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CÉLKITŰZÉS, MÓDSZER, HASZNOSÍTÁS 

 

A Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége - a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács 

támogatásával - a Pannon Csoport néven alakult Konzorcium közreműködésével elkészítette a 

Zirci kistérség hosszú távú kistérség-fejlesztési programját. 

 

A térségfejlesztési program széleskörű demográfiai, statisztikai, foglalkoztatási, földrajzi és 

empirikus vizsgálati háttérkutatási anyagokra támaszkodik, amelyek feltárták a kiinduló helyzet 

jellemzőit, a fejlődés és fejlesztés folyamatait, a fejlődést elősegítő és gátló tényezőit, a 

megoldásra váró feszültségeket, a fejlesztés alternatív lehetőségeit, a térség jövőképét 

befolyásoló külső és belső tényezőket, a térségfejlesztés céljait, a jövőhöz vezető utakat, 

program-, projekt- és akciócsomagot. 

 

A háttér dokumentáció 3 kötete 

− a vizsgálati megállapításokat és információs anyagokat, 

− a koncepciót, 

− a programjavaslatokat 

tartalmazza. 

 

A hosszú távú kistérségi program eleget tesz a térségfejlesztési programokkal szembeni 

elvárásoknak: 

• kifejezi a Bakonyi Önkormányzatok Szövetségének szándékát a helyi adottságok 

hasznosítására, hogy milyen fejlesztéseket kell végrehajtani, elősegíteni és ösztönözni a 

térség fellendítése érdekében, 

• illeszkedik (illeszthető) a megyei, országos területfejlesztési koncepciókba és programokba, 

amely 

− elősegíti a belső erőforrások feltárását és a többlet - külső erőforrások megszerzését, 

− a hosszú távú követelmények és törekvések mellett rövid és közép távú feladatokat is 

megfogalmaz, 
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− mind a kidolgozásban, mind a megvalósításban lehetővé teszi, sőt, ösztönzi az érintett 

lakosság és a különböző szervezetek aktív közreműködését, 

− a térség közös érdekű fejlesztési feladatai mellett számos, több településre kiterjedő 

projektet is javaslatba hoz, 

− erősíti a szektorok kölcsönös együttműködését, csökkenti a magán- és a közszolgálati 

szféra megosztását, 

− erősíti a térség rugalmasságát, alkalmazkodó képességét és önmaga is flexibilis, 

− lehetővé teszi a különböző érdekek kölcsönhatását, 

− a lehetőségek nyitva tartására, tágítására törekszik, 

− több alternatívát tartalmaz. 

 

A kistérségi program szemléletét és módszerét tekintve is újszerűnek mondható. A stratégiai 

ajánlások, a fejlesztési trendek és feladatcsomagok kialakítása során minden vonatkozásban 

érvényesült a nemzetközi és a hazai társadalmi és gazdasági környezeti hatások és azok 

kistérségre ható értékelése, a térség stratégiai erősségeinek és gyengeségeinek elemzése, a helyi 

társadalmi - önkormányzati és vállalkozói - szándékok feltárása. 

 

A térségfejlesztési stratégiában foglaltak érvényesítésében, elfogadtatásában és közkinccsé 

tételében kulcsszerepre vállalkozik a Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége, amely az alapító 

okmányában foglaltaknak megfelelően minden vonatkozásban vállalja az összehangolás 

munkáját. A helyi önkormányzatok és a Szövetség valamennyi résztvevője egyidejűleg és 

folyamatosan törekszik a külső támogatások és támogatók elnyerésére, a közös pályázatok, 

tapasztalatcserék, látogatások és PR tevékenységek révén. 
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I. 

HELYZETKÉP, VIZSGÁLATOK 

 

1. Kiinduló helyzet és feltételek összefoglalása 

 

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

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

és ajkai kistérség, északról pedig Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom Megye határolja. 

A térség statisztikailag 26 települést foglal magába, ebből 22 tagja a Bakonyi Önkormányzatok 

Szövetségének. A vizsgálatok a helyi döntéshozók kívánságának megfelelően 28 településre 

terjedtek ki, éspedig: Bakonybél, Bakonygyirót, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonypéterd, 

Bakonyszentkirály, Bakonyszentlászló, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fenyőfő, 

Hárskút, Gic, Jásd, Lázi, Lókút, Nagyesztergár, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Románd, Sikátor, 

Szápár, Tés, Veszprémvarsány, Zirc.  

 

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

lakosságának 7,5%-a.  

 

 

Települések megoszlása lakosságszám szerint 

 

 

 500 fő 
alatt 

501-1000 
fő 

1001-1500 
fő 

1501-2000 
fő 

2001-3000 
fő 

3001 fô 
felett 

Települések 
száma 

8 13 3 2 1 1 

 

 

 

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

városa. A városi népesség aránya a térségben 25%. A város a térség gazdasági, intézményi és 
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kulturális központja, ugyanakkor több mikroközpont is kialakult vagy alakulófélben van (pl. 

Veszprémvarsány, Bakonybél, Dudar, stb.). A térség településszerkezetében túlsúlyban vannak a 

törpe ill. kis lakosságszámú falvak.  

 

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

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

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

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

legritkábban lakott térsége.  

 

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

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

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

tény, hogy az összes gazdasági szervezetből mintegy 85%-ot tesznek ki a magánvállalkozások, és 

minden 1000 lakosból 266-an dolgoznak a mezőgazdaságban egyéni gazdálkodóként, szemben a 

megyei átlag 145 fővel.  

 

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

jelentős része nem tud nagyobb fejlődést produkálni. A mezőgazdasági szövetkezetek 

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

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

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

és átlagkeresete alacsonyabb a megyei átlagnál. 

 

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

szinte kizárólag a helyi lakosságra korlátozódik. Az idegenforgalom néhány preferált településtôl 

eltekintve hiányzik a térségből - a fogadó infrastrukturális kínálat - főként szállodai férőhelyek 

száma és összetétele - elmarad a kívánatos színvonaltól. Jellemző, hogy a kereskedelmi szállások 

férőhelyeiből a szállodák és panziók csekély, mintegy 7,3 %-kal részesednek. A közműellátás, 

különösen a csatornaellátottság, a vezetékes gázellátás, valamint a kommunális hulladék-

elhelyezés térségi gondként fogalmazódik meg. 
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Pozitívan értékelhető a térségi önkormányzati társulás megszerveződése és az elért kezdeti 

eredmények, amelyek erősítése sokoldalú igényként fogalmazható meg. 

 

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

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

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

térségnek eddig meghatározó gazdasági szereplőinek megingása, illetve megszűnése. 

 

 

2. A fejlődést elősegítő és gátló tényezők 

 

A fejlődést elősegítő és gátló tényezők sorában részletesen áttekintettük a természeti, a 

gazdasági, az infrastrukturális és az épített-művi környezeti, továbbá értékeltük a demográfiai-

társadalmi tényezőket. 

 

A természeti tényezők összességét tekintve rendkívül változatos feltételeket biztosítanak a térségi 

fejlődés számára. Elősegítik az idegenforgalom, erdő- és vadgazdálkodás, fekvésbeli - Veszprém, 

Pápa, Várpalota, Ajka, Mór, Kisbér, illetve Győr és Székesfehérvár, valamint Balaton közeli - 

térségközi fejlesztési előnyök érvényesítését. Korlátozzák ugyanakkor az agrártermelés 

lehetőségeit, a termőtalaj hasznosítását, továbbá a szomszédsági közlekedési kapcsolatokat. 

 

A gazdasági tényezők az ipar, a mezőgazdaság és a turizmus számára elősegítő és egyes 

tényezők tekintetében elősegítôk ill. gátlók. A fejlődés feltételei alapján kínálkozó lehetőség az 

élelmiszeripar, az egyes extrakciós tevékenységek, speciális mezőgazdasági termékek és a falusi 

és a bakonyi turizmus fejlesztése számára. 

 

Az infrastruktúra és intézményi rendszer kiépítése, ezen belül a közművesítés fejlesztése és az 

intézményhálózat sokoldalúsága a térség felemelkedésének és az életminőség fejlesztésének 

kulcskérdése. 
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Az épített-művi környezeti tényezők területileg differenciálják a lehetőségeket: az elősegítő és 

gátló tényezők egyidejűleg képviselve vannak. A kistérségi programozás feladata a túlzott 

különbségek mérséklése. 

 

 

3. Az erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek összefoglalása 

 

A térségi SWOT-elemzés eredményei részben találkoznak a Veszprém megyei területfejlesztési 

koncepció vizsgálati eredményeivel, részben a helyi specifikumok feltárása révén eltérnek attól. 

Az erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek jellemzőinek stratégiai szemléletű 

értékelése a SWOT vizsgálatok empirikus módon, újból és újból történő elvégzése és 

szakterületekre való kiterjesztése a kistérség jövőbeni mozgási irányának korrigálását segítheti 

elő - elvégzését javasoljuk. 
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Zirc és térsége SWOT-analízis jellemzői 
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ERŐSSÉGEK 
 
- Természeti környezet szépsége 
- Karsztvíz-készletek 
- Erdőségek és változatos vadállomány  
- Mezőgazdasági termékek előállítása 

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

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

emlékhelyek 
- Vasúti fővonal és fő közlekedési útvonal 
- Kiépült és bővített telefonhálózat 
- Helyi média 
 
 
 

GYENGESÉGEK 
 
- A termőföldek kihasználatlansága, a 

termelési formák korszerűtlensége 
- A mezőgazdasági termelés 

gazdaságosságának hiányosságai, a 
szervezeti háttér működésének 
elégtelensége 

- Az ártalmakra érzékenyen reagáló 
természeti környezet 

- A népesség öregedése, számának 
csökkenése, alacsony népsűrűség 

- A szakképzettség szerkezete és 
színvonala, nyelvtudás hiányosságai 

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

- A vezetékes víz magas vastartalma 
- A turizmus lehetőségeinek 

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

- Gyenge és eseti marketing tevékenység 
- Piaci tájékozottság, az 

információáramlás lassúsága  
- Kereskedelmi és szolgáltatói 

tevékenység 
 Földrajzi és gazdasági területek szerint 

aránytalan befektetések  
- Az oktatási intézmények számának és 

szerkezetének hiányosságai 
- Egészségügyi intézményhálózat 

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

mezőgazdasághoz kapcsolódó termelés, 
szolgáltatás, kereskedelem 

- Ipari és agrártermelő egységek 
lehetőségeinek bővítése, új termékek 
előállításának ösztönzése 

- Tájorientált természet- és 
környezetvédelem 

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

- A turizmus szélesülő és specializálódó 
formái és színvonalbeli növelése 

- A vadászat lehetőségeinek bővülése 
- Szabadtéri - természetközeli - 

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

az angol nyelv - a német mellett - 
oktatásának elterjedése 

- Aktivizálható szellemi kapacitás 
- Együttműködési csatornák 

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

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

VESZÉLYEK 
 

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

- Rekultivációk és termőföldek 
hasznosításának elmaradása  

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

- Új külső piacok felkutatásának 
elmaradása 

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

- Munkahely-csökkenés 
- A külső vonzásközpontok hatásának 

erősödése 
- Szakképzett munkaerő-elszívás 

erősödése 
- Az együttműködési készség kiépítése 

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

elhanyagolása, szabályozás és 
összefogási akciók csökkenése 

- A befektetői kedv csökkenése 
- A térségbe érkező pénzügyi és 

intézményi háttér megtelepedésének 
elmaradása 
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4. A térség távlati fejlődésére ható külső és helyi-térségi tényezők 

 

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

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

helyi kistérségi eszközök várható hatásvizsgálata nélkülözhetetlen mindenekelőtt az említettek, a 

térség fejlődését döntően meghatározó jelentőségük miatt. 

 

A nemzetközi tényezők közül kiemeljük 

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

között új támogatási forrásokhoz jut Zirc térsége, 

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

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

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

begyűrűző hatását, 

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

luxusturizmus) célövezetté válása révén, 

− A piaci tényezők és a térségi bedolgozási lehetőségek bővítését. 

 

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

veszélyeivel. 

 

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

rurális térségeket érintő támogatási eszközök növekvő hatását, továbbá egy nagyszabású 

országos urbanizációs és habitat program kibontakoztatását. 

 

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

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

középvállalati szféra erősödéséhez, továbbá a humán erőforrás-fejlesztési programok 

bővítéséhez. 
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II. 

TÉRSÉGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 

 

1. A fejlesztés stratégiája 

 

A koncepció abból a feltételezésből indul ki, hogy hosszú távon a nemzetközi és a hazai 

gazdasági és környezeti tényezők javulnak. Feltételezzük, hogy a térség adottságainak 

hasznosítása javul, lépésről lépésre kiépül a piacgazdaság intézményrendszere, növekszik a helyi 

pályázati aktivitás, erősödik a lobby tevékenység. 

 

A stratégiai célok meghatározásánál abból indultunk ki, hogy a kormányzat nem cselekedhet a 

helyi szervezetek (önkormányzatok, vállalkozók és civil szervezetek) helyett, ezért a térségi 

stratégiának is alulról kell építkeznie. A program csak akkor éri el célját, ha az mozgósító erővé 

válik, annak megvalósításában minden szereplő részt vesz. A kormányzat szerepe ebben 

mindenekelőtt az, hogy lehetővé tegye a helyi cselekvőképességek felszabadulását és a régióban 

a dinamikus vállalkozói gazdaság megerősödését, másrészt a program finanszírozásában 

vállaljon nagyobb szerepet. 

 

A kistérségi stratégia értelemszerűen ötvözi az országos, megyei, kistérségi és helyi igényeket és 

követelményeket. A fejlesztési stratégia kiemelkedő feladata a Zirci térség gazdasági 

potenciáljának növekedése, ennek érdekében a gazdasági szereplők mozgósítása a kistérség 

kapcsolatainak, együttműködésének, interpretációjának erősítése a szomszédos kistérségekkel, a 

megyei és régiós partnerekkel. 

 

A távlati cél érdekében: 

− a gazdasági struktúra modernizációja a mezőgazdaság, ipar, szolgáltatás arányainak 

megváltoztatása, a munkanélküliséget érzékelhetően csökkentő perspektivikus 

munkahelyteremtés,  

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

elterjesztése, 

− a térségen belüli társadalmi-gazdasági kohézió erősítése, 

− a szomszédsági kapcsolatok erősítése, 

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

− a polgárosodás folyamatának erősítése mellett a leszakadó rétegek védelme, 

− a termelői infrastruktúra fejlesztése, fokozott környezetvédelem. 

 

A térségi program filozófiája mindezek figyelembe vételével: jól működő, fejlődőképes, 

komfortos kistérség létrehozása, amely polgárainak, vállalkozóinak egyre magasabb 

életminőséget biztosít, amely értékeivel vonzó a látogatók és befektetők számára is. 

 

 

2. Kiemelt fejlesztési célok, prioritások 

 

A kistérség sarkalatos pontja  

− a kistérség és az egyes települések népességmegtartó képességének javítása, 

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

− a felhagyott vagy nem célszerűen hasznosított vagyonrészek, telkek, épületek és egyéb 

erőforrások ésszerű hasznosítása, 

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

kihasználása és fejlesztése révén vonzóbbá tétele, és végül 

− a bontás és építés a múlt, a jelen és a jövő értékeinek folyamatos szem előtt tartása a döntések 

folyamatában. 

 

A stratégia súlyponti feladata a szerkezet-átalakítás, a munkahelyteremtés, az infrastruktúra 

fejlesztése, az emberi erőforrások fejlesztése. 

 

A kulcskérdés a kistérség kijelölt akcióterületei fogadó képességének fejlesztése, mindenekelőtt 

− közművesített telkek munkahelyteremtő vállalkozók  részére történő átadása, 
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− az ipari, raktár- és vállalkozói parkok létesítése, lehetőségeinek feltárása és befektetők 

részére fogadókésszé tétele, 

− menedzselő intézmények létesítése, 

− a tőkefogadás feltételeinek javítása, 

− új szolgáltató intézmények (kereskedőház, gáz- és telefonhálózat, létesítése, illetve 

fejlesztése, stb.) átképző és továbbképző bázisok kiépítése. 

 

Felsoroltak kiemelt fejlesztése hozzájárul majd a térség alkalmazkodó és versenyképességének 

javulásához. 

 

A stratégiában kiemelt feladatként fogalmazódik meg az életminőség fejlesztése, javítása, ami a 

jövedelemtermelés, az infrastrukturális ellátottság, az épített környezet állapota, eszközei, a 

település-üzemeltetés rugalmassága és a lakossági közérzet javítása révén állandó feladat. 

 

Prioritások, hangsúlyok a közösségi szektorban

A helyi szereplők véleményeinek figyelembe vételével, a hosszú távú koncepció prioritásai a 

következők: 

− Zirc regionális centrum szerepének erősítése, ezzel összefüggésben a térségi ellátó funkciót 

betöltő oktatási, tervező-szervező és kulturális bázis erősítése, pénzügyi és információs 

központi funkciók kiépítése, 

− Zirc és Veszprém fejlesztésének összehangolása, 

− az infrastruktúra fejlesztése, ezen belül a közművesítés kiemelt fejlesztése, 

− új húzó ágazatok telepítése, feltételeinek megteremtése, 

− a munkaerő fejlesztés mindenirányú és mélységű kiterjesztése, ennek intézményi kiépítése, és 

végül 

− a környezetminőség fejlesztése 

 

Rövidtávú prioritások között említhetők: 

− lakásépítés és -felújítás fejlesztése, 

− az ellátó intézményrendszer felújítása és működőképessége, 

− a meglévő közművesített telkek vállalkozásba adása és új ipari/vállalkozási telkek kialakítása, 
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− csatornahálózat bővítése és tisztítóművek számának bővítése, ill. modernizációja, 

− az oktatási és kulturális intézményi háttér funkcionális átalakítása, bővítése és rendezése, 

− az idegenforgalmi fogadóképesség feltételeinek elősegítése, 

− a szomszédos - térségen belüli és azon kívül eső - településekkel különleges kapcsolatok és 

fejlesztési társulások szervezése, és végül 

− folyamatos akciók szervezése a régió és az egyes települések megújulásának és szebbé-jobbá 

tétele érdekében. 

 

A piaci szektorban az alábbi prioritások érvényesítése. Ebben az esetben nem választjuk szét a 

rövid- és hosszú távú prioritásokat, mivel nem ismeretesek az országos környezet 

mechanizmusainak hatásai. 

− vállalkozásbarát  környezet helyi feltételeinek kiépítése, 

− kedvezmények és támogatások rendszerének kiépítése minden irányban a térség 

modernizációjának felgyorsítására, 

− a tulajdonviszonyok stabilizálása, tisztázása és a helyi tulajdonosok átalakulásban játszott 

erősítése, 

− projektek folyamatos és szakszerű előkészítése, a térségfejlesztési, a térség vállalkozói  

menedzsmentjének kiépítése, 

− az emberi erőforrások és tényezők fejlesztése, a térség képzési, szakképzési és továbbképzési 

adottságai fejlesztésének támogatása, 

− a közigazgatás, a regionális tájékoztatás - és információ áramlás - korszerűsítése és 

színvonalának javítása. 
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Programjavaslat a Zirci kistérség hosszútávú fejlesztésére 
 
 
 

A hosszútávú fejlesztési programjavaslat a feltárt fejlesztési lehetőségeket és szükségleteket 
veszi figyelembe. A program alapjául a múlt, a jelen és a jövô tényei szolgálnak. A 
térségfejlesztési koncepció minden területen illeszkedik a megyei és országos elgondolásokba, 
ugyanakkor kifejezésre juttatja a térségi törekvéseket. 
 
 

Az egyeztetéseknek megfelelően a fejlesztés kiemelt területei a következők: 
 
 

1. a gazdaságfejlesztés és munkahelyteremtés feltételeinek fejlesztése, elsősorban a 
feldolgozóipar, faipar, beszállító kisipar és a bányászat területén; 
 
2. az agrárgazdaság fejlesztése, ezen belül a gabona, burgonya termesztés a szaporítóanyag 
előállítás, a biogazdálkodás, bogyósok termesztése és az erdőgazdaság területén; 
 
3. az infrastruktúra gyorsított fejlesztése, kiemelten a csatornázás, a hírközlés és úthálózat 
fejlesztés területén; 
 
4. a környezet minőség átfogó fejlesztése; 
 
5. a humán erőforrás és készségszintjének fejlesztése elsősorban a szakképzés és a 
továbbképzés területén; 
 
6. az üzleti szektor fejlesztése; 
 
7. a kistérség turizmusfejlesztése elsősorban az öko-, a falusi-, és a vasúti turizmus 
területén; 
 
8. a kistérség fejlesztését szolgáló piaci eszköz és intézményrendszer kiépítése; 
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1. A gazdaságfejlesztés és munkahelyteremtés feltételeinek fejlesztése 

 
 

1.1. A gazdaságfejlesztés és munkahelyteremtés integrált kistérségi rendszerének kialakítása 
 
Célja: A térség gazdasági szereplőinek összefogása, kapcsolatainak, együttműködési formáinak 
kialakítása, erősítése. A kistérségi együttműködés révén a piaci alapon nyugvó kapcsolatok 
gyorsabban fejlődhetnek, a partnerség erősödik, piacképesebb gazdasági szervezetek 
alakulhatnak ki. 
Ezen belül: 
- javulhat az információáramlás, mely nemcsak a kistérségen belül, hanem a szomszédos 

térségekkel, megyékkel és régiókkal is fontos, 
- biztosabbá válik a kistérség bel- és külföldi tőkeellátásához szükséges feltételrendszer 

kialakulása. 
 

Várható eredményei: tőkeerősebb és piacképesebb gazdálkodó szervezetek kialakulása, bővülő 
információk az igényekről és a lehetőségekről, javuló versenyképesség, javuló felzárkózási 
esélyek. 
 
 
1.2. A kistérség gazdasági fejlesztési feltételrendszerének és a beszállítói lehetőségek erősítése 

 
Célja: A kistérségi koncepcióban és programban, továbbá azokhoz kapcsolódó alprogramokban 
megfogalmazott feladatok megvalósítása érdekében feltétlenül szükséges és lehetséges helyi 
gazdálkodási, vagyonkezelési, forrásbővítési, pályázati, tenderezési feltételek kialakítása, a 
térség tőkeellátását és tőkeelosztását segítő akciók és kezdeményezések elősegítése. Ehhez 
mindenekelőtt biztosítani kívánjuk: 
- a térségi összefogás - együttműködés szervezeti megerôsítését, 
- az információ-áramlás folyamatosságát, 
- a befektetések növekedésének ösztönzését, 
- a térségen belüli tőkeáramlás megszervezését, figyelembevéve a befektetők és a helyi 

adottságok diktálta érdekeket, 
- a térség érdekében folyó lobbyzás hatékonyságának növelését 
 
Várható eredmények: Kistérségi pénz- és garanciaalap létrehozása, a bevonható hazai és külföldi 
támogatások arányának növekedése, a gazdaság élénkülése, a helyi piaci és tőkemozgás 
megélénkülése. 
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1.3. A gazdasági vállalkozások átvilágítása ajánlások kidolgozása 
 
Célja: A gazdasági- és vállalkozói szféra részére szakmai segítségnyújtás, vezetői tanácsadás, 
megyei, országos és nemzetközi szakértők bevonásával. Tréningekkel, innovációs 
csoportmunkával és egyéb átvilágítási módszerekkel folyamatosan segíteni a működési 
gondokkal küzdő gazdasági szervezeteket. Mindez megvalósítható 
- a problémával küszködő cégek átvilágításával, a konkrét probléma megoldására készített 

program megvalósításával, 
- a vállalkozások tőke-visszaforgatásra és hosszabb távú befektetésre való ösztönzésével, 
- a környezetvédelmi szabályok szigorításával és betartatásával. 
 
Várható eredmények: Az átvilágított cégek számának bővülése és tevékenységük minőségi 
javulása, a tanácsadói és a tanácsokat fogadó kultúra fejlődése, nagyobb számú racionális 
üzletpolitikát folytató vállalkozás. 
 
 

1.4. Ipari és vállalkozói terület(-ek) kialakítása Zirc térségében 
 
Célja: A Zirc mellett kialakítandó, jó közlekedési és infrastrukturális lehetőségekkel ellátott 
terület(-ek) kialakítása, több nagyobb és kisebb termelő egység részére a térségben honos és 
fejleszthető tevékenységekre alapozva.  
Ilyenek:  
- a komplex fafeldolgozás, fa-megmunkálás az építési fától a bútorgyártásig, 
- élelmiszer-feldolgozás, pl.: bogyós gyümölcs-feldolgozás, szeszgyár, burgonya-feldolgozó, 
- a beszállítói ipart megalapozó egy-két nagyobb termelőegység letelepedését elősegítő területi 

feltételrendszer kialakítása, 
- bio-műanyag előállítás feltételeinek biztosítása. 
 
Várható eredményei: Jól ellátott ipari terület(-ek) létesítése, munkahelyek számának bővülése a 
helyben termelt és készített termények és termékek beszállításának bővülése, a piac bővülése, a 
helyi szolgáltatások igénybevételének bővülése. 
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2. Az agrárgazdaság fejlesztése 

 
 

2.1. A termelési, tárolási, raktározási és értékesítési lehetőségek bővítése 
 
Célja: A beszerzés és értékesítés térségi együttműködés intézményrendszerének kiépítése. A 
partnerségre és közös üzleti elônyök megszerzésére irányuló integráció 
- lehetőséget biztosítana a gazdálkodás racionalizálására,  
- többlet árbevétel realizálására a termény-értékesítéseknél,  
- a közös géppark működtetésére,  
- a fogyasztói és termelői érdekek érvényesítésére,  
- hozzájárulna a térség gazdaságainak modernizációjához. 

 
Várható eredmények: Az együttműködés során olyan feladatok megoldására kerül sor, amelyeket 
a térségben tevékenykedő mezőgazdasági vállalkozók idő, energia és sokszor felkészültség vagy 
megfelelő kapcsolatok hiányában nem tudnak elvégezni. 
 
 

2.2. Az élelmiszergazdaság fejlesztése 
 

Célja: Az élelmiszergazdaság EU csatlakozásra történő felkészítése, más kistérségi 
élelmiszeripari programjaival történő integrálás. Árutőzsde és egyéb piaci intézményekhez 
történő csatlakozás feltételeinek kialakítása. Konkrétan:  

- közösségi agrármarketing szervezet létrehozásának szorgalmazása, 
- a térségi piac erôsítése a külsô szereplők részvételével, 
- a termelési-értékesítési integrációk elősegítése, 
- a korszerű termelési és feldolgozási feltételek megvalósulására való törekedés. 

 
Várható eredmények: 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. Így megvalósul  
- a stabilizálódó birtokszerkezet, 
- az új termelési kultúrák elterjedése, 
- az élelmiszertermelés műszaki hátterének javulása (pl. vetőmagok, vegyi anyagok, gépek 

beszerzése és hasznosítása), 
- az értékesítési biztonság növekedése - piacra jutás megkönnyítésével, 
- új munkahelyek létesülése. 
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2.3. Növény- és állattenyésztési alprogram 
 
Célja:  
- a kistérség növénytermesztésének és állattenyésztésének megújítása a térségi adottságok és 

piaci igények figyelembe vételével, 
- a hagyományosan bevált és a térségben honos fajták újra telepítése: szarvasmarha, mangalica 

sertés, szárnyasok, illetve a gabonák, elsősorban az árpa, sörárpa, valamint burgonya, ezen 
belül vető és nemesített burgonyák szaporító anyaga, bogyós gyümölcsök termesztési, 
felvásárlási, tárolási, feldolgozási, értékesítési feltételeinek javítása, bővítése, 

- a sportló tartás lehetôségeinek elôsegítése az idegenforgalmi és természetvédelmi 
programokkal való összekapcsolása. 

 
Várható eredmények: A termelés jövedelmezôségének, értékesítési lehetôségeinek javulása, új 
termékek, befektetések, export lehetôségek bővülése. 
 
 

2.4. Biogazdálkodási alprogram 
 
Célja: A biogazdálkodás és biotermékek tartós piaci verseny-előnyeinek, a helyi, hazai és az EU 
piaci igényeinek, a térség érdekeit figyelembe vevő feltételrendszerek kiépítése: 
- az ökológiai adottságoknak megfelelő művelési szerkezet kialakítása (bioburgonya, 

bogyósok, stb.), 
- az ökológiai, közgazdasági és foglalkoztatási komparatív előnyöket figyelembe vevő 

ágazatfejlesztés, 
- az adottságoknak megfelelő biológiai faktorválasztás és termesztés-technológia 

intenzifikálás, 
- a biogazdálkodás fejlesztési programja, 
- továbbá mindezekre építhető fel  

a műszaki-technológiai és termelés-technológiai fejlesztési beavatkozások feltételeinek, a 
racionális, a természeti erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás, illetve tájgazdálkodás 
szempontjainak megfelelő termelés műszaki, technológiai követelmények és irányok 
megjelölése. 
 

Várható eredmények: Piac- és versenyképesség javulása, a vetőmagok és környezetbarát 
védőszerek és talajművelési módszerek, valamint egyéb eszközök komplex működése, térségi 
feltételeinek fokozatos kiépítése. 
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2.5. Erdőgazdálkodási alprogram 

 
Célja: A kistérség egyik legnagyobb természeti és egyben gazdasági értékének, a fának, erdőnek 
a védelme és egyúttal az ökológiai egyensúlyt, a természetvédelmet, a turizmust figyelembe 
vevő erdőgazdálkodás folytatása. A fakitermelés és telepítés egyensúlyának megtartásával a 
kitermelés mellett a további feldolgozottságú faáru előállítása, alapozva a meglévő és bővíthető 
kapacitásokra. (Építési fa, raklap, bútorlap, bútor, dísz- és ajándéktárgy előállítás, kül- és beltéri 
tornaszerek, stb.) Bakonybél településen fafeldolgozó üzem telepítése, a fával kapcsolatos 
tevékenységek bővítése, faipari oktatási lehetőség kialakítása. 
 
Várható eredmények: az erdőterületek szinten tartása, ill. bővülése, értékesebb honos fafajták 
terjedése, a helyben történő feldolgozás volumenének növekedése, nagyobb jövedelmezőség. 
 
 

2.6. Agrárvidék fejlesztési alprogram 
 
Célja: Az agrárszektor fejlesztésének térségi összehangolása, a vidékfejlesztést szolgáló 
támogatások (hazai és EU) elnyerése és a térségi hátrányok mérséklése. Az agrárfejlesztés és 
falufejlesztési politika térségi összehangolása és élénkítése révén a program célul tűzi ki 
- a gazdálkodás alapjainak modernizálását és átalakítását, a térség alkalmazkodó és 

versenyképességének javítását az új beruházások pénzügyi segítését, 
- a kistérség gazdasági bázisának szélesítését, a nem mezôgazdasági jellegű jövedelemforrások 

bôvítését, 
- a helyi oktatási, továbbtanulási lehetôségek bôvítését, a lakosság ismereteinek fejlesztését, 
- az infrastruktúra, de különösen az utak, a távközlés és informatikai szolgáltatások javítása. 
 
Várható eredmények: A munkanélküliség mérséklése, a vidék megújult arculatának és 
életlehetôségeinek kialakulása ill. bôvülése: a kistérségi integráció és partneri kapcsolatok 
kialakulása ill. gazdagodása. 
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3. Az infrastruktúra fejlesztése 

 
 

3.1. Úthálózat fejlesztési alprogram 
 
Célja: A meglévő úthálózat felújításán(majd minden településen), karbantartásán felül a hiányzó, 
vagy hiányos települések közötti kapcsolatok megteremtése (Olaszfalu - Tés, Bakonynána - Tés, 
Lókút - 82-es út, Pénzesgyőr - Hárskút, Fenyőfő - Bakonykoppány, Sikátor - Bakonybánk, 
Bakonybél-Pápa, Bakonygyirót - Veszrpémvarsány  ) a szükségessé vált településeket elkerülő 
szakaszok megépítése (a 82-es út Zircet elkerülő szakasza). A fentieken túl  
- a burkolatlan belterületi utak burkolttá tétele, 
- parkolók kiépítése elsősorban a központi településrészeken, 
- kerékpárutak építése, kerékpár-túrautak kialakítása,  
- a mezőgazdasági utak (tulajdonviszonyokat figyelembe vevő) kiépítése, megerősítése, 

vízelvezetésük megoldása, 
- gyalogutak, járdák kiépítése, gyalogos túrautak kijelölése, karbantartása 
- lovas túrautak (tulajdonviszonyokat figyelembe vevő) kijelölése, karbantartása. 
 
Várható eredmények: a közlekedési, szállítási hálózat és forgalmi kapcsolatok javulása. 
 
 

3.2. Tömegközlekedési alprogram 
 
Célja: A közlekedési kapacitások modernizációja, hosszú távú cél az úthálózat-fejlesztéssel 
összhangban a valós igényeknek (nemcsak a fizetőképes keresletet, hanem a hosszú távú 
komplex érdekrendszert figyelembe vevő) megfelelő hálózat és viszonylag gazdaságos 
busznagyság (mikrobuszok beállítása) és járatsűrűség (nemcsak menetrend, hanem igény szerinti 
járatok), települési kisbusz, iskolabusz beállítása, stb. 
Fontos a vonatközlekedés minimálisan szinten tartása, ill. sínbuszok beállításával a járatsűrítés 
és gazdaságosabbá tétel. 
 
Várható eredmények: a rendszeresen ingázók biztonságának javulása.  
 
 

3.3. Szennyvízhálózat-fejlesztési és vízbázis-védelmi alprogram 
 
Célja: A meglévő felszíni és felszín alatti vizek minőségének védelme illetve javítása a 
szükséges és reális hosszú távú intézkedések kidolgozása. A vízbázis-védelem egyik 
legfontosabb eleme a szennyvízhálózat kiépítése és a szennyvíztisztítók megfelelő tisztítási 
fokozatra hozása. 
 
Várható eredmények: A talajvíz szennyezettség csökkenése, a felszíni vizek tisztulása, a 
csatornával ellátott települések és ingatlanok számának növekedése, a tisztított szennyvíz 
mennyisége és az élő vízfolyásokba való visszavezethetősége.  
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3.4. Telekommunikációs alprogram 
 
Célja: Szükséges a még telefonnal el nem látott települések illetve településrészek mielőbbi 
ellátásának biztosítása, a már ellátott területek korszerű, nagy adatátvitelt lehetővé tévő 
rendszerré fejlesztése. A meglévő hálózatok többfunkcióssá tétele pl. biztonsági rendszerek 
rákötési lehetősége, információs rendszerek rákötési lehetősége, E-mail, Internet, stb. Ez 
utóbbiak elengedhetetlenek a távmunka, az önkormányzati és az intézményi munka 
hatékonyságának növelése érdekében.  
 
Várható eredmények: Távmunka lehetőségek kialakulása és bővülése, a kistelepülések 
integrációs esélyeinek növekedése. A lakosság, a vállalkozók, a turisták információval való 
ellátottsága minden településen egyenlő eséllyel. Helyi és regionális műsorokat és információkat 
közvetítő kábel-TV, helyben lehívható közérdekű információk, melyek révén elkerülhető a más 
településre való utazás. 
 
 

3.5. Kommunális hulladék elhelyezési, kezelési és hasznosítási alprogram 
 
Célja: A kommunális hulladék hosszú távú és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő 
elhelyezése. A megfelelő hely hatástanulmánnyal való kijelölése (jelenleg a jásdi terület látszik a 
legalkalmasabbnak), de ezzel egy időben el kell kezdeni a hulladékkezelés és hasznosítás 
lehetőségének kidolgozását. A feltételek mielőbbi biztosításával el kell érni a térségi hulladék 
szelektív gyűjtését és feldolgozását is. 
 
Várható eredmények: A hulladék-elhelyezés biztonságos megoldása, a szelektív hulladékgyűjtés 
bevezetése, a szelektív gyűjtésre épített feldolgozás beindítása, és az újrahasznosított anyagok 
megjelenése. Ez által megfogható gazdasági eredmények születnek és munkahelyek keletkeznek. 
 
 

3.6. Energetikai alprogram  
 
Célja: A környezetvédelmet is szolgáló energiaforrások minél szélesebb körű bevezetése. Első 
lépésként a gázhálózat továbbfejlesztése. Emellett a megújuló energiaforrások hosszú távú 
bevezetése és elterjesztése, így a mezőgazdasági melléktermékek (faforgács, kukoricaszár, 
gabonaszár, stb.) a nap és szélenergia felhasználása. Rövidebb távon a szén fával és faaprítékkal 
valamint gázzal való felváltása. 
 
Várható eredmények: Javuló környezeti állapot, magújuló energiák felhasználása által a 
természeti környezet legmagasabb mértékű megóvása, hosszútávon gazdaságos energiaforrások 
helyi biztosíthatósága. 
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3.7. Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 
 
Célja: A kistérség kórházi ellátottságának minőségi fejlesztése (zirci kórházfejlesztés), a 
települések alap- és szakegészségügyi ellátásának fejlesztése, a mentés és betegszállítás 
biztonságossá tétele (zirci mentőállomás fejlesztése). Az egészségügyi segélyhívó rendszer 
általánossá és elérhetővé tétele, összekötve az egészségügyi alapellátás és a mentőszolgálat 
intézményével.  
 
Várható eredmények: Javuló alapellátás, biztonságosabb segélyhívás és betegszállítás. Javuló 
kórházi szakellátás, kevesebb utazás, könnyebb elérhetőség. 
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4. A környezet minőség átfogó fejlesztése 
 
 

4.1. A természeti környezet minőségfejlesztése  
 
Célja: A természeti környezet és táj védelme és értéknövelő felújítása, tekintettel a Bakony 
nemzetközileg is elismert értékeire. Konkrétan:  
- a Bakony felszíni és felszín alatti vizeinek tisztaságára, a talaj eróziójának és 

szennyezettségének csökkentésére, a térség csend és légszennyezettségének védelmére való 
tekintettel, 

- a Bakony faállományának védelme, 
- az ökoturizmus feltételeinek megteremtése (pihenőhelyek, túrautak, információs anyagok és 

táblák),  
- természet- és tájvédelmi terv készítése, értékkatalógus összeállítása és hasznosítási 

javaslatok,  
- a gazdasági és nem gazdasági érdekek összehangolása, az érdekelt szervezetek közötti 

kommunikációs összhang megteremtése, reális munkamegosztással. 
 
Várható eredmények: A természeti környezet valós felértékelődése, az európai normák 
betarthatósága, tájminőség-fejlesztési programokhoz való csatlakozás és támogatások elnyerése, 
a turizmus felértékelődése. 
 
 

4.2. Az épített környezet minőségfejlesztése 
 
Célja: A valós településgazdálkodással összhangban lévő, a helyi építészeti, gazdasági és 
életmódbeli sajátosságokat, értékeket tükröző település-felújítás, településkép-fejlesztés, épített 
környezeti minőségfejlesztés. Az életkörülmények, az idegenforgalom és a gazdálkodás 
szempontjainak megfelelő fejlesztés összhangban a bakonyi tájjal. Konkrétan: 
- a műemlékek és romok védelme és ápolása, a turizmusba való bevonása, 
- a hagyományos településkép védelme és továbbfejlesztése, 
- az új beépítések beillesztése az épített és a táji környezetbe, 
- a település életét szolgáló közterületi építmények és utcabútorok településspecifikus 

kialakítása, közterületi növényzet bővítése és ápolása, 
- közintézmények felújítása, 
- a magán ingatlanok a település szempontjából fontos felújításának illetve karbantartásának 

közvetett befolyásolása (helyi rendeletekkel, adó- és egyéb kedvezményekkel, szankciókkal). 
 
Várható eredmények: A települések jellegzetességeinek és értékének felerősödése a 
településközpontok, majd később a további területek, valamint az utcakép megújulása. Az 
általános közérzet javulása, a turizmus fokozhatósága . 
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4.3. A térségfejlesztési programhoz kapcsolódó településfejlesztési és -rendezési alprogram 
 
Célja: A térségfejlesztési programhoz kapcsolódóan készüljenek el a településfejlesztési 
programok, melyek egyaránt figyelembe veszik a települések sajátosságait és akaratát, de 
reálisan kapcsolódnak a kistérségi programhoz és azon keresztül szükség szerint az EU 
programjaihoz, ahonnan az elfogadás után támogatások is igényelhetők (ilyen területek 
elsődlegesen a környezetvédelem és beruházásai, a turizmus, az infrastruktúra és az 
ipartelepítés). A fejlesztési programokra és tervekre alapozva készüljenek el az új 
jogszabályoknak megfelelő, de a település igényeihez igazodó rendezési tervek, melyek 
legfontosabb része a települési sajátosságokat és hagyományokat figyelembe vevő előírások.  
 
Várható eredmények: A település sajátosságait figyelembe vevő hagyománybarát fejlődés, 
betartható rendezési tervi előírások, egyúttal elnyerhető támogatási lehetőségek belföldről és az 
EU-ból. 
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5. A humán erőforrás és készségszintjének fejlesztése 
 

5.1. Tudásfejlesztési, oktatási, szakképzési és nyelvoktatási alprogram.  
 
Célja: A kistérség oktatási intézményeinek modernizációja, kiegészítése nyelvi, kommunikációs, 
település- és térségmenedzser, valamint rugalmasan a keresletnek megfelelő szakmákat oktató 
szakokkal. Konkrétan: 
- a veszprémi egyetemmel együttműködve kihelyezett szak létrehozása valamelyik zirci 

középiskolára alapozva, amely a felnőtt képzést és továbbképzést is szolgálhatja 
- a különböző szakterületeken az átjárhatóságot biztosítva az európai követelményekhez 

igazodó szakképzés. 
- elsősorban az EU (kiemelten az angol) nyelvek tanításának biztosítása minden oktatási 

intézményben 
- számítógép és kommunikációs eszköz kezelési, gazdasági, jogi ismertek oktatása minden 

iskolatípusban, 
- a különböző önkormányzati, intézményi ügyintézők továbbképzése az EU ismertek, 

módszerek, valamint tárgyalási nyelv tanításával és begyakorlásával (EU jogok, pályázati 
lehetőségek, formák, nyelvezet). 

 
Várható eredmények: A kistérség oktatási színvonalának piaci alkalmazkodásának növekedése a 
tudásszint növekedése és az EU ismertek elsajátítása. 
 

5.2. Távoktatási alprogram 
 
Célja: Minden településen egyenlő eséllyel igénybevehető, a kommunikációs rendszerekre 
épülő, valamint a kistérség és a veszprémi egyetem oktatási hátterére és oktatóira támaszkodó 
rendszer kiépítésének megkezdése a feltételek megteremtésével. Konkrétan: 
- e speciális képzési forma fontosságának megismertetése és elfogadtatása a lakossággal, 

különböző támogatásokkal és segítségnyújtásokkal,  
- a PHARE és egyéb EU forrásokra támaszkodó távoktatási programokba való kapcsolódás és 

az ehhez kapcsolódó támogatások megpályázása. 
 
Várható eredmények: A távoktatás hosszú távú elterjedése, a képzettségi szint növekedése, 
könnyebb elhelyezkedési lehetőség, a térség képzett munkaerő-igényének biztosítottsága. 
 

5.3. Inkubátorház és inkubátor műhelylánc telepítési alprogram 
 
Célja: A kistérség vállalkozásainak beindulását és vállalkozóinak képzését szolgáló koncentrált 
infrastruktúrát és információt tartalmazó inkubátorház telepítése Zircen és az ehhez kapcsolódó 
kisebb inkubátorműhelyek létesítése a térség mikro-központjaiban. Az inkubátorhálózat 
elsősorban a kisipar, beszállítói ipar, agrár- és turisztikai gazdaság fejlesztését szolgálhatja. 
 
Várható eredmények: Vállalkozások számának növekedése, a kezdő vállalkozók sikeres talpon 
maradása, a beszállítói és a feldolgozói kis- és középvállalkozások megerősödése, a vállalkozók 
alkalmazkodásának erősödése a változó gazdasági és jogi körülményekhez, valamint az EU 
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normákhoz.
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6. Az üzleti szektor fejlesztése 

 
 

6.1. Regionális üzleti terv készítése 
 
Célja: Az önkormányzati, a vállalkozói szféra döntéseit megalapozó regionális üzleti terv 
készítés, a gazdasági vállalkozások működési feltételeinek javítása, az üzleti élet fellendítése a 
települési együttműködések révén. Regionális üzleti terv készítése elősegíti a térségben jellemző 
újratermelési költségek (telek, munkaerő, víz, energetika, stb.) megismerését a helyi és térségi 
piacjellemzők, tervezett üzleti célok térségi érdekekkel történő ütköztetését. Konkrétan:  
- a kistérségi fejlesztési döntések üzleti környezetbe illesztése, a térség egységes egészének 

versenyképessége javítása,  
- a közszolgálati és versenyszféra „üzleti” kapcsolati jellemzőinek feltárása, befektetési, 

fejlesztési, üzleti stratégiák megtervezése és hasznosítása, 
- a térség gazdálkodó - vállalkozó szervezeteinek átfogó vagyonhasznosítási 

forgatókönyveinek elkészítése, 
- befektetési és értékesítési lehetőségeket elősegítő intézkedéscsomag foganatosítása, 
- versenyképes tevékenységek, pénzpiac, portfolió bevezetése. 
 
Várható eredmények: A térséget érintő döntések megalapozása: „megéri - nem éri meg” - 
dilemmák mérséklése. 
 
 

6.2. A térség piaci intézményrendszer kiépítése 
 
Célja: A térség piaci intézményrendszerének fejlesztése arra irányul, hogy fajlagosan olcsón és 
finanszírozhatóan lehessen megvalósítani a kistérségi piaci intézményrendszer kialakulását. 
Konkrétan: 
- koordináló szervezet létrehozása, amely összefogja ill. összehangolja a térség 

intézményeinek működését, 
- összefogás, együttműködés, partnerség, érdekképviselet és érdekérvényesítés megszervezése, 

realizálása 
 
Várható eredmények: A jelenlegi szereptévesztések megszüntetése, a települések közti munka- 
és feladatmegosztás ésszerűsítése. 
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6.3. Kistérségi marketing és PR program 

 
Célja: A kistérség ismertségének, új, szélesebb körű lehetőségeinek, értékeinek bemutatása, a 
vállalkozók marketing munkájának segítése, összefogása. A térségben működő vállalkozások és 
önkormányzatok egy része még nem ismerte fel a marketing munka jelentőségét. Nincs 
kidolgozott egységes marketing stratégia. Hiányzik a térség egészére vonatkozó reklám anyag, 
befektetési és turisztikai kiajánlás. A bel- és külföldi kiállításokon nem vagy nem egységesen 
jelenik meg a térség. 
Említett hiányosságok kiküszöbölése érdekében 
- koordinált marketing stratégia kidolgozását javasoljuk az ipari, mezőgazdasági, 

idegenforgalmi kínálatra és befektetési lehetőségekre vonatkozóan, egyeztetve a megyei és a 
régió marketing tervvel, 

- javasolható a BÖSZ koordináló szerepének megerősítése e feladatra egy marketing 
szakember felvételével, 

- színvonalas kiadványok, információs rendszerek és adatbázisok készítése, naprakészen 
tartása, 

- kiállításokon való egységes arculatú részvétel, 
- arculati terv (logó és embléma) kidolgozása és használata. 
 
Várható eredmények: A kistérség egységes ismertségi jellemzőinek javulása, a befektetők 
számának növekedése, a térség imázsának javítása, a térségi lobbyzás erősödése és új alapokra 
való helyeződése, a kommunikációs eszközök nagyobb mértékű figyelmének megnyerése. 
 
 

6.4. Kereskedőház alapítási alprogram 
 
Célja: A kistérségben kiépíteni a piaci intézményrendszer egyik fontos intézményét. A 
kereskedőház révén a kistérség termelőinek és forgalmazóinak összefogása erősíthető a termelői 
kapacitások feltárhatók, a kereslet áttétel nélkül látható. A kereskedőház a kistérség 
árutőzsdéjeként is működhet, nyitottan szomszédos kistérségek a megye és a régió felé is. 
 
Várható eredmények: A kereslet és kínálat összhangjának megteremtése, a piacra jutás 
megkönnyítése, a keresletnek megfelelő kínálat gyorsabb kialakítása, a piacra jutás 
meggyorsulása, a beszállítói kisipar bővülése. 
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7. A kistérség turizmusfejlesztése 
 

7.1. Turisztikai termékfejlesztés több terméktípusban 
 
Célja: A turisztikai termékkínálat bővítése. A kistérség vonzerői (a természeti táj, a 
túralehetőségek, az építészeti és kulturális hagyományok, műemlékek) nem merítik ki a térség 
turistavonzó és megtartó lehetőségeit. A különböző kirándulóturizmus fajták mellett szükség van 
a térség lehetőségeit figyelembe vevő öko-, falusi-, vasúti és rekreációs turizmus bővítésére. E 
mellett javítani kell a program kínálaton. Mindezek együtt javíthatják a jövedelemszerzés 
esélyeit is.      Konkrétan: 
- a lehetőségekre alapozva hatás- illetve megvalósíthatósági tanulmány készítése után bővíteni 

kell a termékskálát (lovas, kerékpáros túrautak, erdei iskolák és táborok, rekreációs és 
egészségügyi üdülés a csendre és jó levegőre alapozva, a vasúti turizmus beindítása és 
néhány speciális termék pl. bánya látogatás, kőzet gyűjtés megszervezése), 

- szálláslehetőségek bővítése elsősorban a falusi vendéglátás a panziók és a vendégházak 
kiépítésével és támogatásával, 

- a kemping és vándorturizmus feltételeinek kialakítása, 
- kiegészítő szolgáltatások biztosítása, 
- egységes kistérségi turisztikai kiadványok és térképek, 
- a vendégfogadók felkészítése és továbbképzése. 
 
Várható eredmények: A kistérségi turizmus érték- és jövedelem-termelő képességének javulása, 
a turizmusban foglalkoztatottak bővülése, egységes arculat kialakulása, az ad-hoc átutazó 
turizmus minél nagyobb százalékban történő felváltása szervezett célturizmussal. 
 
 

7.2. Kistérségi marketing és turisztikai értékesítő rendszer 
 
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.   
Konkrétan: 
- a turisztikai piacon való egységes megjelenés, a megcélzott piaci szegmensek elérésének 

megszervezése, egységes marketing stratégia kialakítása,  
- a túraszervezők felé való képviselet, illetve a kiadványokban is megjelenő egységes arculat 

kialakítása, 
- az információ szolgáltatás egységesítése és szervezeti keretének bővítése (BÖSZ, 

Turinform), 
- a térségi „házigazda” szerep felvállalása egy megfelelő szakmai és technikai háttérrel 

rendelkező iroda megalapításával, amely szakszerűen és offenzív módon menedzseli a térség 
turisztikai fejlôdését (BÖSZ).  
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Várható eredmények: A térség ismertségének növekedése, az eladhatóság hatékonyabb 
megszervezése, a szálláskínálat és a programlehetőségek bővülése. 
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7.3. Egységes turisztikai információs rendszer kidolgozása és beindítása 
 
Célja: A megfelelő adottságból kiindulva a technikai feltételek javítása. 
Konkrétan: 
- a Turinform hálózat bővítése, egységes arculatot tükröző kiadványok, országos és Internet 

kapcsolattal felszerelt információs rendszer a marketing irodával szemben támasztott 
alapvető követelmény, 

- képzett személyzettel való adatgyűjtés, rendszerezés, naprakész adatbázisok kialakítása,  
- kapcsolattartás a környező kistérségek és megyék rendszereivel, a megyei és országos 

hálózattal, ill. az Internet hálózatba való bekapcsolódás,  
- a meglévő információs végpontok folyamatos fejlesztése és ellenőrzése minden településen. 
 
Várható eredmények: Egységes megjelenésű információs táblák, tourinform irodák, minden 
településről elérhető számítógépes rendszer. 
 
 

7.4. A szomszéd kistérségekkel, valamint a balatoni régióval, valamint Veszprém, Győr-
Moson-Sopron és Komárom-Esztergom, Fejér megyék turizmusfejlesztési programjaival való 

összehangolás 
 
Célja: A térségek közötti együttműködés megszervezése. 
Konkrétan: 
- a szomszédos kistérségekkel együtt a meglévő kínálat felmérése, szükség szerinti módosítása 

és a különböző turisztikai programokkal való összehangolása, ill. közös turisztikai stratégia 
kidolgozása, 

- ezek alapján összehangolt termékfejlesztés megvalósításának ösztönzése 
 
Várható eredmények: Közös fejlesztési program és a programcsomagok száma, a 
megvalósulásuk mértéke és színvonala, összehangolt, működő információs rendszer, közös 
marketing anyagok. 
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8. A kistérség fejlesztését szolgáló piaci eszköz és intézményrendszer kiépítése 
 
 

8.1. A fejlesztési folyamatokat figyelő és prognosztizáló MONITORING alprogram 
 
Célja: Kistérségi folyamatokat figyelő és ellenőrző MONITORING rendszer kiépítése, 
mindenekelőtt a térségfejlesztési program megvalósítási-szervezési-ellenőrzési monitoring 
rendszer kiépítése, információ és döntési mechanizmus megalapozás.  
Konkrétan: 
- a közös érdekeltségű feladatok nyilvántartása,  
- párhuzamos fejlesztések elkerülése,  
- a településközi, a termelő és nem termelői szervezetek közötti integrációból származó 

gazdasági és nem gazdasági előnyök megszerzése,  
- az érdekegyeztetés,  
- a fejlődést akadályozó tényezők megszüntetése,  
- a korszerű kistérségi információs rendszer kiépítése, valamint a belső és külső információs 

források összekötése, 
- erőforrás nyilvántartása - befektetési lehetőség és INTERHÍR rendszer kiépítése,  
- a helyi médiák (sajtó, TV, rádió) folyamatos tájékoztatása, marketingstratégia működtetése. 
 
Várható eredmények: A térség állampolgárainak, lakosságának, szervezeteknek tájékoztatási 
feltételei javulása. 
 
 

8.2. A településközi tájékoztatási és információs hálózat fejlesztése 
 
Célja: A településközi és a regionális „élő” információinak áramlása hardver és szoftver 
feltételeinek kiépítése és operatív rendszerként történő működtetése. 
Konkrétan: 
- a településközi telekommunikációs hálózatok fejlesztése, 
- a települések felszerelése az információ-áramláshoz szükséges alapvető számítógép-parkkal, 
- az információs hálózat bekapcsolása a térségi és térségen túlmutató információs hálózatokba, 
- a technikai feltételek folyamatos karbantartása, a fejlődéssel való lépéstartás ösztönzése. 
 
Várható eredmények: A térségi szereplők ismeretszintjének ugrásszerű javulása, a közös érdekű 
döntési folyamatok racionalizálása. 
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Operatív programjavaslatok, fejlesztési akciók 
 
 
 
 
Zirc és térsége a bányászat visszafejlődése, a TSZ-ek helyzetének gyengülés miatt is jelentős 
számú munkahelyet vesztett. E munkahelyek pótlását döntően az új kis- és középvállalkozások 
teremthetik meg. A térség hagyományaira épülő a piac számára is szükséges termékek, 
termények előállításával, feldolgozásával, kereskedelmével jelentős számú új munkahely 
létesülhet. A felmerült ötletek közül most csak a térség egészét érintő fejlesztési javaslatokat 
mutatjuk be, melyek szorosan illeszkednek a hosszú távú fejlesztési program pontjaihoz. E 
programokat a részletes programkötet tartalmazza.  
 
 
 
A projekt megnevezése: A BÖSZ funkcióinak és szervezetének növelése 
 
A projekt tartalma: A kidolgozott programok naprakészen tartása, a programok megvalósulását 
elősegítő pályázati lehetőségek figyelése, a pályázatok elkészítése, a megbízások kiadása és 
ellenőrzése, a részprogramok elkészíttetése már önmagában megkívánja a BÖSZ operatív 
szervének bővítését. A bővítendő terület elsősorban a turizmus, a marketing, a továbbképzés és a 
kistérségi fejlesztési alap területére terjed ki. Ezt egészíti ki a szervezet visszajelző és kiértékelő 
szerepe. E funkciók nélkül nem tud összehangolta és hatékonyan működni a térségfejlesztési 
programja sem. 
 
 
A projekt megnevezése:  Ipari terület és inkubátorház létrehozása Zircen 
 
A projekt tartalma: A Zircet a közeljövőben elkerülő 82-es út mellett ki kell alakítani egy 
előközművesített területet, mely rendelkezik minden olyan szükséges szolgáltatással, mely egy-
két nagy vállalat letelepedését, illetve több kisebb ipari tevékenységet folytató cég letelepedését 
szolgálja. Nagyon fontos, hogy néhány olyan nagy vállalatot ide lehessen vonzani, melyek 
nemcsak a közvetlen munkahelyteremtést szolgálják, hanem a környező települések bedolgozói, 
beszállítói tevékenységét is elősegítik. Fontos, hogy lehetőleg a térségben meglévő illetve 
hagyománnyal rendelkező iparág fejlődhessen. Ilyenek elsősorban a faipar, a mezőgazdasági 
feldolgozóipar, illetve már az EU normáinak is megfelelő pl. környezetvédelmi ipar, bio-
műanyag előállítás, stb. 
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A projekt megnevezése:  Bakonyi fatermék (bútor) kereskedőház létrehozása 
 
A projekt tartalma: A kistérségben honos, nagy hagyományokkal rendelkező fakitermelésre 
épülő fafeldolgozás ma is működik. Ennek bővítése lehetséges és szükséges, melyhez segítséget 
nyújt az új iparterület, a meglévő szakértelem. Hiányzik azonban a piacorientált 
kereskedőhálózat és kereskedőház. Ennek felállítása révén elérhető a piacok feltárása és bővítése 
a szükséges termék szerkezet kialakítása, a termékváltások előkészítése, a bedolgozás illetve 
együtt dolgozás kialakítása, a márka és márkanév bevezetése. A fenti folyamat révén a bakonyi 
fatermék mennyisége, minősége és jövedelmezősége is nő. 
 
 
A  projekt megnevezése:  Bérraktárház és tárolótelep létrehozása Bakonyszentlászlón és 
     Dudaron 
 
A projekt tartalma: A különböző ipari és mezőgazdasági termékek és termények kereskedelmi 
mennyiségű feldolgozásához és forgalmazásához szükséges a megfelelő nagyságú raktár és 
tároló-kapacitás létrehozása. Így pl. a fatermékek, a gyümölcsök, az ipari termékek, alkatrészek 
stb. tárolása és raktározása a legfontosabb. 
 
 
A projekt megnevezése:  Bioműanyag előállító szervezet létrehozása 
 
A projekt tartalma: Elsősorban a hagyományokkal rendelkező burgonya termesztésre építve a 
burgonyából illetve keményítőből előállítható az EU-ban igen keresett lebomló bio-műanyag 
előállításával foglalkozó gazdasági szervezet létrehozásának elősegítése. A kistérség alkalmas 
az alapanyag szükséges mennyiségű előállítására, a technológia az adott területre telepíthető, és 
jelentős anyagi segítséget lehet igénybe venni a bel- és külföldi fejlesztési alapokból. 
 
 
A projekt megnevezése: Tejfeldolgozó üzem Veszprémvarsányban 
 
A projekt tartalma: A veszprémvarsányi TSZ állatállományára és feldolgozói hagyományára 
épülő korszerű tejfeldolgozó üzem létesítése, mely nem csak a tej kiszerelését végzi, hanem a 
legkülönbözőbb tejipari termékeket is előállítja. Az üzem alkalmas kell, hogy legyen nemcsak a 
tehéntej, de kecske-, juhtej feldolgozására is, mivel ezekre a külföldi tapasztalatokra alapozva 
várhatóan egyre nagyobb igény lesz. 
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A projekt megnevezése:  Szaporítóanyag termeltető és forgalmazó társaság 
 
A projekt tartalma: A kistérségben komoly hagyományokkal és fejlesztési tapasztalatokkal 
rendelkeznek a vetőburgonya és a gabonavetőmag termelésben és nemesítésben. Igen fontos, 
hogy a táj e területen kiemelkedően jó adottságát kihasználva tovább- illetve újra folyjon 
szaporító anyag termelés és nemesítés. Elsősorban a burgonya és az árpa termesztését kell 
előtérbe helyezni. E két növény feldolgozása már összekapcsolódhat az iparterületi fejlesztéssel 
is. Így központja Zircen lehet.  
 
 
A projekt megnevezése:  Termesztett és vadon termő bogyósgyümölcsök, gyógynövény, 
     és méz termeltető, felvásárló és értékesítő szervezet 
létrehozása  
    Dudaron 
 
A projekt tartalma: A terület adottságaira és hagyományaira építve a málna, eper, egres, erdei 
gyümölcsök termesztésének bővítése, a méz termelésének elősegítése reális és szükséges a 
kistérségben. A termeltetés azonban nem gazdaságos, ha nincs működőképes felvásárló, 
feldolgozó, raktározási szervezet. Ennek létrehozása elsődleges. Szükséges ezen túlmenôen az 
értékesítés és a kereskedelem megszervezése is. A kistermelők visszafogása az állandó minőség 
és a szükséges kereskedelmi mennyiség, valamint a márkázhatóság miatt is elengedhetetlen. 
 
 
A projekt megnevezése:  Üzemanyagtöltő állomások létesítése Bakonybél és Jásd  
    településeken 
 
A projekt tartalma: A gazdaságot, az idegenforgalmat és a lakosságot szolgáló több kiegészítő 
szolgáltatással is rendelkező üzemanyagtöltő állomás telepítésének előkészítése illetve 
telepítése, szükség esetén kistérségi működtetése.  
 
 
A projekt megnevezése: Hulladékudvar kialakítása 
 
A projekt tartalma: A térségben nincs lehetőség a speciális (pl. építési törmelék, gumiabroncsok, 
stb.) illetve a veszélyes hulladékok (olajos hordók, akkumulátorok, stb.) megfelelő kezelésére és 
tárolására. A településen a kötelező óvintézkedések mellett kialakításra kerülhetne egy ilyen 
fogadó bázis, amely a térség veszélyes hulladékát gyűjtené össze, és továbbítaná a regionális 
hulladéktároló / feldolgozó helyre. 
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A projekt megnevezése: Turizmusfejlesztési terv készítése, új termékek bevezetése. 
 
A projekt tartalma: A kistérség egészét összefogó turizmusfejlesztési terv készítése, mely 
tartalmazza meglévő természeti kulturális értékeket, azok szervezettebb bemutatását. Új 
turisztikai termékek létrehozásával elősegíti a kistérség vonzerejének erősödését, koordinálja a 
szomszédos kistérségekkel való kapcsolatot, kialakítja a kistérség egységes turisztika 
marketingjét. Elősegíti a kistérség turisztikai szervező és tájékoztató irodájának létrehozását, 
egységes megjelenését a turisztikai vásárokon és kiállításokon. E program szorosan támaszkodik 
a BÖSZ tevékenységére és folyamatosa együttműködik vele. 
 
 
A projekt megnevezése:  Kempingek létrehozása 
 
A projekt tartalma: A kempingturizmust elősegítő kemping hálózat kialakítása Dudaron, 
Bakonybélen, Bakonyszentlászlón, Fenyőfőn, Borzaváron, Porván, Pénzesgyőrön. A leginkább 
természetközeli, a táj szépségeit is bemutató, az ökoturizmusban szerepet játszó településeken 
kempinghelyek kialakítása, működtetésének elősegítése, a települések illetve a kempingek 
közötti szolgáltatások összehangolása, lehetőség szerint láncban való működtetésének 
elősegítése a kempingturizmus fellendítésének érdekében. 
 
A projekt megnevezése: A rekreációs turizmus és szervezetének kialakítása  
    Bakonybélen és Borzaváron, Jásdon 
 
A projekt tartalma: A térség jó levegője, nyugalma és egyéb adottságai lehetővé teszik 
elsősorban a légzőszervi betegségben szenvedők pihenését, gyógyulását. Erre alapozva a 
meglévő és csak részben kihasznált ingatlanok felhasználásával rekreációs intézmények 
kialakítása illetve ezek elősegítése szükséges. 
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T Á M O G A T O T T  
 

F E J L E S Z T É S I  L E H E T Ő S É G E K  B E F E K T E T É S I  C É L O K  
 
BAKONYBÉL 
 
(a) gyógynövények gyűjtése, termesztése, 

felvásárlása és feldolgozása (pl. 
alapanyagként vagy akár késztermékként 
való eladása) feltételeinek megteremtése, a 
kereslet felmérése s a folyamatos beszállítás 
biztosítása 

(a) Herend felé a 8-as út eléréshez, és a 
települést elkerülő útszakasz megépítése a 
faipari tevékenység megkönnyítéséhez 

(b) a település határában egy halastó kialakítása, 
amely egyben vendégváró hely is lehet 
kempingezőknek 

(b) fahulladék feldolgozó és újrahasznosító 
üzem létesítése 

(c) az egyedi vonzerők (pl. Szentkút) 
gazdagítása lovas túrákkal, télen lovas 
szános kirándulásokkal, sífutásra és 
lesiklásra - szánkózásra alkalmas helyek 
kialakításával 

(c) további szálláshelyek (pl. apartmanok és 
panzió, turistaszálló, falusi vendéglátó 
házak, stb.) és melegkonyhás 
vendéglátóhelyek kialakítása - helyi 
specialitások bemutatása és újak 
„kitalálása” 

 
 
BAKONYGYIRÓT 
 
(a) a gyümölcstermesztés feltételeinek javítása 

(a talaj- és növényvédelem, a 
fajtanemesítés), valamint a feldolgozás ( 
mélyhűtött termékek, dzsemek és befőttek, 
bor) és értékesítés megszervezése 

(a) Veszprémvarsánnyal való összekötő út 
megépítése - a meglévő földút beburkolása -
, ezzel a 82-es úttal való közvetlen 
kapcsolat megteremtése 

(b)  (b) közös rendezvények, mint pl. gyalogtúrák a 
környező dombokon, képzőművészeti 
kiállítások, vásárok és táborok szervezése 

 
 
BAKONYNÁNA 
 
(a) olajos növények termesztése megalapozza a 

felvásárlása, feldolgozás és alapanyagként 
való értékesítés megszervezését 

(a) a meglévő malom épületének 
pihenőházként és vendégfogadóként való 
hasznosítása - vendégcsalogatáshoz „mese” 
kitalálása a helyi hagyományokra építve 

(b) kihasználatlan, ipari területként kijelölt 
ingatlanon kisipari tevékenységek (pl. 
szövőipar) feltételeinek megteremtése 

(b) a települést elkerülő útszakasz kiépítése az 
erdészeti tevékenység és a helyi lakosság 
életének zavartalanságának biztosításához, 
valamint a zsákutcák megszüntetése 
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(c) római fürdő területnek fejlesztése - 
pihenőhelyekkel, tábortűzre alkalmas 
helyekkel, padokkal való ellátása, valamint e 
köré közös rendezvények szervezése, 
szintén az egyedi vonzerőre építve legendák 
terjesztése 

(c) a Galya és Dudari vízfolyás között található 
üdülőtelkek közművesítése és közúttal való 
ellátása 

 
 

F E J L E S Z T É S I  L E H E T Ő S É G E K  B E F E K T E T É S I  C É L O K  
 
 
BAKONYOSZLOP 
 
(a) az üresen álló terménytároló és szárító 

újrahasznos0ítása tárolóként, baromfi 
feldolgozóként, illetôleg szerviz állomásként 
és telephelyként mezôgazdasági gépek 
számára. 

(a) úthálózat fejlesztése: 
− Csatkával való kapcsolódó útvonal 

kiépítése, 
− vámhegyi dűlôút állagának javítása és 

kerékpáros úttá való kiegészítése 
(Csesznekkel és Bakonyszentkirállyal való 
kapcsolódás) 

(b) oktató-üdülô központ kialakítása a 
sövénykúti kastélyban, amely speciálisan a 
süket gyermekek részére egy oktatóbázis 
lehet, valamint biztosítja az ôk és 
hozzátartozóik pihenési és szórakozási 
igényeikhez a feltételeket. 

 

 
 
BAKONYPÉTERD 
 
(a) a kisebb számú vendégforgalom megállítása 

melegkonyhás vendéglô ill. presszó 
kialakításával 

(a) a település bekapcsolása a telefonhálózatba 

(b) a helyi ifjúsági klub épületének 
helyreállítása, a helyszínen kisebb 
rendezvények, összejövetelek, vásárok, 
táncestek, stb. szervezése 

(b) a település és a sertéstelep, illetôleg a 
vasútállomás közti út beburkolása 

 
 
BAKONYSZENTKIRÁLY 
 
(a) fakitermelés tevékenységének ösztönzése, és 

a feldolgozás és késztermékgyártás feltételei 
kialakításának támogatása 

(a) a rostlen nagybani termesztésének 
ösztönzése, és a feldolgozás és értékesítés 
megszervezése 

(b) gyógynövények gyűjtése, esetleges 
termesztése, valamint a felvásárlás és 
feldolgozás - késztermék eladás kereteinek 
megteremtése 

(b) közös programcsomagok kidolgozása 
Csesznekkel és a turisták számára fogadási 
lehetôségek számának növelése 
(szálláshelyek, melegkonyhás 
vendégfogadók) 
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 (c) a településtôl Dudaron és Nagyesztergáron 
keresztül haladó zirci bekötô út felújítása 

 
 
 
 
 
 
 

F E J L E S Z T É S I  L E H E T Ő S É G E K  B E F E K T E T É S I  C É L O K  
 
 
BAKONYSZENTLÁSZLÓ 
 
(a) a helyben található ingatlanok (az ÁFÉSZ 

áruház felsô szintje, szeszgyár) 
adottságainak kihasználása kiállító, 
közösségi rendezvényszervezô teremként 
illetôleg a bioműanyag gyártás 
telephelyeként 

(a) A gyôri vasútvonal meghosszabbítása 
egészen a településig 

(b) a kisállat-tenyésztés (meglévô nyúl, 
tradicionális, ám mára nem létezô juh és új 
állatként a kecske) feltételeinek javítása, 
illetve új fajtáknál megteremtése 

(b) Melegkonyhás vendéglátóhelyek - helyi 
specialitások, új fogások bevezetésével -, 
presszók, sörözôk létesítése 

 (c) A helyi marketing tevékenység és 
turisztikai információ nyújtás feltételeinek 
javítása 

 
 
BORZAVÁR 
 
(a) a termelt burgonya felvásárlásának 

megszervezése a bioműanyag gyártásának 
céljára illetve új fajta bevezetése a 
burgonyaszirom készítéséhez 

(a) a turisztikai fogadási feltételek - panzió, 
falusi vendéglátás szálláshelyei és 
vendégfogadók, pl. presszó, étterem - 
kialakítása 

 (b) a helyi kábel-tv-hez helyi stúdió 
megépítésének támogatása 

 
 
CSESZNEK 
 
(a) Az olajos növények nagybani 

termesztéséhez a termelési feltételek 
biztosítása, illetve a felvásárlás, esetleges 
feldolgozás, alapanyagként vagy 
késztermékként való eladás feltételeinek 
megteremtése 

(a) A Cseszneki Vár turisztikai vonzerejének 
növelése, a helyszínen vendégcsalogató 
programok szervezése, a 
Műemlékfelügyeleti Hivatallal az 
együttműködés feltételeinek javítása 

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 



Zirci Kistérség HOSSZÚ TÁVÚ KISTÉRSÉG-FEJLESZTÉSI PROGRAM 
 

44

(b) Csesznek és Bakonyszentkirály közötti 
összekötô út felújítása, illetve egy parkoló 
kialakítása a falu határában - a turisztikai 
igényeket is figyelembe véve. 

(b) Közös működtetésű és együttes 
erôfeszítéssel létrehozandó teleház 
Bakonyoszlop és Bakonyszentkirály 
településekkel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F E J L E S Z T É S I  L E H E T Ő S É G E K  B E F E K T E T É S I  C É L O K  
 
CSETÉNY 
 
(a) Az üresen álló gépműhely kihasználása 

mezôgazdasági gépek szerviz állomásaként, 
illetve az inkubátor műhelylánc egyik 
telephelyének 

(a) Csetény és Bakonyszentkirály közti 
összekötô út kialakítása a közvetlen közúti 
kapcsolat megteremtése érdekében 

(b) az elhanyagolt állapotban lévô Holicser 
kastély a 10 hektáros parkjával szállóként, 
konferenciák, egyéb kulturális és oktatási 
rendezvények, tanfolyamok, képzések 
helyszíneként való kihasználása, az épület 
felújításának megszervezése 

 

 
 
DUDAR 
 
(a) A meglévô vonzerôk – Ördög-árok, Éva-

barlang – megerôsítése és szélesebb körben 
való terjesztése (pl. kiadványokban való 
szerepeltetés), valamint színesebb és 
nagyobb számú rendezvény szervezése 
közösen a környezô falvakkal. 

(a) A dudari bánya adottságainak kihasználása: 
− a magas huminsav tartalmú szén európai 

uniós országokba való exportja, 
− az ingatlanok egy részének bérbe adása, 

irodákként, gépműhelyekként való 
működtetése, 

− a helyszínen térségi veszélyes hulladék-
lerakó és egy hulladék-feldolgozó 
kialakítása, 

− a bányán belül gombatenyészetek telepítése, 
− idegenforgalmi látványosságként való 

bevezetése (kiállítás, próbafejtések, 
idegenvezetés a járatokban, kulturális 
rendezvények, stb. 

 (b) A környezô településekkel (Csatár, 
Csetény, Bakonynána) az összekötô 
mezôgazdasági utak beburkolása 
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EPLÉNY 
 
(a) gyógynövények és bogyós gyümölcsök 

gyűjtésének, esetleges termesztésének, 
valamint a szárítás és feldolgozás, 
alapanyagként vagy akár késztermékként 
való értékesítés feltételeinek megteremtése, 
a szomszédos településekkel közös 
szervezése 

(a) az erdô- és vadgazdálkodás szervezeti 
feltételeinek javítása, a környezetvédelmi 
elôírások szigorú betartatása és a 
vadállomány számának és állagának 
megôrzése 

(b) a település külterületén egy halastó 
kialakításának támogatása és egyúttal 
turisztikai célú kihasználása - pl. kisebb 
kemping létesítésével 

(b) a település mellett haladó vasútvonalhoz 
helyi megálló létesítése a lakosság 
közlekedésének megkönnyítése érdekében 

 
 

F E J L E S Z T É S I  L E H E T Ő S É G E K  B E F E K T E T É S I  C É L O K  
 
 
FENYŐFŐ 
 
(a) gyógynövények és bogyós gyümölcsök 

nagybani gyűjtésének megszervezése, a 
meglévô tevékenységi kör kibôvítése 
szárítással, feldolgozással és szélesebb 
körben való értékesítéssel 

(a) a leépülôben lévô fakitermelés és 
feldolgozás átszervezése, a késztermékek 
elôállításának (pl. utcabútorok, berendezési 
tárgyak iskolák, tornatermek, játszóterek 
részére, ajándék- és dísztárgyak készítése, 
stb.) 

(b) turisztikai programok szervezése (pl. 
gyalogos, kerékpáros és lovas túrák, közös 
rendezvények a helyi vadásztársasággal, 
stb.) 

(b) a Cuha-völgyi cégüdülôk felújítása és 
átalakítása többek között nagyobb 
lélekszámú konferenciák szervezéséhez 

 
 
GIC 
 
(a) a helyi termálforrás lehetôsége egy 

termálfürdô és kapcsolódó szolgáltatások 
feltételeinek megteremtéséhez - a szükséges 
műszaki és egészségügyi vizsgálatok 
elvégzését követôen 

(a) a meglévô nyersanyagra építve a 
gombócgyártás és egyéb fagyasztott 
gyümölcsös ételek készítésének, 
fogalmazásának fejlesztése 

 (b) a kijelölt és fejlesztési tervekkel rendelkezô 
lakótelkek közművesítésének ösztönzése 

 
 
HÁRSKÚT 
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(a) a bogyós gyümölcsök, a gyógynövények és 
a gomba gyűjtésének, felvásárlásának 
megszervezése és a többi bakonyi 
településsel közösen a feldolgozás és eladás 
feltételi kereteinek biztosítása 

(a) Hárskút és Pénzesgyôr közötti útszakasz 
beburkolása, valamint a külterületeken lévô 
turisztikai célra igénybevett tanyák állandó 
elérhetôségének biztosítása - télen el 
vannak zárva a külvilágtól 

(b) A jelenleg műveletlen területek kisállat-
tenyésztés – juh és kecske – céljaira való 
felhasználása 

(b) a falusi vendégfogadás (melegkonyhás 
fogadók, szálláshelyek) feltételeinek 
javítása és közös szabadtéri 
rendezvényekhez megfelelô helyszín 
kijelölése és rendelkezésre bocsátása 

(c) a település magas fekvése, az érintetlen táj 
és a tiszta levegô lehetôséget nyújt egy 
rehabilitációs létesítmény megépítéséhez. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

F E J L E S Z T É S I  L E H E T Ő S É G E K  B E F E K T E T É S I  C É L O K  
 
 
JÁSD 
 
 
(a) térségi hulladéktároló kialakítása a 

környezetre nagyobb veszélyt nem jelentô 
hulladékok tárolására, és az illegális, eseti 
szemétlerakók felszámolása 

(a) Jásd és Bakonynána közötti útszakasz 
kiépítése 

(b) a tradicionális, de mára eltűnt juhtenyésztés 
és a tejének feldolgozásához a feltételek 
megteremtése, a felvásárlás biztosítása és 
összehangolása a többi településsel 

(b) a Galya- és Dudari-forrás közötti 
üdülôterület közművesítése és egy kemping 
kialakításának támogatása 

(c) bogyós gyümölcsök (pl. ribizke) 
termesztésének, esetleges helyben való 
feldolgozásának és eladásának támogatása 

(c) a vízi malmok egyikének helyi múzeummá 
való átalakításának ösztönzése 

 
 
LÁZI 
 
(a) vadászrendezvények, és egyéb „zöld” 

programok, úgy mint gyalogos, kerékpáros 
vagy akár lovas körutak szervezése 

(a) a környezô településekkel (Gyôrasszonyfa, 
Sikátor, Tápszentmiklós) való közvetlen 
összekötô utak kiépítése 

 (b) a termelt olajos növények mennyiségére 
támaszkodva egy felvásárló bázis, valamint 
egy olajsajtoló üzem kialakítása 
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LÓKÚT 
 
(a) a megszűnt kísérleti intézet újraalapítása: 

növénynemesítése, vetômagtermesztés 
céljából 

(a) a helyben megtermelt burgonya 
felvásárlásának, esetleges feldolgozásának 
megszervezése, a bioműanyag és a 
burgonyaszirom elôállítására alkalmas 
fajták termesztésének támogatása 

(b) a meglévô kultúrház tevékenységi körének 
bôvítése klubok, szakkörök, társas 
rendezvények szervezéséhez 

(b) üdülôfalu kialakításának támogatása, amely 
komplex bázisává válhatna a pihenni és 
aktívan üdülni vágyóknak 

 (c) Lókút és Hárskút összekötô útjának 
felújítása 

 
 
 
 
 
 
 
 

F E J L E S Z T É S I  L E H E T Ő S É G E K  B E F E K T E T É S I  C É L O K  
 
NAGYESZTERGÁR 
 
(a) a volt tsz szabad ingatlanainak 

bérbeadásának ill. értékesítésének 
támogatása, szárítóként, raktárként vagy 
tárolóként való hasznosításuk megfontolása 

(a) Nagyesztergár és Bakonynána összekötô 
útjának kiépítése és a 82-es fôútra való 
ráfűzôdés megteremtése, valamint 
kerékpárutak építése a szomszédos falvak 
felé 

 (b) a helyi vonzerôk megkívánják a fogadási 
feltételek javítását elsôsorban az átmenô - 
kiránduló - turistaforgalomra építve 

 
OLASZFALU 
 
(a) az Árpádkori templomrom feltárásának 

támogatása, a nagy számban látogató 
turistáknak új vonzerôként való eladása, az 
építményhez kapcsolódva speciális 
rendezvények szervezése, legendák és 
„mesék” formájában való népszerűsítése 

(a) a helyben termelt burgonya felvásárlásának 
és térségi értékesítésének megszervezése a 
bioműanyag gyártásához 

 (b) a helyi fogadási feltételek javítása, 
melegkonyhás fogadók, presszók és 
sörözôk, valamint magánházaknál 
szálláshelyek biztosítása 

 
PÉNZESGYŐR 
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(a) gyógynövények, bogyós gyümölcsök 
gyűjtésének, felvásárlásának, esetleges 
helyben történô szárításának és 
feldolgozásának megszervezése 

(a) Pénzesgyôr és Hárskút közti útszakasz 
hiányzó részeinek beburkolása, valamint a 
térségi autóbuszjáratok az ingázók 
igényeihez való igazításának támogatása 

(b) A helyi lakosság vendégváró kedvének 
ösztönzése, a vendégfogadáshoz szükséges 
feltételek kialakításánál a vállalkozó 
szelleműek támogatása 

(b) a termelt burgonya felhasználása a 
bioműanyag gyártásához, valamint a 
burgonyaszirom elôállításához megfelelô 
fajta termesztésének támogatása 

(c) a versenylótenyésztés mellett turisztikai célú 
igénybevételre alkalmas ménes tartásának 
támogatása 

 

 
PORVA 
 
(a) burgonya nagybani termesztésének 

megszervezése, a bioműanyag és a 
burgonyaszirom gyártásának megfelelô 
fajták termesztése 

(a) Porva és Borzavár közti útszakasz 
felújítása, a Bakonybélig és 
Bakonyszentlászlóig húzódó portalanított 
utak közutakká való nyilváníttatása 

(b) falusi turizmus feltételeinek javítása, 
természetjárások és túrák szervezése, a 
fogadókészség javítása a vállalkozók 
ösztönzése révén 

(b) a fafeldolgozás profiljának bôvítése 
késztermék gyártásával illetôleg a 
beszállítói rendszer megszervezése 

F E J L E S Z T É S I  L E H E T Ő S É G E K  B E F E K T E T É S I  C É L O K  
 
ROMÁND 
 
(a) a nagyobb vendégforgalom bonyolításához a 

népi hagyományok ápolása és 
bemutatásának megszervezése színes 
programok keretében, ehhez pedig az 
információ szolgáltatás biztosítása 

(a) Románd és Bakonypéterd összekötô útjának 
javítása és kiszélesítése 

 (b) a meglévô fűrészüzem és raklapgyár 
profiljának bôvítése bútorok, berendezési 
tárgyak (iskolák, tornatermek, játszóterek), 
ajándék- és dísztárgyak gyártásához 

 
SZÁPÁR 
 
(a) a helyi bányató halastóként való 

üzemeltetésének támogatása, a környékén 
pedig kemping kialakításának ösztönzése 

(a) az üresen álló istállóépület gyógynövény- / 
gyümölcs-szárítóként, esetleg 
tárolóhelyként vagy gépműhelyként való 
üzemeltetése 

 (b) a működô kovácsműhelyhez kapcsolódva 
kézműves tábor, illetôleg a folyamatos 
oktatás megszervezésének támogatása 

 
TÉS 
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(a) a turisták fogadó képességének javítása - 
melegkonyhás vendéglátóhelyek, presszók, 
sörözôk, valamint magánházaknál 
szálláshelyek biztosítása, panziók, 
apartmanok kialakítása 

(a) Tést és Várpalotát összekötô közút 
felújítása, a falu és Bakonynána közti 
erdészeti út közúttá nyilvánítása és 
beburkolása 

(b) a meglévô vonzerôk szerepének - 
szélmalmok, kovácsműhely, táji adottságok 
-  kiállítások, vásárok, népi hagyományokat 
bemutató rendezvények szervezése által való 
erôsítése 

(b) az üresen álló fűrésztelep és istálló 
kihasználása, gépműhelyekként, raktárként, 
szárítóhelyként vagy telephelyként való 
igénybe vétele burgonya-feldolgozóként a 
bioműanyag gyártásához 

 
VESZPRÉMVARSÁNY - SIKÁTOR 
 
(a) a mezôgazdasági és ipari termékek 

forgalmazásának megkönnyítése érdekében 
a térségi, valamint a regionális kereskedelmi 
hálózatba való bekapcsolódás feltétekeinek 
javítása 

(a) Sikátor és Réde közti útszakasz kiépítése, 
valamint a 82-es fôútvonal gyorsforgalmi 
úttá való átalakítása 

(b) a helyi turisztikai vonzerôk hatékonyabb 
kiajánlása érdekében a marketing 
tevékenység erôsítése, valamint térségi 
információs hálózat kiépítése 

(b) a vasútvonal szerepének kibôvítés turista 
célra bevezetett sínbuszok üzemeltetésével 

 (c) a szilárd hulladék kezeléséhez térségi 
hulladék-égetô beindításának támogatása, a 
folyékony hulladék újrahasznosításához a 
komposztálás feltételeinek megteremtése 

 (d) Veszprémvarsányban egy katasztrófa 
elhárító központ kialakítása 
mentôszolgálattal, a helyi tűzoltóállomás 
bevonásával 

 
 

F E J L E S Z T É S I  L E H E T Ő S É G E K  B E F E K T E T É S I  C É L O K  
 
ZIRC 
 
(a) a vetômag termelésének, ill. a fajtanemesítés 

feltételeinek kialakítása; a helyben működô 
burgonyaszirom gyártó üzem 
tevékenységéhez az igényelt burgonyafajta 
termesztésének támogatása; a térségi 
méhészet és méztermelés volumenének 
növelése, a gyógynövények gyűjtése és 
feldolgozása feltételeinek javítása 

(a) az intézményi ellátás keretén belül: a városi 
kórház felszereltségének és a térségi ellátás 
feltételeinek javítása, idôsek otthona 
létesítése az intézményen belül; 
rendôrkapitányság és körjegyzôség 
alapítása, a középfokú szakképzés 
színvonalának javítása, valamint a térség 
által igényelt szakmák és nyelv oktatásának 
támogatása 

(b) az elöregedett erdôk állagának javítása és a 
vadgazdálkodás szervezeti feltételeinek 
javítása, valamint a volt hulladék-
lerakóhelyek rekultivációja és az illegális 
helyek azonnali felszámolása 

(b) a várost elkerülô útszakasz kiépítése, a 82-
es fôút gyorsforgalmi úttá való átalakítása 
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(c) a vendégek ellátásához a fogadó képesség 
feltételeinek javítása - a meglévô 
szálláshelyek és vendéglátóhelyek minôségi 
fejlesztése, új létesítmények kialakításának 
támogatása, valamint a programlehetôségek 
számának növelése, a térségi információs 
rendszerbe való beépítése, a térségi 
marketing tevékenység szerepének erôsítése 

(c) az elkerülô útszakasz mellett iparterület 
kialakításának támogatása, a jelentkezô 
vállalatok és létesítmények zavartalan 
működésének biztosítása (ROBIX 
profiljának bôvítése, városgazdálkodási 
üzem létesítése, a faipari műhely 
autójavítóként való működtetése, használt 
mezôgazdasági gépforgalmazás 
tevékenységének erôsítése) 

 (d) a helyi és térségi hálózati infrastruktúra 
mennyiségi és minôségi fejlesztésének 
ösztönzése: belterületi úthálózat folyamatos 
karbantartása, állagának javítása, a térségi 
gázhálózat kiépítése, a szennyvíz elvezetés 
megoldása a regionális hálózatba való 
bekapcsolással illetôleg helyi 
szennyvíztisztítók felállításával, a 
belvízelvezetés megoldása, a térségi 
villamos áram minôségi fejlesztése, az 
elöregedett vezetékek cseréje, új és nagyobb 
teljesítményű trafók elhelyezésének 
támogatása 
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