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1. A gazdaság és munkahelyteremtés feltételeinek 
fejlesztése 

 
 

A gazdaságfejlesztés és munkahelyteremtés integrált 
kistérségi rendszerének kialakítása 

1.1.
 
 
 
Általános célja A térség gazdasági szereplőinek összefogása, kapcsolatainak, együttműködési 

formáinak kialakítása, erősítése. 
Konkrét célja Az információs rendszerek hatékony felhasználása az információ cserék  

szervezeti hátterének megteremtése, a gazdasági szereplők együttműködési 
szerepeinek kistérségi kialakítása, a tőkeellátáshoz szükséges feltételrendszer 
helyi kialakítása. 

 
Tartalma Elsőként fel kell mérni a kistérségi gazdasági szereplők helyzetét, a 

szomszédos kistérségekkel, megyékkel, régiókkal, nagy gazdasági szereplőkkel 
való együttműködésüket és potenciális lehetőségeiket.  
 
Fel kell mérni, majd összehangolni a meglévő és a szükséges és még 
bekapcsolható információs rendszereket, ezeket naprakészen kell tartani, és 
hozzáférhetővé tenni a gazdasági szereplők részére. 
 
Elő kell segíteni az integrációra is képes munkahelyteremtő vállalkozások 
megalakulását. 
Meg kell teremteni illetve bővíteni kell a gazdasági szereplő együttműködési 
fórumait, előkell segíteni a kis-és középvállalkozók szoros együttműködését, 
közös fellépését a piacon. Meg kell teremteni az egységes kistérségi marketing 
és PR lehetőségét. 
 
Tovább kell erősíteni a vállalkozói központ és a BÖSZ gazdasági integráló 
szerepét, szervezetét és együttműködését a fenti területeken. 

 
Szükségszerűsége Jelenleg nem tudni pontosan a kistérség gazdasági szereplőit, a lehetséges 

gazdasági kapcsolatokat a közel és a távolabbi régiókban. Nincs kellő 
információ a piaci igényekről és a fizetőképes keresletről, de hasonlóképpen a 
lehetséges árukról és kapacitásukról sem.  
 
Nem vagy nem hatékonyan működnek együtt a kistérség gazdasági szereplői. 
Nincs egységes információs rendszer, mindemellett sok kihasználatlan 
információs rendszer létezik.  
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Nincs egységes és hatékony piaci fellépése és marketingje a térség gazdasági 
szereplőinek.  

 
 
Kapcsolódásai Az ipari , az agrárgazdasági , az infrastrukturális a humánerőforrás fejlesztési, 

az üzleti szektor fejlesztési, a turizmusfejlesztési és intézményrendszer 
fejlesztési programok. 

 
Érintett települések Az integráció fő helyszíne Zirc, alközpontjai Veszprémvarsány, Dudar, 

Bakonyszentlászló, Bakonybél, érintettje és használója az összes település. 
 
 
 
Javasolt megvalósító  
szervezetek 

Veszprém Megyei Vállalkozási Központ,  
Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége,  
a mikrotérségi együttműködések, 
 a helyi, megyei, regionális és országos vállalkozásfejlesztési és 
munkaadói szervezetek,  
a kamarák a vezető gazdasági szervezetek,  
GYOSZ, VOSZ, IPOSZ, IKIM. 

 
Javasolt eredménymutatók A gazdasági szereplők kölcsönös ismertsége  

gazdasági információinak hozzáférhetősége,  
javuló információ áramlás a kistérségben a szomszédos térségekkel, 
megyékkel, régiókkal, 
javuló piacrajutási lehetőség, javuló versenyképesség,  
javuló bel-és külföldi tőkeellátási feltételrendszer. 

 
Javasolt programkezdés 1998. III. negyedév 
 
Előkészítettség Kamarai, megyei, vállalkozói központ,  

BÖSZ információs rendszerei és szervezetei. 
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1. A gazdaság és munkahelyteremtés feltételeinek 
fejlesztése 

 
A kistérség gazdasági-fejlesztési feltételrendszerének és a 

beszállítói lehetőségeinek erősítése 
1.2.

 
 
 
Általános célja A kistérség fejlesztési  dokumentumaiba foglalt feladatok megvalósítása 

érdekében a szükséges és lehetséges gazdálkodási, pályázati , együttműködési, 
tőkéhezjutási és beszállítói lehetőségeinek elősegítése. 

Konkrét célja A befektetések növekedésének ösztönzése, a térségi összefogás és 
együttműködés szervezeti működése, a térségen belüli tőkeáramlás 
megszervezése, figyelembe véve a befektetők és a helyi adottságok diktálta 
érdekek, a térség érdekében folyó lobbyzás hatékonyságának növelése, 
kistérségi pénz és garancia alap létrehozása. 

 
Tartalma Az ismerté vált gazdasági szereplők összefogásával, eddigi együttműködési 

szervezete megerősítésével létre kell hozni egy kistérségi - térségi 
gazdaságfejlesztési szervezetet, melybe integrálni kell a felmért információkat. 
 
Különböző támogatási formákkal ( kedvezményes ingatlan árak, bérleti 
lehetőségek, adókedvezmények stb.) növelni kell a térségi befektetéseket és a 
munkahelyteremtő vállalkozások beindulását illetve erősödését. 
 
Össze kell foglalni a gazdasági szereplőket érintő pályázati lehetőségeket,  
elő kell segíteni  a  minél nagyobb arányú együttes pályázatokat . 
Térségi pályázatokkal elő kell segíteni a bel-és külföldi  befektetők térségbe  
való vonzását,  a helyi gazdasági szereplők tőkéhez való jutását és ez által a 
tőkeáramlás elősegítését. 
 
A kistérségi gazdasági integrációs szervezet segítségével a közös marketing 
stratégiára építve hatékony lobbyzást kell folytatni.  

 
Szükségszerűsége Jelenleg nem ismert a gazdasági szereplők részére szánt pályázatok 

mindegyike. Nem képesek elkészíteni a jó pályázatokat, vagy egymagukban 
nem is használhatják ki a pályázatok nyújtotta előnyöket. 
 
Egyenként nem képesek és nincs esélyük a piacon beszállítói lehetőségeket 
elnyerni, hatékony marketinget és lobbyzást végezni. 
Legtöbbjük képtelen a tőkebevonásba résztvenni a  befektetéseket növelni.  
Az információk és az összefogás hiányosságai miatt nem látják az 
együttműködésben rejlő előnyöket és lehetőségeket. 
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Kapcsolódásai Az ipari , az agrárgazdasági , az infrastrukturális, az üzleti szektor fejlesztési, a 

turizmusfejlesztési és intézményrendszer fejlesztési programok 
 
Érintett települések Az alprogram fő helyszíne Zirc, alközpontjai Veszprémvarsány, Dudar, 

Bakonyszentlászló, Bakonybél, érintettje és használója az összes település. 
 
 
 
Javasolt megvalósító  
szervezetek 

Veszprém Megyei Vállalkozási Központ,  
Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége,  
a mikrotérségi együttműködések, 
 a helyi, megyei, regionális és országos vállalkozásfejlesztési és 
munkaadói szervezetek, 
 a kamarák a vezető gazdasági szervezetek, 
 GYOSZ, VOSZ, IPOSZ, IKIM. 

 
Javasolt eredménymutatók A bevonható hazai és külföldi támogatások növekedése, 

 a gazdaság élénkülése,  
a helyi piac és tőkemozgás megélénkülése, kistérségi pénz- és 
garancia alap létrejötte. 

 
Javasolt programkezdés 1999.  
 
Előkészítettség A meglévő helyi gazdasági szervezetek együttműködési és piaci 

fórumai, a meglévő pályázati rendszerek, kamarai, megyei, 
vállalkozói központ,  
BÖSZ információs rendszerei és szervezetei. 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 
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1. A gazdaság és munkahelyteremtés feltételeinek 
fejlesztése 

 
A gazdasági vállalkozások átvilágítása, ajánlások 

kidolgozása 
1.3.

 
 
 
Általános célja A gazdasági-és vállalkozói szféra részére szakmai segítségnyújtás, vezetői 

tanácsadás, szakértők bevonásával. 
 

Konkrét célja Megyei, országos és nemzetközi szakértőkkel tréningekkel innovációs 
csoportmunkával és egyéb átvilágítási módszerekkel folyamatos 
segítségnyújtás a kezdő és a működő ( működési gondokkal küzdő) és fejlődni 
akaró gazdasági szervezetek részére. 

 
Tartalma Ki kell választani a térség problémáit és lehetőségeit  valamint kapcsolódásait 

ismerő bel- és külföldi szakértőket. 
A kistérségi program, valamint a nagyobb térségi, régiós és nemzetközi 
kapcsolódás és integrációs lehetőségek megismerése után a helyi vállalkozási 
szervezet keretében elkezdik tanácsadásukat, segítségnyújtásukat. 
 
A szakértők a vállalkozókkal együtt világítják át szervezetüket és 
tevékenységüket . (Az erre önkéntvállalkozó cégeknél). Konkrét 
problémamegoldó programot kell készíteni számukra, szoros kapcsolatban a  
helyi és nagyobb integrációs térségekkel, valamint a kistréségi programmal.  
 
El kell készíteni a hosszabbtávú fejlesztésre, befektetésre szolgáló terveket, 
melyek a vállalkozások tőke-visszaforgatását is lehetővé teszik illetve beépítik.
A fejlesztések során szigorúan figyelembe kell venni a térségben igen fontos 
környezetvédelmi szabályokat. 

 
Szükségszerűsége Nem pontosan ismertek a gazdasági szervezetek fejlődését egyedileg gátló 

tényezők.  
A szervezetek képtelenek önmaguk teljes körű átvilágítására és saját 
problémáik feltárására. Kevés a közös tréning és innovációs csoportmunka 
szervezeti lehetősége. A vállalkozók számára nem ismertek a módszerek, a 
gazdasági, műszaki és humán fejlesztési oldalak. 
 
Nincs mindenki tisztában a hosszú távú tervezés a tőke-visszaforgatás 
szükségességével. és az ehhez vezető utakkal. 
 
Nincsenek tisztában illetve nem érdekeltek környezetük védelmével. 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 
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Kapcsolódásai Az ipari , az agrárgazdasági , az infrastrukturális a humánerőforrás fejlesztési, 

az üzleti szektor fejlesztési, a turizmusfejlesztési és intézményrendszer 
fejlesztési programok. 

 
Érintett települések Az átvilágító szervezet szákhelye Zirc. 
 
 
 
Javasolt megvalósító  
szervezetek 

Veszprém Megyei Vállalkozási Központ,  
Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége,  
a mikrotérségi együttműködések,  
a helyi, megyei, regionális és országos vállalkozásfejlesztési és 
munkaadói szervezetek,  
a kamarák a vezető gazdasági szervezetek,  
GYOSZ, VOSZ, IPOSZ, IKIM. 

 
Javasolt eredménymutatók Az átvilágított cégek számának bővülése,  

tevékenységük minőségbeli javulása,  
a tanácsadó és befogadói kultúra fejlődése,  
több az integrációban résztvevő vállalkozás,  
nagyobb számú racionális üzletpolitikát folytató szervezet. 

 
Javasolt programkezdés 1998. I. negyedév 
 
Előkészítettség Megyei vállalkozói központ, kamarák, PHARE és EU átvilágító és 

tanácsadó rendszerek átvétele, adoptálása, megpályázása a BÖSZ 
segítségével. 

 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 
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1. A gazdaság és munkahelyteremtés feltételeinek 
fejlesztése 

 
Ipari és vállalkozói terület kialakítása  1.4.

 
 
 
Általános célja Zirc mellett kedvező műszaki és humán infrastruktúrális lehetőségekkel ellátott 

ipari és vállalakozói terület kialakítása a kistérségi programra alapozottan. 
 

Konkrét célja A fejlesztési programmal és Zirc rendezési tervével összhangban több 
gazdasági egység részére a térségben honos és fejleszthető tevékenységekre 
alapozva ipari, feldolgozói, raktározási célú terület kialakítása. 

 
Tartalma Elsősorban a térségben honos nyersanyaggal, munkaerővel, oktatási háttérrel , 

piaci alapokkal illetve hagyományokkal rendelkező  tevékenységekre alkalmas 
terület kialakítása a Zircet későbbiekben elkerülő 82 számú főközlekedési 
útvonal mellett. A terület kialakításával egyidőben megkell teremteni illetve 
tovább kell fejleszteni az oktatási, továbbképzési hátteret.  
 
Előtérbe kell helyezni:  
- a térségben hagyományokkal rendelkező faipart  ( kitermelés, feldolgozás, 
megmunkálás) az építési fától a bútor gyártásig. 
- az élelmi-szerfeldolgozást ( bogyósgyümölcs, szesz és keményítő gyártás 
burgonya-feldolgozás szaporítóanyag előállítás) 
- a beszállítói ipart megalapozó nagyobb termelőegység letelepedését elősegítő 
területi feltételrendszer kialakítását  
- a helyi alapanyagra épülő bioműanyag előállítás feltételeinek biztosítását 

 
Szükségszerűsége Nincs kihasználva a helyi alapanyagok , termények tárolása , feldolgozása. 

Többek között e miatt  is csökkent e termények termesztése. 
 
Nincs feltárva a helyi alapanyagok és termények korszerű termékekké való 
feldolgozásának feldolgozhatóságának lehetősége. 
 
Nincs feltárva a potenciális piac és annak minőségi és mennyiségi igénye. 
 
Nincs termeltetői, felvásárlói, raktározási, feldolgozói szervezet, illetve nem 
létezik ezek teljes láncolata.  
 
Nincs térségi márka és marketing 

 
 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 
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Kapcsolódásai Az ipari, az agrárgazdasági, infrastuktúrális  a humánerőforrás fejlesztési , az 

üzleti szektor fejlesztési programok.  
 
Érintett települések Ipari és vállalkozói terület kialakítása Zircen,  

raktározási és feldolgozási területek Veszprémvarsány, Dudar, Lázi , 
Olaszfalu. 
Kisipari bedolgozói tevékenység a kistérség minden településén. 

 
 
 
Javasolt megvalósító  
szervezetek 

Veszprém Megyei Vállalkozási Központ,  
Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége,  
a mikrotérségi együttműködések,  
a helyi, megyei, regionális és országos vállalkozásfejlesztési és 
munkaadói szervezetek,  
a kamarák a vezető gazdasági szervezetek,  
GYOSZ, VOSZ, IPOSZ, IKIM,  
Zirc város önkormányzata valamint a tovább érintett települések. 

 
Javasolt eredménymutatók Jól ellátott iparterület (ek) létesülése,  

a munkahelyek számának bővülése,  
a helyben termelt és készített termények és termékek beszállításának 
bővülése,  
a piac bővülése, a helyi szolgáltatások igénybevételének bővülése. 

 
Javasolt programkezdés A tervezés és humán háttér kialakítása 1998. IV. negyedévtől 

A fizikai megvalósítás és a marketig munka 1999-től  
 
Előkészítettség A kistérség fejlesztési programja a meglévő feldolgozó szervezetek, 

Zirc általános rendezési terve, területfejlesztési támogatás 
igénybevételi lehetősége. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 

 



Zirci Kistérség - HOSSZÚ TÁVÚ KISTÉRSÉG-FEJLESZTÉSI PROGRAM 
 

14

2. fejlesztési cél 
 
 

Az agrárgazdaság fejlesztése 
 

 
 
 
 
 ALPROGRAMOK 
 
     2.1. A termelési, raktározási és értékesítési   
      lehetőségek bővítése  
 
     2.2. Az élelmiszergazdaság fejlesztése  
 
     2.3. Növény és állattenyésztési alprogram  
 
     2.4. Biogazdálkodási alprogram  
 
     2.5. Erdőgazdálkodási alprogram  
 
     2.6. Agrárvidék fejlesztési alprogram  
 
      

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 
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2. Az agrárgazdaság fejlesztése 
 

A termelési, raktározási és értékesítési lehetőségek bővítése 2.1.
 
 
 
Általános célja A teljes termelési, feldolgozási és értékesítési folyamat minden fázisához 

szükséges intézményrendszer kiépítése. A partnerségre és közös üzleti előnyök 
megszerzésére irányuló integráció elősegítése. 
 

Konkrét célja A gazdálkodók érdekeltté tétele révén a TSZ-ek, állami gazdaságok és 
magángazdaságok részére lehetőség biztosítása a gazdálkodás 
racionalizálására, többlet árbevétel elérése a tárolás és feldolgozás révén, közös 
optimálisabban kihasznált korszerű géppark kialakulásának elősegítése, 
fogyasztói és termelői érdekek érvényesítése, a modernizáció felgyorsítása. 

 
Tartalma Fel kell mérni a meglévő működő és jelenleg nem működő, de működőképessé 

tehető termelői kapacitásokat és azok irányultságát, lehetőségeit, problémáit. 
Fel kell mérni a lehetséges raktározási lehetőségeket, gépparkot, feldolgozói 
kapacitást, munkaerőt. 
Fel kell mérni a lehetséges piacot, vásárlóerőt helyben, belföldön, és külföldön.
 
Az érintett szervezetek bevonásával egységes térségi termeltetési, felvásárlási, 
raktározási és feldolgozói valamint értékesítési koncepciót kell kidolgozni. 
 
Létre kell hozni a témával  foglalkozó kistérségi szervezetet. Ki kell használni 
a hitel, lízing, kölcsön-bérlet intézményét és be kell vonni a létrehozandó 
kistérség fejlesztési alapot is.  
 
Egységes rendszerűvé kell tenni és fejleszteni kell a tárolási, raktározási 
kapacitásokat. 
Befektetői kiajánlást kell készíteni a fenti témákban.  

 
Szükségszerűsége A TSZ-ek, ÁG és ÁFÉSZ-ek szerepvesztésével párhuzamosan nem jöttek létre 

a termelést irányító, összefogó új gazdálkodó szervezetek. 
Nincs felvásárló, értékesítő hálózat, szervezet. 
Jelentősen lecsökkent (a szükséges szint alá) a raktározási és tárolási kapacitás.
Nem történt meg az igények a vásárlóerő és a piac felmérése és az ehhez 
történő alkalmazás kellő mértéke. Több területen nem valósult meg még a 
termékváltás. 
A térség jellegzetes terményei és termékei teret vesztettek. Nem tudnak 
elterjedni a korszerű piacérett termékek többek között a marketing hiánya és a 
gazdálkodói struktúra váltás miatt sem. 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 
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Kapcsolódásai Az ipari, az agrárgazdasági, infrastruktúrális  a humánerőforrás fejlesztési , az 

üzleti szektor fejlesztési, a turizmusfejlesztési és az intézményrendszer 
fejlesztési programok.  

 
Érintett települések A rendszer központja Zirc,  

alközpontjai Veszprémvarsány, Dudar .  
A tárolási kapacitás fejlesztésében Olaszfalu, Csetény, Lázi, Sikátor.  
Logisztikai központ Zirc és Veszprémvarsány.  

 
 
 
Javasolt megvalósító  
szervezetek 

BÖSZ, az önkormányzatok  
a TSZ-ek és ÁG-ok,  
a mezőgazdasági vállalkozók és kistermelők,  
a mezőgazdaságban érdeket befektetők, kereskedő cégek, 
Agrárkamara. 

 
Javasolt eredménymutatók A térség jellegzetes terményeinek térnyerése javuló felvásárlási 

biztonság,  
javuló szaporítóanyag ellátottság,  
fejlődő és kihasznált géppark bővülő tárolási kapacitás és 
feldolgozói kapacitás, 
bővülő és kihasznált kistérségi agrármarketing. 
Többlet árbevétel realizálása. 

 
Javasolt programkezdés  Felmérések 1998. III-IV negyedév 

Koncepció kidolgozás és elfogadás 1999. II.n.é. 
Szervezet és hálózat létrehozása 1999. III.n.é. 

 
Előkészítettség Bel-és külföldi agrártámogatási rendszerek, kamarai, megyei 

pályázatok és támogatások elindult hitel konstrukciók. 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 
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2. Az agrárgazdaság fejlesztése 
 

Az élelmiszergazdaság fejlesztése 2.2.
 
 
 
Általános célja Az élelmiszergazdaság EU csatlakozáshoz történő felkészítése más kistérségek 

élelmiszeripari programjaival történő integrálás. 
Az árutőzsdéhez és egyéb piaci intézményekhez történő csatlakozás 
előkészítése. 

Konkrét célja A kistérség agrármarketing szervezet létrehozásának elősegítése, a kistérségi 
piac erősítése a külső szereplők bevonásával, a termelési és étékesítési 
integrációk elősegítése, a korszerű termelési és feldolgozási feltételek 
megvalósulásának  felgyorsítása. 

 
Tartalma Az élelmiszergazdaság mai helyzetének pontos feltárása. 

A környező kistérsége, megye és az ország kapcsolódó programjainak 
elemzése.  
Az EU agárgazdaság-fejlesztési programjának és megtett lépéseinek elemzése. 
 
A térség hagyományaira jellemző terményei és termékeire épített az EU-ba 
lépésig történő hatékony fejlesztésének kidolgozása és elindítása. 
 
Az EU-ba történő belépés belföldi és kistérségi hatásainak megfelelő 
élelmiszergazdasági szerkezet kialakítása az elért pozíciók 
figyelembevételével. 
 
A fentiek érdekében szükséges termelési és feldolgozási kapacitás bővítésen túl 
a termelési és értékesítési integrációk erősítése, a helyi piac erősítése, a helyi 
árutőzsde létrehozása és integrálása a megyei és országos rendszerekhez. 
 
Közösségi agrármarketing szervezet létrehozása. 

 
Szükségszerűsége Az élelmiszergazdaság az utóbbi években történő visszafejlődése,  

a hagyományos kultúrák csökkenése   
a termelés műszaki hátterének romlása, 
az értékesítési biztonság csökkenése a megváltozott birtokszerkezet. 
 
Az EU elvárások ismeretének hiánya és a belépésre történő felkészülés teljes 
hiánya és bizonytalansága. 

 
 
 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 
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Kapcsolódásai Az ipari az infrastruktúrális az üzleti szektor fejlesztési és az 

intézményrendszer fejlesztési programok. 
 
Érintett települések Kistérség minden ( jellemzően) mezőgazdasági települése. 
 
 
 
Javasolt megvalósító  
szervezetek 

BÖSZ,  
az önkormányzatok  
a TSZ-ek és ÁG-ok,  
a mezőgazdasági vállalkozók és kistermelők,  
a mezőgazdaságban érdeket befektetők, kereskedő cégek, 
Agrárkamara. 

 
Javasolt eredménymutatók Az agrárszektor megújulása az agrárkutatások ( elsősorban a 

vetőburgonya, gabona-vetőmag területén ) eredményeinek 
hasznosulása, az agrártevékenység alkalmazkodó - és 
versenyképességének javulása, a leromlási folyamat megállítása 
illetve visszafordítása. 
Ezek következtében megvalósul  
- a stabilizálódó birtokszerkezet 
- a hagyományos termelés kultúrák bővülése és az újak elterjedése 
- az élelmiszertermelés műszaki hátterének javulása ( pl: vetőmagok,  
vegyi anyagok, gépbeszerzések és azok kihasználása 
- az értékesítési biztonság növekedése, a piacra jutás 
megkönnyítésével 
- új munkahelyek létesülése 

 
Javasolt programkezdés  A felmérésekre 1998. III.- IV. n.é. 

A bővülés megtervezésére és elindítására 1999.-től 
Az EU csatlakozás előkészítésére 2000-től. 

 
Előkészítettség EU és PHARE programok, támogatások, kamarai és minisztériumi 

pályázatok és programok, a kamara és a BÖSZ információs 
rendszerei és szervezetei. 

 
 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 
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2. Az agrárgazdaság fejlesztése 
 

Növény és állattenyésztési alprogram 2.3.
 
 
 
Általános célja A kistérség növénytermesztésének és állattenyésztésének megújítása a meglévő 

és korábban megvolt tapasztalatokra és hagyományokra építve, de a mai 
elvárásoknak és a piacnak megfelelő struktúra és termesztési termelési mód 
kialakításával. 

Konkrét célja A kistérség állattenyésztéssel, növénytermesztéssel foglalkozó gazdálkodóinak, 
kapacitásaira, infrastruktúrális lehetőségeire építve a termelő, felvásárló és 
értékesítő szervezet kialakításával párhuzamosan a gazdálkodók felkészítése a 
szükséges szerkezetátalakításra, technológiákra és a teljes termelési-
felvásárlási-értékesítési rendszer ismeretére, valamint a kapcsolódás módjára.  
 
A hagyományos bevált és a térségben honos fajták újra telepítése: 
szarvasmarha, mangalica sertés, szárnyasok, illetve a gabonák, elsősorban az 
árpa, sörárpa, burgonya, ezen belül vető és nemesített burgonyák szaporító 
anyaga, bogyós gyümölcsök termesztési, felvásárlási, tárolási, feldolgozási, 
értékesítési feltételeinek javítása, bővítése. 
 
A sportló tartás lehetőségeinek elősegítése az idegenforgalmi és 
természetvédelmi programokkal való összekapcsolása. 
 

 
Tartalma Először a kistérség jelenlegi gazdálkodói kapacitását kell felmérni, majd a 

potenciális kapacitások figyelembe vételével, építve a helyi és a külpiac 
igényeire 
az infrastruktúrális lehetőségre építve a termelő, felvásárló és értékesítő 
szervezet kialakításával párhuzamosan a gazdálkodókat  fel kell készíteni a 
szükséges szerkezet-átalakításra, technológiákra és a teljes termelési-
felvásárlási-értékesítési rendszer ismeretére, valamint a kapcsolódás módjára. 
 
Elő kell segíteni a honos fajták térnyerését elsősorban az értékesítési, 
felvásárlási és feldolgozási rendszer kiépítésvel, a támogatások intenzív 
igénybevételével és a marketing piaci munka fokozásával, márkázással, 
együttműködési hálózatok kialakításával ill. azokhoz való csatlakozással. 
 
Elő kell segíteni a kistérségi és a szomszédos (balatoni) turizmus fogyasztó 
erejét, igényét. Minél több árut kell értékesíteni a turisztikai piacon. Ehhez 
kapcsolva segíteni kell sportló tenyésztést. 

 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 
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Szükségszerűsége Csökkent a mezőgazdaság jövedelemtermelő képessége, elsősorban csak 

termény és alapanyag  előállítással foglalkoznak. Kevés a feldolgozott és 
betárolt termék.  
 
A felvásárló lánc visszafejlődése illetve hiánya miatt jelentősen csökkent a 
háztáji termesztés illetve állattartás is. 
 
A ki nem használt turisztikai lehetőségek (falusi turizmus) miatt minimális a jó 
áron közvetlenül értékesített termék. 
 
A tulajdonviszonyok illetve a földhasználat átrendeződése miatt több fontos és 
hagyományos termény termesztése csak nagy nehézségekkel lehetséges (pl. 
nemesített burgonyaszaporító anyag). 

 
 
Kapcsolódásai A gazdaságfejlesztés és munkahelyteremtés, az infrastruktúra fejlesztése, a 

környezetminőség fejlesztése, az üzleti szektor és a turizmus fejlesztése. 
 
Érintett települések A kistérség minden települése. Kiemelt szerepe lehet a TSZ és ÁG 

központoknak, feldolgozóhelyeknek. 
 
 
 
Javasolt megvalósító  
szervezetek 

BÖSZ, 
 az önkormányzatok a  
TSZ-ek és ÁG-ok,  
a mezőgazdasági vállalkozók és kistermelők,  
a mezőgazdaságban érdeket befektetők, kereskedő cégek, 
Agrárkamara,  
érintett minisztériumok. 

 
Javasolt eredménymutatók A termelés jövedelmezőségének értékesítési lehetőségeinek javulása, 

új termékek megjelenése, a hagyományos termékek újbóli 
térhódítása, befektetések megjelenése, az export lehetőségek 
bővülése. 

 
Javasolt programkezdés Felmérés 1998. IV. n.é. 

Programindítás 1999-től 
 
Előkészítettség Program és pályázati lehetőségek kihasználása a szakminisztérium, 

PHARE, környezetvédelem, területfejlesztés, vidékfejlesztés és 
turizmus területén.  

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 
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2. Az agrárgazdaság fejlesztése 
 

Biogazdálkodási alprogram 2.4.
 
 
 
Általános célja A biogazdálkodás és biotermékek bevezetése, tartós piaci versenyelőnyeinek, a 

helyi,  hazai, és az EU piaci igényeinek ( a térség érdekeit figyelembe vevő) 
megfelelő feltételrendszerek kiépítése.  

Konkrét célja Az ökológiai adottságoknak megfelelő, hagyományokkal rendelkező művelési 
szerkezet kialakítása ( bioburgonya, bogyósok stb. ).  
Az ökológiai, közgazdasági és foglalkoztatási komparatív előnyöket 
figyelembe vevő ágazatfejlesztés.  
A biogazdálkodás műszaki technológiai és termelés technológia fejlesztési 
beavatkozások feltételeinek , a természeti erőforrások hatékony de egyúttal 
megóvó bevonásának illetve a tájgazdálkodás szempontjainak megfelelő 
termelés műszaki, technológiai követelmények és irányok megjelölése. 

 
Tartalma A hagyományok és az eddigi eredmények értékelése a biogazdálkodás 

szempontjából. 
 
A megfelelő termények kiválasztása, a szaporítóanyag folyamatos biztosítása, 
a termelési rendszerek kialakítása. 
 
A megfelelő műszaki és termelés technológia kialakítása és bevezetése. 
 
A teljes termelési lánc ( termeltető, termelő, felvásárló, raktározási, 
feldolgozási, marketing, értékesítési) kialakítása. 
 
A termékek, és rendszerek márkájának bevezetése. 

 
Szükségszerűsége A bakonyi táj nyújtotta biogazdálkodás lehetősége ma még nem kihasznált. 

A korábban termesztett biotermékek visszaszorultak. 
A tulajdoni és termelési változások több területen kedvezőtlen feltételeket 
eredményeztek a biogazdálkodáshoz. 
 
Nincs meg a műszaki és termeléstechnológiai háttér. 
 
Nincs egységes termelési - felvásárlási-feldolgozási -értékesítési lánc. 
  

 
 
 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 

 



Zirci Kistérség - HOSSZÚ TÁVÚ KISTÉRSÉG-FEJLESZTÉSI PROGRAM 
 

22

 
Kapcsolódásai A gazdaságfejlesztés és munkahelyteremtés, az infrastruktúra fejlesztése, a 

környezetminőség fejlesztése, az üzleti szektor és a turizmus fejlesztése. 
 
Érintett települések A kistérség minden települése, de különösen az ipartól távolabb eső, 

magasabban fekvő települések mezőgazdasági területei. 
 
 
 
Javasolt megvalósító  
szervezetek 

BÖSZ, az önkormányzatok a TSZ-ek és ÁG-ok, a mezőgazdasági 
vállalkozók és kistermelők, a mezőgazdaságban érdeket befektetők, 
kereskedő cégek, Agrárkamara, érintett minisztériumok. 

 
Javasolt eredménymutatók A piaci és versenyképesség javulása. 

A vetőmagok és környezetbarát védőszerek, talajművelési 
módszerek elterjedése. 
A komplex termelési folyamat működése, térségi feltételeinek 
fokozatos kiépülése. 
 
A EU csatlakozáskor a kistérség figyelembevétele a biotermesztésre.

 
Javasolt programkezdés 1999. II. n.é. 
 
Előkészítettség PHARE és EU programok, csatlakozási lehetőségek, meglévő 

pályázati kiírások. 
Táji alkalmasság. 
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2. Az agrárgazdaság fejlesztése 
 

Erdőgazdálkodási alprogram 2.5.
 
 
 
Általános célja Az ökológiai egyensúly és a tájvédelmet és a turizmust figyelembe vevő  

erdőgazdálkodás. A kitermelt fa nagyobb feldolgozottságú faárúvá történő 
alakítása. 

Konkrét célja A kistérség egyik legnagyobb természeti és gazdasági értékének az erdőnek és  
fának védelme mellett a fakitermelés és telepítés egyensúlyának megtartásával 
a kitermelés ütemének megtartásával magasabb feldolgozottságú faáruk 
(építési fa, raklap, bútorlap, bútor, dísz- és ajándéktárgy, kül- és beltéri 
tornaszerek stb.), előállítása, értékesítése, 
alapozva a meglévő kapacitásokra, bevonva minden erdőbirtokosságot. 

 
Tartalma Fel kell mérni az új tulajdonviszonyoknak és gazdálkodási viszonyoknak 

megfelelően az erdőterületeket. 
 
Összhangban a természetvédelem a tájvédelem az ökológia és a turizmus 
érdekeivel ki kell alakítani egy egységes erdőhasznosítási tervet összhangban 
az erdőrészletek tulajdonosaival. 
 
A gazdaságfejlesztési programmal összhangban elő kell segíteni a 
fafeldolgozás bővítésének lehetőségét. 
 
A program részeként felvásárló láncot kell kiépíteni az alapanyagra és a 
melléktermékekre pl. fahulladék, forgács. Az így felhalmozott megfelelő 
mennyiségű  pl. fahulladékra  már építhető egy újabb feldolgozó hasznosító 
rendszer. 

 
Szükségszerűsége  

Nincs feltárva pontosan  az új tulajdonviszonyok megoszlása, azon belül a 
különböző fafajták elhelyezkedése. 
 
Nincs kidolgozva az egyes tulajdonosok erdőgazdálkodási programja, a 
szétaprózottság miatt pedig a meglévők sincsenek egymással összhangba  
hozva. 
 
Nincs egy egységes a természetvédelmet, a tájvédelmet , az ökológiai 
egyensúlyt és a turizmus érdekeit is figyelembe vevő kistérségi 
erdőgazdálkodási program. 
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Nincs kihasználva a meglévő fafeldolgozó kapacitás. A meglévő feldolgozó 
helyeken sem a mindig a legértékesebb a legnagyobb feldolgozottságú faárút 
állítják elő. 
 
Hiányzik több a helyi és környező kistérségi turizmust szolgáló  magasabb 
feldolgozottságú dísz-és ajándéktárgy, utcabútor, tornaszer előállítás. 
 
Hiányzik a Bakony ezen jelképét és értékét jól kifejező márkanév. 

 
 
Kapcsolódásai A gazdaságfejlesztés és munkahelyteremtés, az infrastruktúra fejlesztése, a 

környezetminőség fejlesztése, az üzleti szektor és a turizmus fejlesztése. 
 
Érintett települések A gazdálkodásban érintett a kistérség minden települése , erdőbirtokosság és 

gazdasága. A feldolgozás központja Zirc, alközpontjai az erdőbirtokossági 
központok, és a kitermelőhelyekhez közel eső települések. 

 
 
 
Javasolt megvalósító  
szervezetek 

Erdőbirtokosságok,  
erdőgazdaságok,  
agrárkamara, 
 szakminisztérium, 
 a természetvédelem ,  
az ipar felelős szervezetei,  
a vállalkozásfejlesztési és gazdasági szervezetek.   

 
Javasolt eredménymutatók Az erdőterületek szintentartása illetve bővülése. 

Érékesebb honos fafajták termelése. 
Bővülő feldolgozási kapacitás és feldolgozottság. 
Nagyobb jövedelmezőség. 

 
Javasolt programkezdés Pontos felmérés 1998. vége . 

Program készítés 1999 I. n.é. 
Program végrehajtás 1999. II.n.é.-től 

 
Előkészítettség FM és KTM programok, pályázatok, PHARE és EU kapcsolódások. 
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2. Az agrárgazdaság fejlesztése 
 

Agrárvidék fejlesztési alprogram 2.6.
 
 
 
Általános célja Az agrárszektor fejlesztésének térségi összehangolása, a vidékfejlesztés 

szolgáló támogatások ( hazai és EU ) elnyerése és a térségi hátrányok 
mérséklése. 

Konkrét célja Az agrárfejlesztés, vidékfejlesztés ,és falufejlesztés térségi összehangolása és 
élénkítése révén a gazdálkodás alapjainak modernizálása, a térség 
alkalmazkodó és versenyképességének javítása.  
 
Pályázatok és befektetők révén pénzügyi források teremtése. 
 
A helyi agrároktatás és továbbképzés, ismeretfejlesztés bővítése. 

 
Tartalma Fel kell tárni az agrárszektor jelenlegi helyzetét elemezni kell a meglévő és a 

lehetséges fejlesztési irányokat, módszereket. 
 
Meg kell határozni a vidékfejlesztéshez szükséges eszköz és infrastruktúra 
fejlesztését. 
 
Bővíteni kell a helyi agrár, vidék, falufejlesztéshez kapcsolódó oktatást 
továbbképzést, a lakosság ismereteinek fejlesztést.  
 
Részletesen fel kell tárni a meglévő hazai és EU támogatásokat és 
pályázatokat. 
Elő kell készíteni a várható új támogatások elnyeréséhez szükséges 
alapanyagokat.  
 
Fel kell készülni az EU csatlakozás  elvi és gyakorlati kérdéseire, fel kell 
készíteni a gazdálkodókat az ezzel járó teendőkre, fel kell készülni a várható 
hátrányok kivédésére és az előnyök kihasználására. 

 
Szükségszerűsége Szétaprózódott a gazdálkodás .  

Nincs egységes agrárfejlesztési szervezet. 
 
Nincs összhangban az agrárszektor a vidék és falufejlesztés. 
Nincs kihasználva a turizmushoz való kapcsolódás lehetősége és előnye. 
 
Nincs egységes és hatékony helyi agrároktatás és továbbképzés. 
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Hiányos az agrár és vidékfejlesztés szolgáló infrastruktúra. 
 
 
Kapcsolódásai A gazdaságfejlesztés és munkahelyteremtés, az infrastruktúra fejlesztése, a 

környezetminőség fejlesztése, az üzleti szektor és a turizmus fejlesztése. 
 
Érintett települések A kistréség minden települése különösen a kis települések. 
 
 
 
Javasolt megvalósító  
szervezetek 

A BÖSZ vállalkozás fejlesztési Iroda  
az Agrárkamara, 
 az önkormányzatok 
 a TSZ-ek és ÁG-ok,  
a mezőgazdasági vállalkozók és kistermelők, 
 a mezőgazdaságban érdeket befektetők,  
érintett minisztériumok. 

 
Javasolt eredménymutatók A munkanélküliség mérséklődése. A vidék megújult arculatának és 

életlehetőségeinek kialakulása illetve bővülése. A kistérségi 
integráció és partneri kapcsolatok kialakulása illetve gazdagodása. 
Közös pályázatok elnyerése. 

 
Javasolt programkezdés 1999. januártól 
 
Előkészítettség Hazai és EU támogatások , vidék és agrárfejlesztési programok. 
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3. fejlesztési cél 
 
 

Az infrastruktúra  fejlesztése 
 
 
 
 
 ALPROGRAMOK 
 
     3.1. Úthálózat fejlesztési alprogram 
 
     3.2. Tömegközlekedési alprogram 
 
     3.3. Szennyvízhálózat fejlesztési és vízbázis védelmi  
       alprogram  
 
     3.4. Telekommunikációs alprogram  
 
     3.5. Kommunális hulladék elhelyezési, kezelési és  
      hasznosítási alprogram  
 
     3.6. Energetikai alprogram  
 
     3.7. Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése  
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A/  Helyzetleírás 
 
a)  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. 
 
b)  A hulladék gyűjtése részben megoldott, de a hulladék elhelyezés közép és hosszútávon már nem, 
valamint a hulladék szelektív gyűjtése, ártalmatlanítása, újrahasznosítása még teljesen megoldatlan. 
 
c)  Nincs kihasználva a környezetkímélő alternatív energia felhasználás holott a térségben jelentős 
bázisa van. 
 
d)  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. 
 
e)  A már kiépült telefonhálózat lehetővé teszi a telekommunikáció bővítését ( üzleti,  hatósági, 
kereskedelmi. média, biztonsági-védelmi  területen). 
 
 
B/ 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. 
 
C/ Várható eredmények 
 
• Szennyvízhálózat bővülése. 
• Tisztuló rétegvizek, környezeti állapot 
• Javuló közlekedési lehetőségek . 
• Gazdaságos energiaforrások. 
• Bővülő kommunikációs lehetőségek. 
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D/ Program prioritások 

 
Prioritási  
kategória 

Az alprogram  
száma 

Az alprogram neve: 

 
I. 
 

 
3.3. 

 
 

3.7. 
 

 
Szennyvízhálózat fejlesztési és vízbázisvédelmi 
alprogram 
 
Egészségügyi  infrasrtuktúra fejlesztése 

 
II. 

 
3.1. 

 
3.4. 

 
3.5. 

 
Úthálózat fejlesztési alprogram 
 
Telekommunikációs alprogram 
 
Kommunális hulladék elhelyezési, kezelési és 
hasznosítási alprogram 
 

 
III. 

 
3.2. 

 
3.6. 

 
Tömegközlekedési alprogram 
 
Energetikai alprogram 
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3. Az infrastruktúra  fejlesztése 
 

Úthálózat fejlesztési alprogram 3.1.
 
 
 
Általános célja A meglévő úthálózat felújítása, karbantartása, a hiányos, vagy hiányzó 

települések közötti kapcsolat megteremtése. 
Konkrét célja A többi infrastruktúra fejlesztésének függvényében a meglévő utak felújításán 

és karbantartásán felül a következő települések közötti kapcsolat megteremtése 
illetve javítása. 
 
- Olaszfalu-Tés, Sikátor-Bakonybánk, Bakonynána-Tés, Lókút 82-es út, 
Pénzesgyőr-Hárskút, Fenyőfő-Bakonykoppány. 
 
Településeket elkerülő útszakaszok elsősorban 82-es út Zircet elkerülő 
szakasza. 

 
Tartalma A bel-és külterületi utak állapotának felmérése.  

 
Ütemezetten a pályázatokhoz és a  fejlesztésekhez szükséges tervek 
elkészíttetése. 
 
Az önrészek és az egyéb  infrastruktúra fejlesztések  függvényében a 
pályázatok benyújtása.  
 
A fenti összekötőút  fejlesztésen túl 
 
- a burkolatlan belterületi utak burkolttá tétele 
- parkolók kiépítése elsősorban a település központokban, közintézményeknél 
és kereskedelmi területeken 
- kerékpárutak építése, kerékpár túrautak kialakítása 
- a mezőgazdasági utak ( tulajdonviszonyokat figyelembe vevő ) kiépítése, 
megerősítése, vízelvezetésük megoldása 
- gyalog utak, járdák kiépítése, gyalogos túrautak kijelölése, karbantartása 
- lovas túrautak ( tulajdonviszonyokat figyelembe vevő ) kijelölése, 
karbantartása. 

 
Szükségszerűsége A közúthálózat állapotának gyengesége. 

Több település csak "zsák" település kapcsolatait csak óriási kerülővel tudja 
kiépíteni. Belterületi utak rossz állapota. Kevés kiépített parkoló. Hiányzó 
kerékpárutak, és esetleges mezőgazdasági utak megoldatlan vízelvezetéssel. 
Kevés a járda. A turizmushoz kapcsolódóan hiányoznak a kerékpár, gyalogos 
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és lovas túrautak. 
 
 
Kapcsolódásai A gazdaságfejlesztés, agrárgazdaság fejlesztési, környezetminőség fejlesztési, 

üzleti szektor fejlesztési és turizmufejlesztési programok. 
 
Érintett települések A belterületi valamit túrautak fejlesztésében minden település. 

Települést elkerülő fejlesztésnél Zirc.  
Összekötő út fejlesztésnél, zirci és a szomszédos kistérségek illetve : 
- Olaszfalu-Tés 
- Bakonynána-Tés 
- Lókút - 82 út ( Veszprém felé) 
- Pénzesgyőr - Hárskút  
- Fenyőfő - Bakonykoppány 
- Sikátor - Bakonybánk 

 
 
 
Javasolt megvalósító  
szervezetek 

Közúti Igazgatóság,  
illetékes minisztérium , 
 az önkormányzatok és a BÖSZ  
gazdálkodó szervezetek. 

 
Javasolt eredménymutatók A közlekedési szállítási és forgalmi kapcsolatok javulása. 

A gazdasági kapcsolatok fejlődése. 
A tömegközlekedés szinten tarthatósága. 
Az ellátás javulása 

 
Javasolt programkezdés A mindenkori pályázatok függvényében. 
 
Előkészítettség A meglévő fejlesztési programokra építve a  pályázathoz szükséges 

tervek elkészítése és a kiírt pályázatokra az önrészek függvényében a 
pályázatok benyújtása. 
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3. Az infrastruktúra  fejlesztése 
 

Tömegközlekedési alprogram 3.2.
 
 
 
Általános célja A közlekedési kapacitások modernizációja, az úthálózat fejlesztéssel 

összhangban a valós igényeknek megfelelő hálózat és járat sűrűség biztosítása. 
Konkrét célja Nem csak a fizetőképes kereslet, hanem a hosszú távú komplex érdekrendszert 

figyelembe vevő megfelelő hálózat és gazdaságos busznagyság ( mikrobuszok 
beállítása) és járatsűrűség ( nem csak menetrend hanem igény szerinti járatok is 
)  települési kisbusz, iskolabusz beállítása. 
 
Fontos a vonat közlekedés minimálisan szintentartása, illetve sínbuszok 
beállításával a járatsűrítés és gazdaságosabbá tétel. 

 
Tartalma A tömegközlekedési kapacitások felmérése, figyelembe véve az eszközök és a 

vonalak állagát, karbantarthatóságát és költségigényét. 
 
Az igények felmérése a munkábajárás az oktatási intézményekbe járás, a 
vásárlás, a szolgáltatások igénybevétele a művelődés és a kultúra igénybe 
vehetősége és a turisztikai szolgáltatások igénybevétele szempontjából. 
 
Az összekötő utak fejlesztésével összefüggésben egy gazdaságos 
tömegközlekedési hálózat kialakítása. 
 
Az igényeknek megfelelő nagyságú közlekedési eszköz beszerzése. A vonat és 
busz közlekedés összehangolása. 

 
Szükségszerűsége Leromlott állapotú eszközpark . 

Kihasználatlan és olykor egyúttal hiányos ellátás. 
Gazdaságtalan, de szüksége összeköttetések racionalizálása. 
A potenciális munkahelyek elérhetőségének javítása 
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Kapcsolódásai A gazdaságfejlesztés, agrárgazdaság fejlesztési, környezetminőség fejlesztési, 
üzleti szektor fejlesztési és turizmufejlesztési programok, humánerőforrás és 
készségszint és az intézményrendszer fejlesztés. 

 
Érintett települések A kistérség minden települése, különösen "zsák" útvonalakon lévők.  

A kistérség egésze és a környező kistérségek együttesen 
 
 
 
Javasolt megvalósító  
szervezetek 

MÁV, Volán, önkormányzatok, BÖSZ, idegenforgalmi szervezetek, 
gazdasági szervezetek, oktatási intézmények, PHARE. 

 
Javasolt eredménymutatók A munkábajárók, iskolába járók, szolgáltatásokat igénybevevő, 

szórakozási és vásárlási lehetőségeket igénybe vevő biztonságának 
javulása. Gazdaságosabb járat üzemeltetés.  
Bővíthető közlekedési szolgáltatások.  Minimum szinten maradó 
járatsűrűség. 

 
Javasolt programkezdés Azonnal. 
 
Előkészítettség Minisztériumi, PHARE és EU programok és pályázatok. 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 
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3. Az infrastruktúra  fejlesztése 
 

Szennyvízhálózat fejlesztési és vízbázis védelmi  alprogram 3.3.
 
 
 
Általános célja A meglévő felszín alatti és felszíni vizek minőségének védelme a keletkező 

szennyvizek összegyűjtése és tisztítása. 
Konkrét célja A kistérség településeinek szennyvízhálózattal való mielőbbi ellátása a 

keletkező szennyvizek hatékony és gazdaságos tisztítása, a folyékony  
hulladékok elhelyezési lehetősége. 
 
A felszíni és felszín alatti ( elsősorban a karsztos területen ) víztisztaság 
védelme, a szennyező technológiák és források kiváltása, a szükséges védelmi 
intézkedések meghatározása, érvényesítésének módja. 
 
A vízellátás biztonságának növelése. 

 
Tartalma A legérzékenyebb területek kijelölése. A szennyező források felmérése.  

 
Településenként a szennyvízhálózat megfelelő szintű megtervezése, az 
önrészek összegyűjtése illetve kiváltása, és az adott támogatási pályázatokra 
való benyújtása. 
Az idevágó EU pályázatok kidolgozása és benyújtása. 
 
Településenként a környezetvédelmet figyelembe vevő leggazdaságosabb 
szennyvízhálózati és szennyvíztisztító rendszer kiválasztása megpályáztatása 
és megépítése. 
A megépült rendszerek üzemeltetése és a szennyvíziszap veszélytelenítés 
illetve újrahasznosítása. 
 
A feszíni vizeket szennyező technológiák kiváltása 
 
Védetté kell tenni a természetes vízfolyásokat és a karsztos területet valamint 
víznyelőt. 
Ellenőrzési rendszert kell kialakítani az I és a II. vízadó réteg vízminőség 
jelzésére. 
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Szükségszerűsége A települések döntő többségében nincs csatornahálózat. Általában az I. vízadó 
réteg közvetlen fogyasztása alkalmatlan és a szennyezés fokozódásával az 
alsóbb vízadó rétegek egyre szennyezettebbek.  
 
A tisztulási folyamat elősegülése természetes eszközökkel, a felszíni vizek 
védelmi rendszerének erősítésével, biológiai fokozatú szennyvíztisztítással. 

 
 
Kapcsolódásai A gazdaságfejleszési, az agrárgazdaság fejlesztési, az  infrastruktúra fejlesztési, 

a környezetminőség átfogó fejlesztése, turizmusfejlesztési programokhoz. 
 
Érintett települések A vízvédelemben a csatornázásban a szennyvíztisztításban az  összes 

települése. 
 

 
 
 
Javasolt megvalósító  
szervezetek 

Országos Vízügyi Hivatal, Természetvédelmi Hivatal, illetékes 
minisztériumok, megyei önkormányzat, regionális fejlesztési tanács, 
az önkormányzatok, a gazdálkodók, és a lakosság. 

 
Javasolt eredménymutatók A talajvíz szennyezettségének csökkenése, a feszíni vizek tisztulása, 

a csatornával ellátott  települések és azon belül az ingatlanok 
számának növekedése a tisztított szennyvíz mennyisége és az élő 
vízfolyásokba való visszavezetés. 

 
Javasolt programkezdés Azonnal. 
 
Előkészítettség Meglévő tervek, felmérések, pályázatok. 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 
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3. Az infrastruktúra  fejlesztése 
 

Telekommunikációs alprogram 3.4.
 
 
 
Általános célja A még telefonnal el nem látott települések illetve településrészek mielőbbi 

ellátása, az ellátott területek adatátviteli lehetőségeinek bővülése, a különböző 
telekommunikációs és információs  rendszerek összekapcsolása. 

Konkrét célja A telefon kábel TV és egyéb információs hálózatok továbbfejlesztési és 
szolgáltatásaik bővítése. A meglévő hálózatok többfunkcióssá tétele pl. 
biztonsági rendszerek, információs rendszerek rákötési lehetősége, E-mail, 
Internet stb. 
 
A meglévő települési és különböző szervezeti információs rendszerek, 
műsorok összekötése. 

 
Tartalma Első lépésként ki kell dolgozni a kistérségi és települési kommunikációs 

hálózatok tervét, a meglévőkkel ( helyi, szomszédsági, kistérségi, megyei, 
országos, nemzetközi ) való kapcsolódási módjukat. 
 
Ki kell építeni az egységes önkormányzati, vállalkozói-gazdasági és turisztikai 
információs rendszert. 
 
Ki kell építeni a mindenki számára elérhető végpontokat együttműködve a 
szolgáltatókkal, a Magyar Postával, a telefontársaságokkal és TV 
társaságokkal. 
 
A vállalkozói ,az önkormányzati és lakossági forrásokkal bevonva az országos 
és nemzetközi támogatásokat ki kell építeni az egységes hálózatot, melyet a 
működtető szervezet segítségével folyamatosan naprakészen kell tartani. 

 
Szükségszerűsége Nem mindenhol épült ki a telefonhálózat.  

A meglévő hálózatok nem mindenhol teszik lehetővé a növelt értékű 
szolgáltatásokat.  
Nem kihasznált a kábel TV-ben rejlő lehetőség nincsenek összekötve a 
rendszerek. 
 
A már meglévő információs rendszerek nincsenek összehangolva és 
összekötve. 
A meglévő rendszerekkel még nem vagy csak részben lehet hatékonyan az 
egyre bővülő távmunka lehetőségekhez kapcsolódni. 
 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 
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Kapcsolódásai A gazdaságfejlesztési és munkahely-teremtési ( elsősorban távmunka) az 

agrárgazdaság fejlesztési a környezetminőség fejlesztési a humánerőforrás 
fejlesztési az üzleti szektor fejlesztési és a kistérségi turizmusfejlesztési 
programokhoz. 

 
Érintett települések A kistérség egésze. 
 
 
 
Javasolt megvalósító  
szervezetek 

A hírközlési és média szolgáltatók, biztonsági szolgáltatók, 
önkormányzatok, gazdasági és kereskedelmi szervezetek, turisztikai 
szervezetek ,lakosság stb. 

 
Javasolt eredménymutatók A rendszerekre kötött előfizetők száma, az összekötött rendszerek 

szolgáltatási ősszegződése.  
A távmunka-lehetőség kialakulása és növekedése. 
A távoktatás kialakulása és bővülése. 
A kistelepülések integrációs esélyeinek növekedése. 
 
A lakosság, a vállalkozók, a turisták információval való ellátottsága 
minden településen egyenlő eséllyel nő.  
Helyi és regionális műsorok és információk indulhatnak be. 
 
Helyben lehívható a közérdekű és turisztikai információk mindenki 
számára, ezáltal csökkenhet az információ beszerzés miatti utazás. 

 
Javasolt programkezdés Azonnal. 
 
Előkészítettség A meglévő hálózatok és azonnali fejleszthetőségük . 

A szolgáltatók számának bősége. 
A fejlesztéshez szükséges pályázati támogatások elvi megléte.  
(pl. Teleház program) 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 
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3. Az infrastruktúra  fejlesztése 
 

Kommunális hulladék elhelyezési, kezelési és hasznosítási 
alprogram 

3.5.
 
 
 
Általános célja A kommunális hulladék hosszú távú és  a környezetvédelmi előírásoknak 

megfelelő elhelyezésének és kezelésének megoldása. 
Konkrét célja A kommunális hulladék elhelyezésére hatástanulmány készítése. 

 
 A helykiválasztás után a kiviteli terv elkészítése és a kivitelezés. 
 
 A tervezéssel egyidőben el kell kezdeni a hulladék kezelés és hasznosítás 
lehetőségének kidolgozását.  
 
A feltételek mielőbbi biztosításával el kell érni a térségi hulladék szelektív 
gyűjtését, feldolgozását, recicling. 

 
Tartalma Első lépésként fel kell tárni és meg kell tervezni  a kistérségben , ( régióban) 

lehetséges környezetvédelmi szempontból is megfelelő elhelyezésre is 
alkalmas lerakó helyet, illetve szemétégetőt ( erre jelenleg a Jásdi terület 
látszik a legalkalmasabbnak és kidolgozottabbnak). 
 
A meglévő ipari ( bányászati területeken ) meg kell vizsgálni a hulladék 
feldolgozás és újrahasznosítás leggazdaságosabb és leggyorsabb 
bevezethetőségét. 
 
A realitásoknak megfelelően a feltételek biztosításával létre kell hozni a 
szelektív gyűjtő és feldolgozó és újrahasznosító rendszert és szervezetet. 
 
Érdekelté kell tenni a gazdálkodókat és a lakosságot a szelektív 
hulladékgyűjtésben. 

 
Szükségszerűsége Nincs megoldva illetve mindenki által elfogadva a kistérség hosszútávra 

alkalmas szemétlerakási és kezelési módja illetve helye. 
Nincs hulladékfeldolgozási és  újrahasznosítási program, hely, technológia. 
Nincs megszervezve és bevezetve  szelektív hulladékgyűjtés. 
 
Több településen nincs kellően rekultiválva és figyelő rendszerrel ellátva a 
meglévő illetve felhagyott szemétlerakó. 

 
 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 
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Kapcsolódásai A gazdaságfejlesztési és munkahely-teremtési,  a szennyvízhálózat fejlesztési 
és vízbázis védelmi , a környezetminőség átfogó fejlesztési  az üzleti szektor 
fejlesztési programokhoz. 

 
Érintett települések A hulladékgyűjtés majd szelektív hulladékgyűjtés fejlesztésében minden 

települése. 
A hulladék szállítás tekintetében az önkormányzatok és a BÖSZ valamint a 
vállalkozók. 
A hulladéklerakás hosszútávon Jásd  . 
A hulladék feldolgozásban és újrahasznosításban Dudar. 

 
 
 
Javasolt megvalósító  
szervezetek 

Illetékes minisztérium, környezetvédelmi hatóság, BÖSZ, 
önkormányzatok , vállalkozók, lakosság. 

 
Javasolt eredménymutatók A hulladék-elhelyezés biztonságos megoldása a szelektív 

hulladékgyűjtés feltételeinek kidolgozása és bevezetése, a szelektív 
gyűjtésre épített feldolgozás beindítása és az újrahasznosított 
anyagok megjelenése. 
Megfogható gazdasági eredmények és munkahelyek keletkezése. 

 
Javasolt programkezdés A tervezésre 1998. III - IV- n.é. 

A lerakó kivitelezése és beindítása 1999-től  
A szelektív hulladékgyűjtési rendszer megtervezése és kivitelezése 
2000 decemberig. 
A szelektív hulladékgyűjtés hasznosítás és feldolgozás beindítása 
2001- től. 

 
Előkészítettség A Jásdi lerakó alkalmassága, Dudari potenciális telephelyek megléte 

. 
Bel-és külföldi támogatói programok megléte. 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 
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3. Az infrastruktúra  fejlesztése 
 

Energetikai alprogram 3.6.
 
 
 
Általános célja A környezetvédelmet is szolgáló energiaforrások minél szélesebb körű 

bevezetése. 
Konkrét célja A háztartási, ipari és mezőgazdasági energiaigény  kielégítése gazdaságos és 

környezetkímélő energiahordozókkal.  
Elsősorban a gázhálózat továbbfejlesztése, emellett a megújuló energiaforrások 
( nap és szél energia)  hosszú távú bevezetésének előkészítése , majd 
elterjesztése. 
A mezőgazdasági melléktermékek ( faforgács, kukorica és napraforgó szár, 
gabona szár, stb.) hasznosításának és helyi feldolgozásának megteremtése. 
Rövidebb távon a szén fával, faaprítékkal valamint gázzal való felváltása. 
 

 
Tartalma Első lépésként tovább kell építeni és teljessé kell tenni a települések gáz 

hálózatát.  
 
A természetvédelemi és erdőgazdálkodás  igényeit és lehetőségeit 
figyelembevéve fel kell váltani a szén tüzelést. A gázzal illetve fával , 
faaprítékkal, faipari hulladékkal. 
 
Meg kell vizsgálni a mezőgazdasági melléktermékek hasznosítási lehetőségeit, 
gazdaságosságát. 
Kellő rendelkezésre álló mennyiség esetén mezőgazdasági melléktermék 
feldolgozó létesítését  kell elősegíteni. 
Fel kell tárni az ehhez szükséges forrásokat, bel-és külföldi pályázatokat, 
támogatásokat. 
 
Hosszú távú szempontok miatt meg kell vizsgálni és meg kell tervezni a 
kistérségben a szélenergia és a napenergia hasznosításának legalkalmasabb 
helyszíneit és az energiarendszerekhez való csatlakozás lehetőségeit. 
 
Lehetőség szerint elő kell segíteni az új energiaforrásokat előállító szervezetet, 
mely alapja lehet pl. TSZ központ, ÁG központ. 

 
Szükségszerűsége Nincs kiépítve a kistérség teljes gázhálózata.  

Nincs kihasználva a fa és a fa melléktermékek energiahordozóként való 
felhasználása. 
Nincs kihasználva a mezőgazdasági melléktermékek energiahordozóvá való  
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feldolgozása. 
Nincs feltárva a meglévő energiák hosszú távú hasznosításának lehetőse és 
helyszíne. 
 
Az általánosságban és egyöntetűen növekvő hagyományos energiahordozók 
árának gyors növekedése reálissá teszi a fenti alternatív energia hordozók 
mielőbbi bevezetését. 
Erre már most fel kell készülni. 

 
 
Kapcsolódásai A gazdaságfejlesztési és munkahely-teremtési, az agrárgazdaság fejlesztési, a 

környezetminőség fejlesztési, az üzleti szektor fejlesztési és turizmusfejlesztési 
programok valamint a  hulladékhasznosítási alprogram. 

 
Érintett települések Az energia racionalizálásban minden település. 

A mezőgazdasági melléktermékekre épülő energiaforrások előállítása a TSZ és 
Ág központokban  ( pl. Veszprmévarsány, Lázi, Bakonyszentkirály stb.) A 
szélenergiára épülő ( pl. Tés ) 
A napenergiára épülő  ( pl. Bakonybél, Fenyőfő, Bakonyszentlászló, 
Bakonynána, Olszfalu ,stb.) 

 
 
 
Javasolt megvalósító  
szervezetek 

Illetékes misztériumok,  
PHARE irodák,  
EU programiroda,  
TSZ-ek ÁG-ok,  
szolgáltató szervezetek,  
BÖSZ, önkormányzatok, vállalkozók. 

 
Javasolt eredménymutatók Javuló környezeti állapot  

Megújuló energiaforrások felhasználása és ezáltal a természeti 
környezet magasabb mértékű megóvása, hosszútávon gazdaságos 
energiaforrások, helyi biztosíthatósága. 
Helyi munkahelyteremtés. 
Hasznosított hulladékok mennyisége. 

 
Javasolt programkezdés A gázprogram befejezése 2000-ig. 

Mezőgazdasági melléktermékekre épülő program 2001-től 
A szén és napenergia-hasznosítás 2004-től 

 
Előkészítettség Meglévő nemzetközi tapasztaltok technológiák átvételi lehetősége 

PHARE és EU programok és pályázatok , környezetvédelmi és 
energetikai programok és támogatások. 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 
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3. Az infrastruktúra  fejlesztése 
 

Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 3.7.
 
 
 
Általános célja A kistérség és a települések  általános egészségügyi ellátásának fejlesztése. 
Konkrét célja A kistérség  kórházi ellátottságának minőségi fejlesztése ,a települések alap és 

szakegészségügyi ellátásának fejlesztése, a mentés és betegszállítás 
biztonságossá tétele. 
 
Az egészségügyi segélyhívó rendszer általánossá és elérhetővé tétele, 
összekötve az egészségügyi alapellátás és a mentőszolgálat intézményével. 

 
Tartalma Elsőként pontos képet kell alkotni a kistérség általános ellátottságáról ( kórházi 

, alapellátási, mentési, szakellátási ).  
Összekell hasonlítani az országos normákkal és környező kistérségekkel. 
 
A hiányos területeken pl, kórházi ellátás, mentő szám és mentő állomás el kell 
készíteni a fejlesztés programját a hozzá szükséges technikai és pénzügyi háttér 
vizsgálatával és a források feltárásával. 
 
Pályázatot kell készíteni és igényt kell benyújtani az illetékes szervekhez. 
 
Elő kell készíteni a  kórházfejlesztés fizikai, jogi, pénzügyi hátterét. 
 
Elő kell készíteni a mentőállomás fejlesztés fizikai és pénzügyi hátterét. 
 
Ki kell építeni az egészségügyi segélyhívó rendszert összhangba a 
kommunikációs  infrastruktúra fejlesztéssel. 

 
Szükségszerűsége Jelenleg nem elégséges a kistérség kórházi és szakellátása ezért fejleszteni kell 

a zirci kórházat. 
 
Nem minden település alap és szakegészségügyi ellátása teljes körű kistérségi 
szinten ezért ennek továbbfejlesztési is szükséges. 
 
A kistérség mentési és betegszállítása nem éri el a kívánt normát és az országos 
átlagot ezért bővíteni kell a zirci mentő állomást és a mentők számát. 
 
Nincs egészségügyi segélyhívó rendszer. 
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Zirci Kistérség - HOSSZÚ TÁVÚ KISTÉRSÉG-FEJLESZTÉSI PROGRAM 
 

43

 
Kapcsolódásai Minden fejlesztési programhoz. 
 
Érintett települések Az alapellátás fejlesztésében minden település érintett. 

Kórházfejlesztés Zirc. 
Szakellátás fejlesztése Zirc, Veszprémvarsány, Dudar 
Mentállomás bővítése Zirc. 
Egészségügyi információs rendszer kiépítése minden település. 

 
 
 
Javasolt megvalósító  
szervezetek 

Illetékes minisztérium és egészségügyi szervezetek, kórház, 
mentőszolgálat, önkormányzatok, kábel TV, telefontársaság. 

 
Javasolt eredménymutatók Javuló alapellátás, biztonságosabb segélyhívás, betegszállítás. 

Javuló kórházi és szakellátás. Kevesebb utazás, könnyebb 
elérhetőség. 

 
Javasolt programkezdés A diagnózis elkészítése 1998 IV. n.é.-től 

A fejlesztési hátterek megteremtése 1999 III.-ig 
Fejlesztések megvalósulása 1999 IV. n.é.-től 

 
Előkészítettség Illetékes minisztérium, Egészségbiztosítási Pénztár, valamint 

világbanki projektek. 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 
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4. A környezetminőség átfogó fejlesztése 
 

A természeti környezet minőségfejlesztése 4.1.
 
 
 
Általános célja A természeti környezet és táj védelme, értéknövelő felújítása, tekintettel a 

Bakony nemzetközileg is elismert értékeire. 
 
Legyen a Bakony önálló európai kistáj. 

Konkrét célja A Bakony felszíni és felszín alatti vizeinek tisztaságára, a talaj eróziójának és 
szennyezettségének csökkentésére, a térség csend és levegő minőség 
védelmére kell elsősorban intézkedéseket tenni. 
Mindehhez elválaszthatatlanul hozzá tartozik a Bakony faállományának 
védelme. 
 
A Bakony természeti környezete ma is és várhatóan jövőben is kedvező 
feltételeket teremt az ökoturizmus részére. E feltételek megőrzését és a táj 
védelmét szolgálják a fejlesztendő pihenőhelyek, túrautak , információs 
anyagok és táblák. 

 
Tartalma Pontos felmérést kell készíteni a természeti környezet jelenlegi  minőségéről, a 

veszélyeztetett vagy károsult területekről, és a károsodás okáról ( felszíni és 
felszín alatti vizek , talaj, zaj és légszennyezés, növényállomány, állatvilág ). 
 
Intézkedési tervet kell készíteni a veszélyeztetett illetve károsodott területek 
megóvására illetve feljavítására. Átfogó a területre jellemző fafajokat előtérbe 
helyező erdőgazdálkodási javaslatot és intézkedési tervet kell készíteni. 
A jellemző állatvilág megóvása érdekében átfogó (nem csak egy 
vadásztársaságra érvényes ) gazdálkodási tervet kell készíteni.  
 
Átfogó természet-és tájvédelmi tervet kell készíteni, értékkatalógus 
összeállításával is összekötve. 
Össze kell hangolni a gazdasági és nem gazdasági érdekeket, meg kell 
teremteni a kommunikációs összhangot és reális munkamegosztást az érdekelt 
szervezetek között. 
 
Meg kell teremteni az öko és gyógy turizmus szabályozott feltételeit. 

 
Szükségszerűsége Nincs feltárva kistérség természeti környezetének pontos állapota, 

veszélyeztetettsége értékei. 
Nincs meghatározva a környezet minőségének megóvását célzó intézkedési 
terv. 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 
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Nincs átfogó gazdálkodási terv az erdőgazdálkodásra a vadgazdálkodásra, az 
öko és gyógy turizmusra.  
Nincs összhang az érdekelt szervezete között, de néha a hasonló területen 
tevékenykedők között sem. 

 
 
Kapcsolódásai A gazdaságfejlesztési, agrárgazdaság-fejlesztési,  infrasrtuktúra fejlesztési, 

turizmusfejlesztési és intézményrendszer fejlesztési programokhoz. 
 
Érintett települések A kistérség minden települése. 
 
 
 
Javasolt megvalósító  
szervezetek 

Önkormányzatok,  
vadásztársaságok, erdőgazdaságok, és erdőbirtokosságok, a 
környezetvédelemért felelős megyei és országos szerveztetek, 
környezetvédelemért, a vidékfejlesztésért, a turizmusfejlesztésért 
felelős minisztériumok és a  
PHARE és az EU illetékes programirodái. 

 
Javasolt eredménymutatók A természeti környezet valós felértékelődése, az európai normák 

betarthatósága, a tájminőség-fejlesztési programokhoz való 
csatlakozás és támogatások elnyerése, a turizmus felértékelődése. 

 
Javasolt programkezdés 1998. IV.n.é. 
 
Előkészítettség EU és PHARE környezetvédelmi programok, belföldi 

környezetvédelmi támogatások, turizmusfejlesztési támogatások. 
 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 
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4. A környezetminőség átfogó fejlesztése 
 

Az épített környezet minőségfejlesztése 4.2.
 
 
 
Általános célja A valós település gazdálkodással összhangban lévő, a helyi építészeti 

gazdasági és életmódbeli sajátosságokat, értékeket tükröző telelpülésfelújítás, 
fejlesztés. 

Konkrét célja Az életkörülmények, az idegenforgalom, gazdálkodás szempontjainak 
megfelelő fejlesztés összhangban a bakonyi tájjal.  
Ezen belül : 
- a műemlékek és romok védelme, a hagyományos településkép védelme és 
továbbfejlesztése. 
- az új beépítések beillesztése az épített és táji környezetbe 
- a közterületi építmények és utcabútorok valamint növényzet településre 
jellemző kialakítása 
- közintézmények felújítása 
- a magáningatlanok felújításának elősegítése 

 
Tartalma Fel kell mérni a települések köz és magánépületeinek állagát.  

Fel kell mérni  a közterületek építmények és utcabútorok állagát és jellegét. 
 
A település hagyományaira alapozva el kell készíteni  a településre jellemző az 
utcaképbe illeszkedő beépítési jellemzőket, építménytípusokat, utcabútorokat 
és táblarendszereket. 
Ki kell alakítani a településhez és a tájhoz illeszkedő belterületi növényzetet. 
 
Ki kell dolgozni a magáningatlanok a település szempontjából fontos 
felújításának illetve karbantartásának közvetett befolyásolási eszközeit ( helyi 
rendeletek, adó és egyéb kedvezmények, szankciók ). 
 
A vidékfejlesztés keretében ki kell alakítani a bakonyi tájhoz illeszkedő  
rendezett és esztétikus bel- és külterületi beépítést. Az ipari és mezőgazdasági 
beépítésekre is. 

 
Szükségszerűsége Már csak kevés helyen maradt meg egységesen a bakonyi tájba illeszkedő 

falusi  építkezés. 
 
Nincs kialakítva a kistérségre és az egyes településekre jellemző beépítési és 
építészeti stílus illetve elemek. 
 
Nincsenek szervesen beillesztve a település életébe a műemlékek és a romok. 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 
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Az új beépítési területek esztétikailag leválnak az eredeti településekről. 
Kevés és jellegtelen a közterületi építmény, utcabútor és növényzet. 
 
Magáningatlanok tulajdonosai nem érdekeltek épületeik faluképbe illeszkedő 
felújításában. 

 
 
Kapcsolódásai A gazdaságfejlesztés ezen belül az építőipar fejlesztése, az agrárgazdaság 

fejlesztése, az  infrasrtuktúra fejlesztése, a környezetminőség fejlesztése, a 
turizmusfejlesztés programjaihoz. 

 
Érintett települések A kistérség minden települése, de különösen az utóbbi évtizedekben 

gyorsabban fejlődők. 
 
 
 
Javasolt megvalósító  
szervezetek 

Illetékes minisztériumok,  
kamarák,  
IPOSZ, VOSZ,  
felújító társaságok, 
 önkormányzatok,  
főépítészek,  
helyi építőipari vállalkozók és kisiparosok,  
valamint a lakosság. 

 
Javasolt eredménymutatók A települések jellegzetességeinek és értékeinek felerősödése.  

Az életkörülmények, az általános közérzet javulása, turizmus 
fokozódása. 
A településközpontok majd később a további területek, valamint az 
utcaképes megújulása. 

 
Javasolt programkezdés A felmérések 1999. II. n.é. 

Kistérség és települési koncepciók megfogalmazása, falufelújító 
társaságok fejlesztése   1999 . III.n.é. 

 
Előkészítettség Habitat programok 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 
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4. A környezetminőség átfogó fejlesztése 
 

A térségfejlesztési programhoz kapcsolódó 
településfejlesztési és - rendezési alprogram 

4.3.
 
 
 
Általános célja Az EU metodikát és szomszédos térségek kapcsolódásait figyelembe vevő , de 

a településre jellemző településfejlesztési programok készítése. 
A fejlesztési programokra építve az új jogszabály előírásoknak megfelelő 
rendezési tervek készítése. 

Konkrét célja A településfejlesztési programok elkészítésével igényelhetővé válnak a bel-és 
külföldi fejlesztési támogatások. Ilyenek elsősorban a környezetvédelem és 
beruházásai a futurizmus az  infrastruktúra és az ipartelepítés. 
A fejlesztés programokra alapozva el kell készíteni  az új jogszabályoknak 
megfelelően de a település igényeihez igazodó rendezési tervet, melyen belül a 
települési sajátosságokat és hagyományokat figyelembe vevő rendezési 
előírások a legfontosabbak. 

 
Tartalma Össze kell hasonlítani és elemezni az elkészült kistérségi , megyei, regionális 

fejlesztési programokat, koncepciókat. 
Át kell tanulmányozni a nemzetközi kapcsolódási lehetőségeket bemutató 
országos és EU fejlesztési programokat. 
 
Ki kell gyűjteni a kistérségre illetve a településre érvényes kapcsolódásokat, 
támogatásokat, korlátozásokat. Ezek figyelembevételével , de a települési 
igényeket előtérbe helyezve kell a település fejlesztési programját elkészíteni, 
majd az EU előírásainak megfelelő változatot előállítani. Ez utóbbival 
eredményesen megpályázhatók a különböző fejlesztési programok. 
 
A fejlesztési programokra építve el kell készíteni a rendezési terveket. 
A fejlesztési és rendezési tervek alapján el kell készíteni a települések 
kistérségi befektetői ajánlatát. 
 
Az előkészített fejlesztési területeknél lehetőség szerint el kell készíteni az elvi 
engedélyezési dokumentációt is. 

 
Szükségszerűsége A kistérség településeire nem készültek fejlesztési programok. 

 
A rendelkezésre álló rendezési tervek részben hiányosak részben elavultak. 
 
A meglévő tervek nem a mai tulajdon és gazdasági viszonyokra és több helyen 
nem a helyi igényekre készültek. nincsenek összhangban a térségi fejlesztési 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 
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tervekkel. 
 
Nincsenek konkrét befektetői, fejlesztési ajánlatok. 

 
 
Kapcsolódásai Minden fejlesztési programmal kapcsolatos. 
 
Érintett települések A kistérség minden települése. 
 
 
 
Javasolt megvalósító  
szervezetek 

BÖSZ, helyi önkormányzatok, megyei és regionális fejlesztési 
tanács, az illetékes minisztériumok, EU és PHARE program irodák. 

 
Javasolt eredménymutatók A település sajátosságait figyelembe vevő hagyománybarát fejlődés, 

betartható rendezési tervi előírások, egyúttal elnyerhető támogatási 
lehetőségek belföldről és az EU-ból. 

 
Javasolt programkezdés Meglévő dokumentumok, tervek értékelése 1998. IV.m.é.-től 

Mikrotérségi és településfejlesztési programok és tervek 1999-től. 
Településrendezési tervek közvetlenül a tervek elkészülte után. 
Befektetői kiajánlások 1999. IV. n.é.-től. 

 
Előkészítettség EU és PHARE programok és pályázatok , megyei és kistérségi 

koncepció illetve program.  
 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 
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5. fejlesztési cél 
 
 

A humánerőforrás és készségszintjének fejlesztése 
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     5.1. Tudásfejlesztési, oktatási, szakképzési és   
      nyelvoktatási alprogram  
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5. A humánerőforrás és készségszintjének fejlesztése 
 

Tudásfejlesztési, oktatási, szakképzési és nyelvoktatási 
alprogram 

5.1.
 
 
 
Általános célja A kistérség oktatási intézményeinek modernizációja, kiegészítve nyelvi, 

kommunikációs , település-és térségmenedzser, valamint rugalmasan a 
keresletnek megfelelő szakmákat oktató szakokkal. 

Konkrét célja A veszprémi egyetemmel együttműködve a felnőttképzés és továbbképzés 
erősítése. A különböző szakterületek átjárhatóságát biztosító az  EU 
követelményekhez igazodó szakképzés beindítása. 
Az angol nyelv tanításának bővítése és a kommunikációs eszközök 
kezelésének bővítése.  
Az EU ismeretek , jogszabályok valamint tárgyalási nyelv tanítása. 

 
Tartalma Fel kell mérni a kistérségben lévő oktatási intézmények struktúráját , 

hatékonyságát és kapacitását. 
 
Fel kell mérni  a kistérség és a szomszédos kistérségek oktatási, továbbképzési 
igényeit . 
 
A fentiekre alapozva kihelyezett egyetemi szak létrehozása valamelyik zirci 
középiskolára alapozva, amely a felnőtt képzést és továbbképzést is 
szolgálhatja. 
 
Ki kell alakítani a szakterületek közötti átjárhatóságit a különböző 
szakterületek csoportosítási lehetőségeit.  
 
Biztosítani kell az angol, francia  nyelv és szaknyelv minél tágabb elsajátítási 
használati lehetőségeit, minél több szaktárgy idegen nyelven történő 
oktatásával is a középiskolától kezdve.  
Különböző támogatásokkal elő kell segíteni a számítógép és kommunikációs 
eszközös használatát, ezáltal is lehetővé téve pl. a távoktatást, továbbképzést. 

 
Szükségszerűsége Nincs hatékony felnőtt képzés és továbbképzés. 

Nincs biztosítva az árjárhatóság a különböző szakterületek között. 
Nem biztosított minden iskolában és továbbképzésen az angol nyelv oktatása. 
Még kevesen alkalmazzák a számítógépes és a kommunikácós eszközöket a 
mindennapokban és az oktatásban. 
Nem ismerik a belföldi és az EU speciális tárgyalási nyelvezetét, így kevés 
lehetőség nyílik a támogatások elnyerésére. 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 
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Kapcsolódásai A gazdaságfejlesztési és munkahelyteremtési, az agrárgazdaság fejlesztési, az  

infrastruktúra fejlesztési, a környezetminőség fejlesztési a turizmusfejlesztési a 
piaci eszközrendszer és intézményrendszer kiépítési programokhoz. 

 
Érintett települések A kistérség minden települése. Az oktatási központ települése Zirc. 
 
 
 
Javasolt megvalósító  
szervezetek 

BÖSZ,  
önkormányzatok,  
kamarák,  
helyi oktatási intézmények,  
Veszprémi Egyetem,  
illetékes minisztériumok. 

 
Javasolt eredménymutatók A kistérség oktatási színvonalának ,piaci alkalmazkodóképességének  

növekedése, a tudásszint növekedése és az EU ismeretek elsajátítása, 
alkalmazása, támogatások elnyerése. 

 
Javasolt programkezdés A program elfogadása után azonnal. 
 
Előkészítettség Meglévő bel-és külföldi oktatás fejlesztési és továbbképzési 

programok, támogatások. 
 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 
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5. A humánerőforrás és készségszintjének fejlesztése 
 

Távoktatási alprogram 5.2.
 
 
 
Általános célja Minden településen egyenlő eséllyel igénybe vehető , a kommunikációs 

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

Konkrét célja A kiépülő telefonhálózatra, és kábel TV-re épülő kommunikációs rendszer 
támaszkodik a kistérség és a veszprémi egyetem oktatási hátterére és oktatóira. 

 
Tartalma 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 
vendéglátási, gazdasági és gazdálkodási  ismeretek) számítógépes oktatásának 
módszerét és formáját. 
Ezt az oktatási formát hozzá kell kapcsolni a teljes oktatási struktúrához. 
Bizonyos területeken önálló más területeken rész képzésként. 
 
A kistérségi oktatási intézmények valamint a veszprémi egyetem oktatóival és 
oktatási hátterével ki kell alakítani pontos oktatási menetet és szoftvereket. 
Fel kell készíteni az oktatókat a távoktatás módszerére. 
 
Kísérletképpen és a távoktatási program népszerűsítésére egy mindenki által 
ismert és szükséges területen kell elkezdeni az oktatást  ( pl. a számítógép 
alkalmazása, háztartás vezetés, gazdasági ismeretek stb. ). 
 
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. 

 
Szükségszerűsége Nem kihasználtak a már meglévő és kiépítés alatt lévő kommunikációs 

rendszerek. 
 
Több oktatási területen alkalmazható a számítógépen ,televízión, 
telefonvonalon történő távoktatás, mely nem vagy csak minimálisan igényel 
oktatási intézménybe való utazás. 
 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 
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Nincs kidolgozva a távoktatás rendszere, metodikája, tananyaga. 
Nincs meghatározva, hogy a kistérségen mely területeken célszerű bevezetni a 
távoktatása. 

 
 
Kapcsolódásai Minden programhoz . 
 
Érintett települések Minden település. 

Rendszer központja és oktatási bázisa Zirc ( Veszprém). 
 
 
 
Javasolt megvalósító  
szervezetek 

Veszprém Megyei Vállalkozási Központ,  
Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége,  
Veszprémi Egyetem, 
 a kistérség közép és alapfokú oktatási intézményei , 
 a kamarák,  
megyei továbbképző intézetek,  
kábel TV társaságok,  
telefontársaság,  
önkormányzatok,  
gazdasági szervezetek, 
 lakosság. 

 
Javasolt eredménymutatók A kistérség megtartó képességének növekedése, oktatási 

színvonalának, piaci alkalmazkodásának növekedése, a tudásszint 
növekedése, az EU ismertek elsajátítása, a távmunka lehetőségének 
és alanyainak növekedése. 

 
Javasolt programkezdés Felmérés azonnal. 

Programkészítés, tananyagkészítés 1999. II. n.é.-től. 
A program kísérleti beindítása 1999. III. n.é.-től. 

 
Előkészítettség EU, PHARE és minisztériumi programok és támogatások. 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 
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5. A humánerőforrás és készségszintjének fejlesztése 
 

Inkubátorház és inkubátor műhelylánc telepítési alprogram 5.3.
 
 
 
Általános célja A kistérség vállalkozásainak beindulását és vállalkozóinak képzését szolgáló 

koncentrált  infrastruktúrát és információt tartalmazó inkubátor ház létesítése 
és az ehhez kapcsolódó kisebb műhelyek létesítése. 

Konkrét célja Az inkubátorhálózat elsősorban a kisipar, beszállítóiipar, agrár és turisztikai 
gazdaság fejlesztését szolgálja. Kapcsolódik a távoktatási és tudásfejlesztési 
alprogramokhoz. 
Elősegíti a mikro és kisvállalkozások beindulását és talponmaradását, valamint 
együttműködését. 
Elősegíti a vállalkozási és gazdasági ismeretek ,a marketing és PR 
alkalmazásának elsajátítását. 

 
Tartalma Meg kell vizsgálni a vállalkozók és vállalkozások közelmúlt beli és mai 

általános helyzetét struktúráját, vállalkozási területét, fejlődését és 
együttműködését. 
 
Az elemzett vizsgálatokra alapozva ki kell alakítani  az inkubátorház 
szolgáltatási jellegét ( mely vállalkozási területek és nagyságok befogadása 
lehetséges,  ehhez  milyen  fizikai,  műszaki,  szellemi  infrastruktúrára    van 
szükség ). 
 
Ki kell alakítani a vállalkozások gyors beindítását és fejlődését elősegítő 
támogatási rendszert, az inkubátorházban maradás idejét és feltételét, valamint 
a továbblépés lehetőségeit és támogatását. 
 

 
Szükségszerűsége Nincs felmérve a kistérség vállalkozásainak, vállalkozóinak területi, 

szakterületi megoszlása, életképessége, fejlődési üteme. 
 
Nincs a vállalkozóknak szervezett a válalkozásikat segítő műszaki és szellemi   
infrastruktúrális  rendszer. 
 
A vállalkozók döntő többséges egymástól függetlenül és egyedül 
tevékenykedik. Nem alakult ki az együttműködés formája, fóruma. 
 
Nincs meg a vállalkozások beindulását segítő és működését valamint fejlődését 
folyamatosan nyomon követő támogatási rendszer. 

 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 
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Kapcsolódásai A gazdaságfejlesztési, agrárgazdaság-fejlesztési,  infrastruktúra fejlesztési, 

humánerőforrás és készségfejlesztési, üzleti szektor fejlesztési, 
turizmusfejlesztési és intézményrendszer fejlesztési programokhoz. 

 
Érintett települések Inkubátorház telepítés Zircen  

Az inkubátor műhelylánc Dudaron, Veszprémvarsányban, Bakonyszentlászlón, 
Bakonybélen, Cseszneken. 

 
 
 
Javasolt megvalósító  
szervezetek 

Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, 
 Veszprém Megyei Vállalkozási Központ,  
kamarák , 
 vezető gazdasági szervezetek ,  
VOSZ, IPOSZ, BÖSZ,  
önkormányzatok 

 
Javasolt eredménymutatók A fejlődő képes vállalkozások számának növekedése, a kezdő 

vállalkozók sikeres talponmaradása, a beszállítói és a feldolgozói 
mikró és kisvállalkozások megerősödése, a vállalkozók 
alkalmazkodásának erősödése a változó gazdasági és jogi 
körülményekhez, valamint az EU normákhoz. 

 
Javasolt programkezdés Az inkubátorház és hálózat telepítési és megvalósíthatósági tervek 

elkészítése 1999. I. n.é. 
A hálózat kiépítése 1999-től. 

 
Előkészítettség Inkubátorház programhoz való kapcsolódás megyei, országos 

szinten. 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 
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6. fejlesztési cél 
 
 

Az üzleti szektor fejlesztése 
 
 
 
 
 ALPROGRAMOK 
 
     6.1. Regionális üzleti terv készítése  
 
     6.2. A térség piaci intézményrendszer kiépítése  
 
     6.3. Kistérség marketing és PR program 
 
     6.4. Kereskedőház alapítási alprogram 
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6. Az üzleti szektor fejlesztése 
 

Regionális üzleti terv készítése 6.1.
 
 
 
Általános célja A kistérség önkormányzatainak és vállalkozóinak döntéseit megalapozó, a 

kistérségi fejlesztési döntések üzleti környezetbe illesztését szolgáló regionális 
üzleti terv készítése. 
A térség versenyképességének javítása, az üzleti élet fellendítése. 

Konkrét célja Elősegíti a térségben jellemző újratermelési költséges ( ingatlan, munkaerő, 
energia, szolgáltatások stb.) megismerését tervezhetőségét, a helyi és térségi 
piacjellemzők, tervezett üzleti célok térségi érdekekkel történő ütköztetését. 
 
Elősegíti a közszolgálati és versenyszéfra üzleti kapcsolati jellemzőinek 
feltárását, a pénzpiac és a portfolió szükségességét és kistérségi létrejöttét. 

 
Tartalma Meg kell vizsgálni a kistérségben működő közszolgálati és versenyszféra 

fejlesztési döntéseit, üzleti környezetét és távolabbi üzleti környezetét is.  
 
Fel kell tárni az üzleti kapcsolati lehetőségeket. 
 
Meg kell tervezni a befektetési, fejlesztési, üzleti stratégiákat és 
hasznosításukat. 
 
El kell készíteni a térség gazdálkodó-vállalkozó szervezeteinek átfogó 
vagyonhasznosítási forgató könyveit. 
 
Intézkedés csomagot kell készíteni a befektetési és intézkedési lehetőségek 
bővítésére. 
 
Be kell vezetni és kapcsolni kell a nagyobb térésekhez a helyi pénzpiacot, 
portfoliót. 

 
Szükségszerűsége Hiányzik a gazdálkodói szféra többségénél az üzleti és fejlesztési terv. 

Teljesen hiányzik a kistérség egészét és gyorsabb fejlődését szolgáló regionális 
ületi terv mely kapcsolódna az egyes gazdálkodó terveihez és viszont. 
 
Nem ismertek az térségben jellemző újratermelési költségek. 
 
Nem tervszerűen és egységes hatékony fellépéssel történnek a befektetések és 
értékesítések. 
 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 
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Nincsenek vagyonhaszosítási forgatókönyvek. 
 
Nem működik a helyi pénzpiac, nem használják ki a portfolió adta 
lehetőségeket. 

 
 
Kapcsolódásai A gazdaságfejlesztési, agrárgazdaság-fejlesztési,  infrastruktúra fejlesztési, 

környezetminőség fejlesztési, üzleti szektor fejlesztési, turizmusfejlesztési és 
intézményrendszer fejlesztési programokhoz. 

 
Érintett települések A kistérség minden települése. 

Az üzleti terv készítésének központja a BÖSZ illetve a vállalkozási központ 
zirci irodája. 

 
 
 
Javasolt megvalósító  
szervezetek 

Veszprém Megyei Vállalkozási Központ,  
Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége,  
a mikrotérségi együttműködések,  
a helyi, megyei, regionális és országos vállalkozásfejlesztési és 
munkaadói szervezetek,  
a kamarák a vezető gazdasági szervezetek,  
GYOSZ, VOSZ, IPOSZ, IKIM,  
közszolgálati és versenyszféra szereplői. 

 
Javasolt eredménymutatók Az üzleti élet és piac élénkülése a térséget érintő kérdések 

megalapozása,  " megéri nem éri meg " dilemmák mérséklése. 

 
Javasolt programkezdés 1999. I. n.é. 
 
Előkészítettség Kamarai, megyei, vállalkozói központ ,  

BÖSZ információs rendszerei és szervezetei. 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 
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6. Az üzleti szektor fejlesztése 
 

A térség piaci intézményrendszer kiépítése 6.2.
 
 
 
Általános célja A kistréség fajlagosan olcsón és reálisan finanszírozható megvalósítható piaci 

intézményrendszerének kialakítása. 
 

Konkrét célja Egy kistérségi koordináló szervezet létrehozásával összefogni és összehangolni 
a térég intézményeinek működését.  
Megszervezni és realizálni az összefogás, együttműködés, partnerség 
lehetőségeit, erősíteni az érdekképviseleteket és az érdekérvényesítést.   

 
Tartalma Meg kell vizsgálni a kistérség piaci intézményrendszerét, elemezni kell a 

szereplőit és az együttműködésük formáját, lehetőségeit. 
 
Meg kell vizsgálni a különböző intézményrendszerek közös pontjait és 
kapcsolódásukat illetve kapcsolhatóságukat. 
 
Meg kell vizsgálni az összefogás együttműködés, partnerség, érdekképviselet 
és érdekérvényesítés mai rendszerét és ki kell alakítani a hatékonyabb új 
kistérségi rendszerét. 
 
Javaslatot kell tenni a hasonló szervezetek összevonására illetve 
összeolvadására és lehetőség szerint a meglévőkre alapuló de egy közös 
kistérségi irányító szervezet létrehozására. 

 
Szükségszerűsége Kis számú piaci intézmény működik a kistérségben. 

 
Több esetben ezek párhuzamosan működnek. 
 
Nincs összehangolt intézményi működtetés. 
 
Gyenge az összefogási , együttműködési és partnerségi hajlandóság. 
 
Gyenge vagy hiányos az érdekképviselet és az érdekérvényesítés. 
 
Hiányzik  a kistérségi összefogó, összehangoló koordináló szervezet. 
 

 
 
 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 
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Kapcsolódásai A gazdaság-fejlesztési , agrárgazdaság fejlesztési, az üzleti szektor fejlesztési, 
a turizmusfejlesztési, a piaci eszköz és intézményrendszer fejlesztési 
programok. 

 
Érintett települések A kistérség minden települése érintett. 

A piaci intézményrendszer koordináló központjának települése Zirc. 
 
 
 
Javasolt megvalósító  
szervezetek 

Veszprém Megyei Vállalkozási Központ,  
Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége,  
a mikrotérségi együttműködések,  
a helyi, vállalkozásfejlesztési és munkaadói szervezetek,  
a kamarák. 
A vezető gazdasági szervezetek,  
GYOSZ, VOSZ, IPOSZ kistérségi képviselői. 

 
Javasolt eredménymutatók A jelenlegi szereptévesztések megszüntetése,  

a települések közti munka és feladatmegosztás ésszerűsítése. 

 
Javasolt programkezdés 1999. I. n.é.-től. 
 
Előkészítettség Vállalkozói központ, BÖSZ, kamarák koordinációja. 
 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 
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6. Az üzleti szektor fejlesztése 
 

Kistérség marketing és PR program 6.3.
 
 
 
Általános célja A kistérség általános és szakterületenkénti ismertségének és szélesebb körű 

lehetőségeinek, értékeinek bemutatása a vállalkozók marketing munkájának 
segítése, összefogása. 
 

Konkrét célja A marketing munka jelentőségének és feladatainak, valamint eredményeinek 
megismertetése. A hatékonyság érdekében egységes szakmai és területi  
marketing stratégia kidolgozása. 
 
A térségi egészére vonatkozó reklámanyag, befektetési és turisztikai kiajánlás 
készítése. 
 
A bel és külföldi kiállításokon egységes megjelenés. 

 
Tartalma Koordinált marketing stratégia kidolgozása a kistérség ipari, mezőgazdasági, 

idegenforgalmi kínálatára. 
 
Egységes rendszerű befektetési kiajánlás a kistérség egészére jelezve a 
nagyobb térségi kapcsolódásokat is. 
 
A BÖSZ koordináló szerepének  megerősítésével és a feladatra orientált első 
lépésként egy marketing szakember felvételével (hosszú távon marketing 
csapat) meg kell erősíteni a kistérség marketing munkáját. 
 
A ma is létező pályázati és támogatási segítséggel színvonalas kiadványokat, 
információs rendszereket és adatbázisokat kell készíteni. A marketing csapattal 
mindezeket folyamatosan napra készen kell tartani. 
 
Meg kell jelenni a kistérség egészét ( lehetőség esetén a szomszédos 
kistérségekkel együtt ) egységesen bemutató kiállításokon és vásárokon. 
 
Arculati tervet kell készíteni logóval, emblémával, szlogen, térségi márkanév 
kidolgozásával, bevezetésével. 

 
Szükségszerűsége A térségben működő vállalkozások és önkormányzatok egy részen még nem 

ismerte fel  a marketing munka jelentőségét. 
 
Nincs kidolgozott egységes marketing stratégia. 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 
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Hiányzik a térség egészére vonatkozó reklámanyag, befektetési, és turisztikai 
kiajánlás. 
 
A bel-és külföldi kiállításokon nem vagy nem egységesen jelenik meg a térség.

 
 
Kapcsolódásai Minden fejlesztési programhoz kapcsolódik. 
 
Érintett települések Minden település. 
 
 
 
Javasolt megvalósító  
szervezetek 

Veszprém Megyei Vállalkozási Központ,  
Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége,  
a mikrotérségi együttműködések,  
a helyi, megyei, regionális és országos vállalkozásfejlesztési és 
munkaadói szervezetek, 
a kamarák a vezető gazdasági szervezetek,  
GYOSZ, VOSZ, IPOSZ, IKIM. 

 
Javasolt eredménymutatók A kistérség egységes ismertségi jellemzőinek javulása, a térség 

imázsának javulása. 
A befektetők számának növekedése. 
A térségi lobbyzás erősödése és új alapokra helyeződése. 
A kommunikációs médiák nagyobb mértékű figyelmének 
megnyerése. 
A befektetési és turisztikai kiadványok száma, a kistréségi jelkép és 
egységes tájékoztatási rendszer kialakulása, kiállításokon való 
bemutatkozások száma. 

 
Javasolt programkezdés A marketing stratégia kidolgozása a szervezet fejlesztésével 

egyidejűleg, várhatóan 1999. I. n.é.-től. 
Kiadványok megjelentetése 1999. I. n.é.-től. 

 
Előkészítettség A BÖSZ és a vállalkozói központ eddigi kezdeményezései, illetve az 

illetékes minisztériumok és szervezetek támogatási formái. 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 
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6. Az üzleti szektor fejlesztése 
 

Kereskedőház alapítási alprogram 6.4.
 
 
 
Általános célja A kistérség hatékony kereskedelmi központjának kiépítése, mint a piaci 

intézményrendszer egyik fontos eleme. 
Konkrét célja A kereskedőház révén 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. 

 
Tartalma Át kell világítani a kistérség piaci szereplőit.  

 
Fel kell mérni az igényeket. 
 
Fel kell mérni a termelői kapacitásokat. 
 
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. 

 
Szükségszerűsége Az irányító koordináló szervezetek hiányán túl hiányzik a piaci 

intézményrendszer egyik legfontosabb elemének a kereskedőháznak a léte is. 
Nehéz a kistréség termelőit és forgalmazóit e nélkül összegezni a termelői 
kapacitásokat feltérni és a kereslettel áttétel nélkül ütköztetni. 
 
Nehéz a kistérség termékeit és terményeit a szomszédos kistérségek, megyék 
és régiók felé közvetíteni. 

 
 
Kapcsolódásai A gazdaságfejlesztési , az agrárgazdaság fejlesztési, az infrastruktúra 

fejlesztési, a környezetminőség fejlesztési, az üzleti szektor fejlesztési, a 
turizmusfejlesztési, és a piaci eszköz és intézményrendszer fejlesztési 
programok. 

 
Érintett települések A kereskedőház elhelyezése Zircen . 
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Javasolt megvalósító  
szervezetek 

A Veszprém Megyei Vállalkozási Központ,  
BÖSZ,   
a kistérségi gazdaság szereplői,   
a kamarák. 

 
Javasolt eredménymutatók A kereslet és kínálat összhangjának megteremtése. 

A piacra jutás megkönnyítése a keresletnek megfelelő kínálat 
gyorsabb kialakítása, a piacra jutás meggyorsulása. 
A beszállítói kisipar bővülése. 

 
Javasolt programkezdés 1999. IV. n.é. 
 
Előkészítettség Országos Kereskedelem Fejlesztési Alap,  

MVA, és IKIM pályázatok. 
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7. fejlesztési cél 
 
 

A kistérség turizmusfejlesztése 
 
 
 
 
 ALPROGRAMOK 
 
     7.1 Turisztikai termékfejlesztési több termék  
       típusban 
 Üzleti utazások 
 Konferencia-, és incentív turizmus 
 Értekezletek, szemináriumok 
 Wellness : gyógy-,termál-, fittnes-, falusi-, öko-, szenior 
 turizmus 
 Speciális érdeklődések 
 Természetjárás-, kerékpáros-, lovas-, sport-,  
 vadász-, műemlék-, gasztroturizmus 
 Körutazások, kirándulások, várostúrák, rokonlátogatás  
  (elszármazottak) kulturális -, zenei-, oktatási 
turizmus és    vallási, magyar színes mozaik 
 Kombinált programok 
 Családi-, ifjúsági-, gyermek üdülés, kemping turizmus 
 Szenior turizmus, üdüléssel kombinált körutazás 
 
     7.2. Kistérségi marketing és turisztikai értékesítő  
      rendszer 
 
     7.3. Egységes turisztikai információs rendszer  
      kidolgozása és beindítása 
 
     7.4.  A szomszéd kistérségekkel, valamint a balatoni 
       régióval Veszprém, Győr- Moson Sopron, 
       Komárom-Esztergom, és Fejér megyék  
       turizmusfejlesztési programjaival való  
       összehangolás  
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7.  A KISTÉRSÉG TURIZMUSFEJLESZTÉSE 
 
 A bakonyi kistérség fejlesztésében a turizmus fejlesztésének vannak reális esélyei. Ez 

magyarázható azzal, hogy  számos meglévő természeti, építészeti, hagyománybeli, stb. értékkel 
rendelkezik. A 82-es út nemzetközi szerepe (Balaton és Ny-Európa közötti út)  és az ezen átutazó 
turisták mennyisége valamint a kistérség értékeire szervezett új termékek elősegítik  a turizmus 
fejlesztést ezáltal a térség pozitív arculatának kiépítését, munkahely teremtés jelentős bevétel 
növekedés. 

 A turizmusfejlesztés szorosan kapcsolódik a megyei koncepcióhoz és az MTSZ által kidolgozott 
prioritás rendszerhez. Egyúttal szerves része kíván lenni az egységes megyei, bakonyi kínálatnak, 
kapcsolva a balatoni kínálathoz.  

 
 
A/    Helyzetleírás 
 
a)    A Bakony ma még a megye és az ország kihasználatlan turisztikai kincse. Ma amikor több ok 

miatt változóban van a turizmus értékrendje (természetközeli, a családi és belföldi turizmus 
számára), árban és ember közelségben is kedvező a térség és ezáltal is  felértékelődik.  

b)   A fejlesztés eddigi kis volumene összefüggésben van a régióba érkező külső tőke kis 
mennyiségével. A szükséges fejlesztések kizárólag helyi forrásokra támaszkodva nem 
valósíthatók meg. A turisztikai termékfejlesztéssel és a hozzá szükséges hátterek (infrastruktúra, 
marketing, PR, szervezet stb. ) biztosításával elősegíthetjük, hogy külső források érkezzenek a 
kistérségbe.  

c)   A természeti szépségek és a megyei és a balatoni kínálat bővítésének  lehetősége  csak akkor 
használható ki a térségbe érkező turisták számának növelésére és költési mutatójának javítására, 
ha helyben rendelkezésre állnak a turisták fogadásának feltételei. Ez a feltételrendszer ma még 
hiányos (szolgáltatások száma és színvonala, a szervezett falusi vendéglátás hiánya a több napra 
szóló változatos program lehetőségek hiánya stb.). 

 
 
B/   Szükségletek 
 
  A helyzetleírás alapján a legfontosabb szükségletek a következők: 
 
• A turizmusfejlesztés, szervezés és marketing tevékenységek szervezeti és szakmai hátterének 

megteremtése. 
• A térség egységes turisztikai információs rendszerének kialakítása és működtetése. 
• A térség turisztikai arculatának kialakítása, az új turisztikai termékek kialakítása és a meglévők 

felújítása. 
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• A térségben lévő lehetőségek tudatosítása a befektetők, beruházók körében bel és külföldön 
egyaránt. 

• Az új turisztikai vagy ahhoz kapcsolódó befektetési  és fejlesztési lehetőségek  minél nagyobb 
mélységű előkészítése. 

• A finanszírozási hátterek javítása. 
 
 
C/    Feladatok 
 
 A szükségletek alapján több konkrét cél került megfogalmazásra. 
 
•  Kistérségi turisztikai fejlesztő szervezet létrehozása 
•  Egységes PR és marketing stratégia kidolgozása 
•  Egységes információs rendszer kidolgozása 
•  Turisztikai termékcsomagok kidolgozása 
•  Professzionális befektetés-ösztönzési tevékenység kialakítása 
 
D/   Várható eredmények 
 
A program sikeres megvalósítása esetén közvetve és közvetlenül egyaránt pozitívan hat a térség 
gazdaságára is. A legfontosabb várható eredmények, pozitív hatások az alábbiakban foglalhatók össze:  
 
• Kialakul a kistérség egyedi turisztikai arculata . 
• Növekszik a kistérség turisztikai, gazdasági lehetőségeinek ismeretsége. 
• Növekszik a turisták informálásának és hatékony, gyors kiszolgálásának feltételrendszere. 
• Létrejönnek a térség vonzó turisztikai termékei, termékcsomagjai. 
• Növekszik a térségbe érkező külső befektetők száma. 
• Javul a turisták minőségi ellátása. 
• Növekszik a térségbe érkező turisták száma és költési mutatója. 
• Nő a munkalehetőségek, és munkahelyek száma. 
 
A program folytatása 1999 után is természetszerűen szükséges. A munkát a kistérségi 
turizmusfejlesztési szervezet végzi, mely addigra önfinanszírozóvá válik. 
A turisztikai programok fejlesztése a marketing tevékenység és a szervezés folyamatos. 
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E/    Program prioritások 
 
 
 

Prioritási  
kategória 

Az alprogram  
száma 

Az alprogram neve: 

 
I. 

 
7.1. 

 
7.2. 

 
7.3. 

 
Turisztikai termékfejlesztés több terméktípusban és 
menedzselésük. 
Térségi turisztikai marketing és értékesítő rendszer 
kidolgozása és létrehozása 
Egységes turisztikai információs rendszer 
kidolgozása és beindítása 
 

 
II. 

 
7.4. 

 
 
 
 

7.1. 
7.1. 

 
7.1. 

 
 

 
A szomszéd kistérségekkel, valamint a balatoni 
régióval Veszprém, Győr- Moson Sopron, 
Komárom-Esztergom, és Fejér megyék 
turizmusfejlesztési programjaival való 
összehangolás  
Üzleti: konferencia-, és incentív turizmus 
Wellness: gyógy-, termál-, fittnes,- falusi-, öko-, 
szenior turizmus 
Speciális érdeklődés: természetjárás, vallási 
turizmus 
Kombinált: családi, gyermeküdülés,  ifjúsági-, 
kempingturizmus, 

 
III. 

 
7.1. 
7.1. 

 
 
 

7.1. 

 
Üzleti  utazások. értekezletek, szemináriumok 
Speciális érdeklődések- körutazások, kirándulások, 
várostúrák, rokonlátogatás (elszármazottak), 
kultúrális turizmus, műemlék túrák, zenei oktatási 
turizmus, magyar színes mozaik 
Kombinált programok: turizmus, szenior turizmus 
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7. A kistérség turizmusfejlesztése 
 

Turisztikai termékfejlesztési több termék típusban 7.1.
 
 
 
Általános célja A kistérség turisztikai vonzerejének, egységes arculatának kialakítása a 

termékkínálat bővítése. 
Konkrét célja A kistérség vonzerőire ( a természeti táj  a túralehetőségek , az építészeti és 

kulturális hagyományok, műemlékek, a jó levegő, a 82-es út nyugat-Európát és 
a Balaton keleti-medencéjét összekötő szerepe ) építve komplex szolgáltatás 
csomagok kialakításával fokozni kell a térség turistavonzó és megtartó 
lehetőségeit. 
 
Előtérbe kell helyezni  a térségben részben honos és továbbfejleszthető  a 
természettel összhangban lévő öko-, falusi-,  és rekreációs turizmust. Egységes 
kistérségi programkínálatot kell kialakítani. 

 
Tartalma Fel kell mérni a kistérség minden turisztikai lehetőségét, kínálatát. 

Fel kell mérni a kistérség potenciális vonzerőit. 
 
Meg kell vizsgálni különös tekintettel a környezetvédelemre  és tájvédelemre 
kistérség egyes területeinek teherbíró képességét, terhelhetőségét. Meg kell 
határozni az általános turizmus számára nem javasolt ( védendő vagy védett 
területeket ) . 
 
Össze kell fogni és termékcsomagokká szervezni a meglévő kínálatokat. 
 
A lehetőségekre alapozva pályázati támogatások révén is tervet kell készíteni a 
termék bővítésre különösen a lovas-, kerékpáros-, gyalog túrautak és 
programok bővítésére, erdei iskolák és táborok létesítésére, a csendre a  jó 
levegőre és a termál vízre alapozott rekreációs és egészségügyi üdülésre. 
Be kell indítani az országos programmal összhangban a vasúti turizmust. 
 
Létre kell hozni néhány speciális vonzó terméket pl. bánya látogatás, 
kőzetgyűjtés, „szél” program ( szélmalmok, sárkányrepülés, paplanernyőzés)  
stb . 
 
Bővíteni kell a szálláslehetőségeket elsősorban a falusi vendéglátás, a panziók 
és a vendégházak kiépítésével és támogatásával . 
Meg kell teremteni kempingek kialakításával a kemping és vándor turizmus. 
 
Egységes kistérségi turisztikai kiadványokat, térképeket és szolgáltatási 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 

 



Zirci Kistérség - HOSSZÚ TÁVÚ KISTÉRSÉG-FEJLESZTÉSI PROGRAM 
 

72

katalógusokat kell készíteni. 
Fel kell készíteni illetve tovább képezni a vendégfogadókat és a turisztikai 
szolgáltatókat. 

 
Szükségszerűsége Nincs feltárva a kistérség turisztikai vonzereje, megtartó képessége , korlátai, 

lehetőségei. 
 
Nincsenek összefogva a szétszórt kínálatok , nincs egységes turisztikai 
szervezet. Esetlegesen alakulnak a termékfejlesztések. 
 
Hiányos szálláskapacitás és struktúra. 
Nincs meg a lehetősége a szervezett vándorturizmusnak, lovas és kerékpáros 
turizmusnak. 
 
Nincs kihasználva a térség legfontosabb értéke, a jó levegő  és a természet 
kincsei által nyújtott rekreációs öko-, falusi-, termál és bánya turizmus. 
 
Nincsenek kiegészítő szolgáltatások, megfelelő kereskedelmi szórakoztató, 
egészségügyi és egyéb szolgáltatások. 
 
Nincsenek egységes és összefogott kiadványok és térképek. 
 
Nem elégséges a vendégfogadók és szolgáltatók felkészítése és továbbképzése.

 
 
Kapcsolódásai A munkahely-teremtési , az agrárgazdaság  a környezetminőség fejlesztési ,az  

infrastruktúra fejlesztési, a humánerőforrás fejlesztési és a kistréségi 
intézményrendszer kiépítési programokhoz. 

 
Érintett települések A kistérség minden települése, ezen belül a falusi turizmus fejlesztésében 

Bakonypéterd, Románd, Gic, Lázi, Sikátor, Bakonygyirót, Bakonyszentlászló, 
Veszprémvarsány, Fenyőfő, Bakonyszentkirály, Csesznek , Bakonyoszlop, 
Bakonynána, Jásd, Tés, Eplény, Lókút,  Hárskút, Pénzesgyőr, Bakonybél, 
Borzavár, Porva, Olaszfalu, Szápár, Csetény. 
 
A kempingturizmus területén Dudaron, Bakonybélen, Bakonyszentlászlón, 
Fenyőfőn, Borzaváron, Porván, Pénzesgyőrőn. 
 
A rekreációs gyógy és termálturizmus területén elsősorban  Bakonybél, 
Fenyőfő, Gic, Tés, Porva, Hárskút. 
 
A vasúti turizmus területén Veszprémvarsány, Lázi, Románd, Gic, 
Bakonygyirót, Bakonyszentlászló, Porva, Csesznek, Zirc, Olaszfalu, Eplény. 
 
A bányaturizmus területén Dudar. 
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A téli turizmus területén elsősorban Bakonybél, Eplény, Csesznek, Fenyőfő, 
Tés. 
 
Egyházi turizmus Zirc. 
 
Minden további fejlesztésnél a kistérség összes települése. 

 
 
 
 
Javasolt megvalósító  
szervezetek 

Turisztikai szolgáltatók, rendezvény gazdák, önkormányzatok, 
BÖSZ, Tourinform, kamarák. 

 
Javasolt eredménymutatók A kistérségi turizmus érték és jövedelemtermelő képességének 

javulása, a turizmusban foglalkoztatottak bővülése, egységes arculat 
kialakulása, az ad-hoc és átutazó-turizmus minél nagyobb 
százalékban történő felváltása a célturizmussal, javuló költési 
mutatók. 

 
Javasolt programkezdés Kistérségi turizmusfejlesztési terv készítése ( a felméréssel és 

programkészítéssel együtt) 1998. III. n.é. 
Kistérségi turisztikai nonprofit szervezet alakítása Zircen 1999. I. 
n.é. 
Termékfejlesztés folyamatos. 
Egységes kistérségi turisztikai kiadványok, térképek készítése 1999. 

 
Előkészítettség Meglévő pályázati lehetőségek pl. kistérségi turizmusfejlesztési terv 

pályázata, Tourinform iroda pályázat, termékfejlesztési pályázat stb. 
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7. A kistérség turizmusfejlesztése 
 

Kistérségi marketing és turisztikai értékesítő rendszer 7.2.
 
 
 
Általános célja A kistérség vonzerőinek, turisztikai kínálatának bemutatását, az 

információnyújtást és a koordinációt értékesítést elősegítő nonprofit turisztikai 
szervezet felállítása. 

Konkrét célja A kistérségi vonzerők és értékek ismertetésének növelése, egységes arculat 
kialakítása, jobb tájékozódás, a térség feltáratlan turisztikai értékeinek aktív 
PR és marketing munkával történő erősítése. Általános térségi marketinghez és 
szervezetéhez való aktívabb kapcsolódás, ill. egy szervezetben és 
koncepcióban történő tevékenység (a BÖSZ leendő idegenforgalmi marketing 
szakemberével és a Turinform irodával). 
 

 
Tartalma A turisztikai piacon a  kistérséget egységesen  megjelenítő rendszer kialakítása.

A megcélzott pici szegmensek megszervezése egységes marketing stratégia 
kialakítása.  
 
A túraszervezők felé való képviselet. 
A kiadványokban is megjelenő egységes arculat kialakulása. 
 
Az információs szolgáltatása egységesítése és szervezeti keretének bővülése ( 
BÖSZ, Tourinform, szolgáltatók ) 
 
A térségi „házigazda” szerep felvállalása egy megfelelő szakmai és technikai 
háttérrel rendelkező iroda megalapítása ( a ma is létező pályázati támogatás 
segítségével is )  amely szakszerűen és offenzív módon menedzseli a térség 
turisztikai fejlődését. 
 
 
A turinform irodához kapcsolódva a településeken egységes rendszerű 
információs pultok és táblák elhelyezése, az Internetre való kistérségi 
információk elhelyezése stb. 

 
Szükségszerűsége Esetleges a turisztikai piacon való megjelenés. 

Egyenként nehéz elérni  és nem eredményes a megcélzott piacterület. 
Nincs egységes marketing stratégia. 
Nincs hatékony képviselet a túraszervezők felé. Nincs egységes arculat. 
Nem összefogott az információs szolgáltatás. 
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Nincs gazdája a térség turisztikai információgyűjtésének , a 
szolgáltatásbővítéseknek, az információ nyújtásnak, termékfejlesztésnek. 

 
 
Kapcsolódásai Az  infrastruktúra fejlesztési , a környezetminőség fejlesztési a humánerőforrás 

fejlesztési és  a piaci intézmény fejlesztési programokhoz. 
 
Érintett települések Tourinform iroda nyitása Zirc. A turisztikai értékesítő rendszer fő pontjai 

Veszprémvarsány, Bakonyszentlászló, Csesznek, Bakonybél, Eplény Dudar. 
Információs pultok és  kommunikációs végpontok minden településen. 

 
 
 
Javasolt megvalósító  
szervezetek 

BÖSZ,  
vállalkozási központ,  
tourinform központ,  
Magyar Turizmus Rt.,  
turisztikai szolgáltatók. 

 
Javasolt eredménymutatók A térség ismertségének növekedése, az eladhatóság hatékonyabb 

megszervezése, a programlehetőséges bővülése, egységes kiadványi 
és megjelenési forma. 

 
Javasolt programkezdés A marketing koncepció kidolgozása 1998 IV. n.é. 

Szervezet kialakítása és kiadványok 1999. 
 
Előkészítettség IKIM, Tourinform iroda támogatási pályázat 1999. I. n.é. 
 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 
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7. A kistérség turizmusfejlesztése 
 

Egységes turisztikai információs rendszer kidolgozása és 
beindítása 

7.3.
 
 
 
Általános célja A térség ismertségének növelése a területre érkező turisták, érdeklődők, 

befektetők, partnerek jobb tájékoztatása.  
A tájékoztatási technikai feltételeinek javítása. 

Konkrét célja Egységes tájékoztatási rendszer kidolgozása, egymásra épülő tájékoztatási 
tábla, információs pult,  
tourinform iroda, kiadványok,  
Internet honlap kialakítása. 
Konkrét folyamatosan karbantartott adatbázis kialakítása és közzététele. 
folyamatos összehangolás a szomszádos kistérségek, megyék és országos 
turisztikai szervezetekkel. 
Kapcsolódás a kistérség kiépülő általános információs rendszeréhez. 

 
Tartalma Az adottságokból kiindulva egy pontos naprakész felmérés  a jelenlegi 

technikai és szervezeti adottságokról. 
 
A képzett személyzettel adatgyűjtés rendszerezés és napra kész adatbázisok 
kialakítása. 
 
Az információkból és adatokból egységes információs tábla, információs pult, 
tourinform iroda, kistérségi turisztikai információ a kábel TV-én és telefonon 
keresztül valamint az Interneten. 
 
Folyamatos egyeztetés és adatátadás, átvétel a környező kistérségek, megyék 
és az országos turisztikai rendszereivel. 
 
Információs végpontok kialakítása minden településen ( a postákon, 
művelődési házakban, a nagyobb vendéglátó és szolgáltató egységekben). 
 
Folyamatos információ közlés a kábel TV-én 

 
Szükségszerűsége Nagyon szűkös a jelenlegi információ nyújtásra szolgáló technikai eszköz és 

hálózat. 
 
Nincs egységes és használható naprakészen tartott turisztikai információ. 
 
Nincs egységes és kellő kínálatot nyújtó turisztikai kiadvány, kiállításon 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 
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vásáron történő megjelenés. 
 
Átfogó szervezet híján nem tudnak egymásról a szolgáltatók. 

 
 
Kapcsolódásai Az  infrastruktúra fejlesztési, a környezetminőség fejlesztési , az üzleti szektor 

fejlesztési és az intézményrendszer fejlesztési programokhoz. 
 
Érintett települések A végpontokban minden település , az információs pultokban a mikrotérségi 

központok, a rendszer központjában Zirc. 
 
 
 
Javasolt megvalósító  
szervezetek 

Magyar Turizmus Rt., 
 az idegenforgalomban és befektetésekben érdekelt minisztériumok, 
tourinform hálózat,  
önkormányzatok,  
vállalkozói központ,  
BÖSZ,  
Posta,  
telefonszolgáltató,  
kábel TV szolgáltatók. 

 
Javasolt eredménymutatók Egységes megjelenésű információs táblák pultok, tourinform irodák. 

Minden településen elérhető számítógépes, televíziós, telefonos 
információs rendszer. 
 
A szomszédos régiókhoz és a Balatonhoz való szorosabb 
kapcsolódás. 

 
Javasolt programkezdés Adatgyűjtés 1998. III. n.é. 

Rendszer kialakítása, szoftver készítés 1999. 
 
Előkészítettség Meglévő pályázati támogatási rendszerek. 
 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 
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7. A kistérség turizmusfejlesztése 
 

A szomszéd kistérségekkel, valamint a balatoni régióval 
Veszprém, Győr- Moson Sopron, Komárom-Esztergom, és 

Fejér megyék turizmusfejlesztési programjaival való 
összehangolás 

7.4.

 
 
 
Általános célja A kistérség integrálása a piacon jobban eladható nagyobb térségi 

programokhoz és szolgáltatásokhoz és az egymás közötti együttműködés 
megszervezése. 

Konkrét célja A kistérségbe a környező régióból minél több turista vonzása. 
 
Az ide érkező turisták részére minél több területen széles és több napra szóló 
kínálat kialakítása, a szomszédos régióba érkezők részére pedig kínálat bővítés, 
alternatív programok biztosítása. 

 
Tartalma Elsőként a kisrégió pontosan felmért kínálatát összhangba kell hozni a felsorolt 

régiók kínálatával, azok szerkezetével. 
Meg kell találni a szomszéd régiókat kiegészítő kínálati pontokat és többiekétől 
eltérő specialitásokat, kuriózumokat. 
 
Ezt követően összhangot termékfejlesztést illetve szolgáltatás fejlesztést kell 
végrehajtani, a szükséges helyeken módosítani. 
 
Össze kell hangolni a meglévő és a kialakítandó tourinform irodák munkáját, 
rendszerét. 
Közös információs rendszert kell kialakítani és működtetni. 
 
Térségi kiadványokat kell készíteni és ezekkel közösen megjelenni a piacokon, 
vásárokon , kiállításokon. 
 

 
Szükségszerűsége Csak esetleges a kapcsolat a szomszédos kisrégiókkal megyékkel, illetve a 

fontosabb potenciális turista piacokkal, mint a Balaton és az alföldi régió. 
 
Nincs egységes kínálati struktúrájú információs rendszer kiadvány , 
megjelenés. Nem segítik egymást az elvileg egymást kiegészítő kínálatok. 
 
Nem vagy nem egységesen jellel meg a legfontosabb turisztikai vásárokon, 
kiadványokban. 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 
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Kapcsolódásai Az  infrastruktúra fejlesztési, a környezetminőség fejlesztési , az üzleti szektor 

fejlesztési és az intézményrendszer fejlesztési programokhoz. 
 
Érintett települések Egységesen a egész kistérség minden települése. 
 
 
 
Javasolt megvalósító  
szervezetek 

A BÖSZ vállalkozási központ,  
a későbbi tourinform iroda valamint az érintett megyék és régiók, 
valamint kistérségek idegenforgalmi hivatalai, szervezetei , 
 a kamarák. 

 
Javasolt eredménymutatók Közös fejlesztési program és a programcsomagok száma, a 

megvalósulásuk mértéke és színvonala, összehangolt marketing 
megjelenés. 

 
Javasolt programkezdés Kínálat és termékfejlesztés összehangolása 1999.  

Szervezet összehangolás közös kiadványok 1999. II. féléve 
 
Előkészítettség Működő állami, regionális támogatási rendszereket és pályázatok. 
 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 
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8. fejlesztési cél 
 
 

A kistérség fejlesztését szolgáló 
 piaci eszköz és intézményrendszer kiépítése 

 
 
 
 
 ALPROGRAMOK 
 
     8.1 A fejlesztési folyamatokat figyelő és   
      prognosztizáló MONITORING alprogram 
 
     8.2 A településközi tájékoztatási és információs  
      hálózat fejlesztése 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 
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8. A kistérség fejlesztését szolgáló piaci eszköz és 
intézményrendszer kiépítése 

 
A fejlesztési folyamatokat figyelő és prognosztizáló 

MONITORING alprogram 
8.1.

 
 
 
Általános célja A kistérségi folyamatok figyelő és ellenőrző monitoring rendszer kiépítése. 

A térségfejlesztési program megvalósítási-szervezése-ellenőrzési rendszereként 
való működtetése. 

Konkrét célja A kistréség információs és döntési mechanizmusának megalapozása a kistérség 
fejlesztési program, alprogramok, operatív programok figyelemmel kisérése, 
azok beindítása, koordinációja, az éppen aktuális támogatások, pályázatok, 
jelzése. 
 
A programok megvalósulásának figyelemmel kísérése, az eredmények 
kiértékelése. 
Új lehetőségek és kapcsolódások feltárása.  

 
Tartalma A kiépítendő egységes kistérségi információs rendszerre épülő belső és külső 

információs források összekötése. 
 
Erőforrások, támogatási lehetőségek, pályázatok nyilvántartása. 
Befektetési lehetőségek és ezek legszélesebb körű megjelenítési lehetőségének 
kiépítése. 
 
A helyi sajtó és TV folyamatos tájékoztatása. 
A marketing stratégia működtetése. 
Az érdekegyeztetése kistérségi szinten és kistérségek között. 

 
Szükségszerűsége Nincsenek nyilván tartava a közös érdekeltségű feladatok. 

Többször párhuzamos fejlesztések történnek. 
Nincs integráció a településközi termelő és nem termelő szervezetek között 
ezért nem aknázhatók ki a gazdasági előnyök. 
Nem működik a kistérségi egységes információs rendszer és nincsenek 
összekötve a meglévő részrendszerek. 
 
Nincs helyi erőforrás és befektetési lehetőség nyilvántartás és hatékony 
meghirdetés. 
 
Nem hatékony a helyi médiák tájékoztatása és a kistérségi marketing. 

 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 
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Kapcsolódásai Minden programhoz és alprogramhoz valamint operatív programhoz 

kapcsolódik. 
 
Érintett települések A kistérség egésze és minden települése. 
 
 
 
Javasolt megvalósító  
szervezetek 

BÖSZ, vállalkozási központ, önkormányzatok, kamarák, a helyi 
médiák. 

 
Javasolt eredménymutatók A térség állampolgárainak, lakosságának ,szervezeteinek  javuló 

tájékoztatása. 
A kistérségi program hatékonyabb megvalósulása. 
A településközi és térségközi integrációból származó előnyök 
bővülése. 
Növekvő erőforrások, bővülő befektetői lehetőségek, több befektető. 
Párhuzamos fejlesztések elkerülése. 

 
Javasolt programkezdés A térségi figyelő és tájékoztató rendszer kiépítése 1998 I. félév 

Az integráló és elemző szervezet létrehozása 1999 II. félév 
 
Előkészítettség Nemzetközi és alapítványi tapasztalatok és támogatások. 
 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 
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8. A kistérség fejlesztését szolgáló piaci eszköz és 
intézményrendszer kiépítése 

 
A településközi tájékoztatási és információs hálózat 

fejlesztése 
8.2.

 
 
 
Általános célja A kistérség települései közötti információ áramlását elősegítő hardver és 

szoftver kiépítése és működtetése. 
Konkrét célja A településközi telekommunikációs hálózatok fejlesztése és összekötése. 
 
Tartalma A települések ellátása az információ áramláshoz szükséges számítógép 

rendszerrel és a kapcsolatot biztosító távközlési kapacitással. 
 
Az információs hálózat bekapcsolása a kistérségi és az azon túli információs 
hálózatokba. 
 
A technika és az adatok folyamatos karbantartása, a fejlődés ösztönzése. 

 
Szükségszerűsége Nincs egységesítve és összekötve a települések meglévő telekommunikációs 

hálózata. 
 
Nem kompatibilis minden település telekommunikációs hardvere illetve 
szoftvere. 
 
Nincs bekapcsolva a térségen túli információs hálózatba a meglévő települési 
hálózat. 
 
Nem tartanak lépést a technika és a tartalom fejlesztésében. 

 
 
Kapcsolódásai Minden programhoz, alprogramhoz, és operatív programhoz kapcsolódik. 
 
Érintett települések A kistérség egésze és minden települése valamint a szomszédos kistérségek, 

megyék információs rendszerei. 
 
 
 
Javasolt megvalósító  
szervezetek 

BÖSZ, Vállalkozási Központ,  
kamarák, gazdasági szervezetek,  
telekommunikációs szervezetek,  nagyobb gazdasági szervezetek. 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 
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Javasolt eredménymutatók A térségi szereplők ismeretszintjének ugrás szerű javulása a közös 

érdekű döntési folyamatok racionalizálása. 

 
Javasolt programkezdés A rendszerek összehangolása a feltételek biztosítása 1999-2000. 

Kapcsolódás és egységes rendszerű működtetés a szomszédos 
településekkel 2000-től. 

 
Előkészítettség Nemzetközi ( PHARE, EU ) rendszerek, támogatások , pályázatok. 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 
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OPERATÍV PROGRAMJAVASLATOK, FEJLESZTÉSI AKCIÓK 
 
 
1. Vállalkozói környezet fejlesztése 
 
 
A térség iparának, mezőgazdaságának, valamint az idegenforgalom kedvező természeti adottságai és a 
megfelelő keresletű fogyasztási cikk piacban meglévő értékesítési lehetőségek ellenére a befektetési 
projektek fogadásához még több feltételt szükséges megteremteni, illetve továbbfejleszteni: 
 
• A vállalkozók számára a költségesebb technológia bérlete, illetve a korszerű irodatechnikához a 

szükséges szerinti hozzáférés, az igénybe vehető tanácsadás nem mindig elérhetô, néha csupán a 
saját technikai tudásukra, valamint a tulajdonukban lévő eszközökre utaltak. Fejlesztésre vár a 
professzionális reklámtechnika helyi igénybevehetősége is. 

 
• A térségben kevés a befektető társaságok száma, amelyek közvetítenek a vállalkozók és a 

finanszírozási források között. A projektek garanciaképességének fejlesztése szintén fontos feladat, 
hiszen nem minden vállalkozó képes eleget tenni a bankfiókok hitelgarancia követelményeinek. 

 
• A vállalkozások fejlesztésének megfelelő telephelyek jelentős száma ellenére a fejlesztés 

területeinek kijelölése, az infrastrukturális feltételek és a marketing munka hatékonysága nem felel 
meg sem a fejlődés növelésének, de a jelenlegi igényeket sem elégíti ki. 

 
• A térség idegenforgalmi szempontból kihasznált területei, azok környezete szigetszerű, egyes 

településeket érint csupán, holott erre a célra alkalmas területek az egész térségben megtalálhatók. 
 
 
Ezek a feltárt hiányosságok ill. megtorpanások indokolják az inkubátorház és műhelyek építését, a 
közterület-fenntartással, illetve a turisztikai fejlesztéssel foglalkozó társaságok, valamint az információ-
szolgáltató irodák létesítését stratégiai befektetésnek minősítjük. Az önkormányzatok részvétele 
ezekben a projektekben a többi fejlesztési terület esélyeit is javítja. 
 
 
 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 
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1.1. BÖSZ Menedzser Iroda 
 
 
A projekt funkciója: A térségre ill. egyes településeire, vagy egyes gazdasági 

ágakra, akciókra vonatkozó pályázatok, programok, 
tervek elkészítésénél vagy az elkészíttetésénél nyújtott 
segítséggel, szakmai képzések és rendezvények 
szervezésével, a térség eladásának támogatásával 
kiadványok terjesztése, konferenciák, kurzusok 
szervezése révén, valamint az idegenforgalmi vonzerők 
erősítésével és propagálásával. Ezen feladatok a BÖSZ 
eddigi tevékenységének, létszámának és anyagi 
forrásainak bővítését teszik szükségessé. 
 

Alaptevékenysége: 
 

- pályázati lehetőségek kutatása, a pályázat 
benyújtásában való támogatás és a megnyert 
pályázatok megvalósulásának felügyelete  

- a térség befektetési lehetőségeinek, vonzerőinek 
propagálása 

- konzultációk, kurzusok és tanfolyamok szervezése a 
térség gazdasági szereplőinek 

- a gazdasági szerkezet sajátosságaira támaszkodó 
szakképzés és továbbképzés feltételeinek 
megteremtéséhez nyújtott támogatás 

 
Javasolt résztvevők: 
 

- Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 
- Zirc Város Önkormányzata 
- további érdekelt önkormányzatok 
- Veszprém Megyei Vállalkozói Központ 
 

Szakmai védnökök: tanácsadó és menedzsercégek a térség számára 
elkötelezett szakemberei  
 

Védnökök alapfeladata: - saját rendezvény, kurzus vagy előadás szervezése 
évente 1-2 témában, illetve vendégelőadók 
beszervezése 

- a szakmai felügyelet biztosítása a megvalósításra 
kerülő programok, tervek esetében 

 
Elhelyezés: a meglévô Bakonyi Önkormányzatok Szövetségének 

székhelyén, illetőleg bővülés esetén nagyobb irodában 
Zirc városában  
 

Állandó létszám: 3-4 fős szakembergárda  

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 
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1.2. Kistérség-fejlesztési Alap létrehozása 
 
Az Alap funkciója: A térség fejlesztéseinek elősegítése, az önkormányzati 

beruházások, pályázatok elősegítése az önrész 
biztosításával, hitelezésével. Feladata a térség és a 
települések területén a fejlesztési programban lévő 
projektek megvalósulásának támogatása. Emellett 
lényeges funkciója a térség ingatlangazdálkodásának 
elősegítése. 
 

Alaptevékenysége: - pénzügyi és ingatlanalap létrehozása 
- pénzügyi szolgáltatások biztosítása 
- fejlesztési projektek pénzügyi segítése 
 

Alapítók: 
 

- BÖSZ, 
- önkormányzatok, 
- vállalkozók,  
- gazdasági szervezetek,  
- befektetők. 
 

Javasolt szervezeti 
forma: 

profitorientált gazdasági szervezet 
 

Alaptőke: 
 

apportként ingatlanok + pénzbetét min. 5 MFt 

Egyéb források: 
 

pénzintézeti, tőkebefektető társaságok juttatásai, 
befektetései 
 

Szükséges létszám: 2-3 fő 
 
 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 
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1.3. Informatikai szolgáltató iroda létesítése 
 
A projekt funkciója: 
 

A kistérség településeinek általános információs 
szolgáltatásai, önkormányzati, vállalkozási, turisztikai és 
üzleti információk szolgáltatásával egységes rendszerben 
és minden településen elérhetően. 
 

Alaptevékenysége: önkormányzati, településköri, kistérségi, turisztikai és 
üzleti információk  
- gyűjtése, 
- naprakészen tartása, 
- információs rendszer kiépítése és működtetése, az 

elérhetőség biztosítása minden településen, 
- információ és dokumentum szolgáltatás non-profit és 

üzleti alapon. 
 

Javasolt alapítók: 
 

- BÖSZ 
- települési önkormányzatok 
- gazdasági szervezetek 
- társadalmi és civil szervezetek  
- vállalkozói szervezetek (kamarák, vállalkozás-

fejlesztési szervezetek, stb.) 
- befektetők, stb. 
 

Szervezeti forma: korlátolt felelősségű társaság 
 

Alaptőke: apport + 10 MFt 
 

Elhelyezés: Központ Zircen, terminálok minden településen, a 
polgármesteri hivatalokban, postán ill. más közforgalmú 
helyeken 
 

Állandó létszám: 2-3 fő 
 

Javasolt alapítási mód: A projekt összekapcsolható a turisztikai információs 
iroda projektjével 
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1.4. Marketing - piackutató és hirdető szervezet létrehozása 
 
A projekt funkciója: A kistérség üzleti/befektetési lehetőségeinek, 

idegenforgalmi termékeinek reklámozása, térségi és 
térségen kívüli piacainak felkutatása 
 

Alaptevékenysége: - helyi, regionális, országos és külföldi reklámozás 
szervezése, illetve lebonyolítása 

- helyi, megyei és országos, valamint nemzetközi 
piacok felmérése, a kereslet és kínálat feltérképezése 

- üzleti találkozók, versenyek, bemutatók szervezése 
- a térség idegenforgalmi vonzerőinek bemutatása, 

kiadványok szerkesztésénél és terjesztésénél való 
segítségnyújtás, a térségi turisztikai információs 
rendszerrel való szoros kapcsolattartás 

 
Javasolt alapítók: 
 

- BÖSZ 
- a térség önkormányzatai 
- a térségben bejegyzett, illetve települt cégek 
- térségbeli reklám-/rendezvényszervező szakcégek 
 

Szervezeti forma: közös képviselet vagy korlátolt felelősségű társaság 
 

Alaptőke: 2 MFt + min. 5 MFt apport kft alapítás esetén 
 

Elhelyezés: központja Zircen bérelt irodaingatlanban, alközpont 
nagyobb mikroközpontokban (Veszprémvarsány, 
Bakonybél, stb.) 
 

Állandó létszám: 1 fő állandó és 2-3 fő delegált, program szerint ott 
tartózkodó szakértők 
 

Javasolt alapítási mód - részletes működési projekt kidolgozása, 
- pályázat kiírása 
A projekt összekapcsolható a BÖSZ Menedzser Iroda 
megalapításával ill. bővítésével 

 
 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 

 



Zirci Kistérség - HOSSZÚ TÁVÚ KISTÉRSÉG-FEJLESZTÉSI PROGRAM 
 

90

 
1.5. Meőôgazdasági és kisgépforgalmazó és karbantartó hálózat 
 
 
A projekt funkciója: A hálózat célja a korszerű, ill. öko típusú talajművelés, 

valamint növénytermesztés és állattenyésztés modern 
gépekkel való ellátásának biztosítása, új termesztési és 
tenyésztési módszerek felkutatása és propagálása. 
 

Alaptevékenysége: - a helyi őstermelőkkel való folyamatos kapcsolattartás 
- a gazdálkodók számára a gépekkel való ellátás 

zavartalan biztosítása 
- a gépek felújításának és karbantartásának 

megszervezése 
- rendszeres időközönként kiállítás és vásár 

megrendezése 
- külföldi és hazai piac nyomon követése, új 

technológiák felkutatása 
 

Javasolt alapítók: - BÖSZ 
- gazdálkodók és szövetkezetek 
- befektetők és kereskedők 
- önkormányzatok 
 

Szervezeti forma: korlátolt felelősségű társaság 
 

Alaptőke: apportként értékesítőhelyek (pl. kihasználatlan ipari vagy 
mezőgazdasági - szövetkezeti - telkek) + 30 MFt 
 

Egyéb források: támogatás szövetkezetektől, Agrárkamarától, 
alapítványoktól, BÖSZ-től, vállalkozásfejlesztési 
irodától, hitel, lízing, vállalkozói saját erő. 
 

Elhelyezés: A központ Zircen, alközpontok minden jelentôsebb 
mezőgazdasági tevékenységek folytató településen 
 

Szervezése: közös vállalkozási pályázat kiírásával javasolt 
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2. Az ipar és hátterének fejlesztése 
 
 
2.1. Ipari terület és inkubátorház létrehozása 
 
 
A projekt funkciója: A térségben működő vagy alapuló vállalkozások 

tevékenységének támogatása, illetve az ipari 
tevékenységet folytató vállalkozások számára ingatlan 
kijelölése, a telephelyhez való hozzájutás megkönnyítése, 
valamint gépműhelyek bérlésének elősegítése. Ezen 
túlmenően pedig ipari terület(-ek) kijelölése, kiajánlása a 
helyi és a letelepedni kívánó vállalkozások részére. 
 

Alaptevékenysége: - a kezdő vállalkozások beindításának támogatása 
(adminisztratív szolgáltatás, gépműhely, 
tárolóhelyiség, iroda kedvezményes bérlése) 

- ingatlan-nyilvántartás folyamatosságának biztosítása, 
megürülő, kihasználatlan telephelyek kiajánlása 

- ipari tevékenységre alkalmas területek kijelölése, 
karbantartása, kiajánlása 

 
Javasolt alapítók: - BÖSZ 

- térség önkormányzatai 
- ipari vállalkozások 
- Ipari Kamara 
- befektetők 
- ingatlankereskedők 
 

Szervezeti forma: non-profit szervezet (pl. alapítvány) 
 

Alaptőke: apportként iroda + 50 MFt tőke 
 

Egyéb források: alapítványi, vállalkozói, önkormányzati, megyei 
vállalkozásfejlesztési támogatások 
 

Elhelyezés: Zircen és alközpontjai a kijelölt ipari területek 
településein 
 

Szervezése: - részletes működési projekt kidolgozása, 
- pályázat kiírása 
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2.2. Bakonyi fatermék kereskedőház létrehozása 
 
 
A projekt funkciója: A térség faanyagának kitermelése, feldolgozása - a 

jelenlegi termékskála szélesítése - és értékesítésének 
megszervezése  
 
nagykereskedelme és kiskereskedelme, értékesítés 
szervezése, marketingje, reklámja. 
 

Alaptevékenysége: - kitermelés szabályozása, 
- szükséges berendezések, felszerelések, alkatrészek 

beszerzésének segítése, 
- feldolgozás formáinak szélesítése: játszóterek, 

tornatermek számára berendezési tárgyak, 
utcabútorok gyártása, ajándéktárgyak készítése, 

- az értékesítés-kereskedelem térségi és külső piacaira 
való folyamatos szállítás megszervezése, 

- „fa”-marketing, reklámtevékenység, új piacok 
felkutatása, 

- a szakmai képzés és továbbképzés folyamatosságának 
ösztönzése. 

Fontos szempont az általános feladatain túl a térség 
ellátásának biztosítása a fenti termékekből, a helyi 
idegenforgalom felvásárló képességének figyelembe 
vétele és kihasználása (falusi turizmus is) és a külső piac 
bővítése. 
 

Javasolt alapítók: - az érintett települések önkormányzatai 
- fafeldolgozó üzemek, üzemeltető vállalkozók,  
- befektetők, 
- Agrárkamara 
 

Szervezeti forma: korlátolt felelősségű társaság 
 

Alaptőke: telek ill. épület apport + 30 MFt 
 

Egyéb források: telek, ill. épület, eszköz, bérlet, lízing, hitel, támogatások. 
 

Elhelyezés: központ Zircen, az érintett települések önkormányzataival 
való folyamatos kapcsolattartás mellett 
 

Szervezése: - részletes üzleti terv kidolgozása, 
- pályázat kiírása 
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2.3. Bérraktárház és tárolótelep létrehozása 
 
A projekt funkciója: a térség termelőinek, termeltetőinek áruraktározási 

gondjainak megoldása, a felvásárlás elősegítése. 
 

Alaptevékenysége: - szabadtéri raktározási felületek, 
- fedett raktározási felületek, 
- raktározási eszközök, 
- raktározási szolgáltatások  
biztosítása. 
 

Javasolt alapítók: - BÖSZ, 
- az érintett települések önkormányzatai, 
- gazdálkodók, üzemeltető kisvállalkozók, 
- befektetők, 
 

Szervezeti forma: kisszövetkezet 
 

Alaptőke: telek ill. épület apport + 5 Mft 
 

Egyéb források: telek, ill. épület, bérlet, lízing, hitel, támogatások 
 

Elhelyezés: lehetőleg meglévő felújítható épület, jól megközelíthető 
telek 
 

Állandó létszám:  min.1 fő 
 

Javasolt alapítási mód: - projekt kidolgozás, ezt követően  
- a BÖSZ döntése 
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2.4. Bioműanyag előállító gazdasági szervezet  
 
 
A projekt funkciója: A helyben megtermelt nagy burgonyamennyiségre és a 

környezetvédelmi fejlesztésekre támaszkodva növényi 
alapanyagból előállítható, lebomló műanyag gyártása 
feltételeinek megteremtése, amelyet az élelmiszeriparban 
csomagolóanyagként lehet felhasználni. 
 

Alaptevékenysége: - a bioműanyag gyártási feltételeinek megteremtése 
- a technológia megszerzése 
- a folyamatos gyártás biztosítása 
- a helyi, regionális és hazai, valamint nemzetközi 

piacra való bejutás elősegítése, a csomagolóanyag 
felhasználási körének bővítése 

 
Javasolt alapítók: - burgonyatermelők 

- mezőgazdasági feldolgozó üzemek 
- befektetők 
 

Szervezeti forma: korlátolt felelősségű társaság 
 

Alaptőke: apportként gyártásra alkalmas telephely + a technológia, 
a berendezésekhez, a termelés elindításához szükséges 
tőke  

Egyéb források: vállalkozásfejlesztési iroda, agrárkamara, BÖSZ, 
térségfejlesztési alap, inkubátorház támogatásai 
 

Elhelyezés: kihasználatlan, a termelésre alkalmas ingatlanban, közel a 
burgonyaföldekhez 
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3. Az agrárgazdaság és élelmiszeripar fejlesztése 
 
 
A mezőgazdaság és élelmiszeripar területén befektetési lehetőségek végett: 

− speciális tejtermelő és feldolgozó üzem közös vállalkozás létrehozását, 

− a helyi klíma és földrajzi viszonyok révén gyógynövények, bogyós gyümölcsök és méz termeltető, 

felvásárló és értékesítő társaság szervezését,  

− kisállat termeltető, felvásárló (feldolgozó) és értékesítő szervezet létrehozását, valamint 

− szaporítóanyag termeltető és forgalmazó társaság létrehozását 

indítványozzuk. 
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3.1. Tejipari feldolgozó üzem 
 
 
A projekt funkciója: a térségben termelt, eddig jórészt kihasználatlan speciális 

tejféleségek feldolgozásba való bekapcsolása, valamint a 
lakosság és turisták ellátásának bővítése, a tejtermelő-
feldolgozó nagykereskedő közös érdekeltség a társulásból 
származó előnyök realizálásával. 
 

Alaptevékenysége: - kecske- és juhtej termeltetése 
- tej feldolgozása európai versenyképességű termékké 
- tejtermékek forgalmazása 
 

Javasolt alapítók: - helyi kistermelők,  
- szállítmányozók, fuvarozók 
- élelmiszer-nagykereskedelmi szervezetek 
 

Szervezeti forma: korlátolt felelősségű társaság 
 

Alaptőke: apportként a feldolgozáshoz telephely és 2 MFt 
 

Egyéb források: támogatások vállalkozásfejlesztési irodától, 
agrárkamarától, térségfejlesztési alaptól, inkubátorháztól 
 

Elhelyezés: nagyobb állatállomány közelében található 
kihasználatlan, a feldolgozásra alkalmas ingatlanon  

Állandó létszám: 10 fő 
 

Feltételek: meglévő tejfeldolgozóhoz való kapcsolódás, vagy kis 
gépsor lízingelése 
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3.2. Szaporítóanyag termeltető és forgalmazó társaság 
 
 
A projekt funkciója: A térség mezőgazdasági adottságainak újabb célú 

hasznosítása, illetőleg a hagyománnyal rendelkező, ám 
mára megszűnt fajtanemesítés és szaporítás feltételeinek 
újra megteremtése, a szaporítás, termeltetés, a belföldi és 
export értékesítés kereteinek kialakításával. 
 

Alaptevékenysége: - a szaporítóanyagok - fajták - beszerzése, a minőség 
folyamatos ellenőrzése  

- a termelési technológiák beszerzése, az újítások 
folyamatos nyomon követése és bevezetése  

- a termeltetés feltételeinek - megfelelő nagyságú 
termőföldek, védőszerek, művelés - biztosítása 

- termény értékesítés szervezése, tartós vevőkör 
felkutatása 

- exportpiac szerzése és exporttámogatás intézése 
 

Javasolt alapítók: - érintett önkormányzatok 
- térségi földtulajdonosok, mezőgazdasági 

szövetkezetek 
- mezőgazdasági kutatóintézetek 
- export kereskedelmi társaságok és feldolgozó üzemek 
- befektetők 
 

Szervezeti forma: céltársulás vagy korlátolt felelősségű társaság 
 

Alaptőke: 50 MFt 
 

Egyéb források: támogatások megyei vállalkozásfejlesztési alapítványtól, 
kutatóintézetektől, alapítványoktól 
 

Elhelyezés: megfelelő iroda és telephelyet biztosítani képes 
önkormányzat  
 

Állandó létszám: 10-15 fő 
 

Javasolt alapítási mód: - alapításcélú felhívás kibocsátásával 
- külföldi feldolgozó cégekhez intézendő befektetési 

felhívással 
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3.3. Termesztett és vadon élő bogyós gyümölgy-, gyógynövény- és méz-

termeltető, felvásárló, feldolgozó és értékesítő szervezet létrehozása 
 
 
A projekt funkciója: A térség vadon termő ill. termeszthető 

gyógynövényeinek, erdei - bogyósgyümölcseinek és 
méznek termeltetése, felvásárló hálózatának és módjának 
kidolgozása és végzése, lehetőség esetén feldolgozása és 
az értékesítés megszervezése. 
 

Alaptevékenysége: - termeltetés, 
- eszközök bérbeadása, lízingelése, 
- felvásárlás, 
- feldolgozás, 
- értékesítés-kereskedelem 
Fontos szempont a térség ellátásának biztosítása a fenti 
termékekből, a helyi idegenforgalom felvásárló 
képességének figyelembe vétele és kihasználása (falusi 
turizmus is) és minél nagyobb külső piac elérése. 
Figyelem: az egészséges életmód követőinek egyre 
népesebb a tábora - a fenti termékekből a külföld, de 
egyre inkább a belső piac is gyakorlatilag kimeríthetetlen. 
 

Javasolt alapítók: - az érintett települések önkormányzatai, 
- gazdálkodók - kisvállalkozók, 
- bérbe adó befektetők, 
- helyi kisbefektetők program formájában lakossági 

üzletrész tulajdonosok. 
 

Szervezeti forma: kisszövetkezet vagy korlátolt felelősségű társaság 
 

Alaptőke: telek ill. épület apport + 5 MFt 
 

Egyéb források: telek, ill. épület, bérlet, lízing, hitel, támogatások. 
 

Elhelyezés: kihasználatlan, felújítható épület, jól megközelíthető 
telken 
 

Állandó létszám: min. 2-3 fő 
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3.4. Kisállat tenyésztő, felvásárló (feldolgozó) és értékesítő szervezet létrehozása 
 
 
A projekt funkciója: A térség meglévő termelői kapacitás és tapasztalat 

felhasználásával tenyészthető kisállatok (kiemelten 
kecske és juh) termeltetése, felvásárló hálózatának és 
módjának kidolgozása és végzése, lehetőség esetén 
feldolgozása és az értékesítés megszervezése. 
 

Alaptevékenysége: - termeltetés, 
- eszközök bérbeadása, lízingelése, 
- felvásárlás, 
- feldolgozás, 
- értékesítés-kereskedelem, 
Fontos szempont a térség ellátásának biztosítása az 
említett hústermékekből, a helyi idegenforgalom 
felvásárló képességének figyelembe vétele és 
kihasználása (falusi turizmus is) és minél nagyobb külső 
piac elérése. 
 

Javasolt alapítók: - az érintett települések önkormányzatai, 
- gazdálkodók - kisvállalkozók, 
- bérbe adó befektetők. 
 

Szervezeti forma: kisszövetkezet vagy korlátolt felelősségű társaság 
 

Alaptőke: telek ill. épület apport + 5 MFt 
 

Egyéb források: telek, ill. épület, bérlet, lízing, hitel, támogatások. 
 

Elhelyezés: üresen álló, felújítható épületben, amely alkalmas a 
feldolgozásra és tárolásra egyaránt, és a tenyésztőhely 
közelében található 
 

Állandó létszám: min.5 fő 
 

Javasolt alapítási mód: - projekt kidolgozás, ezt követően  
- a Társulási döntés 
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4. Idegenforgalom fejlesztése 
 
 
Az idegenforgalom területén megvalósítható stratégiai projektek lehetnek: 

− kistérségi turisztikai szervező-tájékoztató iroda és mikrotérségi idegenforgalmi információs irodák 

létesítése 

− kempingek és turistaházak alapítása és a meglévők fejlesztése, 

− rekreációs turizmus szervezeti feltételeinek kialakítása. 
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4.1. Kistérségi turisztikai szervező-tájékoztató iroda és mikrotérségi 

idegenforgalmi információs irodák 
 
A projekt funkciója: A kistérség idegenforgalmi adottságainak értékesítése, 

összehangoltan a megyei idegenforgalmi programokkal 
és a hazai, valamint a nemzetközi piacon kombinált 
programokkal, a térség üzleti és turista 
idegenforgalmának támogatása a programlehetőségekről 
és szálláshelyekről adott tájékoztatással, szállásszervezés, 
ezen belül kiemelten a falusi üdülés, vendégházak és 
programok szervezése.  
 

Alaptevékenysége: - a helyi adottságok feltérképezése, nyilvántartásba 
vétele és folyamatos figyelése, 

- a helyi sajátosságokat kiaknázó programok 
szervezése: a falusi turizmus, a kiránduló és kulturális 
turizmus, a vadász- és kempingturizmus feltételeinek 
kialakítása ill. továbbfejlesztése, 

- turizmusfejlesztési terv készítése, amely új termékek  
bevezetését is maga után vonja (pl. dudari bánya egy 
részének kulturális-múzeum jellegű átalakítása, 
patkolóversenyek szervezése, sífarsang, stb.) 

- a térségi vendéglátó vállalkozók reklámozása, 
- fogadó szálláshelyek fejlesztése, felkutatása, 

értékesítése, 
- komplett programcsomagok kidolgozása a kevésbé 

preferált települések bevonásával 
- a hidegebb hónapok bevonása az üdülési szezonba 
 

Javasolt alapítók: - országos és megyei turisztikai szervezetek 
- BÖSZ 
- a települések önkormányzatai 
- idegenforgalmi társaságok 
- falusi üdültetők 
 

Szervezeti forma: korlátolt felelősségű társaság 
 

Alaptőke: apport + 5 MFt 
 

Állandó létszám: 2-3 fő 
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Javasolt alapítási mód: Közös vállalkozási célból előzetes megállapodás 
szükséges az önkormányzatok, a Társaság, a turinform 
irodák ill. más helyet adó szervezet között. Ennek alapján 
társalapítói pályázat kidolgozása és a megjelentetése 
szükséges. A feladatra az önkormányzatok előkészítő 
bizottságot alapítanak a Veszprém Megyei 
Idegenforgalmi Hivatal, a Turinform és az MTSZ 
bevonásával. 
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4.2. Turistaházak és kempingek minőségi fejlesztése és kialakítása 
 
A projekt funkciója: A térségben a hiányzó, a turizmusfejlesztési tervre és a 

már meglévő látványosságokra épülő kiránduló és 
célturizmus, ifjúsági és soft-turizmus természetközeli 
szálláshelyeinek kielégítése, hálózati rendszerben 
kempingek és - tekintettel a hidegebb hónapokra - 
turistaszállások telepítése, ezen túlmenően a meglévő 
létesítmények folyamatos felújítása, a magasabb igények 
kielégítése.  
 

Alaptevékenysége: - turisztikai szolgáltatások fejlesztése 
- kempingterületek, valamint turista szálláshelyek 

túraútvonalak, települések határa, halastavak 
közelében való biztosítása 

- kemping szolgáltatások és a hidegebb hónapokban is 
igénybe vehető turistaházak feltételeinek biztosítása 

 
Javasolt alapítók: - BÖSZ, 

- az érintett önkormányzatok, 
- idegenforgalmi vállalkozók, 
- befektetők, kemping üzemeltetők, erdészetek 
 

Szervezeti forma: korlátolt felelősségű társaság 
 

Alaptőke: telek apport + min. 50 MFt  
 

Minimális telekterület: 1 ha kempingenként, valamint a turistaházak számára 
darabonként 180-200 négyszögöl 
 

Telkek fekvése: nyugodt, természetközeli területen, turista útvonalak 
mellett (Dudar, Bakonybél, Bakonyszentlászló, Fenyőfő, 
Borzavár, Porva településeken) 
 

Megvalósítás: önkormányzati kezdeményezés terület-kijelöléssel, 
építési engedély előkészítéssel, nyilvános meghirdetéssel 
 

 
 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 

 



Zirci Kistérség - HOSSZÚ TÁVÚ KISTÉRSÉG-FEJLESZTÉSI PROGRAM 
 

106

 
4.3. Rekreációs turizmus szervezeti feltételeinek kialakítása 
 
 
A projekt funkciója: A speciális környezeti adottságokra építve rekreációs-

regeneráló intézmény(-ek) alapítása, melyek 
kapcsolódnak a gyógyturizmushoz, lehetőséget nyújtva a 
légzőszervi megbetegedésekben szenvedőknek a 
gyógyulásra-rehabilitációra, valamint a gici termálforrás 
feltárásával és a gyógyhatás megállapításával más 
gyógyulni vágyóknak is a regenerálódásra. 
 

Alaptevékenysége: - a rekreációs intézmény kialakítása után (ingatlan, 
környezet felmérése, a beruházás megvalósítása) a 
folyamatos üzemeltetés biztosítása 

- kapcsolattartás a térségi információs központtal és a 
programszervezőkkel 

 
Javasolt alapítók: - idegenforgalmi vállalkozók 

- egészségügyi intézmények - szanatóriumok 
- befektetők 
- érintett települések önkormányzatai 
 

Szervezeti forma: korlátolt felelősségű társaság 
 

Alaptőke: kijelölt ingatlan + a beruházás nagyságától függően 
intézményenként 50-100 MFt 

Egyéb források: támogatások egészségügyi szervezetektől, 
vállalkozásfejlesztési alapítványtól, inkubátorháztól, 
térségfejlesztési alaptól, központi kormányzati szervektől 
 

Elhelyezés: a természeti környezetben, a táj viszonylagos 
érintetlenségét biztosító helyen - Bakonybél, Borzavár és 
Jásd települések közelében, valamint a termálfürdő Gicen 

Szervezése: önkormányzati kezdeményezés terület-kijelöléssel, 
építési engedély előkészítéssel, nyilvános meghirdetéssel 
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5. Az infrastruktúra és a környezet-minőség fejlesztése 
 
 
A kommunális szolgáltatások területén stratégiai projekt a környezetfejlesztő - habitat - iroda 

létrehozása, valamint hulladéktároló és kezelő létesítmény kialakítása. 

 

Kényelmi szempontokat is szolgáló üzemanyagtöltő állomás létesítése szintén fontos feladatot jelent. 
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5.1. Környezetfejlesztő - habitat - iroda 
 
A projekt funkciója: A települések önkormányzatainak település-fenntartási és 

fejlesztési feladatainak megoldása, illetve a turizmus és a 
környezetvédelem követelményeinek megfelelő, egyedi 
arculattal párosuló igényes településkép kialakítása.  
 

Alaptevékenysége: - a települések sajátosságainak feltérképezése és 
ajánlása 

- a település arculatába illó épületek és építmények 
megépítésének támogatása 

- a település környezetét feljavító utcabútorok, 
zöldterületek telepítése és ápolása 

- szoros kapcsolattartás a turisztikai szolgáltató 
szervezetekkel 

- környezetvédelmi rendszerek terveztetése és 
kivitelezése (pl. a térség természetvédelmi feladataival 
összefüggő fejlesztések, védelmi feladatok, 
hasznosítási lehetőségek kialakítása; a települések 
szennyvíz elvezető és tisztító rendszereinek 
terveztetése, összehangolása a gazdaságosság és a 
természetvédelem érdekeit figyelembe véve, a 
folyékony hulladék kezelése, stb.) 

- környezetvédelmi projektek forrásainak szervezése és 
kezelése 

 
Javasolt alapítók: - BÖSZ, 

- önkormányzatok, 
- turisztikai szolgáltató szervezetek, 
- civil szervezetek, 
- helyi és regionális természet- és környezetvédelmi 

társaságok, 
- szolgáltatók, vállalkozók 
 

Szervezeti forma: kistérségi céltársulás 
 

Elhelyezés: Zirc Város Polgármesteri Hivatalában 
 

Munkavégző létszám: igény, illetve járandóság, ledolgozási kötelezettség 
szerint alakul. 
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Finanszírozás: A környezetvédelmi, területfejlesztési és idegenforgalmi 
feladatokat ellátó minisztériumok támogatásával és 
megyei támogatással, pályázati formában: 
projektfinanszírozás tervezetében, egyedi döntések 
szerint, csatlakozva az érintett kistérségi és megyei 
projektekhez és finanszírozási támogatásokhoz 
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5.2. Üzemanyagtöltő állomások létesítése 
 
 
A projekt funkciója: A térség, és az átmenő forgalom számára megfelelő 

mennyiségben üzemanyag biztosítása 
 

Alaptevékenysége: - üzemanyag-töltő állomások létesítése a preferáltabb 
településeken 

- a folyamatos üzemeltetés és a minőség biztosítása 
 

Javasolt alapítók: - befektetők, 
- ingatlanközvetítők, 
- érintett önkormányzatok, 
- üzemanyag-forgalmazó társaságok 
 

Szervezeti forma: korlátolt felelősségű társaság 
 

Alaptőke: ingatlan + a beruházás nagyságától függően 50-100 MFt 
 

Elhelyezés: érintett települések határában, a jelenlévő gazdasági 
tevékenységeket és életformát nem akadályozó helyen - 
Bakonybél és Jásd településeken 
 

Szervezése: önkormányzati kezdeményezés terület-kijelöléssel, 
építési engedély előkészítéssel, nyilvános meghirdetéssel 
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5.3. Hulladékudvar és hulladék-feldolgozó üzem kialakítása 
 
 
A projekt funkciója: A veszélyes és az újra nem hasznosítható hulladékok 

ideiglenes tárolása, valamint az ipari, mezőgazdasági és 
lakossági szilárd hulladékok feldolgozásának, 
újrahasznosításának feltételei biztosítása egy komplex 
létesítmény kialakításával a dudari bányaterületen, a 
kihasználatlan épületek és berendezések felhasználásával. 
 

Alaptevékenysége: - a veszélyes hulladékok (olaj, akkumulátorok, 
műanyagok, vegyszerek, gumiabroncsok, stb.) 
tárolása számára a környezettôl teljesen elszigetelt 
területek kialakítása, valamint az elszállításról való 
gondoskodás megszervezése 

- a feldolgozható szilárd hulladékok 
újrahasznosításához a berendezések biztosítása, a 
hasznosítás formáinak meghatározása után a 
beszállítás és a termelés folyamatosságának 
garantálása 

Javasolt alapítók: - érintett önkormányzat és a BÖSZ tagjai 
- regionális hulladékkezelő társaság 
- vállalkozók, befektetők 
- környezetvédelmi szervezetek 
 

Szervezeti forma: profitorientált szervezet - pl. korlátolt felelősségű 
társaság 
 

Alaptőke: meglévő telephely ingatlanai, apportként berendezések, 
esetleg szállítóeszközök + az elinduláshoz szükséges tőke 

Egyéb források: támogatások vállalkozásfejlesztési alapítványtól, 
inkubátorháztól, környezetvédelmi szervezetektôl, stb. 

Elhelyezés: Dudaron, a bánya területén 
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5.4. Hulladéktároló kialakítása 
 
 
A projekt funkciója: A környezetvédelmi (talaj és vízfolyások ) szempontokat 

figyelembe véve egy szemétgyűjtő telep kialakítása az 
„általános” szilárd hulladék tárolására 
 

Alaptevékenysége: - a hulladéktároló környezetvédelmi előírásoknak 
eleget tevő kialakítása, a megfelelő szintű szigetelés 
biztosításával, 

- a térségből való folyamatos gyűjtés megszervezése, 
hosszabb távon a szelektív gyűjtés feltételeinek 
megteremtése. 

 
Javasolt alapítók: - érintett önkormányzat és a BÖSZ tagjai, 

- hulladékgyűjtő szervezet, 
- befektetők, vállalkozók 
 

Szervezeti forma: profitorientált szervezet - pl. korlátolt felelősségű 
társaság 
 

Alaptőke: kijelölt ingatlan, apportként szállítóeszközök + a tároló 
kialakításához és a működtetéséhez szükséges tőke 
 

Egyéb források: támogatások vállalkozásfejlesztési alapítványtól, 
inkubátorháztól, környezetvédelmi szervezetektől, stb. 
 

Elhelyezés: Jásdon, kijelölt ingatlanon 
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