni. Ezek azonban forrásoldalról általában erősen 

korlátozottak, másfelől a támogatás odaítélésének döntésmechanizmusa biztosítékokat 

kell, hogy nyújtson a korrupció ellen. Kizárni a lehetőségét szükségtelen lenne, de nem is 

kell szorgalmazni az alkalmazását. 

 

Egyre növekvő jelentőségű a közvetett támogatásnak minősülő adókedvezmények kérdésköre. 

E területen a központi pénzügyi kormányzat nem jár elöl jó példával (inkább szűkítve, mint 

bővítve a kedvezmények körét), másfelől az önkormányzatok részéről ellenállás, de 

legalábbis óvatosság volt tapasztalható az adók kivetése terén. 

 

Az önkormányzatok funkcióinak vállalkozásba adása ismert és elismert módszer. A világon 

mindenütt szívesen végeznek a vállalkozók olyan munkát, amely mögött megbízóként az 

önkormányzat áll. Ez ugyanis biztosan fizető és a verseny szempontjából is korlátozott piacot 

jelent. De az önkormányzat is előnyhöz jut kétféleképpen is. A még úgy korlátozott verseny 

is verseny és kényszerít a hatékony teljesítésre, másfelől az ellenőrzés is eredményesebb 

lehet, mert bekapcsolja annak leghatékonyabb formáját, a nyilvánosságot. 

 

 

3.3. Az iparfejlesztés infrastrukturális háttere: ipari, vállalkozói és technológiai parkok 

 

A térség befektetési vonzerôinek fejlesztésében kiemelt jelentôsége van a gazdaságfejlesztés 

fizikai feltételrendszerének, ezen belül is az infrastrukturális tényezôknek. Az ipar 

sajátossága - eltérôen a mezôgazdaságtól - a településének területi koncentrációja, a fejlesztés 

számára alkalmas telkek, építési területek utakkal, közműhálózatokkal stb. való 
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felszereltsége, elôközművesítettsége, 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 elôkészítése, különösen az 

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

kiépítése azonnali tôkét igénylô sürgetô feladat. Sajnálatos tény, amelyre már korábban is 

felhívtuk a figyelmet, hogy ipari és vállalkozói parkok a fejlesztés céljaira nem állnak 

rendelkezésre a térségben.  

 

Az ipari park olyan telepszerűen létesített ipari és szolgáltató létesítmények együttese, mely a 

vállalkozások számára a kor színvonalán képes biztosítani a korszerű versenyképes 

gyártmányok elôállítását, modern technológiát, fejlett igényeknek megfelelô szolgáltatások 

működését. Lényegében elfogadhatjuk a megfogalmazást azzal, hogy amint ez a nemzetközi 

gyakorlatban már bizonyított, a területi ipar fejlesztése és a szinte felsorolhatatlan 

számszerűsíthetô és nem számszerűsíthetô gazdasági és nem gazdasági elônyei 

következtében egyik fontos feltétele a korszerű ipar telepítésnek. 

 

 

4. Az élet- és környezetminôség fejlesztése 

 

A környezet fejlesztése térségi és települési szinten is stratégiai jelentőségű feladat. Ennek az 

az oka, hogy az elmúlt évtizedek alatt folyt bányászati-, fakitermelô és agrártevékenység 

deformálta a tájat, pusztította a táji és települési környezet minőségét, szennyezte a 

természetes és humán környezetet, amely értékvesztéshez vezetett, a kedvezőtlen hatások 

veszélyeztetik a térség élővilágát, termelési és szolgáltatási tevékenységét. Ily módon, 

kedvezőtlen térségi és regionális hatásain túl, nem kívánatossá minősülhet a látogatók és 

befektetők számára is. A térség átfogó és települések mélységében konkretizált tájrendezési, 

környezeti reorganizációs, környezetvédelmi (rendezési és fejlesztési) beavatkozások, 

területrendező munkák nélkül a térség gazdasági felemelkedése nem valósulhat meg. 
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Elsődleges feladat a vonzásnövelő tényezők fejlesztése mellett a lehetőség szerint 

helyreállítani a kistérség jellegzetes és változatos arculatát és megőrizni a természetes táj 

legjelentősebb értékeit: 

− a mezőgazdasági területeken a szükség szerinti és a célt szolgáló művelési ág 

változtatását, 

− a ma már erodált domb- és hegyoldalak újraerdősítését, az elhanyagolt erdôterületek 

újrahasznosítását, 

− a völgyek egyedi értékelés alapján történő hasznosítását, 

− a meddőhányók, bányagödrök rekultiválását, 

− a használaton kívüli építmények elbontását vagy újrahasznosítását. 

 

 

Ajánlott különös gondot fordítani a sajátos növény és állatvilág, a jellegzetes erdőállomány 

típusok, a természetes növénytársulások és védett állatfajok felülvizsgálatára, pótlására és 

megőrzésére, továbbá a növényi és állati géntartalékok természetes körülmények közötti 

fenntartására a térségben. A feladatok megoldása a természeti környezet és a településeken 

alakuló életmódok, életformák közötti harmonikus kapcsolatot és ugyanakkor a keretek 

sokrétű tudományos kutatásokkal alátámasztott kialakítását is magában foglalja. A természeti 

értékek megismerése, az élményszerzés feltételeinek kialakítása egyaránt szolgálja a helyi 

lakosok és a vendégek közművelődését, szabadidejük kulturált eltöltését és a turizmus 

lehetséges környezetét.  

 

A távlati fejlesztés kiemelt feladatai közé sorolható az épített és a természeti környezet 

közötti kiegyensúlyozott kapcsolatok helyreállítása. A fokozottan védett természetvédelmi 

területek önfenntartó ökoszisztémaként történő kezelése javasolható. Gondoskodni kell a 

térségi környezet európai mintákon alapuló javításáról, a rekultivációnak folyamatos 

figyeléséről és betartásáról. 

 

A tájrendezés alapelve a környezeti károsodás megszüntetése, a komplex tájvédelem. Meg 

kell oldani a felszíni vízrendezés, útépítést és szemétszállítást, a villamos energia és 

vízellátást. A belterületeken a rendezettség, az ellátás fokozása, a kulturált fogadási feltételek 

megteremtése érdekében a telek-megosztás ésszerű adottságokat figyelembe vevő 

szabályozása. A belterületek növelésének differenciált korlátozása javasolható, ezen belül: 
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• a termelési és szolgáltatási célú területek előközművesítettségének prioritása 

• a közösségi (kereskedelmi, szállás, vendéglátó, szolgáltató, sport, szórakoztató stb.) 

létesítményeknek koncentrált területi elhelyezése 

• a sportolásra és kirándulásra hasznosítható területek, az üdülésre hasznosítható épületek 

jellegüknek megfelelő intenzív közösségi és tájbarát felhasználása, a területek 

funkcionális rendjének kialakítása 

 

A térség erdőiben a természetszerű erdőgazdálkodást olyan módon célszerű fejleszteni, hogy 

az erdőterületek gazdasági, környezetvédelmi és közjóléti funkciói hosszú távon is 

biztosítottak legyenek. Növelni célszerű az elsődlegesen környezetvédelmi rendeltetésű 

erdők arányát. A fokozottan védett területeket természetvédelmi rendeltetésű erdőként kell 

besorolni. Alapvetően a termőhelyi viszonyoknak megfelelő őshonos fajokat kell előnyben 

részesíteni. A térség szélsőséges termőhelyein levő és gazdaságosan nem művelhető erdőit a 

haszonszabályozásból ki kell venni. 

 

Kiemelt jelentőségű a mezőgazdaság számára gazdaságos művelésre nem alkalmas területek 

tájképi, környezetvédelmi szempontból megnyugtató használata (legelôként való hasznosítás, 

bogyós gyümölcsök, gyógynövények termesztése, stb.). A felszabaduló földek kisparcellás 

használatba adása és esetleges beépülése helyett a művelési mód megváltoztatását 

gyepesítéssel, erdősítéssel és más termelési igényt szolgálva rendezett módon kell 

végrehajtani. 

 

A lankásabb területeken lévô mezôgazdasági – gabona, takarmány és zöldség-gyümölcs 

termô – területek védelmét, lehetőség szerinti bővítését és rekonstrukcióját nem csupán 

gazdasági érdekek, de a táj változatosságának a megfontolása is indokolja. A mezőgazdasági 

kisüzemi funkció fejlődése mellett üdülési, szálláslehetőség szerepkör létesítése is 

megengedett az állandó építmények változatlan összetétele és folyamatos karbantartása 

mellett. Az üdülési funkció veszélye miatt ugyanakkor javasoljuk a gazdaságosan nem 

hasznosítható mezőgazdasági területek önkormányzati illetve erdőgazdasági kezelésbe adását 

vagy a helyi lakosság mezőgazdálkodásának támogatását. 

 

Az erdészeti terület-felhasználásra vonatkozóan mindenképpen szükséges az értékek 

megőrzése és a sajátos arculatú térségek kialakítása. Ezek érdekében javasoljuk egyes 
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beépített területek takarófásítását (rendezetlen, modern tájba nem illő építkezés), a 

mezőgazdasági művelésből kikerülő területek gyepként és erdőként hasznosítását, a tájsebek 

(gödrök, meddőhányók) rendezését, rekultivációját, fásítását. A tájvédelem és az 

idegenforgalom hatására újra kell gondolni az erdőgazdálkodás kialakult rendszerét is. 

 

Mindezek, valamint a megfelelő szálláshelyek (fizetővendég szobák, panziók, fogadóhelyek) 

kialakítása érdekében a leginkább vállalkozó szellemű utcaközösségek körében a 

fogadókészség felmérése és falu- vagy utcafejlesztő társulások, társaságok szervezése, 

utcakép-vázlatok, makettek készítése, tanácsadó szolgálat szervezése, falufelújító háttéripar 

fejlesztése. 

 

Összefoglalva: A térség egészére javasolható a szétszórtan elhelyezkedő adottságok integrált, 

a szolgáltatások telepítését is megalapozó hasznosítása. Ezek mellett a települések minőségét, 

fiatalítását szolgáló intézkedések, szabályozók kidolgozása javasolt. A térség átfogó és 

minden településre kiterjedô fejlesztési és rendezési koncepciójának elkészítése 

halaszthatatlan feladat. 

 

A térség települési környezetminősége sok helyen elmarad a követelményektől és a XXI. 

századi elvárásokat reprezentáló fejlett régiók településminőségétől. A települési 

környezetminőség javítása az egyik térségfejlesztést eldöntő kérdés. Leromlott települési 

környezetbe nem jön a tőke, nem érzi jól magát a hazai vállalkozó, romlik az ott élők 

közérzete, fokozódik az elvándorlás, teret kap a reménytelenség és a cselekvőképtelenség. 

 

A településrekonstrukciók célja az utcák, terek vagy az egész település megfiatalítása, 

újjáépítése és vonzóvá tétele, az életkörülmények megjavítása a lakókörnyezet 

korszerűsítésén keresztül. A településmegújításnak elvileg állandó folyamatnak kell lennie, 

de sem a gazdasági lehetőségek, sem a rendelkezésre álló kapacitások nem teszik lehetővé e 

bonyolult feladatok maradéktalan megoldását. A megoldás csak a helyzet javítása, kisebb-

nagyobb mértékű korrigálása lehet, de még ez is csak több lépcsőben lehetséges. A 

települések rekonstrukciójának is szoros összhangban kell lennie az ország település 

állományának fejlesztési, felújítási koncepciójával, az egyes települések (településrészek) 

egymásra gyakorolt hatásával, a vonzáskörzettel stb. 
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A településrekonstrukció csak akkor lehet eredményes, ha azok előirányzása, megvalósítása, 

időbeli ütemezése a település összes adottságát figyelembe véve történik. 

  

A települések megújítása a rekonstrukciós eljárás különböző módszereit igényli: 

• teljesen avult településrészek, ahol a létesítmények erkölcsileg és műszakilag annyira 

avultak, hogy fenntartásuk, felújításuk költségei olyan jelentősek, hogy teljes árépítésük 

indokolt (szanálás), de még ebben az esetben is törekedni kell a települési adottságok 

lehetőség szerinti megtartására; 

• részben avult területek, ahol a bontásra szoruló épületek mellett még használható, 

gazdaságosan korszerűsíthető épületek vannak, a közművek csak bővítésre szorulnak, 

illetve csak helyenként igénylik a hálózatcserét. Ebben az esetben az adottságok, 

gazdaságossági számítások határozzák meg az átépítés, felújítás mértékét (rehabilitáció); 

• a történeti, műemléki adottságokkal rendelkező településrészek konzervációja, ahol a 

felújításnál az értékek megőrzése, szinten tartása a fő feladat, de esetenként a környezetbe 

illeszkedő új épületek, intézmények létrehozása indokolt. 

 

A kistérség falvainak felújítása - az épített környezet fejlesztése egyidejűleg több célt is 

szolgál. Ezek közül a legfontosabb: az ingatlanok leértékelődését felváltó vagyon-

felértékelődési folyamatok kikényszerítése, a lakás, lakókörnyezet és településkörnyezet 

olyan új minőségének megteremtése, amely a legszélesebben értelmezett vonzást gyakorolhat 

az ott élők megtartására és a befektetők fogadására. 

 

A megújulási folyamat elindítása valamennyi, de különösképpen a preferált falvak, illetve 

speciális adottságú települések ill. településrészek teljes körű vagy részleges felújítása 

stratégiai kérdés. 

 

Meg kell valósítani 

− a településközpontok (város-, falu központok) modernizálását, 

− az exponált utcák, terek felújítását és rendezését, 

− a régi és az újonnan épült településrészek „harmonizálását”, továbbá 

− a szanálásra kerülő, központi helyen fekvő épületek helyén épülő új lakóépületek 

„utcaképbe” történő illesztését. 
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A kistérség megújulásának tárgyi feltétele egy térségi rendezési terv elkészítése, ill. a megyei 

rendezési terv kistérségi megállapításainak összehangolása a térségfejlesztési koncepcióval, 

továbbá, hogy minden falu rendelkezzék egy korszerű ÁRT-vel és egy erre épülő fejlesztési 

fedvénnyel. Ehhez mindenekelôtt indokolt a tervek elkészíttetését finanszírozni nem tudó 

települések támogatásának megszervezése. 

 

Vizsgálataink igazolják, hogy a térség települései csak abban az esetben tudják vonzásukat 

fokozni, ha 

− a hagyományos településkép ápolása és elismertetése mellett következetesebben 

valósítják meg azon szankciókat, melyek akadályozzák a tájba és a településképbe nem 

illő, aránytalan, léptékrontó és a helyi építészeti formakincstől idegen lakóépületek 

megépítését, 

− érvényesítik a szanálásra kerülő épületek helyén vagy a foghíjak beépítése során a szigorú 

beépítési előírásokat, 

− megkövetelik, hogy építészeti és színillesztés, utcakép-vázlat nélkül ne épülhessen fel 

egyetlen épület se. 

 

A zöld területek további bővítése, a rendezett utcakép, a szép és esztétikus településkép, a 

természetes és az épített környezet harmóniája idegenforgalmi vonzerő is. A vonzó, 

esztétikailag kellemes és komfortos településen növekszik az építési telkek, ingatlanok, 

épületek értéke, amelyekkel az önkormányzat és a magánosok jövedelemre tesznek szert. 

 

A falufejlesztés és felújítás ezért nemcsak közérzet-javító, hanem alapvetően vagyon-

megőrző és növelő tevékenység. A falufejlesztés (építés, fenntartás) a városokénál fajlagosan 

és mennyiségében is kisebb tőkeigénnyel megvalósítható feladat. A tőke ingatlanba fektetése 

mindenki számára jövedelmező, sőt, ha figyelembe vesszük ennek következményeit a 

termelési és a legkorszerűbb idegenforgalmi tevékenységek számára kialakuló települési 

háttér nyújtotta új lehetőségeire, az egész gazdaság megújításának is egyik lehetséges 

alternatívája. Javaslatunk az, hogy erre a célra elkülönített helyi alap (alapítvány) létesüljön, 

amely pályázat útján hozzájárul az ingatlantulajdonosok eszközeinek mozgósításához: olyan 

előnyös feltételek kialakulásához, amely mozgásba hozza az ingatlanpiacon érdekelt 

befektetőket. 
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Normatív és más módon, de egyértelműen falufejlesztésre és felújításra vehető központi 

eszközökre is természetesen szükség van, a folyamat helyi elindítás azonban alulról kell, 

hogy elinduljon. 

 

A helyi önkormányzati, vállalati, intézményi, lakossági, és hazai és külföldi vállalkozói tőke 

számításba vétele mellett, sőt ezen célokra irányított működése érdekében olyan 

falufejlesztési / felújítási stratégia, üzletpolitika és reorganizációs alap kialakítása szükséges, 

amely finanszírozhatóvá teszi a fejlesztést és fenntartást.  

 

Egy távlati és egy rövid távú üzletpolitika garantálhatja az építési és rehabilitációs program 

gazdaságos megvalósítását. A gazdasági alapszámításoknál modellezni kell a megszerezhető 

támogatások (a szabályozott és az egyéb módon megszerezhető tőke) nagyságát, a helyi 

önkormányzati és a lakossági érdekeltségi alapok, ill. tőke források nagyságát, továbbá a 

vállalkozói és egyéb helyi vagy megyei tőke mozgósításának lehetőségeit. 

 

A településrészekre, néhány utcára vagy térre kiterjedő referenciamunka beindítását a helyi 

település szövetségeknek ill. képviselő testületeknek vállalnia kell. Ehhez mindenekelőtt 

szükséges 

 a valóságos helyi fogadókészség felmérése a leginkább vállalkozó szellemű utcaközösség 

körében, 

 a felmérés eredményétől függően a falufejlesztő és -felújító gazdasági társulások 

megszervezése, 

 a lakosság és a helyi vállalkozók szakszerű tájékoztatása a vállalkozás számukra is 

előnyös és jelentős lehetőségeiről, 

 a készülő, ill. a szükség szerint átdolgozásra kerülő rendezési terv kiegészítése utcakép 

vázlatokkal, 

 a tervezéssel párhuzamosan a községek valódi vagy számítógépes makettjének 

elkészítése, hogy vizuálisan is bemutatható legyen a jelen és a tervezett jövő, 

 a felújító háttéripar, ill. gyártó kapacitások a szűkebb térségben való foglalkoztatása,  

 a helyi / térségi vállalatok és intézmények megnyerése és érdekeltségük biztosítása. 

 

Tudatos hatósági munkával elérhetô 

− a helyi értékek jobb megismerése és a minőségi átalakulás felgyorsulása, 
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− egy új piacképes, vizuális környezet kialakulása, ami bevételi forrást jelent az 

önkormányzatnak és javíthatja a községek megjelenítését, piaci potenciálját, 

− az önkormányzat értékteremtő törekvéseinek, identitásának és lokálpatriotizmusának 

erősödése, 

− hogy a design eszközrendszerével mederben tartható a reklám- és információs 

tevékenység további robbanásszerű növekedéséből fakadó környezeti terhelés, 

− a humán környezetnek megfelelőbb tárgyak kialakítása, a reklámpszichológiai 

követelmények hatékonyabb érvényre juttatása, 

− hogy új területen a településminőségben érvényesülhet a design és reklámgrafika révén a 

helyi piaci kínálat. 

 

A térség újjáépítésében és mindenre kiterjedő megújulásában szerepet kell adni a nagy 

számban megalakuló helyi településfejlesztő és szépítő társaságoknak és az iskolába 

szerveződő mozgalmaknak, szakköröknek is. 

 

Kiemelten indokolt ösztönözni és megvalósítani 

 a településtervezési és a gazdasági tervezési- és szabályozási rendszer korszerűsítését, 

 a helyi önkormányzati munka alapjául szolgáló gazdasági és pénzügyi rendszer 

modernizációját, 

 a területfejlesztési alapból vagy erre a célra elkülönített forrás (alap) biztosítását, 

amelyhez pályázat útján juthatnának a falufejlesztési- és felújítási programmal rendelkező 

önkormányzatok, 

 közcélú alapítványok, falufejlesztési és felújítási alapítvány megalapítását, 

 kiemelt fejkvóta, kedvezményes kamatú hitel, adókedvezmény, ÁFA megelőlegezés és 

más, az önkormányzati működést is segítő pénzügyi eszközök működtetését, 

 az említett gazdasági eszközökön túlmenően az infrastrukturális feltételek javítását a 

különbözô alapok, hálózatok fejlesztését segítő célcsoportos állami keret és egyéb állami 

támogatás feltételeinek kialakításán keresztül. 

 

A tőkén ill. pénzügyi eszközökön túl a falu megújulási folyamatot segíthetik egyéb helyi 

kezdeményezések (pl. kalákák szervezése vagy közhasznú munkák nagyobb hányadának a 

feladatcsokorra történő orientálása). 
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A kistérségnek fel kell készülnie a versenyre, ezért fel kell vállalnia a megújulási folyamatok 

programját, egyben vállalkozni általánosítható tapasztalat nyújtásra is. 

 

 

5. A humán erőforrás fejlesztése 

 

5.1. A munkaerő-tényezők szerepe a térség fejlesztésében 

 

Az emberi tényezők-erőforrások a regionális folyamatok alakulásában, a gazdaság 

növekedésében és modernizációjában meghatározó jelentőségűek. A tudás, a képzés, az 

oktatás mellett az egészség és a szociális tényezők is szerepet játszanak az emberi tőke aktív 

értékében és teljesítőképességének alakulásában. Az emberi erőforrás gazdasági értéke és 

növekedése szoros összefüggésben van fejlesztésre szakosodott oktatási, képzési, kulturális, 

egészségügyi, igazgatási, gazdálkodási és egyéb társadalmi funkciókat ellátó intézmények 

multifunkcionálásával. Ezen szervezetek a makrotársadalmi szint alanyaiként tekinthetôk. 

 

Az emberek gazdasági értékének növekedése elementáris kihívást jelent az intézmények 

számára. A kihívásokra reagálva az intézményeknek nemcsak reakcióidejük lassúságát kell 

felszámolniuk, hanem belső szerkezetük átalakítását is mielôbb meg kell szervezniük, ha 

eleget kívánnak tenni a külső tényezők és elvárások nyomásának. 

 

Az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás rendkívül összetett feladat. Általában gazdasági 

szervezeti kategóriába sorolják, holott, amint azt a hazai munkaügyi szervezetek és képzési 

központok regionális hálózatának tapasztalatai is bizonyítják, nem utolsó sorban térségi 

feladat. Az emberi tőkébe történő befektetés mennyisége és minősége, valamint az emberi 

erőforrások működési feltételeinek új alapokra helyezése, továbbá a tudásismeret 

újratermelése a kistérségi és helyi stratégia mindent eldöntő kérdése. 

 

Az egyes cégek munkaerő-szükséglete mennyiségi és minőségi összetételének 

összehangolása gazdasági szervezeten belüli fejlesztési irányokkal egyértelműen belsô 

kategória. Azonban ugyanennek a feladatnak regionális szintű megoldása elképzelhetetlen 

térségi vizsgálatok nélkül. Ugyanez vonatkozik a munkaerő ismereteinek fejlesztésére, a 

munkahelyi és a munkaerő-struktúra közötti összehangolásra is. A dolgozók ismereteinek 
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bővítésére, a képzés, át- és továbbképzés megszervezésére gazdasági és regionális érdekek 

egyaránt szólnak. 

 

Az oktatás helyi modernizálása azonban nem oldható meg a központi kormányzat által 

megvalósításra váró oktatási reformok bevezetése nélkül. Javaslataink elsôsorban a 

folyamatok megindítására vonatkoznak, amelyek alulról építkeznek, s ebbôl kifolyólag 

sokkal nagyobb hatást gyakorolhatnak a centralizáltan támogatott fejlesztésekre is. 

 

A változások megindításhoz mindenekelôtt szükséges felmérni a kistérségben lévő oktatási 

intézmények struktúráját, hatékonyságát és kapacitását. Ezen túlmenôen azonban fel kell 

térképezni a helyi és regionális munkaerôpiac jelenlegi keresleti sajátosságait, valamint a 

közelebbi és távolabbi jövôben a munkaerô-képzettségi igények várható alakulására is 

kutatásokat ajánlott végezni. Ezt azért tartjuk fontosnak, mert az oktatási intézmények csak 

öt-tíz éves késéssel képesek alkalmazkodni a jelenlegi képzettségi igényekhez.  

 

Az ismertetett jellemzôket alapul véve a térség oktatására vonatkozó fejlesztéseknek két 

iránya javasolható: a középfokú oktatási rendszer a térség igényeihez való igazítása és a 

távoktatás bevezetése.  
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5.2. A középfokú oktatási struktúra fejlesztése 

 

A gazdasági szerkezetváltás folyamatainak gerjesztését és a munkaerő-piaci feszültségek 

mérséklését ill. az ezekkel összefüggő problémák időbeni kezelését a munkaerő folyamatos 

fejlesztésével is elő kell segíteni. 

 

Kiemelt jelentősége van annak, hogy főleg a felnőtt képzésben és átképzésben kellő 

differenciáltság érvényesüljön. (Életkori sajátosságok, gyakorlati tapasztalatok, személyes 

ambíciók és adottságok, munkaerő-piaci igények és lehetőségek, stb.) Kellő figyelmet kell 

azonban fordítani az ifjúsági munkaerő elhelyezkedési esélyeinek elősegítésére is. 

 

Közép és hosszú távon az iskola- és a képzési szerkezet fejlesztése, a munkaerő 

alkupozíciójának megerősítése, az új kihívásokhoz (vállalkozás, üzletfejlesztés, 

idegennyelv/-ek/ elsajátítása, új iparágak letelepedési feltételeinek kiépítése és az 

idegenforgalom fejlesztése, agrárvidék fejlesztési programok, szellemi sokoldalúság, stb.) 

történő megfelelő alkalmazkodás lehet a cél. 

 

Mindezek megvalósításának fontos feltétele az intézményhálózat átalakulása és bővítése, a 

felnőttek képzési és továbbképzési térségi rendszerének kialakítása, a tanulási hajlandóság 

erősítése és az ezeket szolgáló szemlélet felelősségteljes terjesztése, valamint a munkaerő-

piaci résztvevők és szervezetek hatékony együttműködése. 

 

Az oktatás résztvevőiként a saját magukat képezni vagy tovább képezni vágyó lakosságon 

kívül a jelenleg is munkanélkülieket, a leépítésre kerülő dolgozókat és a munkába állni 

szándékozó ifjúsági és háztartásbeli munkaerőt kell számításba venni. Ezzel összhangban 

szükséges a kölcsönös tájékoztatást és információ cserét végezni. 

 

A középfokú oktatás jelenlegi intézményeinek bôvítésére, a szakterületek skálájának 

növelésére (pl. vendéglátó-ipari szakmák, könyvelési és jogi ismeretek, idegenvezetés, 

gyógypedagógiai alapismeretek, stb.) van szükség, valamint arra, hogy a bôvítéssel a 

jelenlegi és új szakterületek közötti átjárhatóság megteremtôdjön. 
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A munkahellyel jelenleg nem rendelkezô, de munkát vállalni szándékozók számára az 

alábbiak javasolhatók: 

A) A cégmegszűnések és leépítések következtében feleslegessé váló dolgozók részére 

építőipari, gépalkatrészgyártó, fa-, fém- és műszeripari, kézmű- és élelmiszeripari 

alapképzést; vállalkozásra (pl. vendégfogadás), mezôgazdasági gazdálkodásra felkészítő 

oktatást és tanácsadás szervezhetô.  

B) Az általános iskolát végzett tovább nem tanuló ifjúsági munkaerő részére az 

elhelyezkedési és az egyszerű vállalkozások iránti esélyeket javító tanfolyamok 

szervezése javasolható. A kurzusoknak elsősorban helyben és vonzáskörzetben történő 

munkavállalást szükséges elősegíteni, főleg a betanítást igénylő területeken (pl. növény- 

és dísznövény-termesztés, állattartás, zöldterület gondozás, erdőtelepítés és gondozás, 

famegmunkálás, kommunális karbantartás, háziipar, élelmiszeripar, stb.). Kellő 

alapismereti felzárkóztatás után a kevésbé elmélet-igényes szakmákra való kiképzés is 

kívánatos (pl. kőműves, ács, tetőfedő-üvegező, stb.). 

C) A szakképesítéssel nem rendelkező középiskolát végzettek számára a helyben is és 

belföldön is jól érvényesíthető szakképzettséget biztosító tanfolyamokat kell szervezni, 

ajánlani ill. pálya-alkalmassági vizsgálatokkal megalapozni. 

D) A szakképesítéssel rendelkező, de munkába állni nem tudó középfokú iskolában 

végzettek számára elsősorban az alapszakma és a rokonszakma területén szükséges a 

kiegészítő képzést és az átképzést biztosítani. Irányait a felmérendő helyi, bel- és külföldi 

munkaerő-piaci szükségletek, valamint az érintettek vállalkozás iránti készsége 

határozzák meg. (Település- és térségmenedzser, vagyonmenedzser, turisztikai és 

környezetmenedzser, mérlegképes könyvelô, irodavezetôk, stb. ) 

E) Meg kell kísérelni, hogy a gimnáziumban és a nem gazdasági jellegű szakközépiskolában 

a vállalkozási, pénzügyi, kereskedelmi ismeretek fakultatív oktatása már jövôre 

megkezdődjön. Fel kell készülni a közép- és felsőfokú képesítés megszerzésének 

előkészítését szolgáló fakultációk (szállítási, kalkulátori, könyvelői, statisztikai, 

raktározási, rendszer- és folyamatszervezői, stb.) bevezetésére is. 

F) A fent említett képzési, át- és továbbképzési kurzusok bevezetésével párhuzamosan 

általános érvényűvé kell tenni az idegen nyelv és a számítógépes ismeretek oktatását, 

valamint az EU-ról alapszintű információk terjesztését. 
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Igényként fogalmazódik meg, hogy a munkaadók - lehetőségeiken belül - következetesen és 

önzetlenül törekedjenek arra, hogy a leépítésre kerülő munkaerők még munkaviszonyuk alatt 

beiratkozzanak és végezzék el az újra-elhelyezkedést vagy a vállalkozást elősegítő 

tanfolyamokat, e célra anyagi támogatást biztosítsanak. 

 

Az országos és a megyei munkaügyi központokkal szemben megfogalmazható elvárás, hogy 

folyamatosan adják közre a helyi, a bel- és külföldi munkaerőpiac, valamint a gazdasági 

fejlődés által is megalapozott képzési, átképzési programot. Erről tájékoztassa a 

létszámleépítésben érintett vállalatokat, a Munkaügyi Központ kirendeltségét, a térségi 

önkormányzatokat, az érintett munkavállalókat és a tömegkommunikáció helyi intézményeit. 

 

A szakmai egyesületek, társaságok sajátos eszközeikkel érdemben segítsék elő a városban és 

térségében élő értelmiségiek továbbképzését. (Különböző középfokú és felsőfokú 

tanfolyamok, továbbképző formák, konferenciák és tanácskozások aktuális kérdésekről pl. 

környezetvédelem, foglalkoztatás, szerkezetváltás, városüzemeltetés, szociális háló, 

innováció, tőkeszerzés, vállalkozási lehetőségek, stb.) 

 

Az állást keresők tájékoztatásának, informáltságának, felvilágosításának és helyes társadalmi 

magatartásának elősegítését célzó eszközök és módszerek feltételeit fokozatosan meg kell 

teremteni (pl. bel- és külföldi munkaerőigények aktív keresése, állásajánlatok, célra orientált 

rendezvények, klubszerű alakzat, idénymunka koordinálása, stb.). 

 

A munkaerő átképzés iránti fogadókészség és tanulás iránti hajlandóság javításának 

elősegítésére, ezirányú szemlélet alakítására a munkaadók, a képző intézmények, a 

munkaerő-piaci szervezetek, az érdekvédelmi szervek tegyék meg a szükséges 

intézkedéseket. 

 

Tíz éven belül kívánatos elérni, hogy 

− a térségi iskolaszerkezet és a képzési szerkezet összhangba kerüljön a gazdasági 

átalakulás fő irányaival; 

− kialakuljon az állásban levők, az állás nélküliek, iskolán kívüli képzésének, 

továbbképzésének és átképzésének rendszere; 
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− a munkavállalók munkaerő-piaci pozíciói - elsősorban célzott, vagy többirányú 

felkészültség, gyakorlat és permanens tanulás alapján - jelentősen javuljanak; 

− megvalósuljon a munkaerő-fejlesztésben érdekelt és érintett szervek sokoldalú 

együttműködése. 

 

 

 

Ezen célok megvalósításához javasolt  

− bevonni a Veszprémi Egyetemet kihelyezett felsôfokú végzettséget biztosító tanfolyamok 

megszervezésével, 

− megteremteni a magukat képezni kívánók számára racionális feltételekhez szabott (a 

képzési kurzust sikeresen elvégzôk képzési díj alól való mentessége, szerzôdéskötés 

„tandíj”-mentességrôl konkrét cégekkel a képzés ideje után meghatározott idejű 

munkavégzésért cserébe, stb.) támogatási rendszer feltételeit (Pl. térségi alapítvány), 

− kialakítani a szakterületek közötti átjárhatóságot, a különböző szakterületek 

csoportosítási lehetőségeit, 

− biztosítani az angol, francia nyelv és szaknyelv minél tágabb elsajátítási használati 

lehetőségeit (a szaktárgyak idegen nyelven történő oktatása a középiskolától kezdve). 

 

A képzési szerkezet - munkáltató felmért igényekre és munkaügyi, fejlesztési prognózisokra 

történő - módosítása 

• a képzés flexibilitásának elősegítését, 

• a középiskolákban a fakultációk irányainak (felvételi és munkavállalási esélyek javítása, 

középfokú és felsőfokú tanfolyami képesítések megszerzésének előkészítése) 

befolyásolását, 

• a szakmunkásképző intézményekben a szakmacsoportos képzés bevezetését, időszakos 

(ciklikus) profilok tanításának felvállalását, 

• új képzési irányok meghonosítását, 

• a szakközépiskolákban a bel- és külföldi munkaerőpiacon is keresett képesítések 

megszerzését, 

• speciális kurzusok (megváltozott munkaképességűek) kialakítását (fa, ötvös, műanyag, 

fémtömegcikk) 

kell hogy szolgálja. 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 



Zirci Kistérség - HOSSZÚ TÁVÚ KISTÉRSÉG-FEJLESZTÉSI PROGRAM 52

 

 

5.3. A távoktatás, mint új oktatási forma bevezetése 

 

A távoktatás jelenleg szervezôdô országos rendszerébe illeszkedő intézmény telepítéséhez 

fontos helyi, kistérségi és megyei érdekek fűződnek. Rövid, közép és hosszú távon is 

kiemelkedő hasznosságú érdekeket szolgál. 

 

A gazdasági szerkezet állandó változásai az új és speciális ágazatok elôtérbe kerülését 

eredményezik, melyekhez a magas színvonalú tudást felsôfokú intézményekben lehet csak 

elsajátítani. Zirc és térsége fejlôdése folyamatosságának biztosításához, valamint a fejlett 

régiókhoz való felzárkózáshoz a hosszú távú tervekben feltétlenül helyet kell kapnia a 

felsôfokú képzés – át- és továbbképzés – beindításának. A kényelmi szempontokon túl – nem 

vagy csak minimálisan igényel oktatási intézménybe való utazás – a képzés elônye a 

kedvezôbb árfekvés és közvetlen bekapcsolódás a hazai és nemzetközi oktatási rendszerekbe. 

 

A fejlesztési koncepcióban a távoktatás bevezetésének szorgalmazását többek között 

indokolja az is, hogy 

• nem kihasználtak a már meglévő és kiépítés alatt lévő kommunikációs rendszerek, 

melyekkel (pl. számítógépen, televízión, telefonvonalon) egyre szélesebb oktatási 

területen alkalmazható a képzés. 

• nincs kidolgozva a távoktatás rendszere, metodikája, tananyaga, 

• nincs meghatározva, hogy a kistérségen mely területeken célszerű bevezetni a távoktatást, 

 

A jelenlegi helyzetbôl kiindulva a távoktatás célja mindenekelôtt 

 minden településen egyenlő eséllyel igénybe vehető, a kommunikációs rendszerekre 

épülő, az oktatást és a továbbképzést az otthonokban lehetővé tévő rendszer kifejlesztése 

és bevezetése, 

 a folyamatosan bôvülô telefonhálózatra és kiépülô kábel TV rendszerekre épülő, a 

kistérség és a Veszprémi Egyetem oktatási hátterére és oktatóira támaszkodó 

kommunikációs rendszer kiépítése. 
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A távoktatási rendszer térségi hálózatának kiépítéséhez az alábbi feltételek kialakítása ill. 

betartása javasolt: 

− Pontosan fel kell mérni a háztartások és intézmények telefon-, csillagpontos kábel TV, és 

korszerű személyi számítógép ellátottságát.  

− Ki kell dolgozni a távoktatásba bevonható területek (alapképzés és középfokú képzés 

segítése, továbbképzés, szakképzés, nyelvoktatás, háztartási és a térségi gazdasági ágak 

által jelenleg és várhatóan igényelt szakismeretek) számítógépes oktatásának módszerét 

és formáját. 

− Ezt az oktatási formát ajánlott hozzákapcsolni a teljes oktatási struktúrához, bizonyos 

területeken pl. új szakmák, idegen nyelv elsajátítása során önálló, más területeken pedig a 

meglévô tudásanyag építhetô ismeretek részképzéseként. 

− A kistérségi oktatási intézmények, valamint a Veszprémi Egyetem oktatóival és oktatási 

hátterével ki kell alakítani pontos oktatási menetet és szoftvereket, valamint gondoskodni 

kell a szakirodalom folyamatos frissítésérôl, a technikai háttér állandó karbantartásáról és 

rendszeres felújításáról is. 

− Fel kell készíteni az oktatókat a távoktatás módszerére. 

− Az alap- és középfokú oktatásban be kell vezetni a számítógép használatával egybekötött 

távoktatás alkalmazásának ismereteit. 

− Hosszabb távon be kell kapcsolni a rendszert a regionális, országos, nemzetközi 

távoktatási rendszerekbe. 

 

A távoktatási programok javasolt témakörei: 

• a számítógépes és egyéb kommunikációs ismeretek,  

• gazdasági, cégvezetési és jogi ismeretek,  

• agrárgazdasági és élelmiszeripari, valamint gépipari és műszertechnikai ismeretek, 

• idegen nyelv (kiemelten az angol és francia nyelv) oktatása, valamint  

• elsôsorban felsôfokú képzések keretében kultúr-, marketing és térségmenedzseri 

ismeretek, az EU intézményi felépítésének és működési sajátosságainak ismertetése és 

speciális tárgyalási nyelv oktatása. 

 

A távoktatási rendszer térségi telepítését sürgetik a helyi strukturális átalakulás, és 

válságkezelés szempontjai is, mivel ezáltal a lakosság számára piacképes és korszerű 
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ismeretanyag elsajátítására nyílik mód, mely lehetôséget biztosít az igényeknek megfelelô 

munkahely találására is.  

 

 

III.  A TÉRSÉGI ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZER FEJLESZTÉSE 

 

1. A fejlesztés eszközei a nemzetközi gyakorlatban 

 

A nemzetközi gyakorlatnak a vizsgált térség számára fontos tapasztalatait az alábbiakban 

összegezzük. 

 

Az EU a regionális politikai célkitűzések elérésére az eszközök széles skáláját alakította ki és 

működteti, esetenként a különböző eszközök bonyolult kombinációját alkalmazva. A 

pénzügyi eszközök egy része automatizmusok révén kerül felhasználásra, más részük pedig 

piaci elveken alapulva jut el a kedvezményezettekhez. Igen változatos a kialakított 

eszközrendszerek formája a támogatás címzettjeit, felhasználói körét tekintve is. A regionális 

fejlesztésre szánt pénzeszközök két fő részből tevődnek össze: 

⇒ segélyek ill. vissza nem térítendő támogatásokat magába foglaló alapokból és 

⇒ hitelekből, amelyeket a piaci feltételek mellett nyújtanak a megfelelő pénzintézetek.  

 

A strukturális alapok, mint támogatások 7,7 milliárd ECU-t értek el, amely összeg 1996-ig 

megkétszereződött, vagyis 14,5 milliárdra növekedett. A regionális fejlesztési célokat 

támogató “Strukturális Alap” további három Alapra oszlik: az ERDF1, az EAGGF és az ESF 

európai alapra. 

 

Az ERDF alapja 45-48%-kal a legjelentősebb. Ennek felhasználásában a beruházási 

támogatás dominál (78-85%), a fejlesztési programok 22-15%, a tanulmányok támogatására 

0,3-0,2% jut. 

 

A beruházási támogatások háttérbe szorították, kiegészítő szerep betöltésére utalták a 

korábban szintén jelentős más jellegű regionális szabályozó eszközöket. Mindazonáltal egyre 

gyorsabb léptékű változások rögzíthetők a szabályozási elemek egymás közötti arányaiban, s 

                                                 
1Európai Regionális Fejlesztési Alap 
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nemcsak a változások ütemében, hanem természetében, tendenciájában is számottevőek az 

eltérések a 70-es évekhez viszonyítva. Általánosan jellemző, hogy a regionális politika 

költségvetési keretei átalakultak, valamint, hogy igen erős a befolyásoló hatása a közösség 

egységes regionális politikáját szolgáló irányelveknek, törvényeknek, integrációs fejlesztési 

alapoknak. 

 

A hitelpiaci és kamattámogatásokhoz kapcsolódó területi preferenciák lényegében kiegészítő 

eszközök. Ugyanez vonatkozik a klasszikus fiskális eszközökre is (területi típusú 

adókedvezmények, gyorsított amortizációs leírás). Végül a direkt munkahelyteremtést 

szolgáló kedvezmények is sokat veszítettek jelentőségükből. Különösen a nagyvállalatoknak, 

illetve ipari projekteknek nyújtott foglalkoztatási támogatást nyirbálták meg, mert az inkább 

magát a szervezetet és nem a foglalkoztatási célokat támogatta. 

 

A fejlett nyugat-európai országokban egyre inkább a regionális önfejlesztés 

munkahelyteremtő stratégiájára helyeződik a területi politika súlypontja. A tőkét csalogató 

különböző regionális támogatások ugyanis egyre kevésbé szolgálják a meglévő munkahelyek 

arányosabb területi szétterítését. Ezért inkább a helyi vállalkozások élénkítésével kapcsolatos 

törvénykezésbe foglalják bele a területi preferenciákat. Így a területfejlesztést, a helyi 

munkahelyteremtést szolgáló eszközök szervesen beépülhetnek a kisvállalkozások 

támogatási mechanizmusába. A szabályozás különbséget tesz a vállalkozások mérete és 

innovációs potenciálja között az ösztönzés mértékének megállapításakor. A beruházási 

támogatás - regionális eszközrendszeren belüli - aránynövekedése tehát nem a 

fontosságának, hanem inkább a többi eszköz (kedvezményes hitelek, adók) 

visszaszorulásának tulajdonítható. A 80-as évek első felében, különösen a szolgáltató 

szektorban és a kisvállalkozásoknál gyorsan növekedett a foglalkoztatás-bővítést ösztönző 

regionális eszközök népszerűsége, míg az évtized végére ez a támogatási forma is 

visszaszorult vagy beépült egy szélesebb körű komplex jellegű területfejlesztési beruházási 

alapba.  

 

Az EU országok regionális fejlesztési politikáját a 80-as években az eszközök számbeli 

szűkítése is jellemezte. Ennek megfelelően a beruházási kedvezményekre épülő támogatási 

politika is fokozatosan veszít korábbi jelentőségéből, s az ún. „puha” (soft) eszközökkel - 

technológiai transzfer, szabadalmak kedvezményes hozzáférhetősége, az általános üzleti 
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környezet, a piaci klíma javítása, pénzügyi szolgáltatások, tanácsadás - egészül ki a 

területfejlesztési eszköztár. 

 

A kritikus válságövezetek szerkezet-átalakítását szolgáló beruházási támogatás azonban nem 

tekinthető afféle ajándéknak, vagy amolyan talált pénznek a befektető szempontjából. A 

támogatandó területre tőkét vonzó pénzügyi eszköz igénybevételét ugyanis jól 

körülbástyázott felelősségi viszonyok határozzák meg, amelyek pontosan rögzítik a 

kedvezményre pályázó beruházóval szemben támasztott követelményeket, valamint az 

ellenőrzés, a számonkérés kritériumait. 

 

Fontos döntési elv a támogatás odaítéléséhez, hogy 

− az additív legyen, de nélküle a projekt nem valósulhatna meg, nem lenne finanszírozható; 

− térségfejlesztő hatású beruházást segítsen; 

− új munkahelyek jöjjenek létre, illetve a meglévők korszerűsödjenek általa; 

− a beruházási források döntő része ne a közpénzből (központi vagy helyi költségvetésből) 

származzon. 

 

A számonkérés kényszerítő hatását a támogatás felfüggesztése vagy megvonása biztosítja. A 

kedvezmény visszavonható, ha: 

− a projekt jövője kétséges, vagy túlzottan kockázatos üzleti szempontból; 

− a támogatás segítségével megvalósított beruházás eszközeit értékesítik; 

− a létrejött munkahelyek nem tarthatók fenn a pályázati kiírás szerinti periódusban; 

− alapvetően megváltozik a projekt mérete vagy jellege a támogatás futamideje alatt; 

− a vállalkozás felfutása jelentősen eltér az üzleti tervekben szereplő paraméterektől. 

 

A beruházási támogatások elérhetőségi kritériumai és esetleges visszavonásuk következetes 

szempontjai nem merevítik e szabályozási eszközt, hanem a meghirdetett területpolitikai 

céloknak az adott térség fejlettségéhez mérten viszonylag egyszerűen, jól átlátható s kellően 

hajlékony ösztönzési keretet nyújtanak. 

 

A tőkét vonzó, ösztönző rendszerek országonként eltérők, néhány országban a tőke grant 

rendszerében kedvezőbbek a feltételek a nyugat-európaihoz képest (a pályázati kiírásnak 

megfelelő jelentkezők automatikusan és viszonylag magas kedvezmény plafonhoz mérten 
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juthatnak a támogatásokhoz), de a megvalósuló projektek monitoringja is alaposabb, s így a 

számonkérés lehetőségei jóval nagyobbak. A regionális tőke grant szabályozásában markáns 

elmozdulás tapasztalható. Az automatikusan igénybe vehető területi kedvezményeket 

mindinkább kiszorítják az egyedi mérlegelést, döntést feltételező adminisztratív 

döntéshozatali formák. 

 

A regionális ösztönzők által érintett gazdasági tevékenységek szabályozásában nem voltak 

markáns változások az európai országok többségében. Mindenesetre a tercier ágazatok és 

különösen az innováció-orientált fejlesztés, a technikai színvonal korszerűsítése mindenhol 

nagyobb szerepet kapott. A támogatott projekt típusoknál több országban - az utóbbi években 

különösen - előnyben részesítették az új vállalatot alapító beruházásokat. 

 

A vállalati méret, ill. nagyság kérdése egyelőre még nem éleződött ki az európai regionális 

támogatási rendszereken belüli szabályozási konfliktusokban. A jövőt tekintve azonban - a 

regionális célokra fordítható források szűkülésével párhuzamosan - már jóval bonyolultabb 

döntési helyzetek adódhatnak. Nem beszélve arról, hogy az önfejlesztésre alapozó 

területfejlesztési stratégia kisvállalkozás-élénkítő elemei szembeállíthatók a 

nagyberuházások megnyerésére apelláló, regionális politikával. 

 

A területfejlesztési eszközrendszerek működtetésének talán legfontosabb feltétele a 

megfelelő területi lehatárolás. A lehatárolás szempontjaiként a távlati perspektívákat is szem 

előtt tartva célszerű figyelembe venni az EU cél és támogatási kritérium-rendszerét, ill. a 

területek kategorizálási rendszerét. Tudni kell, hogy a regionális fejlesztésre szánt 

pénzeszközök mindenkor nagyobb hányada azonban nem támogatás, hanem hitel formájában 

kerül felhasználásra, és azt is, hogy a támogatások és hitelek odaítélését egyeztetett elvek 

alapján, konkrétan meghatározott megoszlásban állapítják meg egy-egy régió vagy projekt 

esetében. Az Európai Beruházási Bank (EIB) forrásai nagyságuknál fogva a legfontosabb 

eszközök az EU regionális fejlesztési pénzügyi eszköztárában. Az EIB a nagy, látványos és a 

regionális fejlesztés szempontjából igen hatásos infrastrukturális beruházások mellett a helyi 

gazdaságok fejlesztésének egyre növekedő jelentőségű szektorát, a kis- és középüzemek tőke 

ellátását is szem előtt tartja. 
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A területi ösztönzők területi hatályát a legtöbb országban igyekeztek egységesíteni, ezért a 

különböző címen igénybevehető regionális kedvezményekhez a támogatandó területeken 

egyaránt - igaz differenciált mértékben - hozzá lehet jutni. Az más kérdés, hogy egy projekt 

általában nem részesülhet többféle regionális kedvezményben. 

 

A támogatási típusok, régiók, ágazatok, regionális problémák országonként is eltérő 

támogatást élveznek. Minden országban részletes és pontos előírások szabályozzák a 

kedvezményezett projekteket ill., hogy azok 

− induló vállalkozásokat segítők, 

− a vállalkozások terjedését, bővülését szolgálók, 

− a gazdaság regionalizálását és újjászervezését szolgálók, 

− a modernizációt segítők, 

− a térbeli áthelyezést (áttelepítést) segítők vagy 

− a gazdaság szerkezetváltását elősegítők. 

 

A támogatás mértékét befolyásoló három leglényegesebb tényező: az adózás, a visszafizetési 

feltételek és a költség szerkezet. Az utóbbi években növekvő támogatásban részesülnek a 

kisvállalkozások, az inkubátorházak, a szakképzési támogatások és az új regionális 

intézmények létrehozását segítő támogatások. 

 

A nemzetközi tapasztalatok és a területi feszültségek keletkezésének okai, a megoldás eddigi 

eredményei azt igazolják, hogy a gazdaságpolitikában fokozottabban kell figyelembe venni a 

területi dimenziót, a területi hatásokat, összefüggéseket és a területi fejlődés sajátos teendőit.

 

 

2. Hazai gyakorlat a támogatási rendszerekben 2

 

A területfejlesztésre szánt kormánypénzek szétosztásának mind erőteljesebb szempontja, 

hogy a támogatáshoz európai uniós források is társíthatók legyenek, illetve hogy az feleljen 

meg az EU elveknek. Ahhoz, hogy a hazai területfejlesztésre szánt összegeket bővíteni 

lehessen a strukturális alapokból származó támogatásokhoz, két területen szükséges 

változtatni, mégpedig ösztönözni kell a döntések regionális szinten való meghozatalát, illetve 

                                                 
2 Az új kormánypolitika és fejlesztési stratégia kibontakozásával várható a támogatási rendszer átalakítása. 
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az egyes beruházások helyett térségi programok kidolgozását és megvalósítását kell 

támogatni. 

 

Az első követelmény szervezeti részére vonatkozó feltétele megvalósult, hiszen a megyék 

összefogásával 1997-ben megalakultak a régiók, ugyanakkor regionális fejlesztési programot 

a régiók élén álló regionális tanácsok egyike sem dolgozott ki, sôt, sok esetben még a 

programot megalapozó koncepció elkészítéséig sem jutottak el. E nélkül viszont nem lehet 

helyi - azaz regionális szinten - delegálni a támogatások odaítélését. 

 

Ugyanúgy az egyes beruházások helyett térségi programok támogatására vonatkozó feltétel 

is megköveteli a regionális fejlesztési programok meglétét. Lényegében arra van szükség, 

hogy az egyes területeket - pl. az infrastruktúrát - fejlesztő központi alapok és 

célelőirányzatok bonyolult és sokszor kevéssé áttekinthető rendszerét egy területfejlesztési 

koncepcióba illesztett elosztási rend váltsa fel, amely teljesülésével a támogatási 

mechanizmus az uniós támogatások logikájához is illeszkedhet. Ezen túlmenően pedig azért 

is szükség van a szervezett szabályozási rendszer kialakítására, hogy ki lehessen küszöbölni 

az olyan eseteket, amikor is a „szemfülesek” az egyes kormányzati szervek által kiírt 

különböző pályázatokból nyerhettek forrásokat, míg mások így esélytelenekké váltak. 

 

Az összehangolás megteremtésére már történtek a központi kormányzat részéről 

intézkedések, éspedig az 1997. decembere óta érvényben lévő kormányhatározat formájában, 

amely kimondja, hogy a területfejlesztésre közvetlen hatást gyakorló központi támogatások 

pályázati feltételeit egyszerre kell meghirdetni, és a területfejlesztési tanácsok saját 

hatáskörben kiírt pályázataikat ezekkel kell, hogy egyeztessék. A pályázónak elegendő 

csupán az egyik kiíróhoz eljuttatni az igényeit. Ezáltal leegyszerűsödik a forrás elnyerésének 

adminisztratív része, s ugyanakkor a különböző alapok, támogatások kezelői egymásról 

tudva hozhatják meg döntéseiket. Ugyanakkor az egyes szakmai kérdésekről való döntések 

továbbra is a szaktárcák kompetenciájába tartoznak, a területfejlesztési tanácsok ezeket nem 

veszik át.  

 

A folyamatot tovább segíti a regionális programok elkészítése, melyre az Országos 

Területfejlesztési Tanács idén júniusban kiadott határozatában saját központi keretéből 437 

millió Ft-ot bocsátott a regionális fejlesztési tanácsok rendelkezésére. Így esély van rá, hogy 
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a jövő évre elkészüljön a kormányzati támogatások folyósításának feltétele, a fejlesztési 

koncepció. 

 

 

3. Területi politikák, tervek, projektek szerepe a kistérségi fejlesztések szolgálatában 

 

A kistérségi folyamatok, növekedés és strukturális átalakulás, a modernizáció - amint azt az 

EU országok példája is igazol - stratégiák, területfejlesztési programok, regionális és helyi 

tervek, projektek és megvalósíthatósági tanulmányok nélkül nem valósíthatók meg. 

 

Országos, regionális és helyi tervek az utóbbi években nem, vagy elégtelen számban 

készültek. A „terv” szó pejoratív értelmezést kapott, pedig a területfejlesztési és rendezési 

tervekre égetően szükség van. Sajnálatosan alacsony színvonalú Zirc és környékének 

„tervellátottsága” is, hiányoznak az alapinformációk és jövőképek. A regionális és helyi 

célok megfogalmazása, az eszköz- és intézményrendszer kiépítése ezért sok esetben 

ötletszerű. A térségi és helyi fejlesztési stratégiák hiányát ill. elégtelenségét sürgősen pótolni 

kell, ugyanis ennek hiányában utat törnek a spontán folyamatok és az átgondolatlan 

fejlesztések, amelyek összességükben vezethetnek el a térségi feszültségek erősödéséhez. 

Ezek készítéséhez szükséges állami, önkormányzati, PHARE és más pénzek koordinációját 

sürgősen pótolni kell. 

 

4. Gazdasági alapok, pénzeszközök és szabályozók 

 

Az átfogó, az ágazati és a területi szerkezet-átalakítási stratégia feltételezi egy összehangolt 

kormányzati és térségi erőforrásrendszer működését. 

 

A fejlesztési program gazdasági és pénzügyi megalapozásának feltételrendszere országosan 

és regionálisan sem alakult ki, ill. rendkívül változatos feltételei működnek. Egyértelművé 

vált az is, hogy az önkormányzati eszközök kistérségi problémák kezelésére önmagukban 

elégtelenek és a pályázati rendszerek révén megszerezhető költségvetési, továbbá PHARE 

támogatások sem biztosítják a stratégia tervek és operatív programok finanszírozhatóságát. 
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Ezért a kistérség fejlesztési programjában foglaltak megvalósítását segítô speciális pénzügyi 

eszközrendszer kiépítését javasoljuk. Olyan - a térségi társulás által létrehozandó - kistérségi 

alap létrehozását kezdeményezzük, amely Zirc és kistérségében is az országos és megyei 

gazdasági és területi politikával összehangolt, de a felelősséget felvállaló helyi szintre helyezi 

− a térségi problémák megoldása szempontjából legfontosabb feladatok ill. fejlesztések 

támogatását, 

− garanciák nyújtását, helyi és kistérségi körben az új munkahelyek létesítése és piacképes 

fejlesztési célok támogatására. 

 

Több kistérségi fejlesztés azért hiúsult meg, mert az önkormányzatoknak nem áll módjában 

segíteni a fejlesztőket a kezdeti nehézségeken felmerülése során, arról nem is beszélve, hogy 

csak sokcsatornás finanszírozással megvalósítható ipari vagy vállalkozó parkok 

előkészítésének és realizálásának pénzügyi feltételei is így realizálhatók a legkedvezőbben. 

 

A kistérségi alap működésére irányuló javaslatunk abból a feltételezésből indul ki, hogy  

− a helyi feltételek (sajátosságok) érvényesítése új tartalékok forrásává válik a terület 

átalakításában és modernizációjában, erősödik a decentrum, ill. az önkormányzati 

felelősség, 

− az alap elősegíti a térségbe összpontosuló vagyoni javak (vagyontulajdonosok és 

használók) működésbe hozását, és más külföldi és belföldi működő tőke bevonását, 

hiszen a térség tőkével és nemcsak „adottságokkal” tud beszállni a regionális üzletekbe, 

végül 

− az alap révén felgyorsulhat a térségi érdekek összehangolódása és a mainál hatékonyabb 

térségi érdekkapcsolat kialakulása. 

 

A kistérségi alap működése bátorítaná az önkormányzatokat a gazdálkodó szervezeteket, 

bankokat és vállalkozókat koncessziós kötvény-kibocsátások kezdeményezésére, a fejlesztési 

programok, projektek, akciók helyi pénzeszközökkel is támogatott finanszírozására. 

 

A térségi alap forrásait a befizetett tagdíjak, a helyi önkormányzatok által átadott források, a 

gazdálkodó és egyéb szervezetek által az alapba befizetett pénzeszközök teszik ki. 

 

Ezen túlmenôen bevételnek tekintendôk: 
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− az alapító tagok és a társult tagok elôbb említett befizetéseken felüli teljesítések, 

− a külföldi és belföldi jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, 

szervezetek, természetes személyek által az alap javára teljesített befizetések, 

− a megszerzett vagyoni értékű jogok elidegenítésébôl származó összegek, 

− a letéti számla kamatai és egyéb tôkejövedelmei, 

− a támogatást igénylô pályázók által fizetett pályázati díjak, 

− az alap számára teljesített visszafizetések és ezek járulékai, stb. 

 

 

5. Tájékoztatás és információ, mint a térség fejlesztését szolgáló rendszer egyik eszköze 

 

Korunkra jellemző általában is az információ jelentőségének növekedése. A kistérségi 

folyamatok átlátása, „kézben tartása” és a jövőképének formálása nem képzelhető el a 

szereplők magas szintű és folyamatos tájékozódása nélkül. A tájékozódás és az információ 

természetesen akkor eredményes, ha a lényegi változásokról és naprakészen áramlik. 

 

A térségi stratégia kiemelkedően fontos eleme, egyben eszköze egy korszerű kistérségi 

információs rendszer kiépítése és működtetése. Az önkormányzatok és vállalatok, 

vállalkozók közötti, az intézmények és az önkormányzat közötti, a településközi, a 

vállalatközi információs áramlás ill. áramoltatás lehetővé teszi a térségi kapcsolatok, 

együttműködés, koordináció és integráció akcelerátor és multiplikátor hatásának révén új 

értékek létrehozását a kistérség szellemi és anyagi modernizációját. 

 

Célszerű tehát létrehozni egy olyan információs rendszert, amely segítséget tud nyújtani a 

BÖSZ-nek ill. valamennyi önkormányzatnak a térség (települések) életét befolyásoló 

tényezők minden vonatkozásában. Olyan rendszer, amelyben a térség minden települését 

érintő, minden nyilvánosságra került információ adattárban való elhelyezésre kerülne, és 

ezáltal a felhasználók rendelkezésére állna. 

 

A kistérségi információs rendszerben kulcsszerepe van  

• a helyi erőforrások adattárának, amely a kistérség egészére és településenként is 

tartalmazza a természeti, a demográfiai, a gazdasági, az infrastrukturális és a szervezeti 

erőforrásokat,  
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• a befektetési lehetőségek adattárának, amely a térségi, települési és akció területi-, 

telephelyi szintek piaci-fejlesztési adatállományt rögzíti, 

• turisztikai adattárnak, amely naprakész információt nyújt a térség idegenforgalmi 

látványosságairól, rendezvényeirôl, a szállás és étkezési lehetôségekrôl, pontos térképpel 

szolgál a gyalogos, kerékpár- és lovastúra útvonalakról, 

• egy ún. INTERHÍR rendszer, amely minden térségközi és településközi információt 

tartalmaz.  

 

Az egyes adattárak területenként-településenként, ágazatok szerint, valamint ahol erre 

lehetôség nyílik, idôbeni ütemezés alapján csoportosítják az információkat, melyek 

folyamatos ellenôrzése és korrigálása mindenképpen szükséges. 

 

Területi bontás szerint  

− az egész térséget vagy településcsoportokat, 

− csak egy települést érintő információk  

találhatók. 

 

Ágazati bontás szerint mindenképpen javasolt 

− a gazdaság szerkezetére vonatkozó információk, ezen belül: ipartelepítési, fejlesztési 

információk, vállalkozásokról szóló információk, mezőgazdasági és kereskedelmi-

szolgáltatói, valamint turizmusra vonatkozó információk; 

− oktatás jellegét érintő információk, mint: a szakképzés és továbbképzés, valamint a 

nyelvoktatás és egyéb tanfolyamok információi,  

− szociális intézményhálózatra vonatkozó információk, éspedig: az egészségügyet, a 

kultúrát, a sportot érintők, 

− pénzintézetekre vonatkozó információk és  

− a hálózati infrastruktúrára vonatkozó információk 

tárolása. 

 

Időtartam szerint megkülönböztethetôk 

− rövid távú (egy-két év átfutású), 

− közép távú (három-hét év átfutású), 

− hosszú távú (nyolc-tizenöt év átfutású), 
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− időtáv nélküli információk. 

 

Az adattárak működésének feltétele, hogy az alapvető technikai feltételek rendelkezésre 

álljanak. Ez könnyen áthidalható, mivel a térség településeinek többségében van számítógép, 

amely fejlesztéssel térségi hálózattá alakítható. 

 

 

6. Javaslatok az intézményrendszer fejlesztésére 

 

A térség fejlődésének egyik kulcskérdése, milyen módon és mértékben sikerül felkészíteni a 

térséget a változásokra és milyen mértékben sikerül, ill. sikerül-e a szereplők - változásokra - 

reagáló képességének fejlesztését megvalósítani. 

 

Tekintettel a területfejlesztésről és a területrendezésről elfogadott törvényben foglaltakra és a 

térség sajátosságaira, az intézményrendszer fejlesztésére az alábbi javaslatot tesszük. 

 

Elsôként javasoljuk Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége minél több tagokkal történô 

megerôsítését, valamint a menedzserszervezetének és hálózati egységeinek megerősítését, 

tevékenységi körének és befolyásának növelését, a Szövetség működési és szervezeti 

szabályzatának újragondolását.  

 

A Szövetség szerepének erôsítése a térségi fejlesztési folyamatokban és koordinációs 

tevékenységének hatékonyabbá tétele érdekében megkívánja a szervezet tőkéjének növelését 

pénzbeli és apport részvétel formájában, amelyet növekvô volumenű szellemi apporttal is 

bôvíteni javasoljuk.  

 

A Társaság kistérségen belüli, térségközi, megyei és országos kapcsolatainak számítógéppel 

támogatott rendszerét is ki kell építeni. 

 

A BÖSZ új tevékenységi köreként javasoljuk létrehozni a “Üzleti Centrumot”, amely 

összefogva a vállalkozásfejlesztési szervezettel összefogva az üzleti élet tájékozódási és 

tájékoztatási centrumként szervezné a “kistérségi biznisz”-t. 
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A korábbiakban már említett képzési központ és turisztikai hálózat kiépülése középtávon is 

csak részeredményekkel kecsegtet. Ezért néhány további javaslat is megfogalmazódhat. 

 

Így megfontolásra javasoljuk egy 

− INKUBÁTORHÁZ ÉS INKUBÁTOR MŰHELYLÁNC és 

− KERESKEDŐHÁZ  

létrehozását. 

 

a.) A területfejlesztés intézményei közül elsôk között említhetô egy inkubátorház és 

inkubátor műhelylánc kiépítésének támogatása. 

 

A kistérség modernizációjának felgyorsítása érdekében kulcsfontosságú feladatnak látszik az 

inkubátorműhelyek telepítési és finanszírozási tervének elkészítése. Javaslatunk arra irányul, 

hogy a „műhelylánc” létrehozását külföldi, ki nem használt hitelforrások igénybevételével 

létrehozható. Az európai uniós és ezen belül egyes országok (pl. svéd, német, norvég stb.) 

hitelkereteibôl és az onnan behozott, korszerű szerszámokkal felszerelt, a műhelyekben 

elôállított termékekkel és a türelmi idô letelte után törlesztett hitelforrásokból olyan termelô 

és szolgáltató egységek létrehozását javasoljuk, amelyek garantálják a piacképes, magas 

termékminôséget, és hozzájárulhatnak egy új típusú, decentralizált termelô-szolgáltató 

szektor kiépüléséhez is. 

 

b) A térség átalakítása és piaci rendszer keretei közti kibontakoztatása új típusú szervezeti 

forma, a kereskedőház térségi piaccentrum létesítését sürgeti. A nemzetközi és az ország több 

részében születő innovációs eredmények azonnali bevezetése az élet minden területén, a 

térség fejlesztési és rendezési feladatainak koordinálása, az új háttérgazdaság szükséges 

megalapozása, a nemzetközi és hazai tapasztalatcsere szervezése, a térség vesztésre állásából 

„követővé”, hosszabb távon pedig „vezetővé” válása a KERESKEDŐHÁZ alapvető feladata.  

 

Az alábbi tevékenységek kereskedôházba való tömörítése látszik mindenekelőtt sürgetőnek: 

− a perspektívában gondolkodó társadalmi háttér és innovációs kapcsolatrendszer kiépítése, 

általában az innovációs folyamatok elősegítése; 

− a térség kereskedelmi, marketing tevékenységének szervezése; 
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− a modernizáció és a nemzetközi tapasztalatok átvételére és terjesztésére szolgáló 

környezet építése. 

 

A kereskedőház révén megvalósulhat a kistérség termelőinek és forgalmazóinak összefogása, 

a termelői kapacitások feltárása, a kereslet áttétel nélküli megjelenítése. A kereskedőház a 

kistérség árutőzsdéjeként is működhet, nyitottan a szomszédos kistérségek, a megye és a 

régió felé is. 

 

A kereskedôház működéséhez mindenekelôtt: 

− át kell világítani a kistérség piaci szereplőit,  

− fel kell mérni az igényeket, 

− fel kell mérni a termelői kapacitásokat, 

majd az információk felhalmozás alapján létre kell hozni a tájékoztatási központot - a 

kereskedőházat, ami árutőzsdeként is működik. Ennek részeként meg kell teremteni a piaci 

intézményrendszer eme kereslet-kínálat ütköztető fórumát. 

 

 

 

IV.  A TÉRSÉGFEJLESZTÉS HELYI FELADATAI 

 

1. Általános követelmények 

 

A térség gazdaságát a speciális földrajzi és geológiai viszonyok révén a fakitermelô és 

feldolgozó ipar, néhány kisebb élelmiszeripari feldolgozó üzem működése, a fokozatosan 

csökkenô ütemű bányászat, valamint a térség nagyobb részén a hűvösebb és csapadékosabb 

éghajlatot kedvelô növények termesztése és állattartás jellemzi. A visszafogott termelést 

egyrészt a 90-es évek elején lezajlott gazdasági szerkezetváltás jelenleg is érezhetô hatásai, 

másrészt az innovációt gátló intézményi és infrastrukturális ellátottság alacsony színvonala, 

harmadrészt pedig a térségi folyamatok irányítását és pozitív irányú befolyásolását végzô 

menedzser tevékenység nem eléggé hatékony szintje okozza. 

 

Általános követelményként fogalmazódott meg az egyes települések részérôl - az egész 

térséget érintô - problémák megoldása, úgy mint: 
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⇒ helyi vállalkozásbarát politika szerepének növelése – a vállalkozások támogatási 

rendszerének kiépítése a vállalkozók pályázati összegének (önrészének) adóból történô 

leírásának lehetôvé tételével, a beruházások megkezdése elôtt széleskörű információ 

szolgáltatás nyújtásával, stb. 

⇒ a humán erôforrás fejlesztési feltételeinek megteremtése – lobbizás új munkahelyek 

teremtéséért a térségben, illetôleg az ingázók munkahelyi elérhetôségének biztosítása, 

valamint a középfokú szakképzés és továbbképzés lehetôségeinek bôvítése, új képzési 

formák (pl. távoktatás) bevezetése, és a nyelvoktatás szerepének erôsítése; 

⇒ a környezeti ártalmak csökkentése – az illegális hulladék-lerakók végleges felszámolása, 

a térségi hulladék gyűjtésének, tárolásának és feldolgozásának megszervezése, a 

regionális szennyvízhálózat kiépítése, illetôleg helyi szennyvízgyűjtôk és -tisztítók 

felállítása, a közlekedés (kiemelten a 82-es fôút), a műtrágyázás és az állattenyésztés 

káros hatásainak minimális szintre való csökkentése; 

⇒ az infrastrukturális feltételek javítása – egyrészt a befektetéseket vonzó pénzintézeti és 

egyéb szolgáltatási hálózat kiépítése, másrészt a térségi gázhálózat kiépítése, a közutak 

állapotának javítása és új közutak bekapcsolása a hálózatba, valamint az áramszolgáltatás 

minôségi és mennyiségi fejlesztése, és a települések többségét érintô belvízelvezetés 

problémájának megoldása; 

⇒ a turizmus gazdasági szerepének erôsítése – a fogadási feltételek javításával, illetôleg a 

programok skálájának bôvítésén túl a vonzerôk menedzselésérôl és folyamatos, naprakész 

információ nyújtásáról való gondoskodásával; 
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2. A településfejlesztés feladatai 
 
B A K O N Y B É L  
 
a) Prioritást élvező területek 
 
Bakonybél számára a fejlôdést, az elôbbre jutás lehetôségét két terület hordozza: a faipari 
tevékenység és a turizmus fejlesztése. Mindkét terület rendelkezik az alapfeltételekkel, 
hatékonyabb lobbizás, pályázatokon való részvétel révén nagyobb esélye van a településnek a 
beruházásokhoz való források hozzájutására. 
 
b) Térséget érintő fejlesztések 
 
• infrastrukturális fejlesztések – mint a bakonyi települések többségében, a településen is 

szükségessé vált a villamos vezetékek korszerűsítése ill. kapacitásának növelése, 
valamint a szennyvízhálózat és helyi tisztító kiépítése; szintén igény merült fel a meglévô 
kábel-tv hálózat rácsatlakozásának biztosítására a zirci központi egységre; a turizmus 
fejlesztése és a fafeldolgozó üzemegység zavartalan működése megkívánja az egyes 
útvonalak, mint a Herenddel való kapcsolat kialakítása, ill. a települést elkerülô útszakasz 
kiépítése a faipari tevékenység megkönnyítése és a település életének zavartalansága 
biztosításához. Ehhez kapcsolódva szükséges kerékpár útvonalak kijelölése és 
karbantartása is (konkrétan Farkasgyepü, Németbánya felé, amely biztosítaná a 8-as úttal 
való közvetlen kapcsolatot, s amely télen sífutó pályaként is szolgálhat). A látogatók 
fogadására mindenképpen szükséges apartmanok és vendéglátóhelyek, valamint a 
szórakozási lehetôségek (pl. teniszezés, minigolf, stb.) fejlesztése, illetôleg egy halastó 
kialakítása is, amely mellett akár kisebb kemping is létrehozható lehetne. 

 
 
c) Településre vonatkozó fejlesztési célok 
 
• iparfejlesztés – a meglévô fakitermelô és fűrészüzemhez kapcsolódva javasolt egy 

feldolgozó és a fahulladék újrahasznosító üzem alapítása, amely kiterjed a bútoron kívül 
egyéb termékek gyártására is (pl. farostlemezek, utcabútorok, berendezések irodák, 
tornatermek, játszóterek számára, ajándéktárgyak, stb.) 

• mezôgazdaság fejlesztése – a település erdôs területei kiváló lehetôséget biztosítanak 
gyógynövények és bogyós gyümölcsök gyűjtésére vagy akár a termesztés 
megszervezésére is. Ezzel Bakonybél kapcsolódhatna az egész térséget érintô 
gyógynövény- és bogyós gyümölcs feldolgozó hálózatba - a belsô és külsô felvevô piac 
egyaránt korlátlan! 

• turizmus fejlesztése – a meglévô magánlovarda ismertségének fokozásával és a fogadó 
képességének fejlesztésével (szállás és vendégfogadás lehetôségei, lovas iskola 
szervezése, stb.) beindítható a lovasturizmus a településen, amely összeköthetô a 
környezô településekkel is. Emellett a téli sportok kedvelôinek a meglévô és új 
túraútvonalak erre alkalmassá tételével sífutó útvonalak kialakítása is javasolt, valamint 
lehetôség szerint szánkózásra és síelésre is alkalmas kisebb pálya kialakítása is.  
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B A K O N Y G Y I R Ó T  
 
 
 
a) Prioritást élvező területek 
A település fekvése - Veszprémvarsányhoz való közelsége - és táji adottságai - jó minôségű 
termôföld, melegebb éghajlat - a mezôgazdasági tevékenység nagyobb méretekben való 
folytatására és egy „szolidabb” mértékű idegenforgalom bonyolítására ad lehetôséget. 
 
 
b) Térséget érintő fejlesztések 
 
• infrastruktúra fejlesztése – a Veszprémvarsánnyal való összekötô út kialakítása, amelyet a 

már meglévô másfél km-es földút burkolása jelent - ezzel a település közvetlen 
kapcsolatot teremthet a 82-es fôúttal; ezenkívül az ún. „pincesori út” beburkolása - 
jelenleg földes út - szintén nagy jelentôséggel bír, mivel Bakonyszentlászló felé is 
megkönnyíti a közlekedést. Emellett térségi jelentôségű a település rácsatlakozása a 
kiépülô szennyvízhálózatra. 

 
 
c) Településre vonatkozó fejlesztési célok 
 
• mezôgazdaság fejlesztése – a jelenlegi gyümölcs- (szilva, alma, barack és szôlô) 

termesztés feltételeinek javítása és az értékesítés és feldolgozás (mélyhűtött termékek, 
dzsemek, konzervek, bor, stb.) megszervezése a térségben folyó tevékenységhez való 
szorosabb kapcsolódás által. 

 
• turizmus fejlesztése – az Ördögréten már hagyománnyá vált sátortáborok mellett 

gyalogtúrák, közös rendezvények szervezése mindenképpen kívánatos, pl. 
képzôművészeti kiállítások és vásárok - kerámiák készítése -, kézműves táborok 
szervezése, valamint kuriózumként más településekre látogató jómódú külföldi és 
belföldi vendégeknek (pl. vadásztársaságok) borút szervezése az említett pincesorra.  

 
• infrastruktúra fejlesztése – a helyi kábel-tv rendszer kialakítása mindenképpen javasolt, 

valamint a gázhálózatra való rákapcsolódás szintén jogos igényként merült fel. 
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B A K O N Y N Á N A  
 
 
 
a) Prioritást élvező területek 
Bakonynána elsôsorban az idegenforgalomból és a mezôgazdasági, valamint kisipari 
tevékenységének fejlesztésébôl profitálhat, mindhárom gazdasági területre vonatkoztatva a 
környékbeli településekkel való szorosabb együttműködés kiépítését és ápolását.  
 
 
b) Térséget érintő fejlesztések 
• mezôgazdasági fejlesztések – az olajos növények termesztése lehetôséget ad a 

feldolgozás feltételeinek megteremtésére, akár az egész térséget befogó gyűjtôhálózat 
kiépítésével és egy feldolgozó - olajsajtoló - üzem létesítésével. 

 
 
c) Településre vonatkozó fejlesztési célok 
• iparfejlesztés – az ÁRT-ben kijelölt, még hasznosítatlan ipari területeken mód nyílhatna a 

hagyománnyal rendelkezô, mára azonban megszűnt kisipari tevékenységek, mint a 
szövôipar újra letelepedésére. 

 
• turizmus fejlesztése – a meglévô malom épületének pihenôházként és vendégfogadóként 

való hasznosítása kívánatos; emellett pedig a római fürdô látogatói kényelmének javítása 
padokkal és pihenôhelyekkel, tábortűz rakására való lehetôségekkel és természetesen a 
helyszínen szervezett közös rendezvényekkel, szabadtéri mulatságokkal. 

 
• infrastruktúra fejlesztése – a település külterületén - Galya és Dudari vízfolyás között - 

található üdülôtelkekként kijelölt terület víz-, villany- és szennyvízhálózatba, valamint a 
közúthálózatba való bekapcsolása a telkek hasznosítása szempontjából mindenképpen 
szükséges; a településen a korszerűtlen villamos vezetékek javítása és a kapacitás 
növelése szintén fontos feladat; javasolt a települést elkerülô útszakasz mielôbbi 
kialakítása az erdészet által is igénybevett fôút tehermentesítése céljából, valamint a 
belterületi utak zsákutcáinak megszüntetése. A környezô településekkel való kapcsolat 
kialakítása Tés és Jásd irányában javasolt, az elôbbi meglévô útszakasz közúttá való 
nyilvánítást kíván meg, Jásddal pedig egy mindössze 2,6 km-es útszakasz kiépítésére van 
szükség. 
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B A K O N Y O S Z L O P  
 
 
 
a) Prioritást élvező területek 
A település jelenleg térségi szinten jelentôs ipari bázisként működik a bauxitbánya révén, 
ugyanakkor egy területre való koncentrálás hosszú távon nem eredményezhet komolyabb 
fejlôdést. Ezért szükséges az idegenforgalom (Csesznek közelsége, a táji adottságok) és a 
mezôgazdaság egyes területei fejlôdésének ösztönzése. 
 
 
b) Térséget érintő fejlesztések 
• infrastruktúra fejlesztése – útvonalhálózat fejlesztése, éspedig 
 

− Bakonyoszlop és Csatka települések közötti útszakasz 
kiépítése, mellyel lehetôség nyílik a település számára 
Komárom-Esztergom megyei településekkel való kapcsolat 
kialakítására; 

− a vámhegyi dűlôút feljavítása illetve kerékpárút kialakítása 
ezen a szakaszon, mely összekapcsolja a települést 
Csesznekkel és Bakonyszentkirállyal; 

− a fôútvonal és külterületi utak minôségének feljavítása; 
 
 
c) Településre vonatkozó fejlesztési célok 
• ingatlanhasznosítás – a kihasználatlan terménytároló és szárító több befektetési 

lehetôséget is rejt magában: működhetne újra tárolóként, amennyiben a környékbeli 
településekkel összefogva igénybe vennék, baromfi feldolgozóként való átalakítására is 
van lehetôség, ehhez azonban szintén térségi szervezôdésre lenne szükség az 
állattenyésztés zavartalanságának és a folyamatos piacra való szállításának 
biztosításához, illetôleg használatba lehet venni az ingatlant szervizállomásnak vagy 
gépműhelynek mezôgazdasági gépek számára. 

 
• idegenforgalom fejlesztése – a település a térség egyik speciális idegenforgalmi 

központjává válhatna a sövénykúti kastély beszervezésével egy oktató-üdülô központtá 
való átalakítása révén, speciálisan a süket gyermekek részére, amely nemcsak az 
érintettek számára nyújthat képzési és pihenési lehetôségeket, hanem biztosíthatja a 
hozzátartozókkal való közös programok és szállás feltételeit is.  
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B A K O N Y P É T E R D  
 
 
 
a) Prioritást élvező területek 
 
A település ipari és mezôgazdasági, valamint szakértelemmel bíró munkaerô lehetôségei 
megfelelôek a fejlôdés növeléséhez, ami igazán hiányzik, az a határozottság és az ötletek 
megvalósításának igénye, a lakosság és a vállalkozók az ösztönzése. 
 
 
b) Térséget érintő fejlesztések 
 
• infrastruktúra fejlesztése – Lázival való összekötô út kiépítése a szorosabb kapcsolat 

kialakítása céljából fontos feladat; a szennyvíz- és gázhálózatba való kapcsolódás 
középtávon szintén megvalósítandó cél a kényelem és a környezet további károsításának 
megakadályozása szempontjából. 

 
 
c) Településre vonatkozó fejlesztési célok 
 
• infrastruktúra fejlesztése – hiányzik a településrôl a telefonhálózat, ennek mielôbbi 

kiépítése fontos feladat; a helyi hulladék elhelyezés és tárolás szintén megoldatlan, a 
lakosság illegális szemét-lerakóhelyének felszámolása és a hulladék elszállításának 
megszervezése sürgôs megoldást kíván meg. Az úthálózat fejlesztése szempontjából a 
települést és a sertéstelepet, illetve a vasútállomást összekötô útszakasz burkolása 
jelölhetô meg beavatkozásra váró feladatként.  

 
• idegenforgalom fejlesztése – annak ellenére, hogy a település a 82-es út mentén fekszik, 

nem jellemezhetô jelentôsebb turista forgalommal bíró helyként, csupán átutazásra veszik 
igénybe. Az átutazó vendégek megállításához mindenképpen szükséges vendéglátó 
helyek és programok szervezése ill. a meglévôk számának bôvítése. A helyi és 
környékbeli lakosság közérzetének javításához szükséges az ifjúsági klub rendbe tétele, 
amely szintén alkalmassá tehetô különbözô klubok, szakkörök és vásárok rendezésére. 
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B A K O N Y S Z E N T K I R Á L Y  
 
 
 
a) Prioritást élvező területek 
 
Bakonyszentkirály idegenforgalmi és mezôgazdasági szempontból egyaránt remek 
adottságokkal bír, a fejlôdését mindenekelôtt a helyi vállalkozók hatékonyabb ösztönzése, az 
önkormányzat működése és támogatása lehetôségeinek növelése jelentheti. Ezen 
követelmények azonban túlmutatnak a településen, a térség egészén egyaránt. 
 
 
b) Térséget érintő fejlesztések 
 
• infrastruktúra fejlesztése – Bakonyszentkirálytól Dudaron és Nagyesztergáron keresztül 

menô zirci útszakasz felújítása sürgetô feladat; ezen túlmenôen pedig a hulladék 
elhelyezése és feldolgozásának feltételei megteremtése kiemelés nélküli is megoldásra 
vár.  

 
 
c) Településre vonatkozó fejlesztési célok 
 
• iparfejlesztés – a környéken található erdôségek jó lehetôséget biztosítanak hasonlóan 

több bakonyi faluhoz a fakitermelés és feldolgozás, késztermék-gyártás nagyüzemi 
feltételeinek megteremtéséhez. 

 
• mezôgazdaság fejlesztése – javasolt a környéken megtermô ill. termeszthetô 

gyógynövények gyűjtése és feldolgozásra, fogyasztásra való elôkészítése, valamint a 
rostlen nagybani termesztése feltételeinek kialakítása, amely magában foglalja már a 
feldolgozás és az értékesítési csatornák felkutatását, a fogadás folyamatos biztosítását. 

 
• idegenforgalom fejlesztése – a jó adottságokkal rendelkezô településen mindenekelôtt a 

fogadó képesség - a felszereltség és ellátási intézmények (szállás, vendéglátóhelyek, 
elérhetôség megkönnyítése) feltételeinek kialakítása szükséges, ezen túlmenôen pedig 
programszervezéssel és a programokról való tájékoztatás, információ szolgáltatás 
megszervezésével várható nagyobb turistaforgalom megindulása. A programok 
megrendezésénél a környezô települések -Csesznek - bevonása kiemelten ajánlott. 
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B A K O N Y S Z E N T L Á S Z L Ó  
 
 
 
a) Prioritást élvező területek 
 
A településnek fejlesztési irányként a mezôgazdasági és erdôgazdálkodási tevékenységekkel 
kapcsolatos ipari bázis erôsítését és a kiránduló-programlátogató turizmus mellett a hosszabb, 
helyben eltöltött pihenôidôt lehetôvé tévô akciók (pl. hosszabb lovastúrák, kerékpár- és 
gyalogtúrák, kempingezési lehetôség, táborok és versenyek szervezése, stb.) feltételeinek 
kialakítását érdemes megfontolnia. 
 
 
b) Térséget érintő fejlesztések 
 
A leépülô félben lévô iparágak (bauxitbánya Fenyôfôn, megszűnt téglagyár, csökkenô 
termelékenységű erdészet) miatt növekvô igény van új munkalehetôségek teremtésére. 
Lehetôség nyílt a település számára a gyôri vasútvonal meghosszabbítására egészen 
Bakonyszentlászlóig, amely az ingázást teszi lehetôvé a környezô településekrôl is. 
 
 
c) Településre vonatkozó fejlesztési célok 
 
• ingatlanhasznosítás – a meglévô üresen álló helyiségek, mint például az ÁFÉSZ áruház 

felsô szintje alkalmas lehet pl. kiállítások fogadására, klubhelyiségként vagy szakkörök 
otthonaként való üzemeltetésére, esetleg összejövetelek vagy a hidegebb hónapokban 
közösségi rendezvények megszervezésére; a magtárépület üzemeltethetô mezôgazdasági 
tárolóhelyként vagy szárító-feldolgozóként a gyógynövények és bogyós gyümölcsök 
részére - kooperáció kialakítása esetén Fenyôfôvel. A szeszgyár átalakítható a 
bioműanyag gyártás feltételeinek megteremtésével (folyamatos burgonya beszállítás, 
gépsorok és liszensz beszerzése, felvevô piac feltérképezése) gyártóüzemmé. 

• mezôgazdaság fejlesztése – hagyománya van, ezért érdemes lenne újra bevezetni a 
nyúltenyésztést és egyéb kisállat (pl. juh és kecske) tenyésztés feltételeinek 
megteremtését, a felvásárló piac megszervezését, és esetleg a helyi feldolgozás kereteinek 
kialakítását is. 

• turizmus fejlesztése – a gazdag programlehetôséghez a fogadó képesség, mindenekelôtt a 
vendéglátóhelyek számának növelése kívánatos, emellett pedig a jobb marketing és 
információ nyújtás az idelátogató vendégek számára. 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 



Zirci Kistérség - HOSSZÚ TÁVÚ KISTÉRSÉG-FEJLESZTÉSI PROGRAM 75

B O R Z A V Á R  
 
 
 
a) Prioritást élvező területek 
 
Borzavár gazdasági szerkezete mindenekelôtt a mezôgazdaságra, ezen belül a 
tejelôtehenészet és a takarmánynövények, valamint a burgonya termesztés zavartalanságának 
biztosítására, illetve a turizmus egyes ágainak továbbfejlesztésére ad lehetôséget. 
 
 
b) Térséget érintő fejlesztések 
 
• mezôgazdasági fejlesztések – az említett burgonya az élelmiszeripari beszállítás mellett 

kiemelt fontosságú a bioműanyag elôállításában, amely lebomló, ugyanakkor jól 
formázható és kezelhetô tulajdonságával remek lehetôséget biztosít az élelmiszerek 
csomagoló anyagaként való felhasználására. A település az alapanyag folyamatos 
biztosításával szállhat be a térségi hálózatba. 

 
 
c) Településre vonatkozó fejlesztési célok 
 
• idegenforgalmi fejlesztések – a vendégek fogadási feltételeinek biztosítása, mint egy 

panzió, illetve a falusi turizmus kiadó szobáinak számának növelése, valamint étterem, 
presszó kialakítása kiemelt feladat. A településen keresztül halad az országos kék 
túraútvonal, így nagyobb túrázó, táborozó csoportok fogadására kemping vagy 
turistaszállás kialakítása szintén javasolt. 

 
• infrastruktúra fejlesztése – a belterületi utak és járdák helyrehozatala, felújítása; a 

gázhálózatba való bekapcsolódás javasolt, valamint igény merült fel a meglévô kábel-tv 
helyi stúdióval való kiegészítésére és a zirci kábelhálózatra való rákapcsolódásra. 
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C S E S Z N E K  
 
 
 
a) Prioritást élvező területek 
 
Csesznek elsôdleges és kiemelt fejlesztési lehetôsége a Vár, mint történelmi emlékhely és a 
hozzá kapcsolható rendezvények feltételeinek megteremtése (kiemelten a tulajdonviszonyok 
és jogkörök tisztázására van szükség). Emellett még egyes mezôgazdasági termékek 
nagybani termesztése is lökést adhat a fejlôdésnek. 
 
 
b) Térséget érintő fejlesztések 
 
• infrastrukturális fejlesztések – a regionális szennyvíz-hálózatra való rákapcsolódás 

kiemelt feladat a település számára; Csesznek és Bakonyszentkirály közti összekötô út 
felújítása, valamint a helyi lakosság és a vendégek számára egy parkoló kialakításának 
igénye szintén felmerült. 

 
 
c) Településre vonatkozó fejlesztési célok 
 
• mezôgazdasági fejlesztések – az olajos növények nagybani termesztése terén az 

élelmiszeriparba és a kozmetikai iparba való beszállításhoz remek lehetôségeket 
használhat ki a település. 

 
• turizmus fejlesztése – a Várnak a műemlék-felügyelettel a használati jogok és az ellátási 

kötelezettségek tisztázása után meghatározhatók és megtervezhetôk azok a rendezvények, 
melyekkel a település Nagyvázsonyhoz hasonlóan országos hírűvé emelkedhet. Emellett 
még a természeti és települési adottságok kiváló lehetôséget nyújtanak a természetjárás, 
kerékpáros ill. lovastúrák rendezésére, valamint a falusi turizmus folytatására. 

 
• infrastruktúra fejlesztése – teleház létrehozása Bakonyoszlop és Bakonyszentkirály 

településeivel, közös erôforrásaival és működtetésével. 
 
 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 



Zirci Kistérség - HOSSZÚ TÁVÚ KISTÉRSÉG-FEJLESZTÉSI PROGRAM 77

C S E T É N Y  
 
 
 
a) Prioritást élvező területek 
 
Csetény számára a mezôgazdasági és könnyűipari tevékenységek (mint pl. cipôfelsô készítés, 
hulladékpapír feldolgozása) jelentik a húzóágazatokat, érdemes ezen a vonalon újításokat 
bevezetni, illetve az ötletek megvalósításánál a szomszédos települések, úgy mint Dudar 
bevonását szorgalmazni. 
 
 
b) Térséget érintő fejlesztések 
 
• infrastruktúra fejlesztése – Bakonyszentkirály és Csetény között burkolt útvonal 

kialakítása a közvetlen közúti kapcsolattartás megvalósítása érdekében; a település 
gázhálózatba való bekapcsolása szintén megvalósításra vár, valamint a helyben termelt 
hulladék elszállítása és elhelyezése is problémák forrása. Távlati lehetôségként 
javasolható a dudari vagy Jásdon kiépítésre szánt hulladék-lerakóba való beszállítása. 

 
 
c) Településre vonatkozó fejlesztési célok 
 
• ingatlanhasznosítás – üresen álló gépműhely alkalmas lehet mezôgazdasági szerviz 

állomásként való üzemeltetésre, vagy egyéb kisipari tevékenység folytatására (bérbe, 
kölcsön adás vállalkozónak) 

 
• idegenforgalom fejlesztése – a műemlék jellegű Holicser kastély, amely ma 

kihasználatlan és felújításra szorul, 10 hektáros parkjával kiváló lehetôséget nyújt akár 
magas színvonalú többcsillagos szállóvá való átalakításra is. Ennek megvalósítása 
mindenekelôtt a műemlékvédelmi felügyelettel való közös tervkészítést kívánja meg. 

 
• infrastruktúra fejlesztése – a helyi áramszolgáltatás korszerűsítése - a vezetékek felújítása 

ill. a bôvítéshez nagyobb kapacitású elosztó felállítása kiemelten javasolt. 
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D U D A R  
 
 
 
a) Prioritást élvező területek 
Ipari, mezôgazdasági bázisa, illetve földrajzi elhelyezkedése alapján a település felvállalhatja 
a mikrotérségi központ szerepét, mivel a környezô településeket többé-kevésbé képes 
munkahellyel ellátni, térségen, sôt, megyén kívüli gazdasági kapcsolatai is jövedelmezôek és 
szilárdak. Zirccel való szorosabb kapcsolat kialakítása mindkét fél számára a fejlôdés 
fellendítését vonhatja maga után. 
 
 
b) Térséget érintő fejlesztések 
• iparfejlesztés – a dudari bánya leépítése nem jelenti feltétlenül a meglévô felszereltség 

elkallódását. Maga a bánya még kitermelésre is használható, amennyiben sikerül 
megvalósítani az a szándékot, miszerint a magas huminsav tartalmú szén exportálásra 
kerül az Európai Unió országaiba. Az épületek és berendezések egy része alkalmas 
különbözô célú irodák bérbeadására, valamint gépműhelyek, egyes könnyűipari 
tevékenységek folytatására. Ezen túlmenôen azonban megszervezhetô lehet egy térségi 
veszélyes hulladék-lerakó, valamint egy hulladék-feldolgozó kialakítása - az ehhez 
szükséges feltételek java rendelkezésre áll. A bánya igénybevehetô gombatenyészetek 
elhelyezésére is, valamint egy részének idegenforgalmi látványosságként való 
átalakítására is. 

 
• infrastrukturális beruházások – a környezô falvakkal (Csatár, Csetény, Bakonynána, stb.) 

összekötô mezôgazdasági utak burkolt utakká való átalakítása; a térségi gázhálózatra való 
ráfűzôdés szükséges. 

 
 
c) Településre vonatkozó fejlesztési célok 
• infrastrukturális fejlesztések – a vízellátásban az ivóvíz vastartalmának megszüntetése 

kiemelt feladat; a többi településhez hasonlóan elavultak a helyi villamos áramvezetékek, 
ezek korszerűsítése és kapacitásuk növelése szintén megvalósításra vár. 

 
• turizmus fejlesztése – a meglévô vonzerôk (Ördög-árok, Éva-barlang, stb.) megerôsítése 

széles körben propagált akciókkal, rendezvényekkel valósulhat meg, melyekbe 
bevonhatók szervezôként és résztvevôként a környékbeli települések is - pl. többnapos 
rendezvénykörút szervezésével. 
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E P L É N Y  
 
 
 
a) Prioritást élvező területek 
 
A település gazdasági szerkezetét meghatározó ipari tevékenysége, valamint 
erdôgazdálkodása mellett figyelemre méltó a helyi idegenforgalmi látványosságok, 
szervezôdések és a felszereltség színvonala (téli sportolási lehetôségek, természetjárás, falusi 
turizmus, vendéglátóhelyek és panziók, stb.). 
 
 
b) Térséget érintő fejlesztések 
 
• agrárgazdasági fejlesztések – az erdô- és vadgazdálkodás szervezettségi feltételeinek 

biztosítása kiemelt feladat környezetvédelmi, a vadállomány védelme és a táji szépség 
megôrzése szempontjából egyaránt.  

 
• infrastrukturális fejlesztések – fontos feladat a település mellett haladó vasútvonalhoz 

helyi megálló kialakítása. 
 
 
c) Településre vonatkozó fejlesztési célok 
 
• mezôgazdasági fejlesztések – a helyi klíma lehetôséget nyújt gyógynövények, bogyós 

gyümölcsök gyűjtésének és termesztésének, illetôleg biotermékek termesztésének; 
javasolható ezen kívül halastavak kialakítása és a halászat meghonosítása a településen. 
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F E N YŐFŐ  
 
 
 
a) Prioritást élvező területek 
 
A település mindenekelôtt a környezet szépségébôl profitálhat, ehhez pedig a feltételek 
kialakításán túl a hatékony és folyamatos marketing munkára és információ szolgáltatására 
van szükség. 
 
 
b) Térséget érintő fejlesztések 
 
• iparfejlesztés – kiemelt feladat a jelenleg leépülô stádiumban lévô fakitermelés és 

feldolgozás megmentése, pl. speciális termékek gyártására való szakosodással (konyhai 
felszerelések, ajándék- és dísztárgyak, művészi alkotások, stb.) 

 
• idegenforgalmi fejlesztések – a Cuha völgyében lévô cégüdülôk fejlesztésének 

támogatása kiemelt fontosságú a környezô települések számára; a konferencia- és üzleti 
turizmus feltételeinek biztosítása (szálláslehetôségek, tárgyalóhelyiségek megfelelô 
felszereltsége, szórakozási-pihenési lehetôségek, stb.) a település fekvését és táji 
szépségét kihasználva szintén ösztönzi a fejlôdését. 

 
 
c) Településre vonatkozó fejlesztési célok 
 
• mezôgazdasági fejlesztések – a helyi klíma kiváló adottságokat teremt a gyógynövények 

gyűjtésén túl a szervezett termesztésüknek is, mely helyben való feldolgozással és az 
értékesítési hálózat megszervezésével új fejlôdési lehetôséget nyújt.  

 
• turisztikai fejlesztések – mindenekelôtt a fogadó képesség feltételeinek javítására van 

szükség, éspedig apartmanok építésére, illetôleg fizetô vendéglátás szálláshelyei 
számának növelésére, valamint vendéglátóhelyek kialakítására, ezen túlmenôen pedig 
mozgalmas és színes programok szervezésére a településre érkezô vadásztársaságok, 
üzletemberek szórakoztatásához is. 
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G I C  
 
 
 
a) Prioritást élvező területek 
 
Mezôgazdasági és élelmiszeripari (sajt készítése) bázisának köszönhetôen a település 
fejlôdôképes. Emellett mindenképpen támogatandó az idegenforgalmi feltételek 
kialakításának ösztönzése - a fogadóhelyek létesítése mellett figyelmet kell fordítani a 
színvonalas és a helyi sajátosságokra építô programok kidolgozására és kiajánlására is. 
 
 
b) Térséget érintő fejlesztések 
 
• mezôgazdasági fejlesztések – a környezô települések gyümölcstermelésére és a helyi 

feldolgozás és mélyhűtés feltételeire építve a gombócgyártás fejlesztése - korszerű 
gyártósor beállítása, felvevô piac feltérképezése, új értékesítési csatornák felkutatása - 
javasolt. 

 
• infrastrukturális fejlesztések – szennyvízhálózatba való bekapcsolódás, valamint a 

település külterületein lévô mezôgazdasági utak (30-50 km) javítása - fejlesztése 
megoldandó feladatot jelent. 

 
 
c) Településre vonatkozó fejlesztési célok 
 
• ingatlanhasznosítás – a rendezési tervben kijelölt és kész fejlesztési tervekkel rendelkezô 

lakótelkek közművesítése szintén megoldásra vár. 
 
• idegenforgalmi fejlesztések – a település határáig nyúlik a Sokorói Nemzeti Park, erre 

építve javasolt gyalogtúrák, ismeretterjesztô táborok és versenyek szervezése, ezek 
feltételeinek megteremtése. Ehhez kapcsolódva a település rendelkezik termálforrással, 
amely a próbafúrások és szükséges vizsgálatok elvégzése után megfelelô lehetôséget ad 
egy termálfürdô létesítésére és a kapcsolódó szolgáltatások kialakítására, amelyhez 
kapcsolható egy kisebb kemping létesítése is. 
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H Á R S K Ú T  
 
 
 
a) Prioritást élvező területek 
 
A település érintetlensége és a környezet szépsége révén a helyi vállalkozóknak érdemes a 
vendégek fogadására és számukra programok szervezésére specializálódni, a meglévô 
adottságok terjesztésével, a kiajánlás és információ szolgáltatás feltételeinek 
megteremtésével. Ehhez mindenekelôtt a helyi lakosság vállalkozó kedvének, az ötletek 
megvalósítási hajlandóságának növelése, az ösztönzô erôk hatékonyabb működése szükséges.  
 
 
b) Térséget érintő fejlesztések 
 
• infrastrukturális fejlesztések – a belterületi utak sürgôs felújítása mellett (az idôjárás és a 

karbantartás hiánya komoly károkat okozott) a Pénzesgyôrrel való meglévô útnak burkolt 
közúttá való kialakítása támogatandó feladat; ezen túlmenôen pedig a turizmushoz 
kapcsolódva a külterületeken található tanyák állandó elérhetôségének biztosítása kiemelt 
cél. 

 
 
c) Településre vonatkozó fejlesztési célok 
 
• mezôgazdasági fejlesztések – a település magas fekvése és klímája elsôsorban a hűvös 

éghajlatot kedvelô gabonafajtáknak, valamint a gyógynövények gyűjtésének ill. 
termesztésének kedvez. Javasolt emellett a gomba gyűjtésének és esetlegesen a 
felvásárlás, feldolgozás és értékesítés feltételeinek megszervezése is. A gazdag élôvilág 
mindenképpen megkívánja a szervezett vadgazdálkodást. A jelenleg kihasználatlan 
földterületek hasznosítására javasolható juhtenyésztés újrahonosítása, valamint a lótartás 
feltételeinek biztosítása is. 

 
• idegenforgalom fejlesztése – mindenekelôtt a fogadási feltételek javítása szükséges, ezen 

belül kiemelten melegkonyhás vendéglátóhelyek létesítése és falusi turizmus fogadási 
feltételeinek megteremtése, valamint szabadtéri rendezvények szervezéséhez szükséges 
állandó terület kialakítása. Emellett a helyi klíma, a tiszta levegô és a települést elkerülô 
forgalom lehetôséget nyújt rehabilitációs létesítmény kialakítására is. 
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J Á S D  
 
 
a) Prioritást élvező területek 
 
A meglévô és prosperáló ipari és mezôgazdasági tevékenységek mellett a településnek 
megvannak az idelátogató vendégek fogadásának és látványosságokkal való ellátásának 
feltételei (pl. római romok, Szentkút, avar sáncok maradványai, vízi malmok, cserkésztábor, 
stb.), melyek szélesebb körben való népszerűsítése a településnek a térségen, sôt a megyén 
túlmutató hírnevet szerezhet. 
 
 
b) Térséget érintő fejlesztések 
• infrastrukturális fejlesztések – a Bakonynánával való közvetlen összekötô útszakasz 

kiépítése kiemelt feladat; a Galya és Dudari forrás között kijelölt üdülôterület 
közművesítése, illetve a területen kemping kialakítása szintén javasolt. 

 
 
c) Településre vonatkozó fejlesztési célok 
• iparfejlesztés – hagyományos, mára megszűnt kesztyűkészítés és nadrágvarrás 

szakértelmére alapozva javasolt pl. gyermekruhák és kiegészítôk készítésének elindítása. 
 
• mezôgazdasági fejlesztések – a szintén hagyományokkal rendelkezô, mára megszűnt 

tevékenységek, mint a báránytenyésztés újra bevezetése megfontolandó, mivel az 
egészséges életmód követôinek tábora egyre növekszik, és a juhtej és tejtermékek 
úgyszólván korlátlan felvevôi piacot jelentenek, ezen túlmenôen pedig a bogyós 
gyümölcsök (pl. ribizke) termesztésének és feldolgozásának / felvásárlásának szintén 
megvannak a helyi adottságai és igénye is. 

 
• turizmus fejlesztése – a meglévô látványosságok érvényesítéséhez mindenképpen 

szükséges kiadványok terjesztése, a hírverés csatornáinak kutatása és állandó 
„ostromlása”. A vízi malmok egyikének helyi múzeummá való átalakítása kiemelt 
feladatot jelent a vonzerôk körének szélesítése érdekében. 

 
• infrastrukturális beruházások – belterületi úthálózat javítása és tovább építése, a 

külterületi ingatlanok árammal való ellátásának biztosítása mellett kiemelt feladatként 
fogalmazódik meg egy térségi hulladéktároló kialakítása, amely fekvésénél fogva 
megakadályozhatja a környezô települések élôvizeinek elszennyezôdését. 
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L Á Z I  
 
 
 
a) Prioritást élvező területek 
 
A fejlett kisipari és mezôgazdasági tevékenység mellett ajánlható a település számára 
nagyobb turistaforgalom biztosítása, a fogadás feltételeinek megteremtése és 
programszervezés ösztönzése. 
 
 
b) Térséget érintő fejlesztések 
 
• infrastrukturális fejlesztések – a településnek a környezô településekkel - Gyôrasszonyfa, 

Sikátor, Tápszentmiklós - való közvetlen közúti összeköttetés megteremtése megoldásra 
vár, valamint a bel- és külterületi utak javítása és folyamatos karbantartása (a téli 
hónapokban a hó eltakarítás szervezettségének biztosítása) szintén kiemelt feladat. A 
hulladék elhelyezésének problémáját egy új lerakóhely kialakításával szükséges 
megoldani (pl. Jásd ill. Dudar településeken).  

 
 
c) Településre vonatkozó fejlesztési célok 
 
• mezôgazdasági fejlesztések – a termelt olajos növények mennyisége révén ajánlható a 

térségi felvásárlás, valamint feldolgozás feltételeinek megteremtése, konkrétan egy 
olajsajtoló üzem felállítása. 

 
• idegenforgalmi fejlesztések – a helyi adottságok megfelelô lehetôséget nyújtanak a 

vadászat megszervezésének, illetve a környezô területeken gyalogos és kerékpártúrák 
szervezésének. Megfontolandó a környezô településekkel közös körutak szervezése - a 
Bakonyvidék Turizmusáért Szövetség keretén belül speciális (természetjáró, 
ismeretterjesztô, a helyi hagyományokat bemutató) programok kiajánlása. 
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L Ó K Ú T  
 
 
 
a) Prioritást élvező területek 
 
A település idegenforgalmi jelentôsége kiemelt lehetôségeket nyújt a település fejlôdésének. 
Megfontolandó ezen adottságokat egyrészt a hatékonyabb kiajánlással növelni, másrészt 
pedig a környezô településekkel közös programok szervezése révén erôsíteni.  
 
 
b) Térséget érintő fejlesztések 
 
• mezôgazdasági fejlesztések – a térségben megvalósítandó bioműanyag elôállításához a 

helyben termelt burgonya felvásárlásának megszervezése; ezen túlmenôen a megszűnt 
kísérleti intézet újra beindításának ösztönzése (szaporítóanyagok nemesítésének igénye 
révén) kiemelt feladat. 

 
• idegenforgalmi fejlesztések – a település külterületi részén egy 23 hektáros területen 

üdülôfalu kialakításának támogatása, amely magába foglal egy bajor sörözôt, egy 52 
darabos apartman telepet, egy idôsek otthonát, valamint egy gyógyszállót. A meglévô 
külföldi befektetôk mellé további szponzorok támogatása illetve egyéb megvalósításra 
váró ötletek szükségesek. 

 
 
c) Településre vonatkozó fejlesztési célok 
 
• infrastrukturális fejlesztések – szennyvízhálózatba való bekapcsolódás, illetve a 

gázhálózat kiépítése kiemelt feladatot jelent; ezen túlmenôen az úthálózat fejlesztéssel 
kapcsolatban javasolt a Hárskúttal kiépült összekötô útjának felújítása, a 82-es fôútra 
kimenô út felújítása / beburkolása, valamint a felépülésre váró üdülôfaluhoz vezetô út 
kiépítése, illetve kerékpárút építése a Veszprémmel való közvetlen kapcsolat 
kialakításához.  

 
• turizmusfejlesztés – a meglévô kultúrház működésének fejlesztése, ezen belül 

képzôművészeti és helyismereti klubok, tanfolyamok szervezése javasolt, valamint a 
helyszínen nép- és képzôművészeti kiállítások és vásárok megrendezése. 
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N A G Y E S Z T E R G Á R  
 
 
 
a) Prioritást élvező területek 
 
A település fekvése (Zirccel, Dudarral és Bakonynánával szomszédos) és az idegenforgalmi 
adottságai révén könnyen specializálódhat a vendégfogadásra.  
 
 
b) Térséget érintő fejlesztések 
 
• infrastrukturális fejlesztések – javasolt feladat a 82-es fôúthoz való közvetlen útvonal 

kiépítése, valamint Bakonynánával való kapcsolódás kiépítése; ezen túlmenôen a 
turizmus fejlesztéséhez kapcsolva kerékpárutak kialakítása szintén kiemelt jelentôségű. 

 
 
c) Településre vonatkozó fejlesztési célok 
 
• ingatlanhasznosítás – a volt tsz szabad ingatlanainak bérbe- vagy eladása szükséges, 

amelyek az elhelyezkedésüknél fogva hasznosíthatók lennének tároló vagy szárítóként, 
illetve támaszkodva a helyi csibeneveldére baromfi-felvásárló és feldolgozó egység 
kialakítására is alkalmasak lehetnek. 

 
• turizmus fejlesztése – a helyi adottságok színes programlehetôségek megrendezését 

hordozzák, melybe beletartoznak a gyalogos és kerékpáros túrák szervezése - a 
településen átmegy az országos kék túra útvonal. A nagyobb vendégforgalom 
biztosításához kiemelt feladat a fogadási feltételek fejlesztése, mindenekelôtt 
szálláshelyek (vendégszobák és panziók, turistaszállók, stb.) és melegkonyhás 
vendéglátóhelyek kialakításával. A jelenleg folyó programok palettájának színesítéséhez 
(pl. helyi hagyományôrzô klubok - tánc- és énekkar, nemzetiségi kör, stb.) anyagi 
forrásbôvítés és hatékonyabb marketing, propaganda tevékenység szükségeltetik. 
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O L A S Z F A L U  
 
 
 
a) Prioritást élvező területek 
 
A település prosperáló mezôgazdasági tevékenysége mellett vonzó és színes idegenforgalmi 
adottságai kiemelten támogatják a falu elôrehaladását. Érdemes megfontolni annak 
lehetôségét, hogy a környezô településeket is be lehet vonni az akciók (pl. burgonya és 
káposzta-feldolgozás, fafeldolgozás) és idegenforgalmi programok megszervezésébe. 
 
 
b) Térséget érintő fejlesztések 
 
• mezôgazdasági fejlesztések – a helyben termelt burgonya élelmiszeripari feldolgozása 

mellett alkalmazható a bioműanyag elôállításához is, a káposzta feldolgozásához pedig 
szintén ajánlható a feltételek megteremtése, amely így „megtartja” a településnek a 
hasznot, s bevonhatók a környezô települések is. 

 
 
c) Településre vonatkozó fejlesztési célok 
 
• idegenforgalom fejlesztése – a faluhoz tartozik egy Árpádkori templomrom, melynek 

feltárása a turisták vonzásán túl értékes történelmi lelet is, ezért a restaurálás 
támogatásához az érintett tudományos intézetek érdeke is fűzôdik. A vendégek 
fogadásához szükséges melegkonyhás vendéglátó helyekrôl és büfékrôl való 
gondoskodás is. 

 
• infrastrukturális fejlesztések – a település határában másfél kilométeres útszakasz 

bitumenezése szükséges.  
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P É N Z E S G YŐR  
 
 
 
a) Prioritást élvező területek 
 
A településnek a természeti adottságaira építve speciális mezôgazdasági tevékenységek és 
turisztikai programok szervezését javasolt támogatnia a fejlôdés ösztönzése érdekében. 
 
 
b) Térséget érintő fejlesztések 
 
• infrastrukturális fejlesztések – Hárskúttal való összekötô út (6 km) hiányzó részének 

beburkolása (2 km) javasolt feladat, ezen túlmenôen pedig a helyi lakosság számára az 
autóbuszjáratok az ingázók igényeihez való hozzáigazítása és járatsűrítése szintén 
megoldásra vár. A kényelmi és környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve kiemelt 
jelentôségű a szennyvízhálózat kiépítése a településen, valamint a villamos vezetékek 
felújítása és nagyobb kapacitású trafó felállítása. 

 
 
c) Településre vonatkozó fejlesztési célok 
 
• mezôgazdasági fejlesztések – a helyben megtermelt burgonya a bioműanyag térségi 

szintű készítéséhez megfelelô nyersanyagot jelent, így a felvásárló hálózatba való 
bekapcsolódása mindenképpen ajánlott. A Lókúton a megszűnt, ám újra működtethetô 
kísérleti intézet tevékenységébe bekapcsolhatók a településen termeszthetô nemesített 
növényfajták. Ezen túlmenôen a helyi klíma megfelelô a gyógynövények és erdei 
gyümölcsök gyűjtésének ill. akár termesztésének és feldolgozásának is. 

 
• turizmus fejlesztése – a természeti környezet szépsége lehetôséget nyújt szervezett 

gyalogos, kerékpáros túrákra, valamint a falusi turizmus fejlesztésére is, ehhez azonban a 
helyi lakosság ösztönzése, az ebben rejlô lehetôség meglátása kívánatos. A versenyló 
tenyésztése mellett turisztikai célokra igénybe vehetô kisebb lóállomány tartása is 
megfontolandó, hosszú távon jövedelmezô, a szórakozni és sportolni vágyók igényeit 
egyaránt kielégítô lehetôségrôl lévén szó. 

 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 



Zirci Kistérség - HOSSZÚ TÁVÚ KISTÉRSÉG-FEJLESZTÉSI PROGRAM 89

P O R V A  
 
 
 
a) Prioritást élvező területek 
 
A település fekvését tekintve a környezô településekkel közösen az agrárgazdálkodás egyes 
ágainak és az idegenforgalom adottságaira tud támaszkodni, az ilyen téren megvalósítható 
ötletek viszik elôbbre a feljôdésben. 
 
 
b) Térséget érintő fejlesztések 
 
• infrastrukturális fejlesztések – az úthálózat fejlesztésével kapcsolatosan megoldandó 

feladatot jelent a Borzavár és Porva közötti 2 km-es útszakasz felújítása, valamint a 
Bakonybélig ill. Bakonyszentlászlóig húzódó portalanított utak használatának hivatalos 
engedélyeztetése. 

 
 
c) Településre vonatkozó fejlesztési célok 
 
• iparfejlesztés – ajánlott a helyi fafeldolgozás profiljának bôvítése késztermék-gyártással, 

éspedig bútorlapok, alkatrészek, berendezési tárgyak tornatermek, oktatási intézmények, 
játszóterek számára, dísz- és emléktárgyak, stb. A gyártást a többi bakonyi településsel 
közösen ajánlott megszervezni. 

 
• mezôgazdaság fejlesztése – a helyi klíma kiváló adottságokkal rendelkezik a burgonya 

termesztéséhez, amely az élelmiszeripar számára szállított mennyiségen túl a bioműanyag 
gyártáshoz is alapanyagként szolgálhat. Ezen túlmenôen pedig gyógynövények, gomba és 
erdei gyümölcsök gyűjtése, szárítása és felvásárlása is megvalósítható. 

 
• turizmus fejlesztése – a környezet szépsége alkalmat ad természetjárások, gyalogos, 

kerékpáros és lovastúrák szervezésére, melyhez a vendégek elszállásolását is biztosítani 
kell. Ehhez legalkalmasabbnak a falusi vendéglátás tűnik, ezért a számuk növeléséhez 
helyi ösztönzésekre (pl. kedvezményes adófizetés, kölcsönök és hitelek az esetleges 
beruházásokhoz, katalógusba való bekerülés, marketingtevékenységgel való támogatás, 
stb.) van szükség. 
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R O M Á N D  
 
 
 
a) Prioritást élvező területek 
 
A prosperáló fafeldolgozó ipar és mezôgazdasági termékek elôállítása mellett a településnek 
figyelmet kell fordítania a saját vonzerejének szélesebb körben való bemutatására, új 
vonzerôk felkutatására és kiajánlására kiemelten a népi hagyományok iránt érdeklôdôk 
számára. 
 
 
b) Térséget érintő fejlesztések 
 
• infrastrukturális fejlesztések – az úthálózat fejlesztésével kapcsolatosan felújításra és 

kiszélesítésre vár a Romándot és Bakonypéterdet összekötô út; ezen túlmenôen a 
szennyvíz- és gázhálózatba való bekapcsolódás támogatása szintén sürgetô feladat. Igény 
merült fel a kábel-tv hálózat bekapcsolása a zirci rendszerbe.  

 
 
c) Településre vonatkozó fejlesztési célok 
 
• iparfejlesztés – a meglévô fűrészüzem és raklapgyár profiljának bôvítése javasolt bútorok, 

berendezési, dísz- és emléktárgyak gyártására. 
 
• turizmus fejlesztése – a nagyobb vendégforgalom ösztönzéséhez a helyi - elsôsorban sváb 

- hagyományok megôrzése és bemutatása ajánlott programszervezéssel és a folyamatos 
hírveréssel, információ szolgáltatással és kiadványok szerkesztésével. 
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S Z Á P Á R  
 
 
 
a) Prioritást élvező területek 
 
Kis lélekszámú településként mindenképpen javasolható a szomszédos településekkel való 
kooperálás, mindenekelôtt Bakonycsernye (Fejér megye) és Csetényen keresztül Dudar 
lehetôségeinek a településre vonatkozó jobb kihasználása érdekében.  
 
 
b) Térséget érintő fejlesztések 
 
A település a térségben elfoglalt perifériális fekvése következtében, valamint a térségi 
gazdasági életben elfoglalt helyéhez mérten inkább követôje és résztvevôje a térségi 
kezdeményezéseknek, mint generálója. Ilyen térségi akciók a gáz és csatornahálózat 
fejlesztése, a hulladék-elhelyezés és feldolgozás kérdése. 
 
 
c) Településre vonatkozó fejlesztési célok 
 
• turizmus fejlesztése – a működô kovácsműhely köré egy kézműves tábor kialakítása 

javasolható, amely révén a hobbi résztvevôk mellett akár folyamatos oktatás is 
megvalósulhatna az érdeklôdôknek.  

 
• ingatlanhasznosítás – az üresen álló istállóépület lehetôség szerint szárítóként vagy 

növénytárólóként üzemelhetne, a volt bányató esetében pedig meg lehet vizsgálni 
halastóvá való átalakítást, a partján pedig kis méretű kemping kialakítását. 

 
• infrastruktúra fejlesztése – szükséges a villamos áram vezetékeinek korszerűsítése, 

illetôleg nagyobb kapacitású trafó beiktatása a jelenlegi helyére a zavartalan ellátás 
biztosításához. 
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T É S  
 
 
 
a) Prioritást élvező területek 
 
A település fekvésénél fogva a mezôgazdasági tevékenységek (pl. méhészet, bogyós 
gyümölcsök termesztése, stb.) támogatásával, illetve a vendégfogadás feltételeinek 
javításával ösztönözheti a saját fejlôdését. 
 
 
b) Térséget érintő fejlesztések 
 
• infrastrukturális fejlesztések – az úthálózat fejlesztésével kapcsolatosan megoldásra vár a 

Tés és Várpalota közti útvonal felújítása, valamint a Bakonynánával való közvetlen 
kapcsolat „legalizálása”, azaz a meglévô magáncélra használható erdészeti út 
átminôsítése közúttá. Ezen túlmenôen pedig igény van a regionális gázhálózatba való 
bekapcsolódásra. 

 
 
c) Településre vonatkozó fejlesztési célok 
 
• ingatlanhasznosítás – az üresen álló fűrésztelep és 1000 m2-es istálló épületének 

kihasználásához befektetôk keresése javasolt. Az épületek gépműhelynek, illetôleg 
burgonya-feldolgozóként és a bioműanyag gyártásához megfelelô adottságokkal 
rendelkeznek. 

 
• turizmus fejlesztése – az átmenô forgalom megállításához mindenekelôtt 

vendéglátóhelyekre és lehetôség szerint szálláshelyekre (pl. falusi vendéglátás keretén 
belül) van szükség, ezen túlmenôen pedig a szélmalmokhoz és a kovácsműhelyhez 
kapcsolódva kiállítások és vásárok, képzôművészeti és ismeretterjesztô táborok 
szervezése, valamint egy falumúzeum kialakítása ajánlott. 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 



Zirci Kistérség - HOSSZÚ TÁVÚ KISTÉRSÉG-FEJLESZTÉSI PROGRAM 93

V E S Z P R É M V A R S Á N Y  É S  S I K Á T O R  
 
 
 
a) Prioritást élvező területek 
 
A két település közintézményi szinten (körjegyzôség) és gazdasági szempontból egyaránt 
közös érdekeltséggel bír, így együttes jellemzésükre került sor. Veszprémvarsány viszonylag 
kis lélekszáma ellenére komoly intézményi és gazdasági potenciállal rendelkezik, amely 
mintegy megkívánja a térség alközpontjaként való kezelését. Ez a Gyôrhöz való közelsége 
szempontjából is lényeges, mivel a térség számára a kapcsolatok számának bôvítését teszi 
lehetôvé. 
 
 
b) Térséget érintő fejlesztések 
 
• infrastrukturális fejlesztések – az úthálózat fejlesztésével kapcsolatosan a Sikátort és 

Rédét összekötô útnak (6 km) kiépítése, valamint a térségen átmenô 82-es út 
gyorsforgalmi úttá való átalakítása érinti a településeket. A vasútvonal kifejezetten 
turistacélú felhasználása sínbuszok felállításával és közlekedési útvonalai kiépítésével 
érhetô el. A termelôdô szilárd hulladék kezeléséhez egy térségi hulladékégetô 
beindításának támogatása javasolt, valamint a folyékony hulladék újrahasznosítására a 
komposztálás és újrafelhasználás feltételeinek megteremtése. Veszprémvarsány az egész 
térségre vonatkozóan igényli egy katasztrófa elhárító központ felállítását, amely a több, 
mint százéves tűzoltói hagyományokra és a hiányos egészségügyi ellátásra építve egy 
állandó ügyeletet fenntartó, rohamkocsival és mentôvel ellátott intézmény lenne. 

 
 
c) Településre vonatkozó fejlesztési célok 
 
• vállalkozásfejlesztés – a meglévô ipari és mezôgazdasági tevékenységekhez nem párosul 

kiépült kereskedelmi hálózat, ezért szükséges támogatni a termék-felvásárló és újra 
elosztó kereskedô cégek letelepedését és folyamatos működésük biztosítását. Emellett 
javasolt az üres és közművesített ingatlanok, telkek kiajánlását szorgalmazni. 

 
• turizmus fejlesztése – az átmenô forgalom megállításához a meglévô programok mellé 

(pl. vadászatok, gyalogos és lovastúrák, közösségi rendezvények, kulturális események, 
stb.) javasolt bevonni a bortúrák szervezését is, tekintettel a környéken termelt minôségi 
borok és táji adottságok sokszínűségére. 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 



Zirci Kistérség - HOSSZÚ TÁVÚ KISTÉRSÉG-FEJLESZTÉSI PROGRAM 94

Z I R C  
 
 
a) Prioritást élvező területek 
 
A város, ha mérsékeltebb ütemben is, de folyamatos fejlôdést produkál mind a gazdaság, 
mind az intézményi felszereltségét tekintve. A fejlôdés növekedésének eléréséhez a meglévô 
adottságokra támaszkodva egy határozottabb és hatékonyabb menedzselés kívánatos, amely 
tevékenységét kiterjeszti az egész térségre is. 
 
 
b) Térséget érintő fejlesztések 
 
• mezôgazdasági fejlesztések – a helyi klíma megfelelô adottságokat nyújt vetômag 

termelésére, amely Lókúttal és Pénzesgyôrrel közösen működtetendô kísérleti intézettel 
együttesen a nemesítést, fajtakísérletezetést is magába vonhatja. 

 
• infrastruktúra fejlesztése – úthálózat: a 82-es fôút gyorsforgalmi úttá való kiépítése, 

valamint a várost elkerülô útszakaszának megépítése megoldásra vár; a szilárd hulladék 
kezeléséhez egy térségi hulladék-lerakó és feldolgozó létesítmény, illetve egy hulladék-
égetô (Veszprémvarsány) szükséges (pl. Dudaron és Jásdon). 

 
• szociális intézményi hálózat – az egészségügy területén az igényelt fejlesztések közé 

tartozik a kórház felszereltségének javítása, valamint egy idôsek otthona létesítése a 
kórház területén belül. Ezen túlmenôen hiányzik a térségbôl a rendôrkapitányság, 
valamint a város igényt tart körjegyzôség székhelyének alapítására is. Az oktatási 
intézmények közül a középfokú szakképzésben találhatók a legnagyobb hiányosságok, 
konkrétan a térségben folyó tevékenységekhez és az idegenforgalomhoz kapcsolható 
szakmák területén.  

 
• környezetminôségi fejlesztések – gondozatlan és elöregedett erdôk karbantartása, 

valamint a volt hulladék-lerakóhely rekultivációja sürgetô és kikerülhetetlen feladat. 
 
 
c) Településre vonatkozó fejlesztési célok 
 
• iparfejlesztés – a várost elkerülô tervezett útvonal mellett létesítendô iparterületen több 

üzemegység telepítésére ill. bôvítésére van lehetôség, éspedig: A ROBIX 
termelékenységének növelése (térségi, megyei és regionális forgalmazással) és 
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profiljának bôvítése, egy városgazdálkodási üzem létesítése, amely biztosítja a szükséges 
közüzemi szolgáltatásokat, megszüntetve ezáltal a jelenlegi eseti és drága megoldásokat, 
a meglévô és kihasználatlan faipari műhely átalakítása autójavító műhellyé, a használt 
mezôgazdasági gépforgalmazás tevékenységi körének bôvítése, valamint a CHIPS üzeme 
szabad kapacitásainak lekötése a termelékenység növelésével, ehhez azonban speciálisan 
erre a célra alkalmas burgonyafajta mennyiségi növelése szükséges. Az említett 
üzemegységek letelepedése az anyagi és infrastrukturális feltételek mellett megkívánja a 
hozzáértô szakembergárda biztosítását. 

 
• mezôgazdaság fejlesztése – a szövetséggel igen, ám megfelelô számú termelôvel kevésbé 

rendelkezô méhészet támogatása kiemelt jelentôségű, emellett pedig a külterületeken a 
gyógynövény gyűjtésének, lehetôség szerinti esetleges termesztésének, szárításának és 
értékesítésének szintén lehetôsége nyílt. 

 
• idegenforgalmi fejlesztések – elsôdleges fejlesztést a fogadó helyek száma és minôsége 

igényel (szálláshelyek formái, vendéglátóhelyek), ezen túlmenôen azonban nem elég 
hatékony a meglévô akciók és rendezvények kiajánlása, illetôleg a város adottságaihoz 
mérten kevés a vonzó, a településen és térségen túlmutató rendezvény.  

 

 

 

V. AZ ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉS FELADATAI 

 

A kistérségi-településközi fejlesztési folyamatok összehangolásának nélkülözhetetlen 

feltétele az együttműködési feladatok folyamatos áttekintése és végrehajtásának 

programozása. 

 

A feladatokat csoportként rendszerezzük, táblázatba foglaljuk, ill. számítógépes 

adathordozón tároljuk.  

 

A rendszerben a feladatok megnevezésén túl áttekinthető a feladatok 

− jellege, ezen belül kutatási (K), tervezési (T), vagy végrehajtási (V) tevékenység szerint, 

− időbeni sürgőssége, tudniillik, hogy 

− sürgős (I), 

− közepesen sürgős (II), 

− távlati (III) feladat 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 



Zirci Kistérség - HOSSZÚ TÁVÚ KISTÉRSÉG-FEJLESZTÉSI PROGRAM 96

A sürgős jelzéssel ellátott feladatok operatív jellegűek, azonnali intézkedést kívánnak, 

a közepesen sürgős jelzésű feladatok megvalósítása általában 3 és 5 év közötti idő 

alatt realizálhatók, a távlati jelzéssel ellátott feladatok megvalósítása 2005-ig terjedő 

időszakban javasolható. 

− megoldások szintje, közelebbről, hogy a feladat  

− kormány (A) 

− minisztériumi (B), 

− megyei, ill. regionális (C) 

− helyi önkormányzati (D) 

− vállalati, társasági, szövetkezeti, intézményi, banki, stb. (E) 

megoldást kíván-e. 

 

A rendszer tartalmazza végül, hogy a feladat megoldásáért mely szervezet felelős és mely 

szervezetek közreműködésére számít. 

 

A településközi kapcsolatok empirikus vizsgálata kérdőíves feldolgozás és interjúk 

lefolytatásával további lehetőségeket biztosítanak a településen belüli és a kistérségi 

kapcsolatok feltárásában. Az önkormányzatok, illetve önkormányzati szervek, vállalatok, 

társaságok és intézmények által kitöltött kérdőívek és interjúk szakszerű feldolgozása és 

kiértékelése, előbb említettek vizsgálatával együtt vezethet el a településen belül és a 

települések közötti kapcsolatok, rendszerek alapos megismeréséhez, illetve konkrét 

javaslatok kidolgozásához. 

 

Az együttműködési feladatok végrehajtásának számítógépes nyilvántartását nagymértékben 

segíthet, az IBM kisszámítógépre kisfejlesztett „FELADAT- ÉS TELJESÍTÉSKÖVETŐ” és 

a „FELADATÜTEMEZŐ” rendszer. 

 

A számítógépes kapcsolat-elemző és figyelő rendszer elősegítheti: 

− a kistérség egészét érintő közös érdekeltségű feladatokat és azok végrehajtásának 

optimális szervezését, 

− az egyes településekre, illetve a településcsoport egészére készülő társadalmi-gazdasági 

és műszaki, területfejlesztési, önkormányzati és rendezési tervek áttekinthetőségét, 

megalapozását és a párhuzamos fejlesztések elkerülését, 
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− a településközi, térségi kapcsolatok a termelő és a nem termelő szervezetek közti 

integrációból származó gazdasági és nem gazdasági előnyök (egyszeri és folyamatos 

költség-megtakarítások) megszerzését és az innováció, továbbá térségi koordináció 

minőségi javulását, 

− az alap- és melléktevékenységek, a szolgáltatások térségi szemléletű fejlesztési 

feltételeinek megteremtését és az ebből származó megtakarítások realizálását, 

− a helyi, közép és felső irányítás és érdekegyeztetés színvonalának emelését, 

szervezettebbé és célirányítottabbá tételét, az új hazai és nemzetközi tendenciák jobb 

felismerésének, fejlesztési és szervező munka tervszerűségének fokozását, a kölcsönös 

segítség és együttműködés feltételeinek biztosítását, stb. 

− a gazdasági-szolgáltatói és a lakossági ellátás színvonalának emelését, valamint az 

életkörülmények javítását és arányos fejlesztését és 

− a beindult fejlődést gyorsító regionális üzletpolitika és marketing munka szorgalmazását. 

 

 

1. A gazdaság és ellátás fejlesztésével kapcsolatos feladatok 

 

A kistérség fejlődésének kulcskérdése a gazdasági és ellátási fejlesztő és fenntartó munka 

kistérségi összehangolása a közszolgálati szektorban és megjavítása a verseny- és a piaci 

szektorban, illetve a két szektor között. 

 

A rendszer célszerűen elkülöníti: 

− a termelőágazatok, ezen belül az erdô- és mezőgazdaság, az élelmiszeripar, valamint az 

idegenforgalom fejlesztésével kapcsolatos feladatokat, 

− az infrastrukturális ágazatok, ezen belül a műszaki, turisztikai és a lakossági 

infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos tevékenységeket, továbbá 

− a szellemi és üzleti élet fejlesztésére vonatkozó feladatokat. 

 

Az együttműködési feladatok egy része egyeztethető a város és községi önkormányzatok, ill. 

önkormányzati szervezetek szintjén, más része magasabb szintű vagy a térségen kívüli 

szervek közreműködését igényli. 

 

A gazdaság és ellátás fejlesztésével kapcsolatos feladatok részletezése 
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Szám A feladat megnevezése A 

feladat 
jellege 

Időbeli 
sürgős-

sége 

A meg-
oldás 

szintje 

Felelős Közreműködő 

1. A régió rövid, közép és hosszú távú fejlesztési 
stratégiájának elkészítése, egyeztetése és 
közös programként történő dokumentálása 

T I C,D Megyei 
Közgyűlés, 
BÖSZ 

helyi önkormány-
zatok, vállalkozók, 
Gazd. Kamara 

2.  A kistérség szerkezeti átalakulásának és 
anyagi hátterének, valamint prioritásának 
meghatározása, a termelő és szolgáltató szféra 
térségi rendszerének és munkamegosztási 
elveinek rögzítése 

T I C Gazdasági 
Kamara 

MTA RKK, 
Megyei 
Közgyűlés, helyi 
kamarák 

3. Térségi FRANCHISE rendszer kidolgozása és 
működtetése, regionális marketing program és 
kiadványok készítése (PR), térségi fejlesztési 
programok és akciók kezelése 

TV II C Gazdasági 
Kamara, 
BÖSZ 

gazdasági és 
intézményi 
szereplők 

4.  Regionális üzleti terv készítése, amelyben 
egyértelműen rögzítik a regionális és 
vállalkozói stratégiát, a hazai és a külföldi 
piacokra való betörés eszközeit, továbbá a 
térségi mikro érdekeket. 

TV I C,D,E Gazdasági 
Kamara, 
BÖSZ 

szakértők, 
gazdasági 
szervezetek 

5.  A kistérségi fejlesztések élénkítését segítő 
intézményrendszer működésének elősegítése 

TV I A,C Regionális 
Fejlesztési 
Tanács,  

önkormányzatok, 
bankok, Gazdasági 
Kamara 

6.  Befektető társaságok, pénzintézetek révén a 
térség vagyongazdálkodási intézményrendsze-
rének kiépítése 

V II C,E Regionális 
Fejlesztési 
Tanács 

pénzintézetek, 
befektető 
társaságok 

 

 

A termelőágazatok fejlesztése 

 

I P A R  
Szám A feladat megnevezése A 

feladat 
jellege 

Időbeli 
sürgős-

sége 

A meg-
oldás 

szintje 

Felelős Közreműködő 

7. A faipar tevékenységi körének bôvítése 
(bútoripar) és belsôszerkezeti átalakulásának 
realizálódása  

TV I B;C;D;E FVM, Megyei 
Önkormány-
zat 

fakitermelô és 
feldolgozó cégek, 
önkormányzatok 

8. Új iparágak (bioműanyag, mezôgazdasági 
gépek, tejtermékek gyártása) letelepítésének 
ösztönzése 

V II C,D,E Megyei Ön-
kormányzat, 
Iparkamara 

gazdasági 
szervezetek, 
befektetôk 

9. A hagyományos ipari bázis szerkezeti 
átalakítása, az életképes cégek támogatása, a 
gazdasági megújulás elôsegítése 

TV II B;C;E Gazdasági 
Min., Megyei 
Közgyűlés 

önkormányzatok, 
gazdasági 
szervezetek 

 

 

A G R Á R G A Z D A S Á G  
10. A térségben a hagyományosan termelt 

növények (burgonya, rozs, zöldség- és 
gyümölcsfélék) és állatfajták (szarvasmarha, 
sertés, baromfi) feldolgozása hatékonyságának 
növelése 

V I B,D,E FVM, 
Agrárkamara 

önkormányzatok, 
termelő-
szövetkezetek, 
gazdálkodók 

11. A mezőgazdaságilag művelhető talaj 
meliorációja, a kihasználatlan erdô- és 
termôterületek hasznosítása 

TV I B,C,D,E FVM, 
Agrárkamara 

termelő-
szövetkezetek, 
gazdálkodók 

12. Új növény- (bogyósgyümölcsök, gomba, 
gyógynövények) és állatfajták (nyúl, kecsek és 
juh) nevelésének bevezetése 

V I C,D,E FVM, 
Agrárkamara 

termelő-
szövetkezetek, 
gazdálkodók 
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13. A térségben termelt növények és állatfajták 
felhasználási, értékesítési lehetôségeinek 
bôvítése, újfajta hasznosítási csatornák 
felkutatása 

KTV I C,D,E Megyei Ön-
kormányzat, 
Keresk. és 
Agrárkamara 

termelô-
szövetkezetek, 
gazdálkodók, 
értékesítôk 

 

 

T U R I Z M U S  
14. A turizmus marketing és értékesítési, valamint 

információs hálózatának megszervezése, a 
létező helyi és térségi szervezetekkel való 
szorosabb kapcsolat és együttműködés 
kiépítése, a regionális és országos hálózatokra 
való rákapcsolódás érdemi megvalósítása 

TV I C,D,E Magyar 
Turizmus Rt., 
BÖSZ 

turisztikai 
szolgáltatók, 
önkormányza-
tok 

15. A turisztikai termékkínálat bővítése, 
szervezettségi fokának emelése, 
programszervezés javítása és kiterjesztése az 
egész térségre 

TV I C,D,E Magyar 
Turizmus Rt., 
BÖSZ 

turisztikai 
szolgáltatók, 
önkormányza-
tok 

 

 

Infrastrukturális fejlesztés 

 

M Ű S Z A K I  I N F R A S T R U K T Ú R A  
16. Közúthálózat fejlesztése, különös tekintettel a 

belterületi utak állapotának javítására, az 
összekötő utak létesítésére és felújítására, 
valamint kerékpárút-hálózat bővítésére  

TV I B,C,D KHVM, Megyei 
Közúti 
Igazgatóság 

érdekelt ön-
kormányzatok, 
BÖSZ 

17.  Tömegközlekedés átszervezése - a nagyobb 
központok elérhetôségének megkönnyítése, a 
tömegközlekedés bevonása a turizmusba is 

TV II B,C,D KHVM, Dudari 
Volán Rt. 

érdekelt ön-
kormányzatok  

18. A térség vasútvonalának villamosítása, 
turisztikai célú sínbuszok és kisvasút 
beindítása 

TV II B,C,D KHVM,  
MÁV Rt. 

A vasútvonal 
érintett 
települései 

19. A térség gázhálózatának kiterjesztése az összes 
településre 

TV I C,D,E KÖGÁZ Rt. BÖSZ, 
települési ön-
kormányzatok 

20. A kommunális és mezőgazdasági hulladék 
szelektív gyűjtésének, lerakásának, 
újrahasznosításának térségi megszervezése, 
valamint regionális hulladékégető, illetve 
feldolgozó létesítése  

TV I C,D Veszprém 
Megyei 
Önkormányzat 

települési ön-
kormányzatok 

21. A térség szennyvízhálózatának, valamint a 
helyi elvezetésének és tisztításának 
megszervezése és megvalósítása 

TV I B,C,D KHVM, KM, 
Megyei Vízügyi 
Igazgatóság 

a térség 
települései 

22.  A felszabadult, üresen álló, ill. kihasználatlan 
épületek és területek bevonása a gazdaság és a 
turizmus fejlesztésébe 

TV II D,E Megyei 
Közgyűlés 

érdekelt ön-
kormányzatok, 
befektetők,  

 

 

T U R I S Z T I K A I  I N F R A S T R U K T Ú R A  
Szám A feladat megnevezése A 

feladat 
jellege 

Időbeli 
sürgős-

sége 

A meg-
oldás 

szintje 

Felelős Közreműködő 

23. A meglévô és újonnan létesítendô 
szálláslehetőségek és vendégfogadók minőségi 
fejlesztése, a fizető vendéglátás bevonása a 
minőségbiztosítási rendszerbe 

V I D,E BÖSZ érdekelt önkor-
mányzatok, 
szállásadók 
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24.  A turisztikai kerékpárút- és gyalogos 
túraútvonal-hálózat létesítése, illetve 
kibővítése, valamint minőségi fejlesztése és a 
kapcsolódó infrastruktúra (pihenőhelyek, 
szeméttárolók, információs táblák, esetleg 
turistaszállók) biztosítása 

TV II C,D BÖSZ érdekelt önkor-
mányzatok, 
turisztikai 
szolgáltatók 

25.  A falvak települési környezetének javítása, 
arculatának megtervezése, turisztikai 
vonzerejének fejlesztése 

TV I D,E BÖSZ a térség önkor-
mányzatai, 
turisztikai 
szolgáltatók 

 

Szellemi és üzleti élet fejlesztése 

 
26. Az oktatás, művelődés, képzés és 

továbbképzés megújítása, a gazdaság és a 
munkaerô-piac igényeihez való közeledés 
feltételeinek megteremtése  

KV I B,C,D BÖSZ, OM Zirc 

27. A középfokú oktatási rendszer modernizálása: 
a szakmák szélesebb körének bevezetése, 
valamint a távoktatás szervezeti feltételeinek 
megteremtése 

TV I B,C,D BÖSZ, OM Zirc, Veszprémi 
Egyetem 

28. Térségi tájékoztató és információs rendszer, 
valamint inkubátorház és inkubátor 
műhelylánc létrehozása 

V II C,D BÖSZ, Vállal-
kozásfejlesztési 
Alapítvány 

Zirc, 
mikrorégiós 
központok 

29.  A vállalkozások részére komplex tanácsadás 
és üzleti tevékenységük átvilágításának 
megszervezése, ajánlatok kidolgozása a 
gazdaságos és hosszú távú befektetések 
megvalósításához 

V I B,C,D,E IKIM, Megyei 
Önkormányzat, 
BÖSZ 

gazdasági 
szervezetek, 
pénzintézetek, 
helyi önkor-
mányzatok 

 

 

2. A térség adottságaival való gazdálkodás feladatai 

 

A feladati kör három tevékenységcsoportra oszlik, éspedig 

− a természeti erőforrásokkal, 

− a gazdasági erőforrásokkal való gazdálkodás és 

− a humán erőforrás-gazdálkodás  

feladatait tartalmazza. 

 

A feladatok jellegüket tekintve döntően tervezési és végrehajtási körbe sorolhatók. Egyaránt 

vannak sürgős, közepesen sürgős és távlati feladatok. A feladatok folyamatos végrehajtást 

igényelnek. 

 

A megoldás nagyrészt a megyei és a helyi önkormányzatokra, regionális fejlesztési 

intézményekre, valamint gazdasági szervezetekre hárul. 

 

A térség adottságaival való gazdálkodás feladatainak részletezése 
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T E R M É S Z E T I  E RŐF O R R Á S O K  
Szám A feladat megnevezése A 

feladat 
jellege 

Időbeli 
sürgős-

sége 

A meg-
oldás 

szintje 

Felelős Közreműködő 

30. A térségi vízgyűjtők, valamint a vízbázis 
védelmének megszervezése és megvalósítása 

KTV I-II B,C KHVM, KM BÖSZ 

31.  A termőtalajok védelmének és 
felhasználásának javítása, a környezetbarát 
vegyszerezés és az alternatív termesztési 
formák ösztönzése 

TV I-III B,C,D,E FVM, KM gazdálkodók, 
kisszövetkeze-
tek, önkor-
mányzatok 

32. Az erdőterületek és legelők védelme, a 
faállomány frissítése és kezelése 

TV I-III B,C,D,E FVM, KM erdészetek, 
szövetkezetek 

 

 

G A Z D A S Á G I  E RŐF O R R Á S O K  
33.  A gazdasági szervezetek verseny-

képességének, a fejlesztés meghatározott 
prioritásainak fejlesztése. A térség valamennyi 
termelő és szolgáltató tevékenységére kiterjedő 
vizsgálatok eredményeinek konkrét programok 
keretében való realizálódása.  

KTV I B,C Gazdasági 
Kamara, BÖSZ, 
Megyei 
Közgyűlés 

gazdasági 
szervezetek, 
önkormány-
zatok 

34. A turizmus, mint a gazdasági szerkezetben 
való nagyobb súlyának támogatása, a helyi 
vállalkozók ezirányú orientációjának 
ösztönzése 

V I C,D,E Gazdasági 
Kamara, BÖSZ 

turisztikai 
gaz-dasági 
szer-vezetek, 
ön-
kormányzatok 

 

 

H U M Á N  E RŐF O R R Á S  
35. Az ingázók számának csökkentése új, helyben 

található munkahelyek teremtésével, 
munkaerô-igényes termelési eljárások 
letelepedésének támogatásával  

V I B,C,D BÖSZ, 
Veszprém 
Megyei 
Önkormányzat 

önkormányza-
tok 

36. A szolgáltatói szféra munkavállalói részére 
nyelvtanfolyamok szervezése önkormányzati 
és vállalati támogatással 

V I B,C,D OM önkormányza-
tok, oktatási 
intézmények 

37. A lakosság művelődésének, szakképzésének és 
továbbképzésének lehetőségei szélesítése, a 
távoktatás bevezetésének támogatása 

V II B,C,D OM oktatási 
intézmények, 
önkormányza-
tok, BÖSZ 

38. A bánya-, fa- és építôiparból leépítésre kerülô 
dolgozók helyzetének megoldása, képzési és 
átképzés programokkal, vállalkozóvá válás 
támogatásával, egyéb irányú tanácsadással 

TV I B,C,D OM, MM BÖSZ, önkor-
mányzatok, 
oktatási 
intézmények 

 

 

3. A fizikai szerkezet alakításával kapcsolatos feladatok 

 

A fizikai szerkezet korszerűsítésére irányuló feladatok magukba foglalják 

− a természeti környezet védelme és a tájrendezés 

− a terület és település szerkezet-átalakítás és a környezetépítés 

− a terület-előkészítés, illetve -rendezés 
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feladatait. 

 

A feladatok megoldásának eltérők a nehézségei, illetve a bonyolultsági foka. A részletes 

együttműködési munkaprogram kialakítása során a feladatok száma csökkenthető. 

 

A feladatcsoportra jellemző, hogy elsődlegesen tervezési és végrehajtási feladatokból áll, 

ennek következtében azok többnyire sürgősnek vagy közepesen sürgősnek minősülnek. A 

feladatok jellegéből következik, hogy a megyei, regionális és felsőbb szintű vezetés nagyobb 

mértékű részvételével látszanak megoldhatónak. 

 

 

A fizikai szerkezet-átalakítással kapcsolatos feladatok részletezése 

 

T E R M É S Z E T V É D E L E M  É S  T Á J R E N D E Z É S  
Szám A feladat megnevezése A 

feladat 
jellege 

Időbeli 
sürgős-

sége 

A meg-
oldás 

szintje 

Felelős Közreműködő 

39. A Balaton Nemzeti Park kiterjesztésének 
támogatása a térség bakonyi részeire is, a 
kijelölt feltételeknek való megfelelés 
biztosítása 

KTV I-II B,C FVM, KM BÖSZ 

40. A térség átfogó környezetvédelmi 
intézkedéseinek megtervezése, összekapcsolás 
a Veszprém megyei ilyen irányú rendezési 
terveivel, a tervek megvalósításának 
szorgalmazása 

TV I B,C KM BÖSZ, megyei és 
helyi 
önkormányzatok 

 

 

K Ö R N Y E Z E T É P Í T É S ,  T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S  
41. A települési környezetminőség fejlesztési 

feladatainak kijelölése és végrehajtása, 
különös tekintettel a bakonyi települések 
környezetvédelmi irányítottságára. 

KTV I B,C,D KM, FVM Megyei és helyi 
önkormányza-tok, 
BÖSZ 

42. Város- és falufejlesztő tervek és akciók 
megalapozása, kivitelezése 

TV I-II B,C,D KM, FVM BÖSZ, helyi 
önkorm. 

43. Az elhanyagolt, lepusztult és települési és 
természeti tájba nem illő területek 
rekonstrukciója 

TV I-II C,D Megyei 
Önkormányzat, 
KM, FVM 

tervezők, kivi-
telezők, önkor-
mányzatok 

 

 

T E R Ü L E T - E L Ő K É S Z Í T É S  
44. A terület-felhasználás új lehetőségeinek 

felkutatása, azokra tervek és programok 
készítése 

KTV I-II B,C,D Megyei Önkor-
mányzat, 
BÖSZ 

tervezők, kivite-
lezők, gazdasági 
szervezetek 

45. Ipari telkek ipari, mezôgazdasági, 
idegenforgalmi, szolgáltatói és oktatási 
szférában való újrahasznosítása 

TV I-II C,D,E BÖSZ önkormányza-tok, 
befektetôk 
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4. A feladatok megvalósításának szervezése 

 

Az előzőekben részletezett feladatok végrehajtása, Zirc kistérségre összehangolt távlati 

fejlesztésének hatékony megvalósítása, megfelelő szervezési munka és szervezet nélkül nem 

történhet meg, különös tekintettel a feladatok komplex jellegére. Ezt illetően a feladatok 

között javasolható a Bakonyi Önkormányzatok Szövetségének közreműködését, illetőleg a 

szövetségen belül működő KOORDINÁCIÓS CSOPORT megalapítását, melynek gesztora maga a 

szövetség. 

 

A KOORDINÁCIÓS CSOPORT létrehozását indokolja egyrészt az, hogy a megfogalmazott 

feladatok megvalósításának ez lehet a leghatékonyabb szervezeti kerete, másrészt feladatát 

képezné a térség koordinált működtetése, a térségben működő valamennyi szervezet és a 

lakosság számára. 

 

Tekintettel arra a tapasztalatra, hogy egyetlen intézmény sem képes hatékonyan működni 

megfelelő szervezeti, ill. szervezési háttér nélkül, javasoljuk egy átfogó és szakszerű 

szervezési terv elkészítését. A fejlesztési folyamatok menedzselésével biztosítani lehet az 

érdemi és felelősségteljes irányítás megvalósítását. Előzetes vizsgálatunk szerint egy e célra 

kifejlesztett kisszámítógépes program segítségével elérhető a hatékony szervező munka 

végzése. 

 

A KOORDINÁCIÓS CSOPORT a közreműködő önkormányzatok és gazdálkodó szervezetek 

véleményező, koordináló szerve. Ehhez kapcsolódóan megfogalmazódnak a Csoport 

működési feltételei: 

1. A Csoport ügyrendjében meghatározott módon a térséget érintô egyes kérdésekben 

véleményezési, más kérdésekben döntési jogkörrel rendelkezik. 

2. A Csoport feladata gondoskodni arról, hogy az állásfoglalások, döntések eljussanak a 

végrehajtásban érdekeltekhez, a határozatok megvalósuljanak. 

3. A működéssel kapcsolatos anyagi kiadások fedezetéről a létrehozó BÖSZ-ön keresztül az 

önkormányzatok gondoskodnak. 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 



Zirci Kistérség - HOSSZÚ TÁVÚ KISTÉRSÉG-FEJLESZTÉSI PROGRAM 104

 

A fejlesztési és összehangolási koncepció végrehajtásának elősegítése érdekében szervezési 

programot kell kidolgozni, amely lehetővé teszi a feladatok megvalósításának irányítását, 

koordinálását és ellenőrzését. A szervezési programnak - hasonlóan a nagyberuházások 

szervezési modelljeihez - a fejlesztési koncepció tartalmi célkitűzéseinek megfelelően 

valamennyi fő tevékenységre és határidőre kiterjednek, tartalmazzák a megvalósításban 

közreműködő szervezetek tennivalóit tervezési, terület-előkészítési, hatósági, koordinációs, 

stb. kötelezettségeket és azok időbeni és térbeli ütemezését. A számítógépes szervezés 

lehetővé teszi a feladatok részletes és aggregált áttekintését, módot adnak a BÖSZ 

döntéseinek megalapozásához, a helyi önkormányzatok hatékony segítségére. 

 

A számításhoz szükséges input adatok a tervekből és a különböző szervek beszámolóiból 

folyamatosan előállíthatók. A program nagytömegű információt kezel és új összefüggéseket 

tár fel, visszacsatolásával biztosítható az operatív tervek folyamatos javítása és a feladatok 

optimalizálása. 

 

A Zirci kistérség összehangolt fejlesztése nagy számú és sokszor eltérő érdekeltségű 

szervezetek közreműködését igényli. Ezért döntő fontosságú a fejlesztési elvek 

meghatározása, a feladatok megvalósításának ütemezése és a megvalósításban érdekelt 

valamennyi tevékenység, illetve szervezet munkájának összehangolása.  

 

A feladat nagyságrendje megkívánja az illetékes központi szervek mindenkori hathatós 

segítségét, mindamellett úgy véljük, hogy a feladatok megvalósulása mindenekelőtt az 

önkormányzatok munkájának hatékonyságán múlik.  
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