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BEVEZETÉS 
A Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége a térség társadalmi-gazdasági programjának 
elkészítésével a magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-
magyarországi Tudományos Intézetét bízta meg. E megbízás előzménye volt, hogy az 
Intézet alkotta meg korábban Zirc város stratégiai településfejlesztési programját. A két 
munka egymás folytatásának tekinthető. Folytatás abból a szempontból, hogy a várost már a 
korábbi, településfejlesztési munka elkészítésekor sem lehetett önmagában, a térségtől 
elszigetelten vizsgálni, hiszen a város a térségben viszonylag kis súlyt képvisel népességi, 
nagyságrendi mutatóival, s központi szerepkörét más, térségbeli településekkel megosztva 
gyakorolta a történelme során.  

Folytatás ez a munka másrészt azért, mert több, akkor ötletként felvetett kezdeményezés 
kerülhet be már a térség fejlesztési dokumentumába, megvalósítható projektként. Segíthet 
abban, hogy az egymásra utalt települések életét térségivé szervezze, kialakítson olyan 
együttműködő hálózatokat, funkciókat, amelyek a térség belső fejlesztési energiát meg 
tudják hatványozni, s így a települések összessége a megyei és az országos versenyben 
nagyobb súlyt tud elérni. 

Intézetünk tehát már 2001 óta foglalkozik a térséggel. Azóta jelentős változások mentek 
végbe, amelyek befolyásolják a fejlesztési munkát. A korábban feltárt problémák csak kis 
mértékben módosultak az eltelt idő alatt. Alapvetően új célokat kitűzni nem tudunk, inkább 
csak a korábbi vélemények további finomítása történhet meg, illetve azoknak a korábbi 
részcéloknak a feltárása, amelyek az előző programból megvalósultak. A munkánk 
elvégzésének ideje alatt hazánk az Európai Unió tagja lett, elkészült a Nemzeti Fejlesztési 
Terv és Operatív Programjai, megnyílnak olyan források, amelyek korábban nemléteztek. 
Másrészt a kistérségi szint megszervezésének újabb kormányzati kísérletével szembesülünk. 
Ezeknek a kihívásoknak meg kell felelni, a fejlesztési munkát hozzájuk kell igazítani, úgy, 
hogy kitűzött céljainkat segítségükkel elérhessük. 

Jelen dokumentum két részből. egy felmérő, helyzetfeltáró kötetből, valamint magából a 
fejlesztési operatív programból áll. 

Programunk remélhetőleg ötvözi mindazokat a tapasztalatokat, amelyeket a két munka 
során megszereztünk, részben a korábbi lakossági kérdőíves felmérésből, a számtalan 
interjúból és egyeztetésből, amelyet térségi és térségen kívüli szakemberekkel, érintettekkel, 
önkormányzatokkal folytattunk. 

Győr, 2004. június 14. 

                     Dr. Hardi Tamás 
Tudományos munkatárs, projektvezető
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1. FÖLDRAJZI HELYZET 

1.1. A fejlesztési térség földrajzi elhelyezkedése 

A Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 17 települést foglal magában tagként vagy 
csatlakozó tagként (1. ábra). E 17 település alkotja a Zirci kistérség (KSH) területét. A 
térség Veszprém megye északkeleti részén helyezkedik el. A kistérség kiterjedése korábban 
lényegesen nagyobb volt, de a Győr-Moson-Sopron megyével határos települések kérték 
átcsatolásukat a szomszéd megyéhez. Így az 1990-es évek eleji állapothoz képest a 
települések száma 25-ről 17-re csökkent (1. táblázat). A kivált települések: Bakonygyirót, 
Bakonypéterd, Bakonyszentlászló, Fenyőfő, Lázi, Románd, Sikátor és Veszprémvarsány. 
Kiválásuk fő oka periférikus elhelyezkedésük a volt a megyében. Gazdasági, szolgáltatási 
érdekeik inkább Győr-Moson-Sopron megyéhez kötötték őket, semmint Veszprém 
megyéhez. A megyeváltások sorozata vélhetően befejeződött. Veszprémvarsány, 
Bakonyszentlászló, illetve Fenyőfő 2003. évi átcsatlakozásával. A területi változások miatt a 
Veszprém megyében maradt Gic már nem volt területileg integráns része a kistérségnek, 
ezért a Pápai kistérség részévé vált. A kistérség ilyen jellegű csökkenésével a Bakonyi 
Önkormányzatok Szövetsége területe ma már megegyezik a statisztikai kistérség területével. 

1. táblázat: A Zirci kistérség területe és népessége a kiválások előtti, illetve a jelenlegi 
állapot szerint 

Település 
csoport 

Terület 
(km2) 

Népesség (2002. évi 
népességszám 
alapján) (fő) 

25 település 515,9 27.603 
17 település 349,6 22.220 

  Forrás: KSH adatok alapján saját számítások. 

A települések az Északi-Bakony területén helyezkednek el, azon belül főként a Magas-
Bakony területén, melyhez északról kapcsolódik a Bakonyalja, illetve keletről a Keleti-
Bakony, illetve a Tési-fennsík. 

A központ, Zirc tengerszint feletti magasság 400 m. Ez a természetföldrajzi tény alapvetően 
befolyásolja a térség gazdasági és társadalmi életét. Az országos átlagnál lényegesen 
magasabb az erdősültség aránya, az éghajlat hűvösebb, csapadékosabb, míg a 
talajadottságok a mezőgazdasági hasznosítás szempontjából kedvezőtlenebbek, mint az 
ország alacsonyabb fekvésű területein. Minden fejlesztésnél figyelembe kell venni, hogy a 
térségben a települések megközelíthetőségét nagymértékben befolyásolják a domborzati 
adottságok, amelyek különösen téli időjárás esetén okoznak közlekedési nehézségeket. 
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1. ábra: A Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége területe 

Magas-BakonyMagas-BakonyMagas-BakonyMagas-BakonyMagas-BakonyMagas-BakonyMagas-BakonyMagas-BakonyMagas-Bakony
TKTKTKTKTKTKTKTKTK

 Öskü 

Tés

Csatka
Súr

Bakonyszentlászló 

Németbánya

Csehbánya

Farkasgyepű 

Bakonykoppány

Bakonyszűcs

ót

kbödöge

ákó 

Pápateszerola

CsetényCsetényCsetényCsetényCsetényCsetényCsetényCsetényCsetényCsetény

SzápárSzápárSzápárSzápárSzápárSzápárSzápárSzápárSzápárSzápár
DudarDudarDudarDudarDudarDudarDudarDudarDudarDudar

BakonyoszlopBakonyoszlopBakonyoszlopBakonyoszlopBakonyoszlopBakonyoszlopBakonyoszlopBakonyoszlopBakonyoszlopBakonyoszlop

BakonynánaBakonynánaBakonynánaBakonynánaBakonynánaBakonynánaBakonynánaBakonynánaBakonynánaBakonynána

JásdJásdJásdJásdJásdJásdJásdJásdJásdJásdNagyesztergárNagyesztergárNagyesztergárNagyesztergárNagyesztergárNagyesztergárNagyesztergárNagyesztergárNagyesztergárNagyesztergár

EplényEplényEplényEplényEplényEplényEplényEplényEplényEplény

OlaszfaluOlaszfaluOlaszfaluOlaszfaluOlaszfaluOlaszfaluOlaszfaluOlaszfaluOlaszfaluOlaszfalu

BakonyszentkirályBakonyszentkirályBakonyszentkirályBakonyszentkirályBakonyszentkirályBakonyszentkirályBakonyszentkirályBakonyszentkirályBakonyszentkirályBakonyszentkirály

CsesznekCsesznekCsesznekCsesznekCsesznekCsesznekCsesznekCsesznekCsesznekCsesznek

Hárskút

LókútLókútLókútLókútLókútLókútLókútLókútLókútLókút

Fenyőfő 

PorvaPorvaPorvaPorvaPorvaPorvaPorvaPorvaPorvaPorva

BakonybélBakonybélBakonybélBakonybélBakonybélBakonybélBakonybélBakonybélBakonybélBakonybél

BorzavárBorzavárBorzavárBorzavárBorzavárBorzavárBorzavárBorzavárBorzavárBorzavár

PénzesgyőrPénzesgyőrPénzesgyőrPénzesgyőrPénzesgyőrPénzesgyőrPénzesgyőrPénzesgyőrPénzesgyőrPénzesgyőr

ZIRCZIRCZIRCZIRCZIRCZIRCZIRCZIRCZIRCZIRC

 
Forrás: Saját szerkesztés. 

1.2. A térszerkezeti elhelyezkedés és belső térbeli tagozódás 

1.2.1. A térség helye az ország térszerkezetében 
A szocialista időszak ipari fejlesztéseinek köszönhetően a térség az északnyugat–délkelet 
irányú, középhegységeinket követő ipari-bányászati fejlődési tengelynek volt a része. A 
rendszerváltás, illetve a gazdasági szerkezetváltás során ez az országos térszerkezeti tengely 
jelentőségét vesztette, s vele együtt a térség gazdasága is hanyatlásnak indult. 

Földrajzi helyzeténél fogva Zirc és térsége a kilencvenes évek közepétől Magyarország 
gazdasági fejlődési tengelyének szélén helyezkedik el. Napjaink hazai térszerkezetére 
jellemző Északnyugat-Magyarország–Budapest, ill. balatoni agglomeráció–Veszprém–
Székesfehérvár–Budapest vonalak mintegy közrefogják a területet. A nagyarányú ipari 
fejlődéssel jellemezhető városok és az idegenforgalmi régió jelenléte ellenére a térség belső 
perifériára jutatott, napjainkban hátrányos helyzetű kistérség. Földrajzi elhelyezkedése 
ugyanakkor fejlődésre predesztinálja, főleg, ha megfelelő közúthálózati elemek a térség 
megközelíthetőségén javítanak (8. sz. és a 82. sz. út fejlesztése, Zirc elkerülő megépítése, 
térségi átkötő utak kiépítése). 



I. kötet: Helyzetfeltárás 

© MTA RKK NYUTI 

12 

1.2.2. A központ, alközpontok, altérségek – belső térszerkezet 
A térség belső térszerkezetének alapvető jellemzője, hogy a központ, Zirc a térség 
szerkezeti középpontjában helyezkedik el. Innen viszonylag jól megközelíthetők a térség 
települései. A kistérség történelmi közigazgatási, járási központja ugyanakkor nem Zirc, 
hanem Csesznek volt. Mára azonban ez a feladat teljes mértékben Zircet illeti. A gazdasági 
térszerkezetben a hetvenes–nyolcvanas években Dudar volt a térség központja. Az 
ingázókat tekintve a térség munkaadója volt. A dudari gazdaság a rendszerváltás után 
elvesztette ezt a funkcióját, így ma már Zirccé lett ez a szerep is, még ha a térségi ingázók 
számára kevesebb munkahelyet is tud biztosítani, mint a hajdani Dudar. A térség keleti 
felének másik fontos központja Csetény, amely Zirc után a második legnagyobb település a 
térségben. Gazdasága ingázókat vonz, adottságai alkalmassá teszik arra, hogy alközponti 
jelleggel bizonyos térségi feladatokat is átvállaljon. A térség nyugati felének központja 
ugyanakkor Bakonybél. Itt a faipar és az idegenforgalom gazdasági súlyánál fogva teszi a 
települést a térség egyik fontos centrumává. 

A térszerkezeti vonalak, s a kistérségi beosztás mindenképpen Zircet teszik a térség 
középpontjává, a szolgáltató kisváros funkcióját ennek a településnek kell ellátnia. Ezért 
szükséges a térségi program számára megvizsgálni a város helyét a magyar 
városhálózatban, s városi funkcióinak színvonalát. Ezt elvégeztük Zirc városfejlesztési 
stratégiájában, most abból közlünk egy rövid részletet. 

A magyar városállomány a kilencvenes években jelentős számszerű gyarapodáson ment 
keresztül. Alapvető jellemzője, hogy vidéki városaink átlagos lakosságszámát (19.024 
lakos) tekintve a kisvárosok dominálnak a hálózatban. Magyarországi viszonylatban a 
20.000 lakos alatti városokat tekinthetjük méretüket tekintve kisvárosoknak. Zirc 
lakosságszámát tekintve ebbe a kisvárosi kategóriába tartozik (2.táblázat). Táblázatunkból 
látható, hogy a kisvárosok teszik ki városhálózatunk döntő hányadát. Lakosságuk a hazai 
vidéki városi lakosság 36,8%-a, míg az ország teljes lakosságából 17,5%-al részesednek. E 
részesedéshez hozzá kell tennünk, hogy központi szerepkörük révén a kisvárosok fejlődése 
és fejlettségi mutatói lényegesen nagyobb népességet érintenek. 

2. táblázat: A magyarországi városállomány népességszám szerinti jellemzői (2001) 

 Népesség 
(lakos) 

Városok 
száma 
(db) 

Átlagos 
nagyság 
(lakos) 

Részesedés 
az ország 

népességéből
(%) 

Részesedés a 
városi 

népességből 
(%) 

Részesedés a 
vidéki 

városok 
népességéből

(%) 
Budapest 1811552 1  18,0 27,5  
50.000< 1141758 8 142720 11,4 17,3 23,9 

30.000-49.999 1344582 29 46365 13,4 20,4 28,2 
20.000-29.999 531921 22 24178 5,3 8,1 11,1 
10.000-19.999 1029448 72 14298 10,3 15,6 21,6 

9.999> 727359 120 6061 7,2 11,0 15,2 
Városok Budapest nélkül 4775068 251 19024 47,5 72,5 100,0 

Városok Budapesttel 6586620 252 26137 65,6 100,0  
Forrás: KSH adatok alapján saját számítások. 
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E kisvárosi kategória számos funkcionális várostípust rejt magában. Alapvetően 
elkülöníthetünk egymástól egy alföldi és egy dunántúli kisvárosi típust. Az alföldi 
kisvárosok egyik közös jellemzője, hogy korábbi mezővárosok, ill. óriásfalvak (10.000 
lakos felett) váltak a hetvenes–nyolcvanas évek során iparilag fejlesztett városokká. Az 
óriásfalvak mára valamennyien várossá váltak – még ha térségi szerepkörük kérdéses is. A 
dunántúli típusba azok a városok tartoznak, amelyek tradicionális központi szerepkörrel 
rendelkeznek, s a nyolcvanas évek során jelentős mértékű ipart tudtak magukhoz vonzani. 
Zirc esetében ez Dudarral együtt értelmezhető. 

A városi funkciók másik nagy köre a kistérségi szerepkör. Zirc számos olyan funkciót lát el, 
amely a 20–30.000 lakosú kis-középvárosok jellemzője (kórház, szakorvosi rendelőintézet, 
középiskolák – amelyek közül a gimnázium művészeti tagozata országos beiskolázású, 
valamint az általános iskolai kisegítő tagozat). A 120 kisváros (10.000 lakosnál kisebb) 
közül 2002-ben csak 14 rendelkezik kórházzal (igaz, vannak nem városi státuszú 
kistelepülések, ahol található kórház, általában szanatórium vagy gyógyfürdő). Zirc kis-
középvárosi szerepköre azonban nem teljes körű. Térségi szerepköre kiterjed még a 
kiskereskedelemre és gyengén a foglalkoztatásra, s az okmányiroda megnyitása óta az 
adminisztratív funkciók egy részére. Zirc tehát a megyén belül fontos településhálózati 
elem: azoknak területeknek a városi ellátásáért felelős elsősorban, amelyek Veszprém felől 
csak rajta keresztül érhetők el, ezek számára nyújt kereskedelmi, egészségügyi stb. 
szolgáltatásokat. Emiatt a város fejlesztése megyei érdek is, hiszen az északi megyehatárnál 
elhelyezkedő települések számára reálisnak látszó alternatíva Győr, mivel távolabb van 
ugyan, de a megközelíthetősége kényelmesebb. Mindezt összevetve a magasabb színvonalú 
szolgáltatásokkal a távolabbi nagyváros vonzóereje erősebb. Véleményünk szerint az északi 
községek megyeváltása inkább ezekre az okokra vezethető vissza, semmint a sokat 
hangoztatott „régió-váltásra”. Más kérdés, hogy az átcsatlakozó települések számára városi 
központként az időközben városi rangra emelt Pannonhalma fog jelentkezni, amelynek 
kisvárosi funkciói rendkívül gyengék.  

A funkciók gyors összefoglalásaként azt mondhatjuk, hogy Zirc feladatköreit tekintve 
hiányosan ellátja egy kis-középváros, de hasonlóképpen hiányosan egy kistérségi központ 
szerepkörét is, de néhány városi jelentőségű funkció is hiányzik. Ezek a hiányzó, vagy nem 
megfelelő színvonalon jelenlevő funkciók, pl.:  

– a színvonalas szórakozást biztosító intézmények (pl. mozi); 
– piac; 
– bölcsőde; 
– öregek otthona; 
– strandfürdő; 
– házasságkötő terem; 
– étterem, kávéház. 
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A hetvenes–nyolcvanas évek során gazdasági szerepének érvényesítését nagyban szolgálta, 
hogy a fő, délnyugat–északkeleti irányú ipari fejlődési tengelybe esett bele, s fejlődését 
elősegítette a szénbányászat felfejlesztése Dudaron. Ennek az ipari tengelynek számos 
településére rendkívül mély, negatív hatást gyakorolt a gazdasági szerkezetváltás, a 
nehézipar és az energetikai ipar leépülése (pl. az észak-magyarországi iparvárosok), míg 
mások szerencsés helyzetüknél fogva átmeneti visszaesés után új fejlődési pályára állhattak 
(pl. Tatabánya). Zircen, ellentétben más, bányászati, energetikai központokkal, a gazdasági 
fejlődés más ágazatokban is megjelent, létezik tradicionális ipar, amelyhez vissza lehet 
nyúlni, s a közelben olyan fejlett központok helyezkednek el, amelyek segítettek a 
problémák enyhítésében. 

Zirc tehát a gazdasági struktúraváltást így könnyebben viselte el, mint más, a korábbi 
gazdasági tengelybe tartozó hasonló méretű város. Már korábban léteztek, s most előtérbe 
kerülhettek az új szituációnak megfelelő fejlődési potenciálok, elsősorban az 
idegenforgalom, faipar, élelmiszeripar, és a térségben megtelepedett már a 
számítástechnikai ágazat is.  

Különböző városi fejlettségi mutatók alapján klaszteranalízist végeztünk a magyarországi 
városok csoportjára. Különböző fejlettségbeli adatok (demográfiai, jövedelmi, 
infrastrukturális, gazdasági stb.) adatok összevetésével kívántuk meghatározni azoknak a 
városoknak a körét, amelyek fejlettségük és városi jellemzőik alapján Zirchez hasonlónak 
mondhatók. Jellemző, hogy a „rokon” városok között számos, Zircnél lényegesen nagyobb 
várost találtunk, s tapasztalható, hogy ezek a városok inkább a Dunántúlra jellemző fejlődési 
típust képviselnek. 2. ábránkon látható a felosztás, ábrázoltuk a Zirchez hasonló nagyságú 
városokat, valamint a Zirchez hasonló városi funkciókkal és fejlettséggel rendelkező 
városokat is. Külön kiemeltük azokat a településeket, amelyek esetében ez a két jellemző 
egyidejűleg jelentkezik.  

A kisvárosok, funkcionális különbségeik mellett mindazonáltal meglehetősen hasonló 
problémákkal küzdenek ma Magyarországon. Önkormányzati bevételeik szegényesek, nem 
tükrözik azokat a térségi funkciókat, amelyeket ezeknek a városoknak el kell látniuk. A 
magyar kisvárosi hálózat városfejlesztési, intézményfejlesztési lehetőségei nagymértékben 
korlátozottak. A kis központok rendszere Magyarországon fejletlen, pedig a vidéki térségek 
életminőségének javítása szempontjából alapvető lenne a jelentőségük. Ezek a települések 
valaha járási székhelyként működtek, bár városi rangjuk nem volt, csak nagyközségi 
jogállásuk. Adminisztratív központ szerepkörüket azonban a nyolcvanas évekre a járási 
tanácsi rendszer megszüntetésével elvesztették. Ennek pótlására, térségi szerepkörük 
elismeréseként számos hasonló kis központot a nyolcvanas években városi rangra emeltek 
(Zircet 1984-ben). Ez a státuszbeli emelkedés azonban nem járt együtt a fejlesztési 
lehetőségek jelentős emelésével, ami a valódi, modern térségi szerepkörhöz szükséges 
intézményhálózatot megalapozhatta volna. Ez a településkategória a fejlesztések 
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szempontjából hátrányos helyzetű volt az elmúlt évtizedekben. A hetvenes–nyolcvanas 
évtizedben az Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció (OTK 1971) érvénybe 
léptetése, ill. reformja során a városok közül elsősorban a megyei központok jutottak 
jelentős fejlesztési lehetőségekhez, amely későbbi fejlődésüket is megalapozta. A 
kisvárosok a települési-közigazgatási hierarchia alsóbb fokán álltak, így a források 
elosztásánál hátrányosabb helyzetbe kerültek, térségi jelentőségű intézményeiket nem tudták 
kiépíteni, vagy a meglévőket fejleszteni. Gazdaságukban jellemző volt az agrárium jelenléte 
(Zircen a TSZ), valamint a telephelyes ipar kialakulása, amely üzemeknek a központjai 
Budapesten, később a megyeszékhelyeken voltak.  

A rendszerváltás után, a kilencvenes évek első felének gazdasági-társadalmi 
megrázkódtatásai az átlagosnál is nagyobb mértékben érték ezt a településkategóriát. 
Gazdasági alapjait megrengette az agrárium válsága, a termelőszövetkezetek hanyatlása, 
valamint a telephelyes ipar megszűnése és/vagy átalakulása. Másik oldalról az 
önkormányzati rendszer kialakulása során is nehéz helyzetbe kerültek ezek a városok. Az új 
finanszírozási rendszerben a kis lakosságszám és az alacsony saját bevételek miatt az 
önkormányzati források a saját lakossághoz képest túlméretezett – de térségi szempontból 
szükséges – intézményhálózat fenntartásához és fejlesztéséhez szűkösnek bizonyultak.  

Mindezek a jelenségek oda vezettek, hogy ezek a települések térségi szerepkörüket csak 
részlegesen, és nem a kor színvonalának megfelelően tudták kiépíteni. A kilencvenes 
években számos új nagyközség kapta meg a városi rangot. Ez helyén való, mert mint 
említettük, szükséges a központok hálózatának bővítése a vidék fejlődése érdekében. A 
számszerű bővülés azonban nem járt együtt a központi szerepkör forrás oldali elismerésével, 
vagy a közös intézményhasználat normatív szabályozásával. 

Az önkormányzatiság első éveiben lehetőség nyílt a korábban a városokhoz csatolt 
települések különválására. Ezekre korábban a városi státusz elismertetése szempontjából 
volt szükség. Zirc esetében is Lókút, Olaszfalu, Nagyesztergár, Eplény, Kardosrét 
lakosságszáma volt szükséges ahhoz, hogy Zirc (együttes) lakosságszáma 10.000 fölé 
emelkedjen. A kilencvenes években a csatolt településrészek elválása és saját önkormányzat 
alapítása általános jelenség volt Magyarországon, mivel ezek a települések vagy nem 
tartoztak földrajzilag szervesen egybe az anyatelepüléssel (mint Zirc esetében), vagy a 
gazdasági változások eredményeként egy elszegényedő önkormányzatról válhattak le a 
gazdaságilag prosperáló településrészek (pl. Kazincbarcika esetében).  

Az önkormányzati együttműködés új formája az önkormányzati társulás. Jellemző, hogy a 
kilencvenes évek elején zömében a városi központok kihagyásával jöttek ezek létre. Később 
már egyre inkább felismerte minden szereplő az egymásrautaltságot. A Bakonyi 
Önkormányzatok Szövetsége (BÖSZ) is Zirc és térsége településeit tömöríti. A társulás 
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területén Dudar vezetésével egy kisebb együttműködés alakult, elsősorban a szennyvíz-
kezelés problémájának megoldására. 

Zirc településhálózatban elfoglalt helyének különleges vonása, hogy a nyolcvanas években 
bányászvárossá (is) alakult – bánya nélkül. A közeli Dudar községben működő bánya 
dolgozói számára a falu helyett Zirc szolgáltatta a lakóhelyet, itt épültek meg a 
bányászlakások (Dudaron a falu alá húzódó fejtések következtében építési tilalom volt 
érvényben, jelentős lakóterület-fejlesztések nem történhettek.) Ez a két település 
szimbiózisát jelentette. Nagyesztergár önállósodása előtt a két település közvetlenül 
érintkezett egymással közúton. Zirc számára a korábbi lakásállomány-fejlesztés hasznos 
volt, de a bánya leépítése során keletkező társadalmi problémák is itt éreztették a hatásukat.  

A Zirccel kapcsolatos általános tapasztalatokat összegezve megállapítható, hogy a város 
társadalmi-gazdasági viszonyait tekintve nem nevezhető rossz helyzetben lévő településnek. 
Gazdasági, jövedelmi helyzete átlagosnak, bizonyos szempontokból átlag felettinek 
mondható.  

2. ábra: A Zirccel azonos méret- és funkciókategóriába tartozó városok Magyarországon 
2001-ben. 
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Martfű = 1
Csepreg = 2
Keszthely = 3

1 = 10.000 lakosnál kisebb, Zirchez hasonló
funkciójú és fejlettségű városok
2 = 10.000 lakosnál kisebb városok
3 = Zirchez hasonló funkciójú, fejlettségű, 
de 10.000 lakosnál népesebb városok

JELMAGYARÁZAT

 
Forrás: Saját szerkesztés és számítás 
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A térségen belül alkörzeteket határolhatunk le, melyek társadalmi, gazdasági, természeti 
szempontból összetartoznak (3. ábra). A határok, a településcsoportok nem minden esetben 
válnak el élesen egymástól, néhol egy-egy település két csoporthoz is sorolható. 

3. ábra: Altérségek a BÖSZ területén 
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Forrás: Saját szerkesztés. 

Zirc és közvetlen környezete: ide tartozik Olaszfalu, Lókút, Nagyesztergár, Pénzesgyőr. 
Pénzesgyőr kivételével e településeket a hetvenes években Zirchez csatolták (Eplénnyel 
együtt és Kardosréttel együtt, mivel e települések lakosságszáma volt szükséges ahhoz, 
hogy Zirc (együttes) lakosságszáma 10.000 fölé emelkedjen, s városi rangra emelkedhessen. 
A kilencvenes években a csatolt településrészek elválása és saját önkormányzat alapítása 
általános jelenség volt Magyarországon, így ebben a térségben is. E települések 
kötődéseiket megtartották. Ingázóik nagy része (több, mint harmada) ma is Zircre jár 
dolgozni, de a zirci lakosok kiköltözése is jelentős. 

A térség „ipari tengelye”: Ezt az altérséget alkotják (Zirc) Dudar, Csetény, Bakonyoszlop. 
A csoporthoz kapcsolódik Szápár és Jásd is, hiszen ingázóik nagy része régen Dudarra járt, 
de napjainkig fontos foglalkoztató számukra Csetény is. Így e térség voltaképpen két 
központú. E térség adta a kilencvenes évek elejéig a térségi munkahelyek felét, s az ipari 
munkahelyek döntő hányadát. A kilencvenes évek elején a foglalkoztatás visszaesett. Az 
elvesztett munkahelyeket részben Győrben, részben Móron váltották ki. Ma bauxitbánya 
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működik a térségben, amely jelenleg Bakonyoszlop határában külszíni fejtésen, a jövőben 
mélyszinti fejtésen folytatja a tevékenységét, Dudaron a korább energetikai szénbányászatot 
felváltotta a csekély létszámot foglalkoztató vegyipari alapanyagnak számító szén fejtése. 
Ugyanakkor az egykori bányaterület infrastruktúrájának fejlesztése hatására ismét 
tapasztalható a vállalkozások érdeklődése a dudari telephely iránt. A térség hátránya, hogy 
megközelíthetősége rossz. Az utak és a vasúti szárnyvonal leromlott állapotúak, nem 
felelnek meg egy fejlődő gazdaság követelményeinek. Ugyanakkor a térség demográfiai 
helyzete jó, több településen népességnövekedés tapasztalható. A térség gazdasági fejlődési 
potenciálja jó. Keleti irányból, Mór felől jól megközelíthető, s a gazdasági tradícióknak 
megfelelően számos kihasználatlan ipari telephely áll rendelkezésre. Az említett bánya 
telephely mellett Dudaron, Csetényben üres telkek és épületek egyaránt befektetőkre 
várnak. Úgy tűnik, az utóbbi időben tapasztalható is élénkülés. Főleg a két központi 
településen van lehetőség a foglalkoztatás nagymértékű növelésére. Ez a terület ugyanakkor 
mezőgazdasági szempontból is jobb helyzetben van, mint a térség többi része. Itt nagyobb a 
szántók aránya, s jobb minőségűek a földek.  

A délkeleti előtér települései közé sorolhatjuk Olaszfalut, Eplényt, Nagyesztergárt, 
Bakonynánát és Jásdot. A térségben erős mezőgazdaság található (Nagyesztergár, 
Olaszfalu), a 82. út miatt jó a megközelíthetősége Eplénynek és Olaszfalunak. Fontos 
összekötő kapocs a közös turisztikai kínálat (Eplény, Olaszfalu, Bakonynána és Jásd), bár 
Jásd közlekedés-földrajzi helyzete miatt nehezen megközelíthető. A központi funkciót 
egyértelműen Olaszfalu tölti be, amely egyúttal körjegyzőség is. Különösen így lesz akkor, 
amikor megépül a hűtőház, amely térség termelőit fogja szolgálni. 

A magas-bakonyi altérség, vagyis Bakonybél, Pénzesgyőr, Lókút, Borzavár és Porva 
közlekedés-földrajzi és gazdasági adottságaikat tekintve elmaradnak a térség többi részétől, 
viszont turisztikai adottságaik egyedülállóak. Ennek köszönhetően pl. a térségben 
Bakonybél foglalkoztatja a legnagyobb arányban helyben a lakosait. Gazdaságában jelentős 
szerepe van a faiparnak. Demográfiai helyzetét tekintve csökkenő lakosságszám 
tapasztalható a térségben. Az altérség központjaként Bakonybél nevezhető meg, bár 
bizonyos településektől (Borzavár és Porva) közúton már jelentős távolságban található. A 
közös jellemzők azonban mégis egy altérségbe helyezik őket. 

Az északi előtér települései, Csesznek, Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Porva közös 
turisztikai potenciállal rendelkeznek. A térség gazdaságának egyéb fejlődési lehetősége nem 
is nagyon van. A mezőgazdaság gyenge, a bauxitbányászat Bakonyoszlopon jelen van, de 
zömében nem helyieket foglalkoztat, s hosszú távon nem is biztosítható a termelés. Fontos 
jellemző, hogy a kistérségben itt a legalacsonyabb az aktív korúakból a foglalkoztatottak 
aránya. Csesznek három település körjegyzősége, s általában véve központja. A térség 
turizmusa is elsősorban a vár köré szerveződik. 
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1.3. Természeti adottságok 

A Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége települései az Északi-Bakony területén 
helyezkednek el, azon belül főként a Magas-Bakony területén, melyhez északról 
kapcsolódik a Bakonyalja, illetve keletről a Keleti-Bakony, illetve a Tési-fennsík. 

Ez a természeti környezet jellegzetes, speciális feltételeket nyújtott mindenkor és nyújt ma 
is a térség gazdasága számára.  

Az Öreg- vagy Magas-Bakony magas, erősen tagolt térszín, legmagasabb csúcsa (Kőris-
hegy) 700 m fölé emelkedik (709 m). Szerkezetileg a középhegységi mezozoikum kiemelt, 
főleg a miocénban sasbércekre és árkos süllyedékekre töredezett tartozéka. Változatos 
kőzetein (triász dolomit és mészkő, sokféle jura és kréta képződmény bauxittal, eocén 
szenes agyag, márga, ingressziós üledéksorozatok, oligocén kavics, pannóniai agyag, 
homok és transzgressziós kavicsösszletek, negyedidőszaki hordalékkúpok, hegylábi 
anyagok, lösz) sajátos domborzati típusok alakultak ki.  

A hegyhátak között négy, fennsík jellegű tektonikus medence húzódik meg: a Bakonybéli-, 
a Hárskúti-, a Lókúti- és a Zirci-medence. A területet a Veszprém–Zirc–Veszprémvarsány 
törésvonal választja el az Északi-Bakony másik térségétől, a Keleti-Bakonytól. Ez a nyugati 
résznél mintegy 100 m-rel alacsonyabban fekszik. 

A terület fontos jellegzetessége a karsztosodás, amelynek nagy előnye a karsztvíz jelenléte, 
ugyanakkor az érzékeny, több helyütt nyílt karszt korlátot is jelent az emberi tevékenység 
számára, mivel a gazdasági tevékenység, ill. a kommunális jellegű szennyezések 
közvetlenül ronthatják a vízbázis minőségét. 

Az üledékes kőzetek másik fontos tulajdonsága, hogy üledékes ásványi kincseket 
tartalmaznak. Maga a kőzet (mészkő, főleg a jobb minőségű dachsteini mészkő, de a kavics 
és a márga is) fontos építőipari nyersanyag, erre épült pl. a Bakony egyik hagyományos 
ipara, a mészégetés.  

Az üledékes ásványi vagyonunk között előkelő helyet foglal el a bauxit, az 
alumíniumgyártás alapanyaga. (A feltárt bauxit vagyon tekintetében Magyarország ma a 
világon a 21., Európában a 4. helyet foglalja el, s e vagyon döntő része a Bakonyban 
helyezkedik el.) Az Északi-Bakonyban több helyütt találunk bauxit lencséket, amelyek a 
kréta/eocén időszakban képződtek, s karsztos töbrökben vagy árkokban (mészkő és dolomit) 
halmozódtak fel. Az Északi-Bakony telepei között tartják nyilván a Dudar és Bakonyoszlop 
környékieket (legismertebb a Fenyőfő, azonban ez a terület ma már nem tartozik a vizsgált 
települések közé, mivel Győr-Moson-Sopron megyéhez csatlakozott. 

A térség másik bányakincse a barnakőszén, amely a Dunántúli-középhegységre jellemző 
középső-eocénben keletkezett szenek közé tartozik. A jó minőségű eocén barnakőszenek 
átlagos fűtőértéke 16 500 kJ/kg, de nem ritkák a 20 000 kJ/kg felettiek sem. A dudari 
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szénvagyon 1928 óta ismert, bányászata 1946-ban indult meg. Ma már csak minimális 
mértékben termelik ki, mivel az itt található barnakőszenet mint vegyipari alapanyagot 
értékesítik (műtrágyák, állategészségügyi gyógyszerek hordozóanyagaként). 

A térségben fellelhető üledékes kőzetek jelentős mennyiségben tartalmaznak különböző 
ősmaradványokat, csigákat, kagylókat, egysejtűeket,  növényi maradványokat. Ezek 
lelőhelye volt korábban a szénbánya meddőhányója. 

A változatos domborzat miatt a középhegység éghajlata változatos, a országos átlagnál 
lényegesen hűvösebb.  

A Balaton-felvidék és a Magas-Bakony közötti szintkülönbségből és a domborzati 
viszonyokból következőleg a két terület között akár 10–15 napos időjárási és évszakváltási 
eltolódás is lehet.  

A hegység nagy részén északnyugati szélirány uralkodik. Az északról és északnyugatról 
érkező hideg légtömegek az irányukba eső törésvonalak árkaiban (Devecser–Veszprém) 
áramlanak a hegység belseje felé. Ennek hatására Zirc–Gézaháza környékén 1–5 fokkal 
hidegebb van, mint a hegység zártabb részein. A hegység északi lábánál felszálló 
légtömegek csapadéktartalmuk nagy részét Bakonybél–Kisszépalmapuszta között vesztik el. 
Itt esik a legtöbb eső. A Magas-Bakonyban a csapadék átlagos évi mennyisége 780 mm. 

A terület talajai a domborzatnak, az alapkőzetnek, s az éghajlatnak megfelelően nem jó 
minőségűek. Jellemzőek a barna erdőtalajok, valamint a mészkőfelszínekre jellemző 
rendzina talaj. Ez utóbbi a mészkő oldódása és jó vízelvezető képessége miatt vékony, 
szinte csak szerves anyagot tartalmaz, gyorsan kiszárad. A mezőgazdasági művelés számára 
egyik sem kedvező igazán. 
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2. DEMOGRÁFIAI ELEMZÉS 

2.1. A népességszám alakulása 

A Bakonyi Önkormányzatok Szövetségét alkotó 17 településen 2002-ben 22 ezer fő lakott 
(22 220 fő), Veszprém megye népességének stabilan 6%-át tömöríti e térség már évtizedek 
óta. A lakosság harmada a térség központjában, Zircen él (4. táblázat). A kisváros utáni 
legnépesebb település Csetény, e község lakosságszáma az utóbbi évtized kedvező 
vándorlási folyamatának köszönhetően ma már meghaladja a 2000 főt (2068 fő). További öt 
község (Dudar, Bakonybél, Nagyesztergár, Olaszfalu, Bakonynána), amelyek népessége 
1000–2000 fő között található, számít nagyobb településnek a térségben. A térséget alkotó 
községek többsége tehát (10 község – 59%) kistelepülés, Bakonyszentkirály és Borzavár 
kivételével lakosságszámuk alig haladja meg, vagy nem is éri el az 500 főt (4. táblázat). 

3. táblázat: A Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége térsége lakosságszámának alakulása 
Területi egység 1980 1990 2001 2002 

A BÖSz térségének lakosságszáma (fő) 23 077 22 292 22 051 22 220
Zirc részesedése a térség népességéből (%) 29,5 33,4 33,5 33,3
A térség részesedése Veszprém megye 
népességéből (%) 6,0 5,9 5,9 5,9

Forrás: Népszámlálás. KSH 2001. 

4. táblázat: A Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége térsége településeinek népességszám 
alakulása 

Település 1970 1980 1990 2001 2002* 2001. évi az 1990-es népesség 
%-ában 

Bakonybél 1624 1657 1574 1469 1445 93,3 
Bakonynána 1213 1033 986 1009 1062 102,3 
Bakonyoszlop 832 740 575 553 557 96,2 
Bakonyszentkirály 1052 997 919 972 917 105,8 
Borzavár 1155 996 854 785 792 91,9 
Csesznek 819 677 599 562 588 93,8 
Csetény 1938 2075 1932 2083 2068 107,8 
Dudar 1936 1759 1749 1684 1726 96,3 
Eplény 436 415 420 469 489 111,7 
Jásd 1100 971 846 835 839 98,7 
Lókút 1046 870 622 515 534 82,8 
Nagyesztergár 1453 1215 1217 1214 1249 99,8 
Olaszfalu 1299 1205 1128 1103 1116 97,8 
Pénzesgyőr 557 522 388 360 368 92,8 
Porva 760 557 473 502 507 106,1 
Szápár 632 573 556 543 563 97,7 
Zirc 6000 6815 7454 7393 7400 99,2 
Térség összesen 23 852 23 077 22 292 22 051 22 220 98,9 
Veszprém megye 362 678 382 052 378 439 373 794 373 705 98,8 
*Veszprém megyei statisztikai évkönyv adatai. 
  Forrás: Népszámlálás. KSH 2001. 
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A térség összlakosságszáma az elmúlt évtizedekben folyamatosan csökkent (3. táblázat), a 
népességvesztés mértéke 1980 és 2002 között közel 4% (a 2002. évi népesség 96,3%-a az 
1980. évi népességnek), számszerűsítve napjainkban megközelítőleg 900 fővel kevesebben 
élnek a vizsgált 17 településen, mint két évtizeddel korábban. A csökkenés mértéke azonban 
eltérő nagyságú és intenzitású volt 1980–1989 és 1990–2002 között. Bár a nyolcvanas 
években természetes szaporodás volt jellemző a térség szinte minden településére (kivételt 
Bakonybél, Bakonyszentlászló, Bakonyoszlop és Csesznek képez), az elvándorlásnak 
köszönhetően, ami általánosan jellemző volt Zirc kivételével a térség összes településére, 
sőt szinte mindenhol jelentős méreteket öltött, a fent számszerűsített népességveszteség több 
mint 90%-a ezen időszakban következett be, közel 1500 fő települt el a nyolcvanas években 
a térségből. A kilencvenes években mindkét demográfiai folyamatot tekintve jelentős 
változás következett be. A születések számának jelentős mértékű visszaesése következtében 
ma már nem természetes szaporodás, hanem természetes fogyás jellemző a térségben, a 
vándorlási különbözet tekintetében viszont kedvező irányú változások tanúi lehetünk, ha 
nem is minden település, de a térség egészét tekintve mindenképpen az mondható el, hogy 
az utóbbi években már nem az elvándorlás dominál, a térség vándorlási pozitívumot 
könyvelhet el. A bevándorlás azonban, bár csökkenteni tudja a természetes fogyásból eredő 
népességveszteséget, teljes mértékben nem tudja azt ellentételezni, így a térségre továbbra is 
a lakosságszám csökkenése a jellemző, azonban lényegesen kisebb mértékben, és mint 
láttuk teljesen más okok miatt, mint egy évtizeddel korábban. 1990 és 2001 között 1%-os 
népességszám csökkenést regisztrálhatunk, 2001-ben a kedvező irányú vándorlási folyamat 
tovább folytatódott, aminek köszönhetően a 2002. évi népesség száma már csak minimális 
mértékben kevesebb (0,3%-kal) a kilencvenes évek elejének népességszámánál 
(mindenképpen meg kell jegyeznünk, hogy az 1990. és a 2001. évi adatok a népszámlálás 
adatai, a 2002. évi adatok azonban továbbvezetett, számított adatok).  

A térséget alkotó települések között a demográfiai folyamatok milyenségében és 
mértékében jelentős különbségek figyelhetők meg. A nyolcvanas években csupán a 
térségközpont, Zirc lakosságszáma nőtt jelentős mértékben egyrészt a természetes 
szaporodásnak, másrészt – egyetlen településként – a bevándorlásnak köszönhetően. 
Országosan jellemző folyamat volt akkoriban a községekből való elvándorlás, a falvakra 
jellemző rossz infrastrukturális helyzet, az elégtelen lakossági ellátás következtében főként a 
kistelepülésekről áramlott a lakosság a lényegesen kedvezőbb életfeltételeket nyújtó 
városokba. Zirc mellett csupán két községnek, Eplénynek és Nagyesztergárnak sikerült 
„megtartania”, ill. minimális mértékben (5 ill. 2 fővel) gyarapítania lakosságszámát ebben 
az időszakban, de ez sem a bevándorlásnak, hanem annak köszönhető, hogy a születések 
száma ellensúlyozni tudta az elköltözések számát. Ezen időszak alatt csupán négy 
községben haladta meg a halálozások száma a születések számát (Bakonybél, 
Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop és Csesznek), mindenhol máshol a természetes 
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szaporodás volt a jellemző. Vándorlási nyereséget csak Zirc könyvelhetett el, néhány 
községből egészen magas számban települt el a lakosság (pl. Lókút: -296 fő, Csetény: -190 
fő, Borzavár: -161 fő, Bakonyoszlop: -155 fő), de Jásdon, Pénzesgyőrön, Olaszfalun és 
Porván is meghaladta a száz főt az elköltözők száma (4. ábra). A nagymértékű 
elvándorlásnak köszönhetően 1980–1989 között voltak falvak, ahol közel 25–30%-os 
népességfogyást regisztrálhatunk (Bakonyoszlop, Pénzesgyőr, Lókút), de további négy 
községben is elérte, ill. megközelítette a 15%-ot a csökkenés mértéke (Borzavár, Csesznek, 
Jásd, Porva). 

4. ábra: A természetes szaporodás és a vándorlási különbözet alakulása a Bakonyi 
Önkormányzatok Szövetségét alkotó településeken 1980–1989 között 
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Természetes szaporodás, ill. fogyás Vándorlási különbözet

 
  Forrás: KSH 2001. 

A kilencvenes években az előző évtizedekre jellemző nagymértékű elvándorlási tendencia, 
lakosságszám-csökkenés jelentősen mérséklődött, sőt különösen a vándorlás tekintetében 
számos település esetében kifejezetten pozitív változások tanúi lehetünk. 1990–2001 között 
a térség 17 települése közül öt község (Bakonynána, Bakonyszentkirály, Csetény, Eplény, 
Porva) lakosságszáma növekedett (2., 3. ábra), közülük is kiemelendő Csetény, ahol 1990 és 
2001 között 151 fővel (8%-kal) gyarapodott a népességszám a térségben jelentős 
mértékűnek számító betelepülésnek köszönhetően. A többi négy községben ennél 
lényegesen kisebb számú a népességgyarapodás, Bakonyszentkirályon és Eplényben eléri az 
ötven főt, Bakonynána és Porva esetében viszont 30 fő alatt marad. A népességüket vesztő 
települések közül Lókútat és Bakonybélt kell kiemelnünk, e két község szenvedte el a 
legnagyobb veszteséget, a száz főt is meghaladja a csökkenés mértéke (107 ill. 105 fő). 
Lókúton nemcsak abszolút számát tekintve legmagasabb a népességveszteség, de a 
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lakosságszámhoz viszonyított mértékét tekintve is kiemelkedő (ezer lakosra -172,0) (3. 
ábra). 
Megemlítendő még Nagyesztergár, e település lakosságszáma az utóbbi két évtizedben 
tulajdonképpen szinte semmit sem változott, a nyolcvanas években minimális számú és 
mértékű gyarapodás (2 fő – 0,2%), a kilencvenes években minimális számú és mértékű 
fogyás  (-3 fő – -0,2%) jellemezte a községet, így 2001-ben csupán egy fővel volt kevesebb 
a lakosságszáma, mint 1980-ban. A községre az utóbbi években jellemző kedvező 
vándorlási folyamatnak köszönhetően a természetes fogyás kompenzálódik, így a falu meg 
tudja őrizni lakosságszámát, sőt 2002-ben már jelentősebb számban növelni is tudta azt, 
mivel nemcsak az egyik legmagasabb vándorlási pozitívumot könyvelhette el az adott 
évben, hanem a születések száma is meghaladta a halálozások számát (6. ábra).  
A térségközpont, Zirc lakosságszáma az elmúlt évtizedben, szemben a nyolcvanas évekkel, 
amikor több mint 600 fővel növekedett (9%-os gyarapodást jelentett), nem emelkedett, 
lakosságszáma kismértékű csökkenést (0,7% – 54 fő) mutat, tulajdonképpen 
fogalmazhatunk úgy is, hogy stagnál. Zirc lakosságszámának ilyetén alakulása a negatív 
irányú vándorlási folyamatnak köszönhető, hiszen a város a térség azon ritka települési közé 
tartozik, ahol 1990–2001 között is természetes szaporodás figyelhető meg.  
Mint korábban írtuk, a nyolcvanas években tulajdonképpen a térség szinte minden 
településére a természetes szaporodás (kivétel Bakonybél, Bakonyszentkirály, 
Bakonyoszlop és Csesznek) volt a jellemző, az 1990–2001 közötti időszakban azonban 
csupán Zircen és Csetényben haladta meg a születések száma a halálozásokét, azaz e két 
település könyvelhetett el természetes szaporodást, a többi 15 községre a természetes fogyás 
a jellemző (2., 4. ábra). Negatív értelemben kiemelendő Bakonybél, ahol a vizsgált 
időszakban a halálozások száma kétszázzal haladta meg a születések számát, az ezer lakosra 
jutó arányszám száz felett van (-125,8); a települések többségében 20–40 fővel haltak meg 
többen, mint ahányan születtek (a természetes fogyás ezer lakosra számított értéke -20–-55 
között van).  
A térség megítélése az elmúlt időszakban kedvező irányban változott, ezt jelzi, hogy 1990–
2001 között háromszáz fő (304) települt be a térségbe, – ellentétben 1980–1989 között, 
amikor közel 1500-an költöztek el máshová –, elsősorban Cseténybe, Bakonybélbe, 
Bakonyszentkirályba, Eplénybe, ill. Porvára (2. ábra). Míg Csetényben és Bakonybélben 
abszolút számát tekintve (123, ill. 93 fő), az utóbbi két községben viszont a fajlagos értéket 
(ezer lakosra jutó bevándorlás 147,6; ill. 126,8 fő) tekintve kiemelkedő a vándorlási 
pozitívum.  
A nyolcvanas évek összességét tekintve vándorlási nyereséget csak egyetlen település, Zirc 
könyvelhetett el, a kilencvenes években viszont már tíz községre volt ez jellemző, és öt 
esetben oly mértékű volt a bevándorlás, hogy az ellensúlyozni tudta a természetes fogyás 
jelenségét, aminek köszönhetően a lakosságszám is kedvező irányban változott (Csetény, 
Bakonyszentkirály, Eplény, Porva, Bakonynána). A térségközpont esetében viszont 
kedvezőtlen vándorlási tendencia figyelhető meg mind a kilencvenes években, mind 
napjainkban (5., 6., 7., 8., 9. ábra).  



A Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége társadalmi-gazdasági operatív fejlesztési programja 

© MTA RKK NYUTI 2004 

25

5. ábra: A természetes szaporodás és a vándorlási különbözet alakulása a Bakonyi 
Önkormányzatok Szövetségét alkotó településeken 1990–2001 között 
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  Forrás: KSH 2001. 

6. ábra: Az ezer lakosra jutó népességszám változás a Bakonyi Önkormányzatok Szövetségét 
alkotó településeken, 1990–2001  
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Forrás: KSH 2001 alapján. 
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7. ábra: Az ezer lakosra jutó természetes szaporodás a Bakonyi Önkormányzatok 
Szövetségét alkotó településeken, 1990–2001 
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Forrás: KSH 2001 alapján. 

8. ábra: Az ezer lakosra jutó vándorlási különbözet a Bakonyi Önkormányzatok Szövetségét 
alkotó településeken, 1990–2001 
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Forrás: KSH 2001 alapján. 



A Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége társadalmi-gazdasági operatív fejlesztési programja 

© MTA RKK NYUTI 2004 

27

9. ábra: A természetes szaporodás és a vándorlási különbözet alakulása 2002-ben  
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  Forrás: KSH 2001. 

2.2. A Bakonyi Önkormányzatok Szövetségét alkotó települések 
korszerkezete 

A térség népességének korösszetételét vizsgálva elmondhatjuk, hogy a hazai jellemzőkhöz 
hasonlítva alapvetően megfelelő, normális korstruktúrájú a települések többsége, általában 
kedvező a fiatalok és az aktív korúak aránya (3. táblázat). A gyermekkorú népesség átlagos 
aránya közel 18%, ami kedvezőbb, mint a Veszprém megyei átlag (16,7%). A térség 
településeinek felében (8) a 19%-ot is meghaladja a 14 éven aluliak aránya, sőt Porva, 
Bakonyoszlop, ill. Eplény esetében a népesség negyede gyermekkorú (23–24%-a) (5. 
táblázat, 10. ábra). Van olyan település (pl. Porva), ahol a gyermekkorú népesség magasabb 
arányának magyarázata a roma népesség nagyobb jelenléte, körükben ugyanis lényegesen 
magasabb a születésszám, mint a nem romák körében. Igazából a népszámlálás adatai nem 
igazolják a romák nagyobb jelenlétére vonatkozó megállapításunkat, sőt(!): az említett 
községben 11 fő, a lakosságnak csupán 2,2%-a vallotta magát romának, ami a település 
polgármesterével folytatott beszélgetés szerint azonban lényegesen alacsonyabb, mint  a 
tényleges jelenlétük.  

A térség demográfiai összetételére nézve kedvező, hogy a fiatalok aránya négy község 
kivételével (Bakonybél, Lókút, Borzavár, Pénzesgyőr) magasabb, mint az idős népesség (64 
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év felettiek) aránya, így az öregedési index1 e települések kivételével egy alatt marad (3. 
táblázat, 11. ábra). Az elkövetkezendő évekre, évtizedekre nézve viszont rendkívül sok 
problémát hordoz magában, hogy e térségben is egyre kevesebb gyermek születik, egyre 
kevesebb lesz a fiatalkorúak és magasabb az idős vagy idősödő, már nem aktív korúak 
aránya, a köztük levő olló folyamatosan záródik össze, az öregedési index egyre jobban 
közeledik az egyhez.  Az öregedési index értéke a települések nagy részében (10) már elérte 
a 0,8–0,9-es értéket. Csupán Csetény, Dudar és Porva esetében beszélhetünk kedvezőbb 
értékekről (0,7), valamint Eplény esetében, mely község mindenképpen kiemelendő, hiszen 
nemcsak a 14 éven aluliak aránya rendkívül kedvező (22,8%), hanem nagyon alacsony – a 
térségben a legalacsonyabb – az idős népesség, azaz a 64 éven felüliek jelenléte (12,2%), 
így az öregedési index értéke nagyon kedvező (0,5), tehát kimondottan fiatal korösszetételű 
településről beszélhetünk. 

A 64 éven felüli népesség átlagos aránya meghaladja a megyei átlagot (15,1% szemben a 
14,3%-kal, sőt ha csak a községeket tekintjük: 16,4%). Zircen, és a nagymértékű 
betelepülésnek köszönhetően Eplényben az idősek aránya a térségben a legalacsonyabb, 12–
12,5% között alakul. Vannak falvak azonban, ahol ennek dupláját is eléri az idősek 
jelenléte, pl. Lókúton a lakosság negyede, Bakonybélben közel negyede, Borzaváron pedig 
ötöde a 64 éven felüliek korosztályába tartozik. E falvak elöregedését jelzi, hogy öregedési 
indexük már a kettőhöz közelít (5. táblázat, 11. ábra).  

Az idős népesség magas, ill. növekvő aránya az idős ellátás, szociális ellátás területén 
jelentős feladatok elé állítja az érintett települések önkormányzatait. Különösen 
problematikus, hogy a térségben az idősek több mint harmada (36%) 75 éven felüli. 
Borzaváron, Bakonyszentkirályon, Bakonybélben és Jásdon arányuk a 40%-ot is eléri, ill. 
meghaladja (5. táblázat). Sokan egyedül élnek, gyermekeik elköltöztek a faluból, a 
térségből, az ő ellátásukban – nemcsak szociális és egészségügyi ellátásra kell gondolnunk –
, integrálásukban a településen működő civil szervezetek jelentős szerepet tölthetnek be, 
segítve az önkormányzatok ez irányú feladatait. A 10. és a 11. ábrából, melyek a lakosság 
korcsoportonkénti megoszlását mutatják Zircen, ill. a községekben, jól látható, hogy az 
elkövetkezendő években számuk és arányuk fokozatosan emelkedni fog. 

A térség lakosságának átlagosan kétharmada tartozik a 15–64 éves, aktív korúnak számító 
csoportba, arányuk némileg alacsonyabb, mint a megyei átlag (69,0%). Két településen 
azonban az e korcsoportba tartozók aránya nem éri el a 60%-ot sem, Lókúton egyértelműen 
az idős népesség rendkívül magas aránya miatt (a lakosság negyede 65 éven felüli), 
Bakonyoszlopon is viszonylag magas az idősek jelenléte (19%), másrészt viszont nagyon 
kedvező a gyermekkorúak aránya is (közel 24%), ami együttesen azt eredményezi, hogy e 
településen a legalacsonyabb a 15–64 évesek hányada (57%). 
                                                 
1 Öregedési index: Az idős korúak (64 éven felüliek) és a gyermekkorúak (0–14 évesek) aránya. Amennyiben 
értéke meghaladja az egyet, elöregedő településről beszélünk. 
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A térségben csupán egyetlen település van, ahol az aktív korú népesség aránya eléri, ill. 
meghaladja a 70%-ot, Zirc. Ennek oka, hogy a térségközpontban a térségi átlagnál 
lényegesen alacsonyabb mind a gyermekkorúak, mind az időskorúak jelenléte. Ennek 
megfelelően itt a legalacsonyabb az eltartottsági ráta2 is, 100 felnőtt korúra 51 gyermek-, ill. 
időskorú jut, szemben a térség községeivel, melyek többségében nagyon magas, 65 feletti az 
eltartottsági ráta, ami elsősorban abból ered, hogy számos helyen 40 közeli, vagy afeletti az 
öregek eltartottsági rátája (6. táblázat). Kiemelendő Lókút, ahol a kedvezőtlen korösszetétel, 
az idős lakosság nagyon magas aránya miatt csak az öregek eltartottsági rátája meghaladja a 
70-et, a teljes eltartott népességre vonatkoztatva pedig a százat, azaz 100 aktív korúnak e 
községben már több mint száz (104) nem aktív korút kell eltartania (12. ábra). Ez a nagyon 
kedvezőtlen tendencia a falu jelentős mértékű elöregedésének köszönhető (az öregedési 
index értéke 1,6). Kiemelkedő az eltartottsági ráta Bakonyoszlopon is, értéke közelít a 
százhoz (93), e nagyon magas értékhez nagyban hozzájárul, hogy itt viszont kiemelkedő a 
gyermekkorúak eltartottsági rátája (46). Ez mondható el Porváról is, ahol 100 felnőtt korúra 
44 gyermekkorú jut. A községek többségében azonban a 14 éven aluliak eltartottsági rátája 
30 körül mozog (6. táblázat).   

5. táblázat: A népesség kormegoszlása főbb korcsoportok szerint, 2001 (%) 
Település 0–14 évesek 

aránya 
15–64 évesek aránya 64 éven felüliek 

aránya 
Az idős népességből a 75 

éven felüliek aránya 
Öregedési 

index 

Bakonybél 12,9 64,8 22,3 43,1 1,7 
Bakonynána 19,7 65,2 15,1 32,2 0,8 
Bakonyoszlop 23,7 57,1 19,2 36,8 0,8 
Bakonyszentkirály 19,8 63,8 16,5 40,0 0,8 
Borzavár 17,2 62,5 20,3 39,6 1,2 
Csesznek 19,2 66,4 14,4 38,3 0,8 
Csetény 19,4 66,5 14,1 38,6 0,7 
Dudar 19,8 65,5 14,7 31,5 0,7 
Eplény 22,8 65,0 12,2 29,8 0,5 
Jásd 18,7 67,2 14,1 44,1 0,8 
Lókút 15,5 59,2 25,2 25,4 1,6 
Nagyesztergár 17,7 68,5 13,8 35,9 0,8 

Olaszfalu 16,6 68,3 15,1 34,7 0,9 
Pénzesgyőr 17,5 64,4 18,1 21,5 1,0 
Porva 23,9 60,6 15,5 37,2 0,7 
Szápár 18,6 64,6 16,8 26,4 0,9 
Zirc 16,4 71,0 12,5 36,1 0,8 
Térség összesen 17,8 67,1 15,1 36,1 0,8 
Veszprém megye 16,7 69,0 14,3 37,4 0,9 
Forrás: KSH 2001 alapján saját számítás. 

                                                 
2 Az eltartottsági ráta a száz aktív korúra (15–64 évesek) jutó gyermek- és öregkorúak számát jelzi.  
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10. ábra: A gyermekkorúak (0–14 évesek) aránya az egyes településeken, 2001 
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Forrás: KSH 2001 alapján saját szerkesztés. 

11. ábra: A térség településeinek öregedési indexe, 2001 

Bakonyoszlop

Bakonyszentkirály

Porva

Bakonybél

Bakonynána

Borzavár

Csesznek

Csetény
Dudar

Eplény

Jásd

Lókút

Nagyesztergár

Olaszfalu

Pénzesgyőr

Szápár

ZIRC

Öregedési index
1,6 - 1,7  (2)
1,2 - 1,6  (1)
1  - 1,2  (1)
0,9 - 1   (2)
0,8 - 0,9  (7)
0,5 - 0,8  (4)

 
Forrás: KSH 2001 alapján saját szerkesztés. 
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6. táblázat: Az eltartott népesség aránya, 2001 (%) 
Település Eltartottsági ráta Gyermeknépesség 

eltartottsági rátája 
Idős népesség eltartottsági 

rátája 
Öregedési index

Bakonybél 68 22 47 1,7 
Bakonynána 71 34 37 0,8 
Bakonyoszlop 93 46 47 0,8 
Bakonyszentkirály 71 34 37 0,8 
Borzavár 78 31 47 1,2 
Csesznek 69 33 37 0,8 
Csetény 61 31 30 0,7 
Dudar 67 33 34 0,7 
Eplény 71 39 32 0,5 
Jásd 65 31 34 0,8 
Lókút 104 32 73 1,6 
Nagyesztergár 59 28 31 0,8 
Olaszfalu 61 27 34 0,9 
Pénzesgyőr 74 30 43 1,0 
Porva 83 44 39 0,7 
Szápár 69 31 37 0,9 
Zirc 51 25 26 0,8 
Veszprém megye 57 26 31 0,9 

Forrás: KSH 2001. 

12. ábra: 100 aktív korúra jutó eltartottak (gyermek és időskorúak) száma (eltartottsági 
ráta), 2001 
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Forrás: KSH 2001 alapján saját szerkesztés. 

 



I. kötet: Helyzetfeltárás 

© MTA RKK NYUTI 

32 

13. ábra: Zirc népességének korfája, 2001 
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Forrás: KSH 2001 alapján saját szerkesztés. 

14. ábra: A Bakonyi Önkormányzatok Szövetségét alkotó községek népességének korfája, 
2001 

0–4

5–9

10–14

15–19

20–24

25–29

30–34

35–39

40–44

45–49

50–54

55–59

60–64

65–69

70–74

75–79

80–84

85–X

Nők
Férfiak

200 400 600200400600

 
Forrás: KSH 2001 alapján saját szerkesztés. 
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A 13. és 14. ábrákból (korfák) jól nyomon követhető az is, hogy az egyes életkori 
csoportoknál hogyan alakul a nők–férfiak viszonya. Látható, hogy a községek összességét 
tekintve egészen az 50–54 éves kohorszig többségben vannak a férfiak, 55 éves kortól 
viszont határozottan többségbe kerülnek a gyengébb nem képviselői, olyannyira, hogy a 70–
74 évesek körében már másfélszer, a 80 évesnél idősebbek körében pedig 2–2,5-szer több 
nő van, mint férfi. Zirc az országos jellemzőknek „megfelelően” viselkedik, hiszen a két 
nem „kiegyenlítődése” előbb, a 45–49 évesek körében bekövetkezik. Bár a 45–49 éves 
kohorszoktól többségben vannak a nők, többségük nem olyan mértékű, mint a községekben, 
a két nem inkább kiegyenlített számban van jelen. Különbségük a 75 évesektől lesz igazán 
jelentős, a 75–80 évesek között kétszer több a nő, a 85 évesnél idősebbek esetében pedig 
már minden férfira öt nő jut.   

A nemek arányáról egyébként elmondható, hogy a térség településein átlagosan a lakosság 
51%-át alkotják a nők, 49%-át a férfiak. Néhány községben (Eplény, Bakonybél, Dudar) a 
nők részaránya eléri, ill. meghaladja az 53%-ot is. A térségben csupán négy olyan település 
van, ahol, ha csak kis mértékben is, de a férfiak vannak többségben, ezek: Nagyesztergár, 
Porva, Bakonyoszlop és Bakonyszentkirály. Az utóbbi településen a lakosság több mint 
52%-át alkotják a férfiak.  

2.3. A térség lakosságának iskolai végzettsége 

A humán tőke és a humán erőforrás napjainkban egyre inkább felértékelődik. A település 
jövője, megújulási képessége szempontjából kiemelkedő jelentőségű a lakosság képzettsége, 
kvalifikáltsága, a felsőfokú végzettségűek aránya. A jól képzett lakosság nemcsak a 
település megújulásához biztosít megfelelő hátteret, de meghatározza a település társadalmi, 
közéleti aktivitását, kulturális miliőjét is.  

Általánosságban elmondható, hogy a lakosság iskolázottsági szintje emelkedik, 
folyamatosan növekszik a középiskolai és a felsőfokú végzettségűek aránya, amiben 
egyrészt a tényleges képzésben résztvevők számának növekedése jelenik meg, másrészt az 
idősebb, összességében jelentősen alacsonyabb végzettséggel rendelkező népesség 
természetes fogyása. A szakmunkás-bizonyítvány társadalmi értéke jelentős mértékben 
degradálódott, a szülők igénye, miszerint legalább érettségi bizonyítványt szerezzen a 
gyermekük, találkozott az oktatáspolitikai döntéshozók törekvésével, melynek 
eredményeként iskolarendszerünk, ill. a szakképzés struktúrája alapvetően átalakult, a 
szakmák, szakmacsoportok többsége középiskolai érettségihez kötött. A felsőoktatási 
intézmények nyitottabbá válásával pedig jelentősen megnőtt, ill. folyamatosan növekszik a 
diplomát szerzők száma és aránya is. A periférikus térségek, kisebb települések (nemcsak 
községek, de kisvárosok esetében is), a képző központoktól, jelentős iskolai centrumoktól 
távolabb eső falvak problémája, hogy a képzett, tanult fiatalok nem térnek vissza 
„szülőhelyükre”, hanem a képzés helyszínén próbálnak letelepedni.  
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A Bakonyi Önkormányzatok Szövetségét alkotó települések lakosságát az iskolai végzettség 
szempontjából megvizsgálva, megállapíthatjuk, hogy a térség nem tartozik a 
legiskolázottabb területek közé (7. táblázat). A megfelelő korosztályokra számítva sajnos 
mind a diplomások, mind az érettségizettek aránya nagyon alacsony, messze a megyei átlag 
alatt van. Egyetlen kivétel a térségközpont, Zirc, ahol a térséget alkotó többi községhez 
képest lényegesen magasabb, sőt még a megyei átlagnál is kedvezőbb a képzett, kvalifikált 
emberek aránya, a 18 éven felüliek több mint harmada legalább középiskolai érettségivel, a 
25 éven felüliek több mint tizede pedig egyetemi vagy főiskolai diplomával bír (7. táblázat), 
de a megfelelő korúkat (15 éven felüliek) véve figyelembe a legalább általános iskolai 
végzettséget megszerzők aránya is itt a legmagasabb a térségben (91,3%).  

7. táblázat: A lakosság iskolai végzettsége, 2001 
10–X 15–X 18–X 25–X 

a megfelelő korúak százalékában 
Település 

ált. iskola első évfolyamát sem 
elvégzettek aránya 

legalább az ált iskolát 
elvégzettek aránya 

legalább érettségit 
szerzettek aránya 

egyetemi, főiskolai diplomát 
szerzettek aránya 

Bakonybél 0,2 81,3 21,0 5,7 
Bakonynána 0,2 85,3 14,5 2,6 
Bakonyoszlop 0,8 75,8 9,1 2,3 
Bakonyszentkirály 0,4 82,8 16,6 5,6 
Borzavár 0,9 77,8 19,4 5,9 
Csesznek 0,6 81,5 20,5 5,2 
Csetény 0,4 85,1 18,4 4,8 
Dudar 0,5 87,0 17,4 4,7 
Eplény – 92,0 24,6 8,3 
Jásd – 83,7 14,9 4,6 
Lókút 0,4 71,5 11,9 4,3 
Nagyesztergár 0,2 83,3 13,3 2,3 
Olaszfalu 0,5 85,1 22,6 5,7 
Pénzesgyőr – 78,5 10,6 3,9 
Porva 0,2 80,1 16,1 5,0 
Szápár 0,4 89,8 14,9 1,4 
Zirc 0,2 91,3 36,0 12,6 

Veszprém megye 0,4 89,5 33,6 10,6 
Forrás: KSH 2001. 

A legalább általános iskolát elvégzettek aránya egyébként a települések többségében 81% 
felett alakul, Lókúton, Borzaváron, Bakonyoszlopon, Pénzesgyőrben azonban nem éri el 
még a 80%-ot sem, elsősorban tehát ott, ahol a lakosság jelentős része, 20–25%-a az idősek 
korosztályába tartozik. A legalább érettségivel rendelkezők, ill. a diplomások aránya Zirc 
után a legmagasabb a kiemelkedő vándorlási pozitívumot magáénak mondható Eplényben, a 
18 éven felüliek negyede érettségizett, a 25 éven felüliek közel tizede pedig felsőfokú 
végzettséget szerzett. A kvalifikáltabb lakosság többi községhez képesti magasabb 
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jelenlétéhez nagymértékben hozzájárul, hogy az Eplénybe kiköltözők jelentős része a 
magasabban iskolázottak közül kerül ki. A középfokú végzettségűek arányát tekintve 
kiemelhető még Olaszfalu, Bakonybél és Csesznek, e községekben a 18 éven felüliek 
legalább ötöde érettségizett. Legalacsonyabb az arányuk – a 12%-ot sem haladja meg – 
Bakonyoszlopon és Pénzesgyőrön, valamint Lókúton. A diplomások jelenléte – a 25 évesnél 
idősebbeket véve figyelembe – Zirc és Eplény kivételével mindenhol 6% alatt marad, 
Szápáron még a 2%-ot sem éri el (megyei átlag 10,6%).  

1.4. A térség népességének nemzetiségi, etnikai összetétele 
A népesség nemzetiségi összetételét – csakúgy, mint az előzőekben a korstruktúrát – a 
2001-ben végzett népszámlálás adatai alapján tudjuk bemutatni. A nemzetiségi, etnikai 
hovatartozás az egyén önmeghatározása alapján történik, az egyén döntésétől függ, hogy 
minek vallja magát, magyarnak, vagy valamelyik kisebbséghez tartozónak; így adódhat, 
hogy a népszámlálás adatai alapján egy-egy településen pl. a köztudatban élőnél jóval 
alacsonyabb egyes nemzetiséghez, etnikumhoz tartozók száma, ez elsősorban a roma 
népesség esetében mondható el.  

A zirci térségben nem magas a nem magyar nemzetiségű népesség aránya, csupán a 
lakosság 2,4%-a, alig több mint 500 ember vallja magát valamelyik nemzetiséghez 
tartozónak (8. táblázat).  
A nem magyar nemzetiségű népesség aránya a térség hét településén (Bakonynána, 
Bakonyoszlop, Jásd, Lókút, Pénzesgyőr, Zirc, Porva) haladja meg a térségi átlagot. A 
térségben jelen lévő nemzetiségi lakosok többségét (82%-át) a német kisebbség teszi ki, az 
össznépességen belüli arányuk 2,0%. A nem magyar nemzetiségű lakosság körébe tartozók 
közel 7%-a vallja magát romának, össznépességen belüli arányuk csupán 0,2%. Tényleges 
jelenlétük feltehetőleg lényegesen több, mint az a 36 ember, akik a népszámlálás során 
romának vallották magukat.  

A népszámlálás adataitól elvonatkoztatva kimondhatjuk, hogy a német kisebbség jelenléte a 
térség több településén meghatározó, vannak községek, ahol a népesség 6–7%-a vallja 
magát németnek (Bakonynána, Bakonyoszlop, Lókút), de Pénzesgyőrben is eléri arányuk a 
4%-ot (8. táblázat). A valóságban valószínűleg lényegesen magasabb a térségben élő német 
népesség aránya. Kulturális hatásuk mindenképpen meghatározó. A falvak egy részében a 
második világháborúig arányuk is döntő volt, azonban a világháborút követő kitelepítések a 
bakonyi falvakat sem kímélték... Napjainkban sok elszármazott német keresi fel újra a 
térséget, vesz házat.  

A roma kisebbség aránya a népszámlálás adatai alapján csupán Porván haladja meg a 2%-ot, 
a térség településeinek döntő többségében önbevallásuk alapján nem él egyetlen roma 
származású lakos sem.  
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A német nemzetiségűek és a romák mellett élnek még a térségben szlovákok (a nem magyar 
nemzetiségűek 4,9%-a), ukránok (3,0%), ill. horvát, szerb, román, ruszin, arab, görög, 
lengyel, szlovén nemzetiséghez tartozó lakosok is vannak, számuk azonban térségi szinten 
csupán 1–2, maximum 6 fő. 

8. táblázat: A lakosság nemzetiségi hovatartozása, 2001  
Nem magyar népesség Település Lakosságszám 

száma aránya 

A nem magyar 
népességen belül a 

német nemzetiségűek 
aránya 

A nem magyar 
népességen belül a 

magukat romának vallók 
aránya 

Bakonybél 1469 6 0,4 0,4% 0,0% 
Bakonynána 1009 65 6,4 5,9% 0,3% 
Bakonyoszlop 553 35 6,3 6,3% 0,0% 

Bakonyszentkirály 972 1 0,1 0,1% 0,0% 
Borzavár 785 8 1,0 1,0% 0,0% 
Csesznek 562 – 0,0 0,0% 0,0% 
Csetény 2083 46 2,2 1,5% 0,5% 
Dudar 1684 15 0,9 0,5% 0,1% 
Eplény 469 3 0,6 0,6% 0,0% 

Jásd 835 24 2,9 1,7% 0,0% 

Lókút 515 38 7,4 7,0% 0,0% 

Nagyesztergár 1214 20 1,6 1,3% 0,0% 
Olaszfalu 1103 16 1,5 1,4% 0,0% 
Pénzesgyőr 360 15 4,2 3,9% 0,0% 

Porva 502 14 2,8 0,4% 2,2% 
Szápár 543 8 1,5 0,4% 0,0% 

Zirc 7393 222 3,0 2,5% 0,1% 
Térség 22 051 536 2,4 2,0% 0,2% 
Veszprém megye 373 794 9978 2,7 1,6% 0,6% 

 
Forrás: KSH 2001 alapján saját számítás. 

2.4. A háztartások nagysága 

A vizsgált térség több mint 22 ezer fős lakossága közel 8 ezer háztartást3 alkot. A 
háztartások mérete az elmúlt évtizedek során a születések számának kedvezőtlen alakulása 
miatt folyamatosan csökken, ma a térségi átlagot tekintve az egy háztartásra jutó emberek 
száma nem éri el a három főt (2,9). Csupán Nagyesztergár, Csertény és Porva esetében 
beszélhetünk arról, hogy a háztartások átlagos létszáma eléri, ill. meghaladja a három főt (7. 
táblázat).  

A háztartások nagyságát tekintve relatív többségben vannak a kétszemélyes háztartások, a 
lakosság korösszetételét ismerve nem meglepő, hogy a háztartások több mint negyedében 
kettő, ötödében pedig egy ember él. Néhány községben (Bakonynána, Csesznek, Jásd) 
többségben vannak az egyszemélyes háztartások (9. táblázat). Lókúton, Pénzesgyőrben, 

                                                 
3 Háztartás: olyan személyek összessége, akik független a rokoni kapcsolatoktól egy jövedelmi, ill. fogyasztói 
közösséget képeznek, folyamatos életviteli költségeiket részben vagy egészben közösen viselik.  
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Bakonyoszlopon és Borzaváron a háztartások abszolút többsége az egy- ill. kétszemélyes 
kategóriába tartozik. Ezekben a háztartásokban elsősorban középkorú, ill. idősebb emberek 
élnek egyedül vagy házastársukkal, akiknek a gyermekei már önálló családot alapítottak, de 
természetesen e körben találjuk a még gyermektelen fiatal párokat, ill. az egy gyermekét 
egyedül nevelő anyát, apát is.  

A térségben átlagosan a háztartások ötödében élnek négyen, azaz a normális viszonyokat 
tekintve ezek a két szülő, két gyermek felállások. Ezt megközelítő a háromtagú háztartások 
(két szülő – egy gyermek) aránya is (18,7%). A térség legidősebb korstruktúrájú 
településén, Lókúton e háztartásnagyságok együttes aránya csupán a 24%-ot éri el. 
Bakonybél mellett még ez az a település, ahol a 100 családra jutó gyermekek átlagos száma 
nem éri el a százat (97, ill. 94). 

A sokgyermekes (legalább három gyerek) családok, háztartások előfordulása ritka, ezt 
mutatja, hogy az öttagú, ill. annál népesebb háztartások együttes aránya a térségben csupán 
13%, bár elmondható, hogy így is magasabb, mint a megyei átlag (9,8%). Kiemelendő 
Csesznek, Porva, Nagyesztergár és Szápár, valamint Dudar, ahol a 13%-ot meghaladó az 
öttagú, feltehetőleg háromgyerekes családok (háztartások) aránya. E településeken az ötnél 
népesebb háztartások aránya is lényegesen magasabb, mint a térség számos más településén 
(9. táblázat), valamint a 100 családra jutó gyermekek száma meghaladja a 130-at (Porva: 
136; Csesznek: 135; Nagyesztergár: 131).  

9. táblázat: A háztartások megoszlása a háztartások nagysága alapján (%) 
Személyek száma Település Háztartá-

sok 
száma 

1 2 3 4 5 6 7–X 
Az egy háztartásra jutó 

személyek száma 

Bakonybél 535 19,1 32,9 21,5 19,8 5,0 1,7 0,0 2,64 
Bakonynána 363 26,2 22,6 17,1 20,9 9,4 2,5 1,4 2,78 
Bakonyoszlop 190 23,2 35,3 14,7 16,3 6,8 2,6 1,1 2,61 
Bakonyszentkirály 326 19,0 29,1 17,8 20,9 9,5 3,1 0,6 2,84 
Borzavár 305 28,2 29,5 13,4 17,4 9,2 1,6 0,7 2,57 
Csesznek 190 25,8 21,1 16,3 15,3 14,7 5,3 1,6 2,96 
Csetény 684 17,3 25,6 20,2 21,1 10,2 2,6 3,1 3,05 
Dudar 573 20,4 29,3 14,3 18,3 12,0 3,3 2,3 2,92 
Eplény 159 17,0 29,6 13,8 26,4 10,1 1,9 1,3 2,95 
Jásd 320 29,7 22,2 16,6 23,8 5,9 1,3 0,6 2,61 
Lókút 183 27,9 32,2 10,9 13,1 10,9 3,3 1,6 2,66 
Nagyesztergár 377 15,1 23,9 16,7 23,3 13,8 4,8 2,4 3,22 
Olaszfalu 394 21,1 28,9 19,0 20,3 6,3 3,0 1,3 2,77 
Pénzesgyőr 136 25,0 33,1 11,8 19,1 7,4 2,2 1,4 2,64 
Porva 166 20,5 29,5 10,2 18,7 13,9 3,6 3,6 3,02 
Szápár 192 22,9 27,1 17,7 14,6 13,0 4,2 0,5 2,83 
Zirc 2571 18,4 27,3 22,4 20,7 8,5 2,1 0,4 2,82 
Térség 7664 20,5 27,7 18,7 20,1 9,2 2,6 1,2 2,90 
Veszprém megye 136 245 2,37 28,1 20,3 18,1 6,7 2,1 1,0 2,67 

Forrás: KSH 2001 alapján saját számítás. 
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3. INFRASTRUKTÚRA ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 

3.1. Az ivóvíz- és szennyvízhálózat, csapadékvíz elvezetés 

Az ivóvízhálózat már korábban kiépült, míg a szennyvízhálózat adatai az elmúlt évek során 
látványosan javultak a térségben (15. 16. ábra).  

Még tapasztalható az ivóvízhálózat (bekötött lakások aránya) bővülése. Az országos 
átlagnál lényegesen alacsonyabb a vízfelhasználás, az országos átlagos fogyasztásnak 
mintegy kétharmada jut a térségben egy lakosra, de az országos trendekkel szemben az 
elmúlt időszakban a vízfogyasztás növekedést mutat (10. táblázat). A nem lakossági 
fogyasztók (ipar, mezőgazdaság, intézmények) vízigénye lényegesen kisebb, mint a megyei 
átlag. A szolgáltatott víz háromnegyedét a háztartások használják fel. A falusi térségekben 
még mindig jellemző a helyi vízkivételi lehetőségek felhasználása, és ez a szokás csökkenti 
a térségi vízfelhasználási átlagot 

Szinte valamennyi településen kiépült, vagy építés alatt van a szennyvízhálózat. 1996-ig 
csak Zirc rendelkezett szennyvíz elvezető hálózattal, majd 1996-ra Eplényben, aztán sorban 
a többi községben is elkészült a csatorna (11. táblázat). A szennyvízcsatorna kiépítése csak 
Jásd, Lókút és Pénzesgyőr településen késik. Mivel a környező települések már kiépítették 
hálózatukat, a jelenlegi támogatási rendszerben a további fejlesztés problémát jelent.  

15. ábra: A szennyvízcsatorna-hálózat hosszának változása a térségben, a megyében, a 
régióban és az országban 1996 és 2002 között. 1996=100% 
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Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés. 
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A hálózat kiépítésének leglátványosabb része, hogy az elmúlt években a csatornázás hossza 
több mint háromszorosát, míg a szennyvízcsatornába bekötött lakások aránya 2002-re az 
1997. évi adat majdnem háromszorosát érte el. Ezzel messze meghaladta az országos és 
megyei átlagokat. Jelentős mértékben csökkent tehát a közműolló (12. táblázat). Egy ilyen, 
környezeti szempontból érzékeny térségben ez jelentős eredménynek számít. Ha a 
szolgáltatott víz és a csatornában elvezetett szennyvíz különbségét vizsgáljuk, akkor azt 
tapasztaljuk, hogy a kilencvenes évek elején még az olló 90% felett nyílt, tehát a szinte 
mindenhova bevezetett ivóvízhálózat mellett Zirc kivételével szennyvízelvezetés és tisztítás 
nem volt. 2002-re ez a mutató 28%-ra csökkent, ami megfelel a megyei átlagnak. 

16. ábra: Az adott évben az új építésű szennyvízcsatorna-hálózat hossza 
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Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés. 

Az összegyűjtött szennyvíz tisztításra kerül, gyakorlatilag teljes mértékben. Legkorábban 
Zirc csatornázása történt meg, már az 1990-es évek elejétől működik a hálózat. A 
szennyvíztisztító kapacitása az 1997-es fejlesztésnek köszönhetően megnőtt, és ezzel 
teljesíti a környezetvédelmi hatóságok és a település igényeit. Ma már működik 
szennyvíztisztító Bakonybélben, Borzaváron, Dudaron, Eplényben, Szápáron is. A térség 
együttes kapacitása 2710 m3/nap. Jelenleg ennek kihasználtsága (a közcsatornán elvezetett 
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szennyvizet figyelembe véve 1966 m3/nap) alig haladja meg a 70%-ot. Ezt a kapacitást a 
dudari és a zirci tisztító jelentős bővítésével sikerült elérni. Figyelembe véve, hogy még 
három településnek kell befejezni a szennyvízhálózatát, illetve a már csatornázott 
településeken sem teljes a lakossági rákötés, azt mondhatjuk, hogy középtávon időszerű lesz 
egy újabb bővítés. A jelenlegi kapacitás a növekvő lakossági használatot, valamint újabb 
gazdasági egységek megtelepülését már nehezen bírja el, különösen, ha az átlagok mellett a 
szezonális változásokra is gondolunk. 

Problémát jelenthet a szennyvíz tisztítása után visszamaradt iszap elhelyezése. Ez részben a 
kommunális szennyvizeket, részben az élelmiszeripar által kibocsátott magas szervesanyag 
tartalmú szennyvizeket érinti. A szennyvíz-iszap térségen kívül szállítása jelenleg költséges 
megoldás, a térségi kezelés megoldásra vár. 

A lehullott csapadék elvezetése a térség komoly problémája. A kilencvenes évek végén 
ugyan tapasztalható volt némi javulás, azonban így is mintegy 6 km zárt csapadékvíz 
elvezető csatorna épült a térségben, összesen hét településen. A feladat elhanyagolása 
országos szinten jellemző. A lezúduló csapadék jelentős károkat okozhat azokon a 
településeken, ahol a belterületek magas relief energiával rendelkeznek, térségünkben szinte 
valamennyi település ilyen domborzati adottságokkal jellemezhető.  
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10. táblázat: Az ivóvíz-szolgáltatás változása 1990 és 2002 között 

Egy lakosra jutó évi háztartási ivóvíz szolgáltatás m3 
Település/ 

területi szint 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Bakonybél 24,8 24,6 24,1 24,1 22,8 23,6 23,3 21,2 21,5 23,7 23,5 24,3 26,8 
Bakonynána 25,0 24,4 23,1 20,8 20,1 19,5 18,5 17,9 18,7 18,6 19,9 19,3 20,7 
Bakonyoszlop 0,0 0,0 0,0 7,7 13,4 13,7 15,3 13,0 13,6 12,8 14,4 14,2 17,8 
Bakonyszentkirály 0,0 0,0 0,0 9,6 15,7 17,6 18,4 16,8 17,7 14,6 18,9 19,4 21,3 
Borzavár 22,4 20,3 19,6 20,8 20,6 19,7 22,8 20,4 21,6 19,1 23,0 20,7 27,7 
Csesznek 0,0 0,0 0,0 10,1 15,8 17,9 19,5 17,1 18,8 16,1 20,6 19,8 20,9 
Csetény 26,1 22,1 22,4 25,0 21,2 20,9 19,8 18,4 18,5 19,3 19,1 20,2 22,1 
Dudar 129,7 130,4 128,6 127,2 123,3 19,8 19,7 17,8 18,7 19,3 20,7 22,4 23,5 
Eplény   24,9 24,2 23,5 22,8 23,5 23,0 23,2 24,6 25,1 25,5 30,1 
Jásd 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 17,9 15,0 15,6 16,7 18,3 18,9 18,0 19,4 
Lókút    17,8 16,8 18,1 16,2 16,5 17,2 17,9 20,2 20,0 23,8 
Nagyesztergár    15,3 15,2 15,7 16,3 14,9 15,5 16,2 18,1 18,2 20,5 
Olaszfalu    22,0 20,9 22,4 21,7 19,8 19,8 20,6 23,4 22,5 26,3 
Pénzesgyőr 1,9 15,8 16,2 17,7 16,8 17,7 17,0 19,3 18,7 18,5 19,8 21,2 25,0 
Porva 23,0 21,4 19,6 19,6 18,7 17,9 18,4 17,6 18,2 19,1 19,0 18,7 21,3 
Szápár 26,3 20,1 21,2 10,3 16,9 16,7 15,6 14,7 15,6 15,3 17,9 18,2 20,1 
Zirc 33,5 29,4 29,2 32,2 30,2 30,4 26,0 23,8 25,1 25,5 25,5 44,6 34,4 

Térség 33,8 31,5 31,1 31,3 30,9 23,1 21,5 19,9 20,7 21,0 22,0 28,5 26,8 
Megye 51,0 50,0 46,8 42,3 38,7 36,2 39,4 33,4 34,4 33,2 36,0 36,9 35,6 
Régió 52,4 48,1 45,7 41,5 37,2 35,5 35,0 32,5 32,7 32,5 34,6 34,4 34,5 
Ország 55,9 34,8 49,6 46,1 43,4 41,3 39,0 37,5 37,4 36,7 38,0 36,6 37,6 

Forrás: KSH adatok alapján saját számítások. 
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11. táblázat: Az ivóvíz- és szennyvíz rákötések arányának változása 1996 és 2002 között 

Ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások aránya Szennyvízhálózatba bekapcsolt lakások aránya 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Település/ 
területi szint 

% 
Bakonybél 93,3 93,3 93,5 94,2 94,6 101,2 100,0 0,0 0,0 63,3 69,6 71,0 83,6 84,7 
Bakonynána 96,8 96,1 95,6 95,3 95,8 101,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89,9 89,2 
Bakonyoszlop 99,0 98,1 97,7 97,2 97,2 101,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,0 99,0 
Bakonyszentkirály 99,7 100,0 100,5 100,8 101,3 102,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101,6 100,0 
Borzavár 101,8 99,4 98,8 100,9 101,2 101,2 100,0 0,0 0,0 0,0 62,9 64,0 79,6 79,4 
Csesznek 116,3 115,2 114,2 99,5 99,5 107,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108,3 100,0 
Csetény 97,6 97,5 97,5 97,4 98,1 100,6 100,0 0,0 0,0 0,0 62,5 83,4 91,5 91,5 
Dudar 92,3 91,5 91,3 91,7 92,0 103,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84,4 84,4 
Eplény 106,7 103,2 104,4 103,0 104,9 100,0 100,0 102,0 100,0 100,6 97,6 99,4 97,6 100,0 
Jásd 81,4 100,8 100,6 100,3 100,6 102,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Lókút 131,1 100,0 101,8 102,7 104,4 117,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Nagyesztergár 99,0 98,5 98,2 98,2 98,5 99,0 99,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97,5 97,5 
Olaszfalu 89,3 89,1 88,7 88,9 91,1 96,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104,6 100,0 
Pénzesgyőr 96,4 96,4 95,8 96,4 98,2 112,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Porva 84,5 82,7 81,4 81,9 81,9 94,6 100,0 0,0 0,0 0,0 66,5 67,0 78,9 78,9 
Szápár 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 101,0 100,0 0,0 0,0 0,0 65,7 77,8 92,3 93,3 
Zirc 83,6 83,9 83,8 83,7 84,0 85,1 100,0 106,5 78,8 78,7 81,6 82,5 86,6 86,5 

Térség 92,8 92,5 92,4 92,2 92,7 96,5 100,0 37,3 28,1 32,4 44,7 47,2 82,1 81,7 
Megye 96,7 96,5 96,6 96,9 98,0 100,6 98,7 44,1 45,8 48,1 50,7 52,5 59,8 62,6 
Régió 94,0 94,3 94,8 95,5 96,4 96,9 96,3 45,4 47,1 48,9 51,9 55,4 59,6 62,2 
Ország 90,4 90,6 91,1 91,4 92,4 92,9 93,0 44,9 46,0 47,6 49,1 51,2 53,5 56,0 

Forrás: KSH adatok alapján saját számítások. 
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12. táblázat: A közműolló változása 1990 és 2002 között 

Közműolló a szolgáltatott és elvezetett víz mennyisége alapján (%) 
Település/ 

területi szint 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Bakonybél 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 32,8 16,0 17,8 4,9 11,2 
Bakonynána 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 31,2 
Bakonyoszlop 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 40,3 
Bakonyszentkirály - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 19,6 
Borzavár 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 91,4 69,1 64,8 66,9 
Csesznek - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 33,1 
Csetény 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 88,1 23,4 8,6 7,7 
Dudar 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 63,0 31,6 
Eplény - - 100,0 100,0 100,0 87,0 18,8 17,5 25,0 26,8 19,9 13,4 27,4 
Jásd - - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Lókút - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Nagyesztergár - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 31,1 
Olaszfalu - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 44,6 
Pénzesgyőr 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Porva 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 76,0 41,0 31,5 32,4 
Szápár 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 85,1 26,5 17,4 16,4 
Zirc 81,2 78,4 76,9 65,2 57,8 51,1 41,3 56,0 30,1 19,4 10,6 8,3 16,4 

Térség 90,4 89,4 88,5 86,1 84,5 77,3 72,7 78,8 63,1 54,0 43,7 13,6 28,3 
Megye 34,1 32,8 31,5 37,3 35,3 35,2 35,3 22,2 28,9 27,3 30,9 31,3 28,4 

Forrás: KSH adatok alapján saját számítások. 
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3.2. Lakásállomány 

A térség lakásállománya 8000 lakás körül mozog (13. táblázat). A 100 lakosra jutó lakások 
száma viszonylag magas, azonban ez, főleg a kisebb falvakban az elöregedésnek 
köszönhető, sok az egyedülálló idős ember (9. táblázat). Ugyanakkor az országos 
tendenciából is látszik, hogy a családok csökkenő létszáma miatt, valamint az általános 
népességcsökkenés miatt növekszik az egy lakásra jutó lakosok száma (14. táblázat).  

17. ábra: A lakásállomány változása 1990 és 2002 között (1990=100%) 
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Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés. 

Fontos jellegzetessége a térségnek, hogy bizonyos településeken magas a nem lakott 
ingatlanok aránya (16. táblázat). Ez meghaladhatja a 10%-ot is. Különösen igaz ez a 
periférikusabb elhelyezkedésű településekre. Az elhalt idősek házaiba már nem települtek 
vissza a korábban elköltözött fiatalok. Sok esetben a tulajdoni viszonyok is rendezetlenek, 
ezért problémát jelenthet az örökösök megtalálása, a kisajátítás, értékesítés stb. Sok 
elhagyott ház ugyanakkor új funkciót is talált: a megyében, s a térségben is, országos 
összehasonlításban magas azon lakóházak aránya, amelyeket üdülési céllal hasznosítanak 
tovább. A kellemes természeti környezet csak egy a magyarázatok sorában. Másrészt 
tapasztalható a német nyelvű külföldiek házvásárlása. Közülük sokan, vagy őseik a 
térségből kerültek el a kitelepítések vagy a kivándorlások során. 

A lakásnagyság szerinti megoszlás (15. táblázat) magasabb színvonalat jelez, mint az 
országos és megyei átlag, a nagy alapterületű lakások aránya több mint 30%. Nyilván, 
vidéki térség lévén a lakások átlagos területe nagyobb, mint a városokban. 
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A kilencvenes években a lakások számának bővülése lényegesen gyorsabb volt, mint a 
megyében vagy az országban (17. ábra és13. táblázat). Az ezredfordulóra ez a tendencia 
megállt. Érdekes, hogy az országos adatokkal szemben a térségben az épített lakások száma 
ekkor kevesebb, mint korábban.  Ez a jelenség annál is különösebb, mivel jelentős 
bevándorlás tapasztalható több településen is a térségben (lásd a demográfiai elemzést). 
Valószínűleg az idősebb házak vásárlására terelődött a hangsúly. Az önkormányzatok az 
utóbbi években készítették el a rendezési terveiket. A legtöbb helyen a tervekben szerepel 
lakótelek-kialakítás, így az építkezések ismételt növekedése várható. 
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13. táblázat: A lakásállomány változása 1990 és 2002 között, településenként 

Lakásállomány (db) 
Település/ 

területi szint 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Bakonybél 544 545 551 553 558 563 567 570 572 573 573 566 567 
Bakonynána 353 364 365 369 371 373 376 380 383 384 384 378 381 
Bakonyoszlop 197 201 204 205 206 208 210 212 213 214 214 210 210 
Bakonyszentkirály 351 356 362 365 367 371 371 371 375 376 376 372 372 
Borzavár 328 329 333 333 334 335 337 339 342 342 342 338 339 
Csesznek 205 208 212 212 214 216 215 217 219 220 220 206 206 
Csetény 642 647 651 660 662 675 679 681 682 686 686 683 685 
Dudar 609 616 618 621 622 625 626 636 640 641 641 623 623 
Eplény - - - 145 141 146 150 157 159 164 164 167 167 
Jásd 350 349 351 355 355 353 354 356 358 359 359 353 354 
Lókút - - - 317 220 224 225 225 225 225 225 191 191 
Nagyesztergár - - - 377 381 383 385 388 389 391 391 396 396 
Olaszfalu - - - 364 368 371 374 376 380 380 380 373 373 
Pénzesgyőr 156 157 160 162 165 166 166 166 167 167 167 149 149 
Porva 160 164 169 170 173 177 181 185 188 188 188 185 185 
Szápár 189 191 194 194 194 193 196 198 198 198 198 195 195 
Zirc 3546 3662 3574 3276 2653 2676 2697 2713 2718 2726 2726 2596 2599 

Térség 7630 7789 7889 7945 7984 8055 8109 8170 8208 8234 8234 7981 7992 
Megye 138 380 139 636 139 561 140 408 141 137 141 941 142 714 143 592 144 321 144 401 144 401 141 989 143 277 
Régió 406 212 409 294 410 607 412 571 414 426 416 343 418 300 420 190 421 689 422 495 422 495 423 100 425 801 

Ország 
3 889 

624 
3 917 

317
3 938 

584
3 954 

934
3 970 

813
3 989 

108
4 010 

781
4 031 

953
4 047 

813
4 061 

279
4 061 

279
4 076 

640 
4 104 

019 
Forrás: KSH adatok alapján saját számítások. 
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14. táblázat: A 100 lakosra jutó lakások számának változása 1990 és 2002 között, településenként 

100 lakosra jutó lakások száma (db) 
Település/ 

területi szint 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Bakonybél 35,2 35,7 37,0 38,1 37,2 38,1 38,6 39,0 38,6 39,2 38,5 38,7 39,2 
Bakonynána 36,5 37,8 37,9 37,9 37,8 38,0 38,0 39,1 39,6 38,9 37,8 36,0 35,9 
Bakonyoszlop 35,6 36,8 36,4 36,8 35,9 37,6 38,6 37,7 37,2 40,9 37,5 36,4 37,7 
Bakonyszentkirály 38,4 39,1 39,8 40,7 38,9 39,4 40,1 40,2 40,0 38,6 38,9 39,9 40,6 
Borzavár 39,3 39,6 41,3 41,2 41,7 42,1 42,8 43,5 44,5 44,4 42,7 42,5 42,8 
Csesznek 35,0 36,1 37,9 37,6 37,1 38,6 38,5 37,8 38,6 39,8 39,1 35,5 35,0 
Csetény 33,2 33,8 33,5 34,0 32,2 32,8 32,6 32,7 32,5 32,9 32,8 32,9 33,1 
Dudar 35,0 35,2 35,3 35,8 34,9 35,2 35,3 35,8 36,3 36,2 37,1 36,3 36,1 
Eplény   34,4 34,4 34,2 33,6 34,6 36,5 36,5 35,3 35,1 34,6 34,2 
Jásd 43,0 44,0 44,5 46,3 44,4 44,4 45,3 44,5 46,6 47,1 42,8 42,2 42,2 
Lókút    52,1 37,7 38,2 38,9 40,0 42,6 40,8 42,4 36,3 35,8 
Nagyesztergár    30,5 30,5 31,3 31,7 32,1 32,0 31,9 32,0 32,2 31,7 
Olaszfalu    32,3 32,3 33,0 33,5 33,4 33,8 33,1 34,2 33,3 33,4 
Pénzesgyőr 42,9 42,1 41,8 42,2 41,9 43,1 44,1 44,4 46,6 46,8 46,6 41,0 40,5 
Porva 34,1 35,0 35,2 35,9 35,9 35,7 35,8 38,3 38,5 39,1 37,7 35,6 36,5 
Szápár 33,2 33,1 33,7 35,1 34,1 34,2 34,7 35,9 35,9 35,6 36,2 35,6 34,6 
Zirc 32,5 33,7 34,4 43,7 35,4 35,8 36,6 37,2 37,6 38,0 36,4 34,9 35,1 

Térség 34,4 35,3 35,8 36,2 35,8 36,2 36,7 37,2 37,6 37,7 36,9 35,8 36,0 
Megye 36,3 36,6 36,9 37,2 37,3 37,5 37,8 38,2 38,5 38,8 38,4 37,9 38,3 
Régió 36,3 36,6 36,9 37,1 37,1 37,3 37,6 37,7 37,9 38,2 37,7 37,8 38,1 
Ország 37,6 37,9 38,2 38,5 38,8 39,1 39,4 39,8 40,1 40,4 39,8 40,1 40,5 

Forrás: KSH adatok alapján saját számítások. 
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15. táblázat: A lakásállomány nagyság szerinti megoszlása 2001-ben, településenként 

A lakásállomány megoszlása alapterület szerint 2001-ben (m2) 

–29 30–39 40–49 50–59 60–79 80–99 100– Település/ 
területi szint 

% 
Bakonybél 0,5 1,1 2,5 7,1 22,6 33,9 32,3 
Bakonynána 0 1,3 5,0 5,6 25,4 33,9 28,8 
Bakonyoszlop 0,5 1,9 2,9 8,6 31,9 26,7 27,6 
Bakonyszentkirály 0,5 0,8 2,7 4,9 26,7 29,1 35,3 
Borzavár 0 2,1 4,1 8,0 34,6 34,0 17,2 
Csesznek 0 1,0 3,4 7,3 13,1 34,5 40,8 
Csetény 0,4 1,2 2,8 6,4 19,2 29,0 41,0 
Dudar 0,2 1,0 7,5 15,6 24,2 28,3 23,3 
Eplény 0 1,8 0,0 7,8 37,1 28,1 25,1 
Jásd 0 0,6 4,5 9,9 27,2 27,8 30,0 
Lókút 0,5 2,1 6,8 16,8 28,8 24,1 20,9 
Nagyesztergár 0 0,3 3,5 4,3 23,7 28,5 39,6 
Olaszfalu 0,5 0,0 7,2 7,0 20,4 31,6 33,2 
Pénzesgyőr 0 0,7 3,4 6,7 21,5 35,6 32,2 
Porva 0 1,6 4,9 7,0 22,2 29,2 35,1 
Szápár 0,5 3,6 7,2 10,8 24,6 29,7 23,6 
Zirc 1,2 4,1 4,6 13,1 26,1 21,9 29,0 

Térség 0,6 2,1 4,4 9,8 25,0 27,6 30,4 
Megye 1,8 4,6 9,2 18,5 23,5 20,4 22,1 
Régió 1,4 5,0 9,9 22,6 21,2 19,1 20,8 
Ország 2,6 6,5 9,5 18,7 23,1 19,2 20,5 

Forrás: KSH adatok alapján saját számítások. 
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16. táblázat: A lakásállomány használat szerinti megoszlása 2001-ben, településenként 

A lakásállomány megoszlása használat szerint 
2001-ben 

Lakott Nem lakott Üdülésre 
használt 

Település/ 
területi szint 

% 
Bakonybél 92,9 4,8 2,3 
Bakonynána 94,2 2,4 3,2 
Bakonyoszlop 85,7 14,3 0,0 
Bakonyszentkirály 86,8 12,4 0,8 
Borzavár 87,9 11,2 0,3 
Csesznek 87,4 8,3 4,4 
Csetény 97,4 2,5 0,0 
Dudar 88,7 8,8 1,9 
Eplény 95,2 4,2 0,6 
Jásd 86,7 13 0,3 
Lókút 96,3 3,2 0,5 
Nagyesztergár 93,7 6,1 0,0 
Olaszfalu 96,0 3,2 0,3 
Pénzesgyőr 89,3 9,4 1,3 
Porva 83,8 11,9 3,8 
Szápár 95,9 4,1 0,0 
Zirc 95,9 3,1 0,0 

Térség 93,0 5,7 0,8 
Megye 92,7 6,2 0,8 
Régió 93,8 5,4 0,5 
Ország 91,6 7,4 0,4 

Forrás: KSH adatok alapján saját számítások. 
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17. táblázat: A lakásépítések alakulása településenként 1990 és 2002 között 

1000 lakosra jutó épített lakások száma (db) 
Település/ 

területi szint 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Bakonybél 4,5 5,9 4,0 1,4 3,3 3,4 2,7 2,1 1,4 0,7   0,7 
Bakonynána 6,2 11,4 1,0 4,1 2,0 2,0 3,0 4,1 3,1 1,0   2,8 
Bakonyoszlop 9,0 7,3 5,4 1,8 1,7 3,6 3,7 3,6 1,7 1,9    
Bakonyszentkirály 7,7 5,5 6,6 3,3 2,1 4,2 0,0  4,3 1,0 1,0 1,1  
Borzavár 14,4 2,4 5,0 0,0 1,2 1,3 2,5 2,6 3,9    1,3 
Csesznek 1,7 5,2 7,2 0,0 3,5 3,6 0,0 5,2 3,5 1,8 1,8   
Csetény 1,6 5,2 2,1 5,1 1,5 6,8 2,4 2,9 0,5 1,9 0,5  1,0 
Dudar 4,0 4,0 1,7 1,7 1,1 1,7 0,6 5,6 2,3 0,6 0,6   
Eplény   4,7 0,0 0,0 11,5 9,2 16,3 4,6 10,8 2,1 4,1  
Jásd 1,2 3,8 2,5 5,2 2,5 0,0 1,3 2,5 2,6 1,3 1,2  1,2 
Lókút    0,0 1,7 6,8 1,7       
Nagyesztergár    3,3 1,6 1,6 1,6 2,5 0,8 1,6 0,8   
Olaszfalu    3,6 2,6 2,7 2,7 1,8 3,6     
Pénzesgyőr 8,2 5,4 7,8 5,2 7,6 2,6 0,0  2,8     
Porva 10,7 8,5 10,4 2,1 6,2 8,1 9,9 8,3 10,2   1,9  
Szápár 7,0 3,5 5,2 0,0 0,0 0,0 5,3 3,6      
Zirc 5,5 10,7 5,4 3,1 2,0 3,1 2,9 2,6 1,2 1,1 0,8 2,3 0,4 

Térség 5,4 8,1 4,6 2,8 2,1 3,4 2,6 3,1 2,0 1,2 0,6 0,9 0,5 
Megye 5,2 3,7 3,1 2,5 2,3 2,6 2,4 2,7 2,1 1,4 1,9 2,3 3,7 
Régió 4,2 3,0 2,5 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 1,7 1,3 1,7 2,4 2,7 
Ország 4,2 3,2 2,5 2,0 2,0 2,4 2,8 2,8 2,0 1,9 2,1 2,8 3,1 

Forrás: KSH adatok alapján saját számítások. 
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3.3. Gázellátás 

A térség viszonylag későn kapcsolódott be a gázhálózat kiépítésébe, ha az ország más 
térségeivel hasonlítjuk össze (18. táblázat és 18.ábra). Először Zircen épült meg a hálózat 
1997-ben, majd Eplényben, Olaszfaluban és Nagyesztergáron. 2002-ben 86,5 km 
gázvezeték működött a településeken. 2003 és 2004 során is több településen van 
folyamatban a kiépítés (Dudar, Lókút). A gázhálózat bővülésének üteme a megyei átlag 
alatt maradt a kilencvenes évek második felében. A gáz bevezetésének fontossága elmaradt 
a szennyvízhálózat kiépítése mögött. Így az önkormányzatok, a lakosság terhelhetőségét is 
figyelembe véve, hátrébb sorolták. Bár 2003 és 2004 évekről adatok még nem állnak 
rendelkezésre, de vélhetően a fejlesztés egy újabb lendületet vett, s a térség növekedési 
mutatói a megyei szint fölé kerülnek. 

18. ábra: A gázhálózat hosszának változása 1997 és 2002 között 
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Forrás: KSH adatok alapján saját számítások. 

A gázhálózatra kisebb arányban kötöttek rá a lakosok. A térségben viszonylag olcsó a 
tűzifa, így sokan inkább azt a fűtési módot választják (18. táblázat). A terveket figyelembe 
véve az évtized végére teljes mértékben kiépül a gázhálózat. 
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18. táblázat: A gázfogyasztó háztartások arányának változása 

A gázfogyasztó háztartások aránya 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 Település/ 

terület egység 
% 

Eplény 0,0 35,8 39,0 46,3 49,7 55,1 
Nagyesztergár 0,0 0,0 0,0 0,0 22,5 31,3 
Olaszfalu 0,0 35,0 46,3 48,9 52,0 56,6 
Zirc 20,3 29,1 37,3 42,3 49,2 52,5 
Térség* 6,7 12,0 15,3 17,2 20,6 22,4 
Megye* 40,2 43,2 46,8 51,3 55,7 57,6 
Régió* 51,5 53,5 55,9 58,5 60,8 62,4 
Ország* 64,0 65,8 67,6 69,5 71,1 72,4 
*= A teljes lakásállomány arányában! 
Forrás: KSH adatok alapján saját számítások. 

A gázfogyasztás adataiból látható, hogy a nem lakossági felhasználás jelentős mértékben 
csak Zircen valósul meg. Itt a szolgáltatott gáznak csak mintegy 38%-át használják fel a 
háztartások, míg a többit az intézmények, s a gazdasági szervezetek használják el. A többi 
településen, ahova 2002-ig bevezették a vezetékes gázt, a fogyasztás döntő hányada – 80%-
körül – a háztartásokban valósul meg (19. táblázat). 

19. táblázat: A szolgáltatott gáz mennyisége és a háztartások felhasználása 2002-ben 

Az összes szolgáltatott 
vezetékes gáz mennyisége  

Az összes szolgáltatott gáz 
mennyiségéből a háztartások 

részére szolgáltatott gáz 
aránya 

Település/ 
terület egység 

1000 m3 % 
Eplény 198 85,4 
Nagyesztergár 192 81,3 
Olaszfalu 403 77,9 
Zirc 6136 38,3 
Térség* 6929 43,2 
Megye* 337 170 31,6 
Régió* 1 077 961 36,0 
Ország* 9 191 704 43,0 

Forrás: KSH adatok alapján saját számítások. 

A gazdaságfejlesztés szempontjából lényeges a gázhálózat fejlesztése. A térség 
hagyományos ágazatai, a faipar és az élelmiszeripar jelentős hőigénnyel rendelkezik 
(tevékenységtől függően), így a drágább megoldások (tartályos gáz, olaj vagy elektromos 
fűtés) nem megfelelő számukra. 

A gázhálózat fejlesztése környezetvédelmi szempontból is ajánlatos. Ahol szén- vagy kőolaj 
tüzelést vált ki, ott hozzájárul a légszennyezés csökkentéséhez. Ebből a szempontból a 
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térség a országos átlag alatt marad. Ha megvizsgáljuk azoknak a településeknek a 
lakásállományát, ahol már be van vezetve a vezetékes gáz, akkor a térségben az ezen 
településeken található lakások alig több mint fele használja fűtésre ezt az energiahordozót 
(20. táblázat). 

20. táblázat: A vezetékes gázzal ellátott települések lakásaiból a gázfűtésre áttért lakások 
aránya 2002-ben 

A vezetékes gázzal ellátott településeken 
Terület egység Lakásállomány 

(db) 
Gázzal fűtött 

lakások száma (db)
Gázzal fűtött 

lakások aránya (%)
Ország 4 039 894 2 435 768 60,3 
Régió 419 007 221 516 52,9 
Megye 137 006 73 221 53,4 
Térség 3535 1792 50,7 

Forrás: KSH adatok alapján saját számítások. 
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3.4. Közlekedés 

3.4.1. Megközelíthetőség 
A térség jelentős közlekedési tengelyek között helyezkedik el. A két nagy közlekedési 
korridor, az M1-es autópálya, illetve az 1. számú vasúti fővonal, valamint az M7 autópálya, 
és a vasúti fővonal ollószerűen fogja közre a területet. A közúthálózat fejlesztési tervekben 
2015-ig megvalósíthatóan szerepel a 8. számú főközlekedési út gyorsforgalmi úttá 
fejlesztése (19. ábra). Így lényegesen közelebb kerül a térséghez a gyorsforgalmi hálózat. 
Ennek az elemnek a megépítése kiváló összeköttetést jelentene az Alföld és Ausztria 
irányába egyaránt. Tehát a távolsági közlekedés gyorsforgalmi feltételei már ma is 
használhatók, a hálózat tervezett fejlesztésével pedig kimondottan jó földrajzi pozícióba 
kerül a térség. 

19. ábra: A gyorsforgalmi úthálózat javasolt terve 2015-ig 

 
Forrás: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. 

Más a helyzet az időbeli megközelíthetőséggel. A gyorsforgalmi hálózat (8. sz út, ill. M7) 
ma Zircről és Eplényből közelíthető meg 30 percen belül. Ez az érték rendkívül fontos a 
gazdaságfejlesztés szempontjából, mivel ezen a határon belül érezhető a gyorsforgalmi utak 
telepítő hatása. A hálózat kibővülésével az időbeli megközelíthetőség nem javul a térség 
nagy része számára, tehát a települések továbbra is a 30 perces határon kívül maradnak (20. 
ábra). Ennek fő oka, hogy a térségen belüli közúti közlekedési hálózat elavult, hiányoznak 
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átkötő elemek, a domborzat és a közutak jellege csak lassú haladást tesz lehetővé. A 82. sz. 
másodrendű főközlekedési út fejlesztése nem várható. Ez alól kivétel a zirci elkerülő 
szakasz tervezett építése, ami némiképp javít a Zirctől keletre elhelyezkedő települések 
közúti megközelíthetőségén. A helyzet további javulása nem várható, mivel a dunántúli 
észak–déli irányú forgalom számára a 81. sz. út előnyösebb, részben a domborzati 
adottságok (Móri-árok), részben a már elkészült település-elkerülő szakaszok miatt, ráadásul 
az út végpontja (Székesfehérvár) gazdaságilag erősebb, nagyobb befolyással bíró centrum, 
mint Veszprém. 

20. ábra: A jelenlegi és a kiépítendő gyorsforgalmi úthálózat 15 és 30 perces vonzáskörzete 

 
Forrás: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. 

Győrtől számítva lényegesen rosszabb a helyzet, mivel az 50 kilométeres távolság mellett 
egy kapaszkodó sáv nélküli szerpentin is megnehezíti az eljutást. Ez sajnos a péri repülőtér 
és a gönyűi kikötő elérhetőségét is nagymértékben rontja, mindegyik a félórás távolságon 
kívül esik. 

A távlati regionális tervek között szerepel a Sárvár–Pápa–Kisbér horizontális dunántúli 
közúti tengely fejlesztése. A térség szempontjából ennek az M1 autópálya elérhetőségének 
javításában lehet szerepe. 



A Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége társadalmi-gazdasági operatív fejlesztési programja 

© MTA RKK NYUTI 2004 

57

3.4.2. A térségen belüli közúti közlekedési hálózat 
A térségen egy másodrendű közlekedési tengely halad át, a 82. számú másodrendű 
főközlekedési út. A domborzati adottságoknak megfelelően ez a Veszprém–Zirc–Győr 
irányt követi (1. ábra 11. oldal).  

A 82. számú út két forgalmi nyomsávos másodrendű közút. A domborzati adottságok 
ellenére sehol nem rendelkezik harmadik (kapaszkodó) sávval, bár az nagymértékben 
javíthatná a közlekedés gyorsaságát és biztonságát. Jelentős fejlesztése a tervekben nem 
szerepel, csupán a már említett zirci elkerülő építése valósulhat meg 2010-ig. 

Érdekessége az útnak, hogy ha az átlagos terhelését vizsgáljuk (a GKM Közúti Főosztály 
adatai szerint), nem találhatunk kiugró értékeket. Ezzel szemben az éven belüli, szezonális 
változások jelentősek. Főleg nyári időszakban, a balatoni vendégek forgalma hatalmas 
terhelést jelent az út számára. Saját mérések szerint ekkor az egy irányba haladó 
gépjárművek száma elérheti a percenkénti 22–25 gépjárműt is! Minthogy ekkor a forgalom 
többsége tranzit, sőt nemzetközi jellegű, ezek az értékek az útvonal teljes hosszában 
érvényesek. Figyelembe véve az út adottságait és kapacitását, az út nem elégíti ki a 
biztonságos közlekedés alapvető követelményeit, s a forgalom is nagymértékben lelassul.  

A térséget nyugat–keleti irányban keresztezi a Pápa–Zirc–Dudar–Mór tengely is. Ennek 
jelentősége kisebb, minősége rosszabb, mint a fent említett 82. számú úté. Jelentősége főleg 
az autóbusz közlekedésben, valamint a térség keleti felének megközelíthetőségében áll. Így 
Mór irányából Dudar, Csetény, Szápár, Jásd érhető el fél órán belül. 

A településközi utak állapota sajnos sok kívánni valót hagy maga után a településeken kívül, 
illetve a településeket átszelő szakaszokon (különösen Nagyesztergár esetében). Több út 
van, amely alig haladja meg az egy sáv szélességet, s a burkolatok sok helyütt még a 
hetvenes, nyolcvanas évekből származnak, s azóta nem kerültek teljes felújításra. A 
minőség és szélesség javítása mellett a hálózat is kiegészítésre szorul. Több zsákfalu is 
található a térségben: Jásd, Lókút, Porva. Bár létezik több irányú kivezetése, de lényegét 
tekintve ide sorolhatjuk még Bakonynánát és Borzavárt is. Bár elindult a zsáktelepülések 
feloldására irányuló országos program, de ezek a települések a középtávú tervekben nem 
számíthatnak fejlesztésre. Jelentős eredmény, hogy Lókút és Hárskút között önkormányzati 
összefogással megépült egy átkötő út. Ez azonban egy nyomsávos út, s a fenntartása is 
jelentős terhet ró az önkormányzatokra. Lókút közvetlen bekötése a 82. számú útba nagy 
mértékben javítaná a térség nyugati részének közlekedését. Hiányzó elem még Jásd közúti 
bekapcsolása a térség hálózatába. Ez megvalósítható lenne új út építésével Csetényen 
keresztül, vagy a dudari bánya egyik üzemi útján keresztül (Peremi akna), ami javításokkal, 
illetve egy kb. 2 km szakasz kiépítésével és burkolásával járna. Ez utóbbinak már léteznek 
az engedélyezési tervei, s a KPM partner a megvalósításban. Az út önkormányzati 
tulajdonú, Jásd, Bakonynána és Dudar területét érinti. Porva távlati tervei között szerepel a 
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Bakonyszentlászló felé való összeköttetés megteremtése. Jelenleg erdei üzemi utak léteznek 
ebbe az irányba, de ezek minőségükben nem elégítik ki a közút követelményeit, s 
közforgalom céljára nem nyitottak. Egy ilyen összeköttetés Porva, Borzavár számára Győr 
és Pápa elérhetőségét javítaná. Porva további igénye, hogy a vasútállomásával meg tudja 
teremteni az összeköttetést. Létezik egy kavicsos út, amely Borzavár határából indul, s a 
vasútállomásig tart. Ennek rendbetétele esetén a két település egyaránt használhatná. 
Bakonynána esetében erdei úton megközelíthető Olaszfalu (Alsópere). Ezek az utak 
azonban nem szabvány méretűek és vonalvezetésűek, így pl. tömegközlekedés számára nem 
alkalmasak. 

A belterületi utak állapota változó. Ezen utak döntő hányada önkormányzati tulajdonban, 
illetve kezelésben van (21. táblázat). Van, ahol szinte valamennyi út burkolt (90–100%): 
Szápár, Csetény, Bakonybél, Nagyesztergár. Folyamatos karbantartásuk ró jelentős terheket 
a településekre. Így állapotuk van, ahol rendkívül leromlott, elsősorban Zircen. 
Nagyesztergár átvezető útjának állapota rossz. Ennek az útnak azonban nem az 
önkormányzat, hanem a Közútkezelő a kezelője (állami tulajdon), azonban az ígértekkel 
szemben jelenleg nincs forrás a felújítására. 

21. táblázat: Az önkormányzati utak hossza és kiépítettségük 

Település 

Belterül
et 

kiépített 
(km) 

Belterül
et 

kiépítetl
en (km) 

Belterül
et 

összese
n (km) 

Belterül
eti 

kiépített
ség (%) 

Külterül
et 

kiépített 
(km) 

Külterül
et 

kiépítetl
en (km)

Külterül
et 

összese
n (km) 

Külterül
eti 

kiépített
ség (%) 

Bel- és 
külterül

et 
összese
n (km) 

Bakonybél 6,3 0,5 6,8 93 0 0 0 0 6,8 
Bakonynána 4,9 6,8 11,7 42 0 0,6 0,6 0 12,3 
Bakonyoszlop 2,7 0,4 3,1 87 0,1 0 0,1 100 3,2 
Bakonyszentkirály 3,7 2,6 6,3 59 0 0,1 0,1 0 6,4 
Borzavár 3,8 3,3 7,1 54 0,7 0 0,7 100 7,8 
Csesznek 2,5 4,4 6,9 36 0 1,9 1,9 0 8,8 
Csetény 7,4 0,8 8,2 90 0 7,5 7,5 0 15,7 
Dudar 8,1 5,1 13,2 61 0,4 0 0,4 100 13,6 
Eplény 1,6 3,0 4,6 35 0,4 1,0 1,4 29 6,0 
Jásd 4,0 1,5 5,5 73 0 25,5 25,5 0 31,0 
Lókút 9,1 4,3 13,4 68 0 0 0 0 13,4 
Nagyesztergár 10,4 1,0 11,4 91 0 0 0 0 11,4 
Olaszfalu 27,8 7,2 35,0 79 0 0 0 0 35,0 
Pénzesgyőr 0,7 0,1 0,8 88 0 0 0 0 0,8 
Porva 1,5 1,5 3,0 50 0 0,9 0,9 0 3,9 
Szápár 3,2 0,0 3,2 100 0 3,9 3,9 0 7,1 
Zirc 26,7 6,5 33,2 80 0 6,0 6,0 0 39,2 

Forrás: GKM.  

A térség autóbusz közlekedése jónak mondható. A Győr–Veszprém, a Bakonybél–Zirc–
Dudar–Csetény–Szápár vonalon magas a járatszám. Azok a települések, amelyek 
valamelyik fővonal mellett helyezkednek el, viszonylag sok járattal rendelkeznek, s jó a 
tömegközlekedési összeköttetésük a távolabbi központokkal (Mór, Veszprém, Győr), illetve 
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a térség más településeivel. Vannak azonban forgalmi árnyékban lévő települések is. 
Számukra elsősorban a hétvégi közlekedés biztosítása jelent gondot (Jásd, Bakonynána, 
Porva, Bakonyoszlop). Több helyütt csak önkormányzati támogatással biztosítható egyes, 
kevésbé kihasznált, de szükséges járatok működtetése. Ezek a települések azonban közel 
esnek valamelyik fontosabb tengelyhez, így kombinált közlekedési lehetőségekkel, 
hatékonyabb forgalomszervezéssel jobban biztosítható lenne a tömegközlekedésük. A 
távolsági járatok mellett a helyközi autóbusz közlekedést a Bakony Volán biztosítja. 
Telephelye Dudaron van, míg a legfontosabb átszállópont Zircen. Korábban ezt az 
elhelyezkedést a térség gazdasági szerkezete indokolta. Ez mára megváltozott, várható az 
átalakítás. Zirc szempontjából problémát jelent az autóbusz pályaudvar elhelyezkedése. A 
Rákóczi tér jelentős részét elfoglalják a parkoló autóbuszok, s a buszpályaudvar sem nyújt 
megfelelő szolgáltatásokat, zirci lakossági kérdőívünkben felmerült pl. a WC hiánya. A 
megvalósítás előtt álló tervek szerint egy új tömegközlekedési terminál kerül kiépítésre a 
vasútállomás mellett, a MÁV területén. Ezzel párhuzamosan a belvárosi felszállóhely is 
megmaradna, de az autóbuszok itt parkolnak majd, s az autóbusz és vasút kapcsolat is 
javulhat. Az új elhelyezkedés egy komplex közlekedési csomópontot biztosíthatna (ehhez 
viszont a vasút személyszállító szerepének javulására lenne szükség). Új elhelyezése 
melletti érv, hogy a fejlesztendő ipari park a közelben van, így a munkába járást az új 
terminál megkönnyíti. 

21. ábra: A 100 lakosra jutó személygépkocsik számának változása (db) 
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Forrás: KSH adatok alapján saját számítások. 



I. kötet: Helyzetfeltárás 

© MTA RKK NYUTI 

60 

A térségben a személygépkocsi-ellátottság elmarad az országos adatok mellett (21. ábra és 
22. táblázat). Összesen mintegy 4800 db személygépkocsi volt a térségben 2002. végén, 
mintegy 900 darabbal több, mint egy évtizeddel korábban. Száz lakosra vetítve ez 
lényegesen kevesebb, mint a megyei vagy országos átlagok. A számszerű növekedés – 
hasonlóan az országos trendhez – azonban itt is megindult, de még mindig jóval átlag alatti 
az ellátottság. A közlekedés biztosítása érdekében tehát mindenképpen fejlesztendő a 
tömegközlekedés. Ez egyrészt az esélyegyenlőség miatt fontos, másrészt a térség 
környezetvédelmi igényei szempontjából hasznos lehet, ha a növekvő autóhasználat mellett 
a tömegközlekedés is megtartja részesedését az utazásokból. 

3.4.3. Vasút 
A térséget érintő 11. számú, Győr–Veszprém vasútvonal Magyarország egyik legszebb 
fekvésű vasútvonala. Megépítésekor jelentőségét az adta, hogy a bakonyi térség terményeit 
(fa, mezőgazdasági termények) Győrön keresztül kapcsolta be a nyugat felé tartó 
kereskedelembe. A Győr–Veszprém vasútvonal mellett létezik egy szárnyvonal, amely 
Zircről kiindulva Dudarig, a bánya telephelyéig tart. Az elmúlt években a vasútvonalat a 
kihasználatlansága miatt a megszűnés fenyegette. A teheráru szállítás fő igénybe vevője a 
dudari szénbánya volt, de ott az energetikai széntermelés megszűnt, a jelenlegi 
termékszerkezet nem igényel vasúti szállítást. A forgalom visszaesése, s a rossz állapotban 
lévő pálya felújítási költsége indokolta volna a megszüntetést. A bakonyoszlopi 
bauxittermelés, ill. szállítás növekedése (jelenleg napi 1000 tonna) azonban részben pótolta 
a szénszállítás elmaradásából származó kiesést. A bauxitbánya a dudari állomásnál rakja 
vagonra termékét. A várható további bányanyitásokkal ez a szállítási igény biztosítottnak 
látszik, a dudari mellékvonal is megőrzi a létjogosultságát. A pálya felújítása jelenleg 
folyamatban van, a Veszprém–Zirc szakasz 2002-ben elkészült, s 2003-ban a felújítás 
befejeződött Bakonyszentlászlóig. A fejlesztések után a vasút mintegy 15–20%-os árutonna 
növekedésre számít. Ez a felújítás 40 km/h átlagsebességet tesz lehetővé a pályán a vonatok 
számára. A bauxit szállításának fő iránya jelenleg a veszprémi irány. A felújítás után viszont 
Győr felé történik majd. Veszprém felé ugyanis két völgyhídon is keresztül vezet a pálya, s 
ezeken súlykorlátozás van érvényben, így a vagonok csökkentett terheléssel 
közlekedhetnek, ami megdrágítja a szállítást. A völgyhidak felújítása nem várható. 

A személyszállításban az ingázó forgalom nem számottevő. Mind Veszprém, mind Győr 
esetében a vasútállomás messze esik a munkahelyektől, tehát további átszállásra volna 
szükség. Ráadásul a menetidő (főleg Győr felé) rendkívül hosszú, a Zirc–Győr távolság 58 
km, a menetidő átlagosan 1 óra 40 perc, négy vonatpár létezik, a Zirc–Veszprém távolság 
vasúton 21 km, a menetidő 41 perc, szintén négy vonatpár létezik. Mindezek alapján 
érthető, hogy a rugalmasabb és gyorsabb autóbusz közlekedéssel szemben a vasút 
versenyhátrányban van. Jellemző inkább, hogy a Veszprémből továbbutazók használják a 
vasutat.  
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Jelentős viszont a kiránduló forgalom. A rendszerváltás óta ennek erősödése tapasztalható, 
mintegy 20%-kal emelkedett a kilencvenes évtizedben. A vasúti személyszállítás ezen a 
vonalon valószínűleg itt lenne versenyképes, hiszen Magyarország egyik legszebb vasúti 
pályája, ezt viszont a jelenlegi menetrend akadályozza, mivel a kora délelőtti órákban 
csupán Győr–Veszprémvarsány között közlekedik vonat, a Bakony kirándulóhelyei és Zirc 
ebből az irányból nem közelíthetők meg vasúton a kiránduló turizmus számára. A 
személyforgalom minőségi javítását szolgálta a zirci vasútállomás magas peronjainak 
megépítése 2002-ben. 
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22. táblázat: A személygépkocsi-állomány változása 1990 és 2002 között, településenként 

100 lakosra jutó személygépkocsi (db) 
Település/ 

területi szint 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Bakonybél 18,2 19,1 18,5 18,8 18,7 18,9 18,4 19,7 19,8 20,9 21,8 
Bakonynána 17,9 17,2 17 17,3 17,2 17,8 17,7 18,6 18,6 18,5 20,2 
Bakonyoszlop 14,3 14,2 14,6 14,5 14,3 13 13,1 13,8 12,5 12,3 13,3 
Bakonyszentkirály 21,2 21,3 20 20,2 19 18,9 18,1 17,2 19,2 20,7 23,6 
Borzavár 16 14,9 15,2 15,7 15,2 15,4 14,8 14,7 15,2 14,8 14,5 
Csesznek 19,5 20,6 19,9 20,4 20,8 20,6 20,1 21,2 20,5 20,7 24 
Csetény 17,5 17,6 17,4 17,5 17,9 17,6 18 18,5 19,6 20,8 22,5 
Dudar 15,5 15,7 15,8 15,9 16,2 15,9 16,4 16,2 18,5 19,4 20,6 
Eplény 15,6 15,2 17,2 16,6 13,8 11,9 13,3 12,7 13,3 15,1 17,6 
Jásd 15,5 16,4 16,8 15,5 17,1 17 18,4 19,3 18,4 19,7 20,9 
Lókút  8,9 10,1 10,1 10,4 9,8 10 9,1 10,7 10,8 11,4 
Nagyesztergár  11,5 12,8 11,6 11,7 11,4 12,2 13 14 15,2 16,2 
Olaszfalu  15,1 17,4 15,3 15,8 15,5 16,1 16,1 17,9 18,7 20,2 
Pénzesgyőr 16,7 15,9 14,5 15,1 16,2 15,2 15,1 16,2 15,6 16 19 
Porva 15 15,2 15,1 14,7 15,6 15,5 14,5 14,3 14,6 14,6 18,1 
Szápár 13,2 14,1 13,7 14,4 14 13,9 13,4 14,2 14,8 13,7 15,1 
Zirc 18,7 22,5 22,1 22,9 22,9 22,7 22,7 23,3 23,2 24,2 25,8 

Térség 17,8 18,3 18,3 18,4 18,4 18,2 18,3 18,7 19,3 20,1 21,6 
Megye 21,1 21,7 21,9 22,3 22 21,8 21,9 22,5 23,3 24,4 26 
Régió 20,3 20,8 21,4 21,6 21,4 21,7 21,5 22,1 22,9 24,2 25,8 
Ország 19,9 20,3 21,2 22 22,2 22,6 22 22,5 23,2 24,4 25,9 

Forrás: KSH adatok alapján saját számítások. 
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3.5. Telekommunikáció 

A telekommunikáció fejlődése elsősorban a telefonhálózat és az informatika vizsgálatával 
közelíthető meg. A telefonhálózat fejlődése a kilencvenes években nagyságrendi bővülést 
hozott Magyarországon. Nem volt ez másként a térségben sem (22. ábra). A száz lakosra 
jutó telefonvonalak száma tíz év alatt megtízszereződött, bár nem érte el az országos vagy 
megyei átlagot. Az elmúlt időszakban ugyan történt némi visszaesés a mobiltelefonok 
elterjedésének köszönhetően, de a térség nem nélkülözheti a hagyományos, vonalas hálózat 
további fejlesztését. Ennek oka, hogy a térség domborzati adottságai miatt sok helyütt a 
rádiótelefonok használata korlátozott.  

22. ábra: A száz lakosra jutó telefon fővonalak számának változása 
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Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés. 

A vezetékes távközlési piac növekedésének fő motorját az ISDN (Integrated Services 
Digital Network) vonalak bekötési díjai jelentették elsősorban. A vezetékes telefon piacának 
mennyiségi növekedése ugyanis telítődik. A fejlődési alternatívát ezért a szolgáltatások 
minőségi fejlesztése jelentheti. Ezt irányozták elő a 2000-ben elindított ISDN kampányok. 
Az ISDN vonalak aránya 1999-ben az összes állomásból még csak 1,23 százalék volt, ami 
az országos átlagnak még a felét sem érte el. 2001-ben a helyi szolgáltató (Vivendi) akciót 
hirdetett, melynek során az analóg vonal leadása esetén belépési díj nélkül ISDN vonalra 
cserélték a telefonvonalakat. Ezzel gyaníthatóan sokan éltek is. A mélyinterjú során 
megkérdezett intézmények mindegyikének ISDN vonal áll rendelkezésére, kevés az 
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információnk azonban arról, hogy mennyi vonal van a lakosság tulajdonában. Annyi 
azonban bizonyos, hogy a jövő a gyors elérést, letöltést, adatforgalmat lehetővé tevő 
rendszerekben van, amely természetesen a költségeket is csökkenti. Az Internet világával, 
lehetőségeivel megismerkedők a minőségi elérésre törekednek, elengedhetetlen számukra a 
nagyobb adatátviteli sebesség. Mindenesetre a térségben a lehetőség megvan. 

Míg a távközlési piac egyes óriásai esetleg a fogyasztónak kedvezőbb megoldásokat is 
kínálhatnak a közeljövőben megélénkülő távközlési versenyben, arra vélhetően nem lehet 
majd számítani, hogy egyes városok érdekeinek, igényeinek megfelelő egyedi megoldások 
kialakításában részt vegyenek. A fejlesztésekbe könnyebben bevonható, 
kompromisszumkész partnerként ugyanakkor várhatóan jó eséllyel számíthatnak majd az 
egyes városok az ugyan kisebb fajsúlyú, de helyi székhelyű, illetve az adott régióra 
koncentráló szolgáltatókra. Zircen nincs helyi székhelyű Internet szolgáltató, de az elérhető 
szolgáltatók, azaz Internet-szolgáltatást nyújtó vállalkozások száma meghaladja mind az 
országos, mind a csoportátlagot. Az Internet szolgáltatók több mint fele Budapesten van 
bejegyezve, a fővárost a megyei jogú városok követik (32 százalék), míg a többi város 
csekély súlyt képvisel.  

A térségben összesen 8 db bejegyzett domain szerver működött 2001-ben amely nagyon 
alacsony szám. A bejegyzett domainek három településen oszlanak meg, 5 Zircen, 2 
Eplényben, 1 Jásdon működik. Zircen a gazdasági szervezetek jegyeztették be a domain 
szerverek többségét (4 db-ot), ami nem meglepő, hiszen ezen a településen működik 
számítástechnikai vállalkozás. Érdekes megjegyezni, hogy az Eplényben található 2 db 
domaint, magánszemélyek jegyeztették be. A szerverek száma általában összefüggést mutat 
a település általános gazdasági-társadalmi fejlettségével és a működő gazdasági 
vállalkozások számával, mivel a szerverek döntő többsége üzleti tevékenységhez 
kapcsolódik. Az átlagos fejlettségűnek mondható Zircen tapasztalható alacsony szerver 
szám összefüggésben lehet azzal, hogy nincs elegendő sávszélesség megfelelő szolgáltatás 
nyújtására, nem megfelelő az adatátviteli sebesség. Az ISDN vonalra való átállás 2001 
végén indult meg, ADSL (Asymmetric Digital Subsciber Line) szolgáltatás még nem 
elérhető.  

Az informatikával és távközléssel foglalkozó cégek döntő többsége Budapest székhellyel 
működik. A Zircen működő feldolgozóipari ITK vállalkozások száma három, ami az összes 
gazdasági szervezet másfél százaléka, a magyar városok átlagát is kismértékben 
meghaladja.  

Zircen nincs kifejezetten informatikai képzést nyújtó középiskola, de az informatika 
oktatása nagy hangsúlyt kapott a szakképző iskolában, ahol lehetőség van 
számítástechnikából különböző szintű OKI képzéseket tenni. Ennek oka valószínűleg az, 
hogy egy kisvárosban inkább cél az általános képzés nyújtása, a speciális igények 
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kielégítését a nagyobb, több közoktatási intézményt fenntartani tudó városok végzik. A 
Zirctől 20 km-re fekvő Veszprém megfelelő lehetőséget nyújt a kifejezetten informatika 
specializációt kereső diákok részére. Az általános iskolában már indítottak speciális 
számítástechnika képzést, tehát felismerték az informatikai képzés fontosságát.  

A közösségi Internet-hozzáférés lehetőségei igencsak szűkre szabottak. Ugyan valamennyi 
településen van végpont (iskolában, önkormányzaton), de kimondottan közösségi 
használatban csak Zircen kívül Jásdon, Csetényben, Bakonyszentkirályon, Bakonynánán és 
Szápáron találtunk teleházat.  

Zirc terve, hogy fejleszti az ún. elektronikus önkormányzatot, az e-közigazgatást. Ennek 
térségi elterjesztése számos haszonnal járhatna. 
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3.6. A lakossági ellátás intézményrendszere 

Egy település népességmegtartó ereje, az ott lakók komfort érzése, „jól léte”, elégedettsége 
nagymértékben függ a lakossági ellátás színvonalától, az ellátó intézményrendszer 
összetettségétől, minél szélesebb körű jelenlététől. A legmeghatározóbb e szempontból a 
kereskedelmi ellátást nyújtó egységeken kívül az oktatási-nevelési (óvodai, általános 
iskolai) és az egészségügyi intézményrendszer egyes egységeinek (háziorvosi, 
gyermekorvosi ellátás, gyógyszertár) helybeni volta. 

3.6.1. Oktatási-nevelési intézményhálózat 

Bölcsődei, óvodai ellátás 

A szociális ellátás területébe tartozó bölcsődei ellátás a térségben egyáltalán nem megoldott, 
még Zircen sincs lehetőség a városi funkciók kiteljesedését szolgáló ezen ellátás 
igénybevételére. Veszprém megye 12 városa közül négyben nem található bölcsőde (Zirc 
mellett Balatonalmádi, Devecser és Sümeg tartozik e körbe), viszont a Zircnél lényegesen 
kevesebb népességű Herenden és Balatonfűzfőn is megoldott a három éven aluli 
kisgyermekek elhelyezésének lehetősége sokat segítve ezzel a munkahelyükre, a 
munkaerőpiacra a GYES időszakának lejárta előtt visszakészülő anyukáknak. Zircen erre a 
bölcsődei ellátás hiánya miatt csak akkor van lehetőség, ha a kisgyermekes anya számíthat a 
család (nagyszülők) segítségére. A Nemzeti Fejlesztési Tervben meghirdetett 
esélyegyenlőségi program egyik fő célcsoportjai, érintettjei a nők. A nemek közötti 
esélyegyenlőség biztosításának fő területe a nők esélyegyenlőségének megvalósítása a 
foglalkoztatás területén, mely elképzelés egyik megoldási lehetőségét abban látják, hogy a 
nőket a GYES alatt részmunkaidőben foglalkoztassák a munkahelyek, megkönnyítve ezáltal 
számukra a normál munkaerőpiacra való visszatérést. Ezen elképzelés megvalósításához 
azonban nemcsak a munkahelyek fogadókészségére, az anyukák ez irányú törekvésére, 
igényére van szükség, hanem ehhez meg kell oldania a kisgyermekek felügyeletét is 
megfelelő intézményi háttér biztosításával, és ez jelenleg a vizsgált térség központjában 
hiányzik. 

A nevelési-oktatási intézményrendszerbe tartozó óvoda jelentős szerepet tölt be a 
szocializációban, az iskolára való felkészítésben, kü1önösen a hátrányos helyzetű 
gyermekek esetében van nagy szerepe és jelentősége annak, hogy minden gyermek 
„eljusson” az óvodába, azok is, akiknek a lakóhelyén nem működik ilyen intézmény. 

A Bakonyi Önkormányzatok Szövetségét alkotó térség szinte minden településén működik 
óvoda, Bakonyoszlop, Csesznek, Pénzesgyőr és Porva kivételével mindenütt adott a 
lehetőség, hogy a kisgyermekek helyben járjanak óvodába (1. táblázat). Minden 
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intézményről elmondható, hogy szakképzett óvodapedagógusok foglalkoznak a 
gyermekekkel. 

A Zircen működő több mint 300 férőhelyes óvodán kívül elsősorban a legnagyobb 
lakónépességű falvakban vannak még nagyobb óvodák, melyek férőhelye általában 75 fő. A 
településen élő 3–6 évesek számát, illetve az intézmény kihasználtságát figyelembe véve 
nem mindenhol indokolt ekkora férőhelyű óvoda fenntartása (pl. Bakonybél, Olaszfalu). Az 
óvodák többsége (69%) nem teljes kihasználtsággal üzemel, vannak olyan helyek, 
Bakonybél, Olaszfalu, ahol a férőhelyeknek csupán a fele betöltött. Az intézmények egy 
része azonban viszonylag megfelelő kihasználtságú (70–85%), sőt vannak olyan óvodák is, 
ahol több az intézménybe járó gyermekek száma, mint amennyi a férőhely, ilyen, bizonyos 
értelemben, szerencsés helyzetben van Jásd, Bakonyszentkirály és Borzavár, de Csetényben 
is 100%-os a kihasználtság (1. táblázat). Az óvodával rendelkező települések esetében az 
óvodáskorú gyermekek számával összevetve az adott település óvodájába járó gyermekek 
számát, látható, hogy vannak falvak, ahol a 3–6 évesek jelentős része vagy nem jár óvodába, 
vagy, és ez a valószínűbb megoldás, a szülők más településre, általában oda, ahol a 
munkahelyük van, hordják a gyermeküket (pl. Zirc, Veszprém). Egyes községek esetében ez 
a megfelelő korú gyermekek felét, harmadát is jelenti, számosságát tekintve 
legkiemelkedőbb Csetényben (több mint 30 fő), de Jásdon, valamint Dudaron és Eplényben 
is 20 fő körül van azon kisgyerekek száma, akik nem a helyben lévő óvodába járnak (1. 
táblázat). Az egész térséget tekintve és azt feltételezve, hogy minden óvodás korú gyermek 
jár intézménybe, a statisztikai adatok tükrében azt mondhatjuk, hogy az érintett gyerekek 
negyede (26%), azaz 250 fő nem a lakóhelyén jár óvodába, tehát utaznia kell, ami még 
abban az esetben is megterhelő egy ekkora gyermek számára, ha a szülei hozzák-viszik 
magukkal. Az érintett gyerekek közül megközelítőleg 100 gyermek az, akinek 
mindenképpen más településre kell óvodába járnia, mert lakóhelyén nem működik ilyen 
intézmény. Az 1. táblázatból látható, hogy bár a legkisebb népességű falvakban nincs 
óvoda, ez nem feltétlenül jelenti azt is, hogy e településen a legkevesebb az óvodás korú 
gyermekek száma. Kiemelendő Porva, ahol közel 40 gyermeket érint a dolog, és a falu 
népesedési tendenciáját figyelve számuk nem fog csökkeni. 

Elgondolkodtató egyébként Csetény és Jásd esete is, ahol az óvoda teljes, ill. azt meghaladó 
kihasználtság mellett üzemel, lehet, hogy a gyerekek jelentős része itt nem azért jár más 
településen óvodába, mert a szülő nem akarta a helyi intézménybe íratni, hanem azért, mert 
a óvodáskorú gyermekek száma lényegesen magasabb, mint az óvodai férőhelyek száma, 
így sok gyermeknek egyszerűen nem jut hely a helyi óvodában (23. táblázat). Pl. Jásdon a 
3–6 éves gyermekek száma. Elgondolkodtató egyébként Csetény és Jásd esete is, ahol az 
óvoda teljes, ill. azt meghaladó kihasználtság mellett üzemel, lehet, hogy a gyerekek 
jelentős része itt nem azért jár más településen óvodába, mert a szülő nem akarta a helyi 
intézménybe íratni, hanem azért, mert a óvodáskorú gyermekek száma lényegesen 
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magasabb, mint az óvodai férőhelyek száma, így sok gyermeknek egyszerűen nem jut hely a 
helyi óvodában. Pl. Jásdon a 3–6 éves gyermekek száma 50, de az óvoda csak 25 férőhelyes, 
Csetényben pedig a 109 megfelelő korfa 75 férőhely jut. A 0–2 évesek számát tekintve 
(200l-ben 69 fő) az utóbbi településen jelentős számú „utánpótlás” várható az óvodába. Az 
igényeket felmérve megfontolandó lenne e két községben az óvodák bővítése. 

23. táblázat: Az óvodák kihasználtsága, 2002 
Település 3–6 évesek száma Óvoda 
  férőhely óvodás 

gyermekek 
száma 

kihasználtság 
(%) 

Bakonybél  40 75 35 46,7 
Bakonynána 51 50 42 84,0 
Bakonyoszlop 20 nincs óvoda 
Bakonyszentkirály 55 75 85 113,3 
Borzavár 36 50 51 102,0 
Csesznek 28 nincs óvoda 
Csetény 109 75 75 100,0 
Dudar 72 75 54 72,0 
Eplény 33 30 17 56,7 
Jásd 50 25 28 112,0 
Lókút 19 25 17 68,0 
Nagyesztergár 44 46 32 69,6 
Olaszfalu 34 60 32 53,3 
Pénzesgyőr 18 nincs óvoda 
Porva 37 nincs óvoda 
Szápár 28 25 19 76,0 
Zirc 283 325 265 81,5 
Térség összesen 957 936 752 80,3 

Forrás: Népszámlálás 2001, ill. Veszprém megye statisztikai évkönyve 2002 (2003) alapján. 

Alap- és középfokú oktatás 

Hasonlóan az óvodákhoz a térségben négy községben nincs általános iskola, még alsó 
tagozatos oktatás sem folyik Cseszneken, Eplényben, Pénzesgyőrön és Porván. Pénzesgyőr 
kivételével e településeken is 100 felett van a 15 éven aluliak száma, népességen belüli 
arányuk eléri, ill. meghaladja a 20%-ot. A kimondottan általános iskoláskorúak száma e 
településeken is meghaladj a 60 főt. A hasonló, ill. kedvezőtlenebb számadatokkal 
rendelkező Szápáron és Lókúton működik alsótagozatos iskola, azaz 1–4 évfolyamon folyik 
az oktatás. Az utóbbi településen a tanulói létszám a 2002-es adatok szerint nem éri el a 10 
főt (!) (2. táblázat). 

Az említett hat község, ill. Bakonyoszlop kivételével tehát a térség többi településén teljes 
struktúrában működik alapfokú oktatási intézmény: mind alsó, mind felsőtagozaton folyik 
oktatás. Bakonyoszlopon is van általános iskola, azonban ez az intézmény a Fővárosi 
Önkormányzat által az enyhén értelmi fogyatékos gyermekek alapfokú iskolai oktatására és 
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diákotthoni ellátására létrehozott gyógypedagógiai iskola, amely előkészítő speciális 
szakiskolaként is funkcionál. 

A normál általános iskolák önkormányzati fenntartásúak, vannak azonban ún. fenntartói 
társulásban működő intézmények is, azaz néhány nyolcosztályos struktúrában oktató 
általános iskola írásos önkormányzati megegyezés alapján fogadja azon települések tanulóit, 
ahol nincs általános iskola, vagy csak 1–4 évfolyamon folyik az oktatás. A megállapodás 
értelmében a társult önkormányzatok a nyolcosztályos iskolát: fenntartó önkormányzatnak 
fizetik a fejkvótát. Ilyenre találunk példát Bakonyszentkirályon, ahol a porvai diákok 
tanulnak, de Borzaváron és Bakonybélben is fenntartói társulásban működik az általános 
iskola. E települések általános iskoláiban így értelemszerűen magasabb a bejárók aránya, 
mint a térség többi általános iskolájában. Természetesen előfordul, hogy az 
iskolatársulásban részt vevő településekről nem minden gyerek az önkormányzati 
megállapodásban szereplő iskolában tanul, ez egyéni választás kérdése. 

A legnagyobb létszámú általános iskola természetszerűleg a térségközpontban, Zircen 
működik, a város egyetlen alapfokú intézményeként több mint 700 diák oktatásáért-
neveléséért felelős. A térségben található többi 1–8 évfolyamon oktató általános iskola 
tanulóinak létszáma, Jásd kivételével, meghaladja a száz főt. Igazi „nagy” iskola működik 
Csetényben és Bakonyszentkirályon, ahol a diákok száma meghaladja a 200 főt. Vannak 
olyan iskolák, ahol csak az adott községbeli gyerekek tanulnak, ez jellemző 
természetszerűleg a csak alsótagozatos képzést nyújtó iskolákra, de vannak olyan 
intézmények is, ahol magas a bejáró diákok aránya, hiszen pl. iskolafenntartói társulás 
értelmében más település oktatási feladatellátását is felvállalják (pl. Bakonyszentkirály, 
Borzavár, Csetény, Zirc). 

Az iskolák tanulólétszámáról nyújt áttekintést a 2. táblázat, amely tartalmazza az általános 
iskoláskorúak számát is. A térségben élő 7–14 évesek ötöde (20,6%) nem a lakóhelyén jár 
iskolába, ez megközelítőleg 500 főt jelent, e létszámnak csak kisebbik részét (kb. 90 fő) 
teszik ki azok, akik nem azért utaznak, mert lakóhelyükön nem található általános iskola. 

Jelentős létszámról van tehát szó, akik többsége tömegközlekedési eszközzel utazik nap, 
mint az iskolába. Az utazó általános iskolások több mint harmada (közel 200 fő) egyébként 
térségen kívüli település általános iskolájába jár. 

A statisztikai számadatok tükrében (24. táblázat) a nyolcosztályos általános iskolával bíró 
községekből legmagasabb számban és arányban Dudarról, ill. Nagyesztergárról járnak el a 
diákok más település iskolájába. Az említett települések esetében ez akár az általános 
iskoláskorúak negyedét–hatodát (30–40 főt) is jelentheti. 
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24. táblázat: Az általános iskolák tanulólétszáma, 2002 
Település 7–14 évesek száma Tanulólétszám Osztálytermek száma 
Bakonybél  125 118 4 
Bakonynána 112 122 8 
Bakonyoszlop 99 40 5 
Bakonyszentkirály 106 209 10 
Borzavár 72 127 8 
Csesznek 62 nincs iskola 
Csetény 219 245 7 
Dudar 212 178 10 
Eplény 65 nincs iskola 
Jásd 85 83 8 
Lókút 44 8 1 
Nagyesztergár 147 107 8 
Olaszfalu 116 110 7 
Pénzesgyőr 39 nincs iskola 
Porva 67 nincs iskola 
Szápár 63 29 4 
Zirc 750 827 29 
Térség összesen 2383 2203 109 
Forrás: Népszámlálás 2001, ill. Veszprém megye statisztikai évkönyve 2002 (2003) alapján. 

A Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége térsége szerencsés helyzetben van abból a 
szempontból, hogy Zircen nemcsak alapfokú, hanem középfokú oktatási intézmény is 
működik. A középfokú oktatás minden egysége megtalálható a városban, van gimnázium, 
van lehetőség szakközépiskolai tanulmányok folytatására, valamint szakiskolai képzésre is. 
A városban kollégiumi elhelyezésre is van lehetőség. Az intézmények, a Reguly Antal 
Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola kivételével, a Veszprém Megyei Önkormányzat 
fenntartásában működnek. 

A város középfokú intézményeiben (Ill. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, 
Reguly Antal Szakképző Iskola) több mint 400 középiskolás tanul, többségük (60%) nem 
helybeli, más településről bejáró, vagy kollégiumban lakó diák. Ez megközelítőleg 200 
fiatal naponta Zircre történő utazását jelenti. A diákok nagy része, többsége 
tömegközlekedési eszközzel jár. 

3.7. Egészségügyi ellátás 

Zircen a kisvárosokra jellemző egészségügyi intézményrendszer elemei tulajdonképpen 
megtalálhatók. A lakosság megfelelő szintű orvosi alapellátását szolgálja az öt háziorvos és 
a két gyermekorvos, fogorvosi ellátás, valamint a városban található két gyógyszertár. A 
100 férőhelyes kórház és a járóbeteg-szakellátás nemcsak a város, hanem a térség lakosságát 
is kiszolgálja. Jelenleg folyamatban van a kórház átalakulása, az intézmény elsősorban a 
krónikus betegellátásra rendezkedik be, az aktív ágyak fenntartása egyre nagyobb 
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nehézségekbe ütközik. A krónikus betegellátás mellett továbbra is ellátnak sürgősségi 
eseteket csak szűkebb keretek között, pl. belgyógyászati osztály működni fog, de sebészet 
nem. 

A térségben élők egészségügyi ellátását a hivatalos rendelési időn, ill. a gyógyszertárak 
nyitvatartási idején túl a Zircen működő háziorvosi ügyelet, valamint a gyógyszertári 
ügyelet hivatott biztosítani. 2004. május 1-től térségi szinten működik a háziorvosi ügyelet 
rendszere, két orvossal, az egyik orvos a kórház épületében tart ügyeletet, a másik orvos 
mobil, azaz kimegy a betegekhez.  

Problémát jelent a térségben a súlyosabb, sürgősebb betegek ellátása, mivel bár Zircen a nap 
24 órájában működik mentőállomás, azonban a mentők csak betegszállításra vehetők 
igénybe, esetkocsi, rohamkocsi nem áll a lakosság szolgálatában, így sürgős esetekben, 
életet veszélyeztető történések esetén (pl. baleset) a zirci mentők nem ’vethetők be’, a 
legközelebbi esetkocsival rendelkező mentőállomásokról kell mentőt hívni (Veszprémből, 
ill. a Győr-Moson-Sopron megyei Pannonhalmáról). Ilyen értelemben a térség 
településeinek megközelítése 10 percen túl esik. Normál betegszállításra a térségben 
egyébként nemcsak a kórház mentői vehetők igénybe, a Dolgozó Szamaritáriusok Zirci 
Önkéntes Mentő Egyesülete is vállal betegszállítást.  

Zircen kívül a térség többi településén már nem olyan kedvező az egészségügyi alapellátás 
elemeinek jelenléte (23. ábra). Gyógyszertár csupán hat helyen működik, a községek több 
mint 60%-ában az embereknek tehát el kell utazniuk ahhoz a településről, hogy kiváltsák az 
orvos által felírt vényeket. A gyógyszertárak közül öt fiókgyógyszertárként funkcionál, csak 
a legnépesebb községben, Csetényben működik önálló patika (Bakonybélben, 
Bakonynánán, Bakonyszentkirályon, Lókúton és Olaszfalun fiókgyógyszertár található). 
Kedvező, hogy Lókúton, ahol nagyon magas az idős népesség aránya, működik 
gyógyszertár. A gyógyszertárral ellátott községek egy része (4), nem mindegyike háziorvosi 
székhely. A térség községeinek egyébként alig több mint harmada (38%-a) funkcionál 
háziorvosi székhelyként (Bakonybél, Bakonyszentkirály, Csetény, Dudar, Jásd, Olaszfalu), 
és csupán egy község (Dudar) gyermekorvosi székhely. Természetesen a többi falu 
lakossága számára is biztosított az orvosi alapellátás, e községekben körzetesítéssel oldották 
meg a feladatellátást, két vagy több falu lakosságát látja el egy orvos. E településeken is 
meghatározott rendelési időben helyben folyik az orvosi ellátás, tehát nem kell az 
embereknek más településre utazniuk a házi orvosi ellátás igénybevétele miatt. Az orvosi 
székhelyek általában a legnagyobb népességszámú községek, de ez nem törvényszerű, 
hiszen a több mint 1200 fős Nagyesztergáron, ill. a közel 1100 fős Bakonynánán sincs 
orvosi székhely, viszont Bakonyszentkirályon és Jásdon van, pedig lakosságszámuk nem éri 
el az ezer főt. 
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Fekvőbeteg-ellátás, különböző egészségügyi szakrendelés, talán a fogorvosi ellátást kivéve, 
– néhol működik fogászat – a térség központját kivéve máshol nem áll a lakosság 
rendelkezésére. 

23. ábra: A térség településeinek egészségügyi alapellátása – háziorvosi székhelyek és 
gyógyszertárral ellátott települések 

BakonyszentkirályBakonyszentkirályBakonyszentkirályBakonyszentkirályBakonyszentkirályBakonyszentkirályBakonyszentkirályBakonyszentkirályBakonyszentkirály

DudarDudarDudarDudarDudarDudarDudarDudarDudar

JásdJásdJásdJásdJásdJásdJásdJásdJásd

LókútLókútLókútLókútLókútLókútLókútLókútLókút

OlaszfaluOlaszfaluOlaszfaluOlaszfaluOlaszfaluOlaszfaluOlaszfaluOlaszfaluOlaszfalu

ZIRCZIRCZIRCZIRCZIRCZIRCZIRCZIRCZIRC

PénzesgyőrPénzesgyőrPénzesgyőrPénzesgyőrPénzesgyőrPénzesgyőrPénzesgyőrPénzesgyőrPénzesgyőr

BakonybélBakonybélBakonybélBakonybélBakonybélBakonybélBakonybélBakonybélBakonybél

EplényEplényEplényEplényEplényEplényEplényEplényEplény

BakonyoszlopBakonyoszlopBakonyoszlopBakonyoszlopBakonyoszlopBakonyoszlopBakonyoszlopBakonyoszlopBakonyoszlopCsesznekCsesznekCsesznekCsesznekCsesznekCsesznekCsesznekCsesznekCsesznek

BorzavárBorzavárBorzavárBorzavárBorzavárBorzavárBorzavárBorzavárBorzavár

PorvaPorvaPorvaPorvaPorvaPorvaPorvaPorvaPorva

BakonynánaBakonynánaBakonynánaBakonynánaBakonynánaBakonynánaBakonynánaBakonynánaBakonynána

CsetényCsetényCsetényCsetényCsetényCsetényCsetényCsetényCsetény

NagyesztergárNagyesztergárNagyesztergárNagyesztergárNagyesztergárNagyesztergárNagyesztergárNagyesztergárNagyesztergár

SzápárSzápárSzápárSzápárSzápárSzápárSzápárSzápárSzápár

Háziorvosi székhely

Gyógyszertár

 
Forrás: Veszprém megye statisztikai évkönyve 2002 (2003) alapján. 

3.8. Kereskedelmi ellátás 

Zircen a helybéli és a térség más településein él lakosság ellátását közel 150 
kiskereskedelmi üzlet biztosítja, melyek hatoda élelmiszer- vagy élelmiszerjellegű üzlet (3. 
táblázat). A nagyobb bolthálózatok közül jelen van pl. a kimondottan kisvárosokra 
„specializálódott” Penny Market üzletlánc egysége is a városban. De megtalálhatók 
gépjárműszaküzletek éppúgy, mint ruházati vagy cipőboltok, bár kétségtelen, hogy a 
választék és a kínálat igazodik a település méretéhez. A szolgáltatások spektruma is széles, a 
lakosság ellátása, lehetőségei megfelelőek. 

A községekben is számos üzlet működik, kiemelkedik e téren Bakonybél, Csetény és Dudar, 
ahol a kiskereskedelemi üzletek száma megközelíti, ill. meghaladja a húszat (3. táblázat). 
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Az utóbbi településen csak élelmiszerüzletből is kilenc található, a falu lakossága 
„válogathat” a szép számban jelen lévő boltok, üzletek között. 

A legkisebb népességű településeken is általános, hogy legalább két olyan bolt van, amely 
élelmiszerüzlet, az összes kiskereskedelmi egységek száma pedig általában 4-8 között 
mozog (25. táblázat). 

25. táblázat: A térség kiskereskedelmi üzletekkel való ellátottsága, 2002 
Település Lakosságszám Kiskereskedelmi üzletek 

száma 
Ebből az élelmiszer- vagy 
élelmiszerjellegű üzletek 

száma 
Bakonybél  1445 17 4 
Bakonynána 1062 8 6 
Bakonyoszlop 557 6 2 
Bakonyszentkirály 917 8 2 
Borzavár 792 5 3 
Csesznek 588 5 2 
Csetény 2068 17 4 
Dudar 1726 23 9 
Eplény 489 3                     

2 
Jásd 839 4 3 
Lókút 534 4 2 
Nagyesztergár 1249 7 5 
Olaszfalu 1116 6 2 
Pénzesgyőr 368 5 2 
Porva 507 4 2 
Szápár 563 5 2 
Zirc 7400 139 23 
Térség összesen 22 220 266 75 
Forrás: Veszprém megye statisztikai évkönyve 2002 (2003) alapján. 

3.9. Egyéb hivatalok, intézmények, hatósági központok jelenléte 

Az igazgatási, államszervezési, igazságszolgáltatási intézmények területi szervezetének 
kialakításában kitüntetett szint a kisvárosok köre. 

Zircen is tulajdonképpen megtalálhatók mindazok az igazgatási, közigazgatási jellegű 
hivatalok és intézmények, amelyek egy város, térségközpont létéhez, szerepkörének 
megfelelő szintű ellátásához szükségesek, így a lakosság ügyeit helyben (ill. a községben 
élők a térségben) tudja intézni. Van pl. bíróság, megtalálható a megyei földhivatal, valamint 
a munkaügyi központ kirendeltsége is. A munkaügyi központ zirci kirendeltségének 
illetékességi területe ma már teljes egészében lefedi a térséget, így a BÖSZ-t alkotó egyetlen 
településről sem kell Zircnél távolabb utaznia a munkanélkülieknek, hogy a rendszeres 
regisztrálás, kapcsolattartás követelményét teljesítsék. 
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A kisvárosi léthez szintén szervesen hozzátartozó olyan intézmények viszont hiányoznak, 
mint pl. a rendőrkapitányság (csak rendőrőrs üzemel), vagy a tűzrendészeti, -védelmi 
feladatokat ellátó tűzoltó-parancsnokság. A tűzoltóság hiánya miatt a térség településeinek 
20 perces elérési kritériuma nem teljesülhet.  
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4. GAZDASÁG 

4.1. Foglalkoztatás, munkanélküliség, szakképzés 

4.1.1. Foglalkoztatás, ingázás 
A térség településeinek foglalkoztatási szerepkörét megvizsgáltuk a kilencvenes évek elején 
és az új évezred elején. A kilencvenes évek eleji állapot szerint a térség két nagy 
foglalkoztató települése Dudar és Zirc volt. Dudaron 2127, Zircen 3639 ember talált munkát 
1990-ben (26. táblázat). Bár szám szerint Zirc volt a nagyobb foglalkoztató, azonban mégis 
azt mondhatjuk, hogy Dudar térségi szerepköre nagyobb volt, mivel a foglalkoztatottak 
háromnegyede más településekről járt be dolgozni. Ezzel szemben Zirc elsősorban a 
helyieknek adott munkát, a városban foglalkoztatottaknak csupán 18,8%-a járt be vidékről. 
Igaz – nem szabad elfelejteni –, hogy ekkor a környező települések lakói a települési 
összevonások következtében zirci lakosnak számítottak.  

26. táblázat: A térség foglalkoztatási alapadatai 1990-ben és 2001-ben 

1990 2001 
Helyben lakó foglalkoztatott Helyben lakó foglalkoztatott 

 

együtt helyben 
dolgozik 

más 
település

en 
dolgozik 
(eljáró) 

Más 
település
ről jár be 
dolgozni 

Helyben 
foglalko
ztatott 
együtt 

együtt helyben 
dolgozik 

más 
település

en 
dolgozik 
(eljáró) 

Más 
település
ről jár be 
dolgozni 

Helyben 
foglalko
ztatott 
együtt 

 Zirc 4820 2955 1865 684 3639 3211 1853 1358 670 2523

 Bakonybél 658 421 237 44 465 559 361 198 47 408

 Bakonynána 427 54 373 11 65 335 68 267 16 84

 Bakonyoszlop 230 65 165 21 86 156 61 95 29 90

 Bakonyszentkirály 386 182 204 130 312 332 127 205 58 185

 Borzavár 312 105 210 36 141 254 93 161 40 133

 Csesznek 261 49 212 25 74 174 30 144 19 49

 Csetény 812 377 435 232 609 790 202 588 59 261

 Dudar 664 533 131 1594 2127 593 171 422 148 319

 Eplény - - - - - 189 32 157 30 62

 Jásd 388 78 310 11 89 305 61 244 15 76

 Lókút - - - - - 127 39 88 10 49

 Nagyesztergár - - - - - 459 85 374 15 100

 Olaszfalu - - - - - 419 113 306 45 158

 Pénzesgyőr 175 54 121 19 73 127 59 68 12 71

 Porva 191 60 131 26 86 163 67 96 44 111

 Szápár 216 35 181 8 43 213 40 173 11 51

Forrás: KSH adatok alapján saját számítások. 



I. kötet: Helyzetfeltárás 

© MTA RKK NYUTI 

76 

2001-re a helyzet alapvetően megváltozott. A térség foglalkoztatói közül Dudar jelentőségét 
vesztette. 2001-ben a térség szempontjából mindenképpen Zirc tekinthető a legjelentősebb 
ingázási célpontnak.  

A térség települései szempontjából Zirc foglalkoztatási jelentősége változó. Vannak olyan 
települések, amelyekről az elingázók nagy része Zircre jár dolgozni (Nagyesztergár, 
Olaszfalu, Pénzesgyőr), de vannak olyanok is, amelyekről senki (27. táblázat; 24. ábra). 

27. táblázat: A Zircre ingázó dolgozók és tanulók településenként 2001-ben 

Más 
településen 
dolgozik 

Más 
településen 

tanul 

Zircre jár 
dolgozni

Zircre jár 
tanulni 

A Zircre 
ingázó 

dolgozók 
aránya 

A Zircre 
ingázó 
tanulók 
aránya 

Települések 

fő % 
Bakonybél 198 101 44 51 22,2 50,5 
Bakonynána 267 58 – 10 0,0 17,2 
Bakonyoszlop 95 97 25 28 26,3 28,9 
Bakonyszentkirály 205 51 17 21 8,3 41,2 
Borzavár 161 58 34 19 21,1 32,8 
Csesznek 144 102 15 19 10,4 18,6 
Csetény 588 108 20 50 3,4 46,3 
Dudar 422 127 38 64 9,0 50,4 
Eplény 157 100 – 14 0,0 14,0 
Jásd 244 37 – – 0,0 0,0 
Lókút 88 67 23 54 26,1 80,6 
Nagyesztergár 374 83 145 59 38,8 71,1 
Olaszfalu 306 103 100 38 32,7 36,9 
Pénzesgyőr 68 59 25 26 36,8 44,1 
Porva 96 80 25 24 26,0 30,0 
Szápár 173 61 – 16 0,0 26,2 
Összesen 3586 1292 511 493 14,2 38,2 

Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés.
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24. ábra: Zirc foglalkoztatási vonzáskörzete a térségben, 2001-ben 

CsesznekCsesznekCsesznekCsesznekCsesznekCsesznekCsesznekCsesznekCsesznek

BakonyoszlopBakonyoszlopBakonyoszlopBakonyoszlopBakonyoszlopBakonyoszlopBakonyoszlopBakonyoszlopBakonyoszlop

JásdJásdJásdJásdJásdJásdJásdJásdJásd

BakonynánaBakonynánaBakonynánaBakonynánaBakonynánaBakonynánaBakonynánaBakonynánaBakonynána

EplényEplényEplényEplényEplényEplényEplényEplényEplény

BakonyszentkirályBakonyszentkirályBakonyszentkirályBakonyszentkirályBakonyszentkirályBakonyszentkirályBakonyszentkirályBakonyszentkirályBakonyszentkirály

BorzavárBorzavárBorzavárBorzavárBorzavárBorzavárBorzavárBorzavárBorzavár

ZIRCZIRCZIRCZIRCZIRCZIRCZIRCZIRCZIRC

PorvaPorvaPorvaPorvaPorvaPorvaPorvaPorvaPorva

BakonybélBakonybélBakonybélBakonybélBakonybélBakonybélBakonybélBakonybélBakonybél

PénzesgyőrPénzesgyőrPénzesgyőrPénzesgyőrPénzesgyőrPénzesgyőrPénzesgyőrPénzesgyőrPénzesgyőr

CsetényCsetényCsetényCsetényCsetényCsetényCsetényCsetényCsetény
DudarDudarDudarDudarDudarDudarDudarDudarDudar

LókútLókútLókútLókútLókútLókútLókútLókútLókút

NagyesztergárNagyesztergárNagyesztergárNagyesztergárNagyesztergárNagyesztergárNagyesztergárNagyesztergárNagyesztergár

OlaszfaluOlaszfaluOlaszfaluOlaszfaluOlaszfaluOlaszfaluOlaszfaluOlaszfaluOlaszfalu

SzápárSzápárSzápárSzápárSzápárSzápárSzápárSzápárSzápár

Elingázó munkavállalók
fő

590
295

59

Zircre
Máshova

 
   Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés. 

A kisebb települések közül többen is rendelkeznek foglalkoztatási jelentőséggel a térség 
egyes településcsoportjai körében (25. ábra). Ezek közül kiemelhető Dudar, Csetény a 
keleti területen, Bakonyszentkirály északon, valamint Bakonybél nyugaton. Ezekbe a 
településekbe sokan járnak dolgozni a közeli településekről, de gyakran Zircről, vagy a 
térségen kívülről is. Erre nézve statisztikai adatgyűjtés nem áll sajnos rendelkezésünkre 
(csak városokra létezik ilyen), így csak a helyben foglalkoztatott lakosság és az összes 
helyben dolgozó arányából becsülhetjük e települések térségi szerepkörét és munkaügyi 
vonzáskörzetét. Ezek szerint a fent bemutatott négy települést mint foglalkoztató 
decentrumokat jelölhetjük meg a térségben. 

A munkaerő-piaci helyzet felméréséhez egyik legfontosabb a foglalkoztatási szint ismerete. 
Ekkor azt vizsgáljuk, hogy az aktív korú népesség mekkora aránya foglalkoztatott, így egy 
százalékos értéket kapunk (28. táblázat). A térség foglalkoztatási szintjének átlaga (56,8%) 
meghaladja az országos átlagot (53,0%), de valamivel alatta marad Veszprém megye 
értékének (57,2%). Tehát a 2001. évi adatok alapján a térség foglalkoztatási szintje jónak 
mondható. Az Európai Unió célja, hogy középtávon a foglalkoztatás szintjét 70%-ra emelje.  

A térség gazdasága szempontjából fontos, hogy a foglalkoztatási szint mellett 
megvizsgáljuk a helyben foglalkoztatottak arányát, így kiszűrve az elingázó népességet. Így 
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azok arányát kapjuk meg, akik saját településükön, saját térségükben vagy megyéjükben 
találnak munkát. 

25. ábra: A más településről érkező munkavállalók száma 2001-ben (fő) 

DudarDudarDudarDudarDudarDudarDudarDudarDudar CsetényCsetényCsetényCsetényCsetényCsetényCsetényCsetényCsetény

BakonybélBakonybélBakonybélBakonybélBakonybélBakonybélBakonybélBakonybélBakonybél

BakonynánaBakonynánaBakonynánaBakonynánaBakonynánaBakonynánaBakonynánaBakonynánaBakonynána

BakonyoszlopBakonyoszlopBakonyoszlopBakonyoszlopBakonyoszlopBakonyoszlopBakonyoszlopBakonyoszlopBakonyoszlop

BakonyszentkirályBakonyszentkirályBakonyszentkirályBakonyszentkirályBakonyszentkirályBakonyszentkirályBakonyszentkirályBakonyszentkirályBakonyszentkirály

BorzavárBorzavárBorzavárBorzavárBorzavárBorzavárBorzavárBorzavárBorzavár

CsesznekCsesznekCsesznekCsesznekCsesznekCsesznekCsesznekCsesznekCsesznek

EplényEplényEplényEplényEplényEplényEplényEplényEplény

JásdJásdJásdJásdJásdJásdJásdJásdJásd

LókútLókútLókútLókútLókútLókútLókútLókútLókút

NagyesztergárNagyesztergárNagyesztergárNagyesztergárNagyesztergárNagyesztergárNagyesztergárNagyesztergárNagyesztergár

OlaszfaluOlaszfaluOlaszfaluOlaszfaluOlaszfaluOlaszfaluOlaszfaluOlaszfaluOlaszfalu

PénzesgyőrPénzesgyőrPénzesgyőrPénzesgyőrPénzesgyőrPénzesgyőrPénzesgyőrPénzesgyőrPénzesgyőr

PorvaPorvaPorvaPorvaPorvaPorvaPorvaPorvaPorva

SzápárSzápárSzápárSzápárSzápárSzápárSzápárSzápárSzápár

Munkavállalók (fő)

150

75

15

 
Forrás: Népszámlálás 2001. adatai alapján saját számítások. 

Látható, hogy a térség ebből a szempontból jóval lemarad a megyei átlagtól. A térség az itt 
élő aktív korú népesség 32%-ának, illetve a foglalkoztatottak 56,3%-ának tud munkahelyet 
biztosítani. Tehát a foglalkoztatottak majdnem fele a térségen kívül talál munkát. Ez a tény 
azt jelenti, hogy a térségi munkaerőpiac nagymértékben ki van szolgáltatva más települések 
(elsősorban Veszprém, Mór, Székesfehérvár, Győr) gazdasági fejlődésének. Amennyiben 
ezekben a városokban elbocsátások következnek be, azt a térség munkaerő-piaca érzi meg. 
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28. táblázat: A foglalkoztatás főbb jellemzői a térségben 

Összes 
foglalkozt
atott lakos 

A saját 
településé
n dolgozó 
foglalkoz-

tatott 

Összes 
helyben 

foglalkozt
atott 

Aktív 
korú 

népesség 
(15–64 
évesek) 

Foglalkoz
tatottsági 

ráta 

Aktív 
korúból 
helyben 

foglalkozt
atott 

A 
foglalkozt

atott 
lakosok 
közül 

a helyben 
dolgozók 

aránya 

Település, 
területi szint 

fő % 
Zirc 3211 1853 2523 5252 61,1 35,3 57,7 
Bakonybél 559 361 408 952 58,7 37,9 64,6 
Bakonynána 335 68 84 658 50,9 10,3 20,3 
B.oszlop 156 61 90 316 49,4 19,3 39,1 
B.szentkirály 332 127 185 620 53,5 20,5 38,3 
Borzavár 254 93 133 491 51,7 18,9 36,6 
Csesznek 174 30 49 373 46,6 8,0 17,2 
Csetény 790 202 261 1386 57,0 14,6 25,6 
Dudar 593 171 319 1103 53,8 15,5 28,8 
Eplény 189 32 62 305 62,0 10,5 16,9 
Jásd 305 61 76 561 54,4 10,9 20,0 
Lókút 127 39 49 305 41,6 12,8 30,7 
Nagyesztergár 459 85 100 832 55,2 10,2 18,5 
Olaszfalu 419 113 158 753 55,6 15,0 27,0 
Pénzesgyőr 127 59 71 232 54,7 25,4 46,5 
Porva 163 67 111 304 53,6 22,0 41,1 
Szápár 213 40 51 351 60,7 11,4 18,8 
BÖSZ 8406 3462 4730 14794 56,8 32,0 56,3 
Megye 147411 89295 132764 257811 57,2 51,5 90,1 
Ország 3690269 2588264 6957129 53,0   

Forrás: Népszámlálás 2001. adatai alapján saját számítások. 

4.1.2. Munkanélküliség 
A térség munkanélküliségi mutatói a megyei érték körül mozognak, alacsonyabbak, mint az 
országos átlag. A kilencvenes évek elején több térségi nagyfoglalkoztató, elsősorban a 
dudari bánya és a mezőgazdasági nagyüzemek bezárásának következményeként nagyon 
megemelkedett a munka nélkül maradók létszáma (26. ábra). A munkanélküliek száma 
1993-ban érte el a legmagasabb szintet, majd a kilencvenes évek során fokozatosan 
csökkent, s ez a javulás jelentősebb mértékű volt, mint az országos trend (27. ábra). Ez a 
csökkenés elsősorban a közeli nagyvárosok ipari fejlődésének köszönhető, a térség számos 
munkavállalója talál Győr, Veszprém, Székesfehérvár, Mór üzemeiben állást. A térség 
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kezdetben rosszabb helyzetben volt, mint az országos átlag, de a javulás üteme lényegesen 
gyorsabb volt. Ezért az évtized második felében a munkanélküliek aránya alacsonyabb itt, 
mint a megyében vagy az országban. A csökkenő tendencia egészen a 2002. év végéig 
tartott, majd megállt. 2003-ban – 1993 óta először – ismét jelentős növekedés tapasztalható. 
E növekedésben szerepet játszik több térségi üzem bezárása vagy létszámcsökkentése (pl. 
Csetény, Zirc), de Móron, Veszprémben is voltak elbocsátások. Várhatóan ez az emelkedés 
nem lesz olyan mértékű, mint az egy évtizeddel korábbi, s vélhetően nem is tart olyan 
sokáig. 

26. ábra: A regisztrált munkanélküliek számának alakulása Zircen és a térségében 1991 és 
2003 között 
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Forrás: Munkaügyi Központ. 

A munkanélküliek számának éven belüli változásában tapasztalható egyfajta szezonalitás. A 
nyári létszámok általában alacsonyabbak a téli számoknál. Ennek két oka is van. Egyrészt az 
erdőgazdaság és a mezőgazdaság foglalkoztatási szerepe, másrészt a közeli Balaton-parti 
munkavállalási lehetőségek, amelyek a nyári időszakhoz kötöttek. A térség munkaerő-
piacára jellemző, hogy a 2003-ban mért munkanélküliségi ráták közül a decemberi 2,6 
százalékponttal volt magasabb, mint a júniusi. (A szezonalitás a számok tükrében 
elsősorban a képzetlenebb női munkaerőt érinti.) Ennél nagyobb szezonalitást csak a 
Balatonfüredi kistérségben, ugyanekkorát pedig a Tapolcai kistérségben regisztrálhatunk. 
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27. ábra: A munkanélküliek arányának változása a 15–59 éves népességből különböző 
területi szinteken 

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Évek

%

Térség
Megye
Régió
Ország

 
Forrás: KSH adatok alapján saját számítások. 

A megye más térségeivel összehasonlítva kedvező, hogy viszonylag alacsony a pályakezdők 
aránya a munkanélküliek között, viszont rendkívül kedvezőtlen az alacsony álláshely-
kínálat (29., 31., 32. táblázat). 

29. táblázat: A munkanélküliség főbb jellemzői Veszprém megye kistérségeiben a 2003. 
júniusi és decemberi adatok alapján 

 

A
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B
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Süm
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V
eszprém

 

Zirc 

M
egye 

Szezonalitás 
(százalékpont 
különbség a 
júniusi és 
decemberi adat 
között) 

1,2 1,9 4,8 0,3 0,8 2,6 -0,2 0,9 2,6 1,3 

Pályakezdők 
aránya 
decemberben (%)  

6,7 8,5 10,3 10,2 7,6 6,6 4,0 8,0 5,7 7,5 

100 munka-
nélkülire jutó üres 
álláshelyek száma 
júniusban (db) 

17,9 4,5 0,2 4,8 0,9 0,0 3,0 5,6 1,9 5,4 

Forrás: Munkaügyi Központ adatai alapján saját számítások. 
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A térségen belül összehasonlítottuk a 2002. december 20-i és az egy évvel későbbi állapotot 
(30. táblázat, valamint a 28., 29. ábra). Azt tapasztalhatjuk, hogy jelentős a mutató romlása 
Eplény kivételével minden településen, s a munkanélküliek számának növekedése 
jelentősen meghaladja a megyei átlagot. Ha a változás mértékét vagy a munkanélküliségi 
rátát vizsgáljuk, a térség elvesztette korábbi kedvező pozícióját, miszerint a megyei átlagnál 
kedvezőbb helyzetben volt 2003-ig. 

30. táblázat: A munkanélküliek száma az egyes településeken 2002. és 2003. év végén 

Munkanélküliek száma (fő) Települések 
2002. december 20. 2003. december 20.

Változás 
2002 = 100% 

Bakonybél 30 50 166,7 
Bakonynána 22 32 145,5 
Bakonyoszlop 17 20 117,6 
Bakonyszentkirály 42 46 109,5 
Borzavár 24 33 137,5 
Csesznek 14 15 107,1 
Csetény 51 99 194,1 
Dudar 44 53 120,5 
Eplény 14 12 85,7 
Jásd 16 25 156,3 
Lókút 15 17 113,3 
Nagyesztergár 41 72 175,6 
Olaszfalu 34 44 129,4 
Pénzesgyőr 11 15 136,4 
Porva 17 21 123,5 
Szápár 9 22 244,4 
Zirc 177 259 146,3 
Térség 578 835 144,5 
Veszprém megye 11742 12442 106,0 

Forrás: Munkaügyi Központ adatai alapján saját szerkesztés.
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28. ábra: A munkanélküliség térségi különbségei a területi mutató alapján 2002.  december 
20-án 
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Forrás: Munkaügyi Központ adatai alapján saját szerkesztés. 

29. ábra: A munkanélküliség térségi különbségei a területi mutató alapján 2003. december 
20-án 
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Forrás: Munkaügyi Központ adatai alapján saját szerkesztés. 
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A munkanélküliek végzettség szerinti összetételét tekintve megállapíthatjuk, hogy a 
regisztráltak legnagyobb hányadát az általános iskolát (30%), valamint a 
szakmunkásképzőt/szakiskolát végzettek teszik ki (42%) (30. ábra). 

30. ábra: A regisztrált munkanélküliek megoszlása legmagasabb iskolai végzettség szerint, 
2002-ben 
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Forrás: Munkaügyi Központ adatai alapján saját szerkesztés. 

A korösszetétel tekintetében a fiatal felnőttek (26–35 év), a középkorúak (36–45 év) és az 
idősek (60 év felett) képviseltetik magukat a legmagasabb arányban (31. ábra). 

31. ábra: A regisztrált munkanélküliek megoszlása életkor szerint, 2002-ben 
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Forrás: Munkaügyi Központ adatai alapján saját szerkesztés. 



A Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége társadalmi-gazdasági operatív fejlesztési programja 

© MTA RKK NYUTI 2004 

85

4.1.3. Szakképzés 
Középfokú oktatási, szakképző intézmény Zircen működik – a III. Béla Gimnázium és 
Művészeti Szakközépiskola és a Reguly Antal Szakképző iskola –, melyeket a Veszprém 
megyei önkormányzat tart fent, mivel a város anyagi okok miatt átadta a fenntartási jogot. A 
két középiskola széles körű oktatási skálával rendelkezik, elősegítve azt, hogy a térségi 14–
18 éves fiatalok helyben tanulhassanak. Persze a születésszám csökkenésével és a 
középiskolai képzési lehetőségek és formák növekedésével egyre inkább élesedett a harc a 
tanulókért, fokozódott a verseny a középiskolák között. Veszprém vagy Pápa középiskolái 
nagy vonzerőt jelentenek. Ugyanakkor a Zirc környéki bakonyi településekből nagy a 
bejárók aránya, de a nagyon speciális képzéssel rendelkező művészeti szakközépiskolába 
Veszprém megyén kívüli tanulók is járnak. A két középiskola kollégiummal is rendelkezik, 
melyet 2001 decemberében adták át, 124 férőhelyes, jelenleg 110 diák lakik benne, ebből 52 
a gimnázium tanulója. 

A gimnáziumban általános gimnáziumi osztály, német nemzetiségi tagozat, valamint 
művészeti szakközépiskolai osztály működik (díszítő festő és alkalmazott grafikus). Az 
iskolában jelenleg 10 osztály van, 285 tanulóval. 

A szakiskola oktatási profilja igen szerteágazó, diákjainak száma 560. Az alábbi 
szakmákban képez: 

 Asztalos nappali képzés 
 Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő nappali képzés 
 Esztergályos nappali képzés 
 Falusi vendéglátó nappali képzés 
 Géplakatos nappali képzés 
 Gyorsétkeztetési eladó nappali képzés 
 Kisvállalkozások gazdasági ügyintézője nappali képzés érettségizetteknek 
 Kőműves nappali képzés 
 Mezőgazdasági gépész nappali képzés  
 Nőiruha-készítő nappali képzés 
 Számítástechnikai szoftver üzemeltető nappali képzés érettségizetteknek  
 Szobafestő-mázoló és tapétázó nappali képzés 
 Szociális gondozó és ápoló nappali képzés 
 Vendéglátó eladó nappali képzés 

Az intézmény úttörő szerepet vállalt az informatikai képzésben, hiszen már nyolc évvel 
ezelőtt bevezették a számítástechnika oktatást, és azt azóta is minden szakmában oktatják. 
Erre olyan nagy óraszám áll rendelkezésre, hogy az lehetővé teszi az operátori vizsga 
megszerzését. A vizsgát az iskola szervezi meg. Ezzel a lehetőséggel a diákok mintegy fele 
él is. Ha valaki ECDL vizsgát szeretne tenni, akkor az intézmény hív vizsgabizottságot. Az 
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ECDL vizsgáztatást lehetővé tevő engedély ugyanis túl sokba került volna, és nem lett volna 
elegendő jelentkező ahhoz, hogy gazdaságos legyen.  

A Szakiskolán kívül a munkanélküliek átképzésében szerepet vállal a Munkaügyi Központ 
is, s több tanfolyamot indítottak már civil szervezetek pl. az idegenforgalom terén. 
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31. táblázat: A munkanélküliek főbb adatai 2003. június 20-án, Veszprém megye kistérségeiben 

Térség 
Megnevezés Ajka B.almádi B.füred Pápa Sümeg Tapolca Várp. Veszp.  Zirc Megye 
Regisztrát munkanélküliek (fő) 1562 425 368 2098 843 696 1719 1951 589 10251 
  változás előző hóhoz képest (%) -7,8 -8,6 -20,3 -2,9 -12,6 -13,6 -4,8 -2,6 7,5 -6 
  változás előző évhez képest (%) -2,5 1,2 21,9 -5,6 18,4 -6,7 33,7 5,3 -9 4,7 
Férfiak  54,2 51,3 47 50,7 51,1 48 49,1 51,6 53,1 51 
Nők 45,8 48,7 53 49,3 48,9 52 50,9 48,4 46,9 49 
Fizikaiak 86,7 73,6 75,2 84,6 89,4 78,6 85,4 73,2 83,6 82 
    szakmunkások 29,8 38,6 41 25,4 32,4 35,8 42,2 36,8 38,7 34,2 
    betanított munkások 32,5 20,9 14,1 31 30,5 25,1 32 23,7 30,1 28,5 
    segédmunkások 24,4 14,1 20,1 28,2 26,5 17,7 11,2 12,7 14,8 19,3 
Szellemiek 

   
   

  A
rá

ny
a 

(%
) 

13,3 26,4 24,8 15,4 10,6 21,4 14,6 26,8 16,4 18 
Becsült munkanélküliségi ráta (%) 5,9 4 3,6 7,2 10,1 4,1 9,9 4,8 5,6 6 
Pályakezdők száma (fő) 112 31 62 235 77 46 71 128 44 806 
Munkanélküli járadékra jogosultak 
(fő) 588 179 154 740 290 235 819 911 280 4196 
Álláskeresést öszt. juttatásokra jog. 
(fő) 4 1 2 3 7 3 6 3 1 30 
Jöv.pótló tám-ban részesülők (fő) 305 63 43 418 189 148 448 244 57 1915 
Szociális segélyben részesülők (fő) 106 43 22 162 82 61 16 280 32 804 

Forrás: Munkaügyi Központ. 
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32. táblázat: A munkanélküliek főbb adatai 2003. december 20-án, Veszprém megye kistérségeiben 

Térség 
Megnevezés Ajka B.almádi B.füred Pápa Sümeg Tapolca Várp. Veszp.  Zirc Megye 
Regisztrát munkanélküliek (fő) 1854 638 878 2177 913 1131 1681 2293 847 12412 
  változás előző hóhoz képest (%) 7,6 3,6 16,9 0,9 4,5 8,3 2,9 -1,4 4,6 4 
  változás előző évhez képest (%) 3,5 6,3 21,1 0,7 2,2 -5,8 5,7 13,5 38,6 7,1 
Férfiak  52,3 42,3 43,3 51,8 55,2 45,6 51 51,1 49,2 50,1 
Nők 47,7 57,7 56,7 48,2 44,8 54,4 49 48,9 50,8 49,9 
Fizikaiak 88,3 76,7 82,2 86,6 88,9 83,6 85,7 75,7 85,3 83,6 
    szakmunkások 28,4 39,2 42,4 26,1 28,7 35,7 42,1 38,1 39,7 34,6 
    betanított munkások 34,7 22,9 15,8 30 27,1 31 31,3 24,8 31,9 28,5 
    segédmunkások 25,2 14,6 24 30,5 33,1 16,9 12,3 12,8 13,7 20,5 
Szellemiek 

   
   

  A
rá

ny
a 

(%
) 

11,7 23,3 17,8 13,4 11,1 16,4 14,3 24,3 14,7 16,4 
Becsült munkanélküliségi ráta (%)  7,1 5,9 8,4 7,5 10,9 6,7 9,7 5,7 8,2 7,3 
Pályakezdők száma (fő)  125 54 90 222 69 75 68 184 48 935 
Munkanélküli járadékra jogosultak (fő) 747 307 516 789 266 495 694 1122 513 5449 
Álláskeresést öszt. juttatásokra jog. (fő) 81 23 27 108 26 19 98 93 39 514 
Jöv.pótló tám-ban részesülők (fő)  4 0 2 1 3 6 4 3 0 23 
Szociális segélyben részesülők (fő)  384 89 60 442 216 159 505 261 82 2198 
Üres álláshelyek száma (db)  332 29 2 105 8  51 128 16 671 

Forrás: Munkaügyi Központ. 
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4.2. Gazdasági vállalkozások 

A vállalkozások számának változását vizsgálva áttekintjük a jogi személyiséggel rendelkező 
(rt., kft., szövetkezetek) és jogi személyiség nélküli (bt., egyéni vállalkozások) 
vállalkozásokat (33. táblázat). A kilencvenes évek második felétől vizsgálva a 
vállalkozások számát, jól elkülönülnek azok a települések, ahol jelentős növekedés 
mutatható ki. A bővülés leginkább Eplény, Csetény gazdaságára jellemző. 

33. táblázat: A gazdasági vállalkozások számának változása 1996 és 2002 között 
1996=100% 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Települések 
% 

Bakonybél 100 109,8 112,0 114,1 116,3 121,7 128,3 
Bakonynána 100 105,7 108,6 108,6 117,1 111,4 111,4 
Bakonyoszlop 100 121,1 115,8 105,3 105,3 105,3 84,2 
Bakonyszentkirály 100 78,9 78,9 92,1 105,3 121,1 134,2 
Borzavár 100 93,1 96,6 100,0 100,0 113,8 131,0 
Csesznek 100 118,2 118,2 118,2 109,1 97,0 118,2 
Csetény 100 142,9 148,2 157,1 167,9 166,1 166,1 
Dudar 100 114,7 108,0 112,0 124,0 117,3 109,3 
Eplény 100 120,0 160,0 160,0 173,3 173,3 186,7 
Jásd 100 88,2 73,5 91,2 88,2 85,3 73,5 
Lókút 100 163,6 163,6 118,2 118,2 136,4 127,3 
Nagyesztergár 100 115,6 128,1 121,9 134,4 125,0 137,5 
Olaszfalu 100 91,1 100,0 115,6 115,6 108,9 97,8 
Pénzesgyőr 100 100,0 100,0 100,0 106,7 106,7 106,7 
Porva 100 100,0 105,9 94,1 94,1 100,0 105,9 
Szápár 100 100,0 108,3 116,7 116,7 116,7 108,3 
Zirc 100 104,6 110,3 116,1 126,6 132,8 137,0 
Térség 100 107,2 111,0 115,5 123,1 126,0 128,8 
Megye 100 104,9 113,0 115,4 122,2 124,9 126,4 
Régió 100 104,8 112,6 116,4 123,8 125,8 128,1 
Ország 100 105,2 111,6 114,9 121,3 120,4 123,2 

Forrás: KSH adatok alapján saját számítások. 

Ha számszerűsítve vizsgáljuk a térségben a vállalkozások eloszlását (34. táblázat), akkor azt 
tapasztaljuk, hogy Zirc szerepe döntő a vállalkozások megtelepedése szempontjából, hiszen 
a döntő hányaduk itt található. Ugyanakkor a többi település között kiemelkedik Bakonybél, 
Csetény és Dudar, valamint Bakonyszentkirály. 
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34. táblázat: A működő, vállalkozások megoszlása jogi személyiség szerint 2002-ben 

Jogi személyiséggel 
rendelkező vállalkozások 

Jogi személyiséggel nem 
rendelkező vállalkozások Települések 

db 
Bakonybél 8 110 
Bakonynána 2 37 
Bakonyoszlop 2 14 
Bakonyszentkirály 9 42 
Borzavár 3 35 
Csesznek 4 35 
Csetény 6 87 
Dudar 6 76 
Eplény 3 25 
Jásd 3 22 
Lókút 1 13 
Nagyesztergár 3 41 
Olaszfalu 4 40 
Pénzesgyőr 1 15 
Porva 2 16 
Szápár 1 12 
Zirc 111 570 
Térség 169 1190 

Forrás: KSH adatok alapján saját számítások. 

A vállalkozások sűrűségét tekintve a térség elmarad az országos és megyei átlagoktól. 2002-
ben 61,2 vállalkozás jutott 1000 lakosra. A vállalkozások viszonylag alacsony száma 
összefügg a nagymértékű elingázással. Ahol nagy az ipari vagy más intézményeknél 
dolgozók aránya, ott mindig alacsony a vállalkozások száma. (Ezzel szemben a megyében 
80,2, a régióban 79,2, míg az országban 84,8 vállalkozás jutott ezer lakosra 2002-ben.) 

A térségen belül a legnagyobb a vállalkozások sűrűsége Zircen és Bakonybélben, ahol az 
országos átlagot meghaladó számokat találunk (32. ábra). Magas még ennek a mutatónak az 
értéke Cseszneken is. A magas értékek mögött idegenforgalmi, kereskedelmi vagy 
mezőgazdasági prosperitás áll. Nagyon alacsony ugyanakkor a délkeleti előtérben, s a 
zsáktelepüléseken.
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32. ábra: Az ezer lakosra jutó vállalkozások száma a térségben, 2002-ben 

BakonybélBakonybélBakonybélBakonybélBakonybélBakonybélBakonybélBakonybélBakonybél

BakonynánaBakonynánaBakonynánaBakonynánaBakonynánaBakonynánaBakonynánaBakonynánaBakonynána

BakonyoszlopBakonyoszlopBakonyoszlopBakonyoszlopBakonyoszlopBakonyoszlopBakonyoszlopBakonyoszlopBakonyoszlop

BakonyszentkirályBakonyszentkirályBakonyszentkirályBakonyszentkirályBakonyszentkirályBakonyszentkirályBakonyszentkirályBakonyszentkirályBakonyszentkirály

BorzavárBorzavárBorzavárBorzavárBorzavárBorzavárBorzavárBorzavárBorzavár

CsesznekCsesznekCsesznekCsesznekCsesznekCsesznekCsesznekCsesznekCsesznek

CsetényCsetényCsetényCsetényCsetényCsetényCsetényCsetényCsetény
DudarDudarDudarDudarDudarDudarDudarDudarDudar

EplényEplényEplényEplényEplényEplényEplényEplényEplény

JásdJásdJásdJásdJásdJásdJásdJásdJásd

LókútLókútLókútLókútLókútLókútLókútLókútLókút

NagyesztergárNagyesztergárNagyesztergárNagyesztergárNagyesztergárNagyesztergárNagyesztergárNagyesztergárNagyesztergár

OlaszfaluOlaszfaluOlaszfaluOlaszfaluOlaszfaluOlaszfaluOlaszfaluOlaszfaluOlaszfalu

PénzesgyőrPénzesgyőrPénzesgyőrPénzesgyőrPénzesgyőrPénzesgyőrPénzesgyőrPénzesgyőrPénzesgyőr

PorvaPorvaPorvaPorvaPorvaPorvaPorvaPorvaPorva

SzápárSzápárSzápárSzápárSzápárSzápárSzápárSzápárSzápár

ZIRCZIRCZIRCZIRCZIRCZIRCZIRCZIRCZIRC

Vállalkozás 1000 lakosra
80 - 92  (2)
60 - 70  (1)
50 - 60  (2)
40 - 50  (4)
30 - 40  (4)
23 - 30  (4)

 
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés. 

A vállalkozások nagyságrendi megoszlása nagyjából megfelel az országos átlagnak (35. 
táblázat). Természetesen uralkodó a kisméretű, egyszemélyes vállalkozások aránya, ők 
teszik ki az összes vállalkozás több mint kétharmadát, így magasabb arányt képviselnek, 
mint az országos átlag. Ezzel szemben a KKV-k aránya kisebb, és igazán nagy foglalkoztató 
cég nem található ma már a térségben. 

35. táblázat: A vállalkozások megoszlása nagyságrend szerint 2002-ben 

0 1–9 10–19 20–49 50–249 250 felett Terület 
egység foglalkoztatott 
Térség 69,1 27,9 1,4 1,0 0,6 0,0 
Megye 66,3 29,9 2,1 1,1 0,5 0,1 
Régió 65,2 31,0 2,1 1,0 0,5 0,2 
Ország 63,3 32,9 2,0 1,1 0,6 0,1 

Forrás: KSH adatok alapján saját számítások. 

A gazdasági társaságok főbb jellemzőiről az APEH társasági adóbevallásokból készített 
adatbázisát dolgoztuk fel. Tudni kell, hogy adatvédelmi okokból az adatbázis nem teljes 
körű, mivel olyan települések adatait nem tartalmazza, ahol háromnál kevesebb cég 
működik. Így csak nagyon durva összehasonlításokra ad alkalmat TÁBLÁZAT. 
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Mindenesetre megállapíthatók belőle a térség cégeinek átlagos jellemzői. A főbb 
megállapításokat úgy összegezhetjük, hogy a térség cégei kisebbek az átlagosnál, viszont az 
egy alkalmazottra jutó árbevételük magasabb. Alacsony ugyanakkor az export aránya, s a 
külföldi tőke jelenléte (36. táblázat). Ha a számok mögé nézünk, akkor azt kell mondanunk, 
hogy a külföldi tőke a táblázatból kiolvashatónál nagyobb mértékben jelen van. Különösen 
igaz ez ma már a faiparra, s a turizmusra.  

36. táblázat: A gazdasági társaságok néhány jellemzője 2001-ben 
Egy 

foglalkoz
tatottra 

jutó 
átlagos 
nettó 

árbevétel

Export 
aránya a 

nettó 
árbevétel-

ből 

A jegyzett 
tőke átlagos 

nagysága 

A külföldi 
tulajdonú 
jegyzett 

tőke aránya

Átlagos 
nettó 

árbevétel 

Átlagos 
export 

árbevétel 

Átlagos 
alkalma-

zotti 
létszám 

Terület 

1000 Ft % 1000 Ft % 1000 Ft 1000 Ft Fő 
Kistérség 11685 4,2 16349 3,7 120780 39762 12,4 
Megye 7155 41,2 22912 10,3 114765 415473 18,7 
Régió 4938 42,9 32497 15,7 85331 324077 20,1 
Ország 3307 40,0 12098 22,0 43588 151739 15,4 

Forrás: APEH SZTADI adatbázis alapján saját számítások. 

4.3. Telephelyi adottságok 

Ipari tevékenységre alkalmas telephelyeket a térségben általában a korábbi évtizedekben 
működött vállalatok helyén találhatunk. Ezek egy jelentős része ma kihasználatlan, így 
kedvező alkalmat nyújt a barna mezős beruházások számára. Két nagyobb és több kisebb 
terület nyújt ilyen lehetőséget. A két nagyobbat Dudaron és Zircen találjuk, míg több kisebb 
helyezkedik el szétszórva a térségben: Zircen, Dudaron, Csetényben, Jásdon, 
Pénzesgyőrben, Bakonybélben. Iparterület létesítése csak ritkán szerepel az önkormányzati 
tervekben. Bakonybél készülő rendezési terve tartalmaz iparterületet, abból a célból, hogy a 
turizmus által fejlődő település belterületéről a vállalkozókat erre a területre helyezzék át.  

A legnagyobb ipari telephely Dudaron, a Duszén Kft. tulajdonában található. A 8 hektár 
terület egykor teljes egészében a szénbánya telepe volt. A bánya megszűnése során a 
felszámoló egyben adta el a jelenlegi tulajdonosnak. A telephely szárnyvasúttal, 
vasútállomással, rakodóval rendelkezik. Több épület (irodaépület, fürdő, rakodó, 
üzemcsarnok) is található rajta. Infrastruktúrája (víz, csatorna, gáz) kiépült, főként a 
jelenlegi tulajdonos tevékenysége nyomán. Napjainkban csak kis részén folyik tevékenység. 
A Duszén Kft. a kibányászott szenet osztályozza és csomagolja vegyipari, mezőgazdasági 
célokra, emellett faipari tevékenységet is folytat. Tőlük bérelt területet használ a 
Bauxitbánya Vállalat a Bakonyoszlopon kitermelt bányakincs vagonra rakására. A telep 
egykori központi épülete a magyarországi bányák levéltára. Az egykori két emeletes 
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fürdőépület nagyrészt még kihasználatlan. Egy-két kisebb vállalkozás működik benne időről 
időre, s a bauxitbánya vállalat tervezi, hogy a jelenleg Bakonyszentlászlón működő 
telephelyét (irodák, központ) áthelyezi ide, mivel a bauxit kitermelése nagyrészt, majd 
teljesen a Bakonyoszlop határában lévő bauxitlencsékre kerül át. Ennek az épületnek a 
kapacitásai még így csak részlegesen lesznek kihasználva. Két emelet továbbra is üresen áll. 
Sajnos lift nincs az épületben. A további épületek (üzemcsarnok. osztályozó) már 
betelepültek, de üres területek találhatók, legalább 3–4 ha nagyságban. A Duszén Kft. 
tulajdonában lévő iparterülethez további hasznosítható területek csatlakoznak, így a 
meddőhányó több szintje, valamint magántulajdonú, kihasználatlan ipari területek. 

A másik jelentős ipari terület a térségben a Zirci Ipari Park. A 21 ha nagyságú terület több 
cég ( VERFA Fafeldolgozó és Kereskedelmi Rt; HM VERGA Veszprémi Erdőgazdasági 
Rt.; ROBIX Hungary Mezőgazdasági Gépgyártó és Kereskedelmi Kft. és egy 
magánszemély tulajdonában van. A fejlesztés második ütemében további 5,77 ha kerül 
bevonásra, amely a megyei, illetve a városi önkormányzat tulajdonát képezi. A terület 
hasznosítója Zirc Város Önkormányzata. A terület régóta iparterületként funkcionál, a fent 
említett tulajdonosok folytattak rajta gépipari, faipari, irodai és karbantartó tevékenységet. 
Termelő kapacitásuk az elmúlt években csökkent, így jelentős nagyságú telephelyek 
szabadultak fel értékesítés, illetve bérbeadás céljára. Az Ipari Park adottságai jónak 
mondhatóak. Közlekedési helyzete jó. A 11. számú vasúti mellékvonal mellett helyezkedik 
el. Közúti megközelíthetősége a 82. számú főútvonalon lehetséges. Ez tovább javul, ha a 
várost elkerülő szakasz megépül. Zirc a térség közúti csomópontjában helyezkedik el. Az 
Ipari Park vállalkozásaiba már most is ingáznak dolgozók a térség több településéről. 
Bővülés esetén a munkaerő szükséglet a térség nagy részéről biztosítható lesz, mivel a 
térség tömegközlekedési csomópontja (a vasútállomás és a megépülő autóbusz terminál) az 
Ipari Park közelében helyezkedik el. 

Fejlesztésre szorulnak azonban az Ipari Park szolgáltatásai. Így az egyszerűbb 
szolgáltatások (étkezde, konferencia terem) mellett az üzleti szolgáltatásoknak is helyet kell 
teremteni, amelyek a hosszú távú fejlődést biztosíthatják. Így kialakítható itt innovációs 
tevékenységre szolgáló vállalkozás, inkubátorház, tanácsadó iroda stb. 

A bemutatott ipari területek mellett több, kisebb terület, illetve ingatlan található még a 
térségben. A hagyományos ipari tengely településein (Zirc, Dudar, Csetény) rendelkezésre 
álló ingatlanok még legalább 5–600 főnyi munkahely megteremtésére adnak reális alapot. 
Összességében tehát ezek a lehetőségek teljes mértékben kihasználva már túlmutatnak a 
térség jelenlegi munkaerő kínálatának mértékén. Egyes kisebb településeken is adottak a 
betelepülés lehetőségei (Bakonybél, Olaszfalu, Eplény) max. 40 fős cégekig bezárólag. A 
szabad területek pontos, térségi szintű  felmérése még várat magára. Ezek fejlesztése, 
kiajánlása koordináltan kell, hogy megtörténjen, mivel a jelen lévő munkaerő létszáma szűk 
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keresztmetszet, illetve a megközelítés lehetőségei változóak, s a környezeti követelmények 
is eltérőek egyes települések esetében.  

4.4. A Gazdasági ágazatok helyzete 

4.4.1. Az ágazatok szerepe a térség életében 
Az ágazatok vizsgálatánál fontos szempont, hogy megvizsgáljuk, hogy az egyes ágazatok 
milyen mértékben vállalnak részt egy település, illetve egy térség foglalkoztatásából. 
Meglehetősen nehéz települései szintű bontásban adatokhoz jutni, erre csak a népszámlálás 
adatai adnak lehetőséget. Az ágazatok szerepének megállapításánál a helyben 
foglalkoztatottak számát kell alapul venni, ez mutatja meg a helyi munkahelyek ágazati 
megoszlását (37. táblázat).  

37. táblázat: A helyben foglalkoztatottak megoszlása a fő nemzetgazdasági ágazatok szerint, 
2001-ben 

Helyben foglalkozatott 

Összesen Mezőgaz-
daságban Iparban Szolgálta-

tásban 
Mezőgaz-
daságban Iparban Szolgálta-

tásban 
Település/  
területi szint 

fő fő % 
Bakonybél 408 71 139 198 17,4 34,1 48,5 
Bakonynána 84 14 9 61 16,7 10,7 72,6 
Bakonyoszlop 90 2 16 72 2,2 17,8 80,0 
Bakonyszentkirály 185 66 16 103 35,7 8,6 55,7 
Borzavár 133 52 13 68 39,1 9,8 51,1 
Csesznek 49 8 12 29 16,3 24,5 59,2 
Csetény 261 18 112 131 6,9 42,9 50,2 
Dudar 319 16 108 195 5,0 33,9 61,1 
Eplény 62 10 8 44 16,1 12,9 71,0 
Jásd 76 4 10 62 5,3 13,2 81,6 
Lókút 49 9 5 35 18,4 10,2 71,4 
Nagyesztergár 100 24 17 59 24,0 17,0 59,0 
Olaszfalu 158 45 31 82 28,5 19,6 51,9 
Pénzesgyőr 71 18 19 34 25,4 26,8 47,9 
Porva 111 12 40 59 10,8 36,0 53,2 
Szápár 51 19 3 29 37,3 5,9 56,9 
Zirc 2523 138 848 1537 5,5 33,6 60,9 

Térség 4730 526 1406 2798 11,1 29,7 59,2 
Megye 132764 7015 50904 74845 5,3 38,3 56,4 
Régió 400557 22421 169142 208994 5,6 42,2 52,2 
Ország 3502511 197747 1105126 2199638 5,6 31,6 62,8 

Forrás: Népszámlálás 2001. adatok alapján saját számítások. 
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Rögtön kitűnik, hogy a térségben a mezőgazdaság foglalkoztatási szerepköre jelentősen 
meghaladja a megyei vagy országos átlagot, néhány településen 30% fölé emelkedik. 
Alacsony a ipar aránya, az országos átlagot csak néhány településen éri el, s a megyei és 
regionális átlagot csak Csetényben haladja meg, máshol lényegesen alatta marad. Így tehát 
elmondható, hogy egy fejlett, ipari jellegű régióban található a térség, de a saját, belső 
foglalkoztatásában inkább a mezőgazdaság és a szolgáltatások (közszolgáltatások és 
turizmus) játszanak döntő szerepet. 

A részletesebb elemzéshez az APEH gazdasági társaságokra vonatkozó adatbázisát vettük 
igénybe. Ez az adatbázis a társasági adóbevallásokon alapul. Ágazati megoszlásban sajnos 
csak 1994-re és 1999-re bocsátotta rendelkezésünkre az adatokat az APEH, s adatvédelmi 
okokból a területi bontás is csak Zircre, s a korabeli kistérségre vonatkoztatva. Ágazati 
szintű települési adatok nem adhatók ki. Mindenesetre ezekkel a korlátokkal is jól 
érzékeltethető az ágazatok súlyának kilencvenes évek beli átalakulása, ezért az elemzéseket 
bemutatjuk. 

4.4.2. A foglalkoztatás ágazati megoszlásának változása a kilencvenes években 
A gazdasági átalakulás eltérő hatással volt a foglalkoztatásra Zircen és a Zirc környéki 
településekben. Míg Zircen 1994 és 1999 között a foglalkoztatottak száma jelentősen nem 
változott, addig a kistérségben jelentős csökkenés mutatható ki, hasonlóan az országos 
tendenciákhoz.  

A foglalkoztatottak számának változása gazdasági szerkezeti átalakulást is takar. Zircen 
visszaesett a mezőgazdaság és a feldolgozóipar foglalkoztatási szerepe (33. ábra). Ez 
elsősorban a gépgyártás leépülésének köszönhető, miközben a fa- és bútoriparban, valamint 
az élelmiszeriparban foglalkoztatottak létszáma enyhe csökkenést mutat. Jelentősen 
erősödött viszont az építőipar szerepe, valamint a szolgáltatások és a közszolgáltatások is 
létszámbővülést mutatnak. A szolgáltatásokon belül a szálláshely szolgáltatás és az üzleti 
szolgáltatások alkalmazott létszáma növekedett a leginkább. Így mára foglalkoztatási 
szempontból a korábbi mezőgazdasági-feldolgozóipari dominancia helyett Zirc gazdasága 
egyértelműen az építőipar és a szolgáltatások irányába indult el. 

Ezzel szemben a kistérségben a foglalkoztatottak csökkenő számából a mezőgazdasági 
foglalkoztatottak részesedése nőtt meg jelentős mértékben, míg a bányászat és a 
feldolgozóipar részaránya jelentősen csökkent, tehát a munkahelyek legnagyobb részt 
ezekben az ágazatokban vesztek el. Az ipar összességében tehát sok munkahelyet veszített, 
de egyes alágazatai, nevezetesen a fa- és bútoripar, valamint az élelmiszergyártás a 
visszaesés ellenére is növelni tudta foglalkoztatottainak számát. A szolgáltatásokon belül a 
szálláshely-szolgáltatás alkalmazottainak száma növekedett jelentős mértékben.  
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33. ábra: A gazdasági társaságoknál foglalkoztatottak megoszlása főbb ágazatok szerint 
Zircen, a zirci kistérségében, Veszprém megyében, a Közép-dunántúli régióban és 

Magyarországon 1994 és 1999-ben. 
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Forrás: APEH SZTADI alapján saját számítások. 

A helyi átalakulás részben ellentmond az országos tendenciáknak. Veszprém megyében, a 
Közép-dunántúli régióban és országosan az ipar és a közszolgáltatások által foglalkoztatott 
munkavállalók aránya nőtt, míg a vizsgált időszakban a mezőgazdaság, bányászat 
részesedése csökkent, az építőipar és a szolgáltatás stagnált, valamint a megyében és a 
régióban a szolgáltatás foglalkoztatási szerepe csökkent. 

4.4.3. A hozzáadott érték előállításának megoszlása ágazatonként 
A foglalkoztatottak ágazati megoszlása mellett a gazdaság szerkezetét és annak változását 
jól jellemzi az egyes ágazatok által előállított hozzáadott érték (38. táblázat) – és annak 
változása (39. táblázat) –, valamint az ágazatok részesedése a helyi gazdaságban összesen 
előállított (hozzáadott) értékből (. ábra). Ezt a megoszlást érdemes összevetni minden 
esetben az ágazat által foglalkoztatottak arányával. A hozzáadott érték vizsgálata csak durva 
becsléseken alapulhat, mivel számos olyan tevékenység van, amikor egy településen 
bejegyzett gazdasági társaság más településen végez értékteremtő munkát (pl. építőipar). Ez 
a mutató csupán viszonyításra alkalmas, tehát az egyes ágazatok részesedését tudjuk 
becsülni, megfigyelni általa. 
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38. táblázat: A gazdasági társaságok által előállított hozzáadott érték változása 1994 és 
1999 között Zircen, a zirci kistérségben, Veszprém megyében, a Közép-dunántúli régióban, 

és Magyarországon. 
Előállított hozzáadott érték (millió forint) 

Ágazat Zirc 
1994 

Zirc 
1999 

Kistérség 
1994 

Kistérség 
1999 

Megye 
1994 

Megye 
1999 

Régió 
1994 

Régió 
1999 

Magyarország 
1994 

Magyarország 
1999 

Mezőgazdaság 185,4 253,2 289,9 584,9 4429,9 7132,6 17661,9 25575,9 128373,7 187929,1
Bányászat 0,0 0,0 242,3 251,8 2159,8 3982,3 3464,0 6930,7 17242,0 34280,0
Feldolgozóipar 222,5 367,5 129,8 183,2 28364,5 74525,9 97531,8 356423,7 882477,0 2497443,2
Építőipar 73,4 334,0 6,5 4,4 2691,5 5197,8 11115,3 20993,8 132418,2 247055,7
Szolgáltatások 275,3 610,2 145,1 122,9 15274,8 32979,6 49654,2 124310,9 944070,6 2402651,1
Közsszolg. 14,9 65,4 4,6 38,7 1284,7 3933,3 4166,7 12559,0 59873,0 176001,1

Összesen 771,4 1630,3 818,1 1185,8 54205,1 127751,4 183594,0 546794,0 2164454,4 5545360,2

Forrás: APEH SZTADI alapján saját becslés. 

Az egyes ágazatok által előállított érték növekedését vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy Zircen 
elsősorban az építőipari és a közszolgáltatásokba bekapcsolódó gazdasági társaságok 
futottak be jelentős növekedési pályát 1994 és 1999 között, növekedésük messze nagyobb, 
mint a megyében, a régióban vagy az országban (39. táblázat). 

39. táblázat: A gazdasági társaságok által előállított hozzáadott érték változása 1994 és 
1999 között Zircen, a zirci kistérségben, Veszprém megyében, a Közép-dunántúli régióban, 

és Magyarországon. 
Az ágazat által előállított hozzáadott érték növekedése 1994 és 1999 között (%) Ágazat 

Zirc Kistérség Megye Régió Magyarország
Mezőgazdaság 36,6 101,8 61,0 44,8 46,4 
Bányászat 0,0 3,9 84,4 100,1 98,8 
Feldolgozóipar 65,2 41,1 162,7 265,4 183,0 
Építőipar 355,2 -33,2 93,1 88,9 86,6 
Szolgáltatások 121,7 -15,3 115,9 150,4 154,5 
Közszolgáltatások 338,4 749,9 206,2 201,4 194,0 
Összesen 111,3 44,9 135,7 197,8 156,2 

Forrás: APEH SZTADI alapján saját számítások. 

A kistérségben viszont csak a mezőgazdaság és a közszolgáltató cégek mutattak fel jelentős 
hozzáadott érték-növekedést, az építőipari és a szolgáltató szektor visszaesett. Tehát mind a 
kistérség, mind Zirc városa kimaradt a vizsgált időszakban abból a jelentős bővülésből, 
amit a megyei, regionális és országos szinten a feldolgozóipar mutatott. 

Ha azt vizsgáljuk, hogy a gazdaságban összesen előállított hozzáadott értékből milyen 
arányban részesednek az egyes ágazatok, akkor Zirc esetében jól látható, hogy a 
foglalkoztatotti szerkezethez hasonlóan (34. ábra) a mezőgazdaság és az ipar részesedése a 
hozzáadott értékből 1994 és 1999 között csökkent, de kisebb mértékben, mint a 
foglalkoztatottakból való részesedésük. A szolgáltatási ágazat 8%-kal nagyobb részesedést 
ért el a foglalkoztatottak terén 1999-ben, mint 1994-ben, viszont a hozzáadott értékből csak 
2%-kal nőtt a részaránya. A leghatékonyabb növekedést az építőipar mutatta a vizsgált 
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időszakban: jelentős létszámbővülés mellett még jelentősebb mértékben, 10%-kal nőtt az 
általa előállított érték részaránya. 

34. ábra: A gazdasági társaságok által előállított hozzáadott érték megoszlása főbb 
ágazatok szerint Zircen, a zirci kistérségében, Veszprém megyében, a Közép-dunántúli 

régióban és Magyarországon 1994 és 1999-ben. 

Forrás: APEH SZTADI alapján saját számítások. 

4.4.4. A jegyzett tőke megoszlása, a külföldi tőke részvétele a gazdaságban 
Ha az egyes ágazatok részesedését vizsgáljuk az összes jegyzett tőkéből Zircen és a 
kistérségben (35. ábra), akkor ismét kitűnik, hogy a város gazdaságában, e tekintetben is 
jelentősen visszaesett a mezőgazdaság részesedése, s a szolgáltatások vették át a domináns 
ágazat szerepét, a feldolgozóipar gyenge növekedése és az építőipar jelentős fejlődése 
mellett. A kistérség esetében a feldolgozó-ipari ágazat tűnik a jelentős vesztesnek. A 
kistérség gazdaságában az összes jegyzett tőkéből a szolgáltatások és a mezőgazdaság 
részesedik a döntő hányaddal, a többi ágazat részvétele nem jelentős. 

Ha az egyes ágazatok jegyzett tőkéjének növekedését vizsgáljuk 1994 és 1999 között (36. 
ábra), akkor azt láthatjuk, hogy a viszonylag kevés jegyzett tőkével rendelkező építőipar és 
közszolgáltatások növekedése volt ezen a téren a legdinamikusabb, miközben Zircen a 
mezőgazdaság, a kistérségben pedig a feldolgozóipar mutatott fogyást. A visszaeső 
bányászat jegyzett tőkéjének négyszeres emelkedése is kis értékeknél ment végbe, így a 
gazdaság egészére jelentős hatása nincs. 
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35. ábra: A gazdasági társaságok jegyzett tőkéjének ágazati megoszlása 1994-ben és 1999-
ben Zircen, a zirci kistérségben, Veszprém megyében, a Közép-dunántúli régióban és 

Magyarországon (%). 

36. ábra: Az egyes ágazatok jegyzett tőkéjének változása Zircen és a zirci kistérségben 1994 
és 1999 között. 

Forrás: APEH SZTADI alapján saját számítások. 
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A gazdasági társaságok jelentős része magyar tőkével jött létre, általában magánszemélyek 
befektetéseivel. Részben a korábbi állami vállalatok vagy a termelőszövetkezet egészének 
vagy részeinek privatizációja során, részben új befektetésként. Számos fontos cég magyar 
tulajdonú (Pl. Köz-Víz, Verfa, Duszén stb.). A gazdaság fejlődése szempontjából fontos 
megvizsgálni a külföldi tőke jelenlétét, s azt, hogy melyik ágazatot részesíti előnyben. 

Általánosságban elmondhatjuk, hogy a külföldi tőke Zirc gazdaságában lényegesen kisebb 
arányban van jelen, mint a megyei, az országos vagy a régiós átlag (37. ábra). A kistérség 
az országos átlagnak felel meg, elsősorban az idegenforgalmi befektetéseknek 
köszönhetően.
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37. ábra: A külföldi részesedés aránya a gazdasági társaságok jegyzett tőkéjéből 1994-ben 
és 1999-ben Zircen, a zirci kistérségben, Veszprém megyében, a Közép-dunántúli régióban 

és Magyarországon (%). 
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Forrás: APEH SZTADI alapján saját számítások. 

38. ábra: A külföldi részesedés aránya ágazatonként a gazdasági társaságok jegyzett 
tőkéjéből 1994-ben és 1999-ben Zircen és a zirci kistérségben. (%). 
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Forrás: APEH SZTADI alapján saját számítások.
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Az ágazatok közül a külföldi tőke a legnagyobb arányban a szolgáltató ágazatokban jelenik 
meg (38. ábra), de ezek között is a szálláshely szolgáltatás az az alágazat, ami leginkább 
vonzó számára. Ebben az alágazatban Zircen 50% körüli, míg a kistérségben 90% feletti a 
külföldi jegyzett tőke részesedése. Jelentős az idegen befektetés aránya az építőiparban, 
valamint a feldolgozóiparban is. Viszont feltűnően hiányzik vagy nagyon alacsony a 
bányászatban és a mezőgazdaságban.  

4.4.5. Az egyes ágazatok jelenlegi helyzete 
A térségben a mezőgazdaság természeti feltételei eltérnek a hagyományos hazai 
feltételektől. Az éghajlat hűvösebb,csapadékosabb, a földterületek termőhelyi adottságai 
kedvezőtlenebbek a magyar átlagnál. Mindezek természetesen éghajlati és domborzati 
adottságokra vezethetők vissza. Sok a nagy reliefenergiával bíró terület. A mészkő 
alapkőzet ráadásul rossz hatással van a talaj vízgazdálkodására, ami sokhelyütt tovább 
gyengíti az amúgy sem jó talajadottságokat. A hazai átlagnál hűvösebb, csapadékosabb 
éghajlat nem kedvez a szőlő- és gyümölcstermesztésnek sem. Gyenge a földterületek 
termőképessége, sokhelyütt találkozhatunk 5–6 AK értékű területekkel is. A földek 
minőségére tekintettel a szántók aranykorona értéke áll rendelkezésünkre, a 2000. évre 
vonatkozóan. Valamennyi településen ezek átlaga 20 ak alatt van. A térség jobb minőségű 
szántói azokon a településeken találhatók, amelyek már átcsatlakoztak Győr-Moson-Sopron 
megyéhez (pl. Veszprémvarsány). Így a szántóföldi termelés lehetőségei rosszabbak az 
átlagosnál (40. táblázat). 

40. táblázat: Átlagos szántó aranykorona értékek a térség településein, 2000-ben 

Település Átlagos szántó 
ak érték  Település Átlagos szántó 

ak érték 
Bakonybél 14,59 Jásd 13,54 
Bakonynána 14,2 Lókút 13,93 
Bakonyoszlop 13,82 Nagyesztergár 16,17 
Bakonyszentkirály 15,89 Olaszfalu 14,89 
Borzavár 12,52 Pénzesgyőr 10,72 
Csesznek 15,8 Porva 13,27 
Csetény 15,75 Szápár 15,45 
Dudar 18,16 Zirc 16,71 
Eplény 9,97  

Forrás: ÁMÖ 2000. 

Ezek a feltételek alapvetően meghatározzák a térség mezőgazdasági jellegét. Bár jelen 
vannak a kalászosok a szántóföldi termelésben, de jelentős a repce, valamint az 
állatállomány részére szálastakarmány és kukorica termelés is (pl. Nagyesztergár, 
Bakonynána). Ezeket inkább a nagyobb gazdaságok termelik. A termelés igazi helyi jellege 
a káposzta és burgonya termelésben nyilvánul meg. A zöldség ágazat központja a délkeleti, 
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keleti területeken található, de a kedvezőtlenebb adottságú településeken is megtaláljuk (pl. 
Porva, Borzavár, Csesznek). A terület jelentős részét borítja erdő. A mezőgazdaság 
nemzetgazdaságon belüli feltételeinek változásával célszerű, hogy a térség településein 
egyre nagyobb területeket vonjanak be az erdőművelésbe, ott, ahol az egyéb tevékenység 
már nem jövedelmező. 

A földterület felhasználása jól jellemzi a termőhelyi adottságokat. 

A földhasználat legjellegzetesebb vonása a térségben, hogy magas az erdő, és a gyepek 
aránya, míg a szántóföld részesedése elmarad a megyei átlagtól.  

A területek hasznosítása elsősorban erdőműveléssel történik (41. táblázat). Veszprém 
megye erdőterületeinek több mint 10%-a található a térség területén.  

41. táblázat: Területhasználat 2000-ben a BÖSZ térségében, összevetve Veszprém megye és 
Magyarország adataival 

 

Szántó- és 
szántóként 

használt 
kert 

Konyha-
kert 

Szőlő és 
gyümöl-

csös 
Gyep Erdő Nádas és 

halastó 

Művelés 
alól kivett 

terület 

 ha 
BÖSZ  
térség 8037 110 57 2742 13680 1 224 

Veszprém 
megye 129277 1135 5195 28668 133471 193 21330 

Ország 3862567 44109 142455 603722 1766170 49669 329488 
 % 
BÖSZ  
térség 32,3 0,4 0,2 11,0 55,0 0,0 0,9 

Veszprém 
megye 40,5 0,4 1,6 9,0 41,8 0,1 6,7 

Ország 56,8 0,6 2,1 8,9 26,0 0,7 4,8 
Forrás: ÁMÖ 2000 

A térségen belül jelentős eltéréseket tapasztalhatunk a települések között a 
területhasználatot illetően. Különösen az erdő és szántó célú területek arányai közötti 
különbségek jellemzők a térségen belül. A magas-bakonyi falvakban az erdőterületek 
aránya az összes használt területből meghaladhatja a 80%-ot is  (39. ábra). A szántók magas 
arányát inkább a térség keleti és középső részében tapasztalhatjuk. Ezeken a településeken 
már lényegesen kevesebb az erdő, a domborzat is alkalmasabb a szántóföldi művelésre, de a 
talajadottságok itt is csak kisebb térségekben megfelelőek a termelés számára  (40. ábra). 
Ezért bizonyos területeken (pl. Jásd esetében) törekednek az erdősítésre. 
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39. ábra: Az erdőterületek aránya a BÖSZ településeken az összes területből, 2000-ben 

BakonyoszlopBakonyoszlopBakonyoszlopBakonyoszlopBakonyoszlopBakonyoszlopBakonyoszlopBakonyoszlopBakonyoszlop

BakonybélBakonybélBakonybélBakonybélBakonybélBakonybélBakonybélBakonybélBakonybél

BakonynánaBakonynánaBakonynánaBakonynánaBakonynánaBakonynánaBakonynánaBakonynánaBakonynána

BakonyszentkirályBakonyszentkirályBakonyszentkirályBakonyszentkirályBakonyszentkirályBakonyszentkirályBakonyszentkirályBakonyszentkirályBakonyszentkirály

BorzavárBorzavárBorzavárBorzavárBorzavárBorzavárBorzavárBorzavárBorzavár

CsesznekCsesznekCsesznekCsesznekCsesznekCsesznekCsesznekCsesznekCsesznek

CsetényCsetényCsetényCsetényCsetényCsetényCsetényCsetényCsetény
DudarDudarDudarDudarDudarDudarDudarDudarDudar

EplényEplényEplényEplényEplényEplényEplényEplényEplény

JásdJásdJásdJásdJásdJásdJásdJásdJásd

LókútLókútLókútLókútLókútLókútLókútLókútLókút

NagyesztergárNagyesztergárNagyesztergárNagyesztergárNagyesztergárNagyesztergárNagyesztergárNagyesztergárNagyesztergár

OlaszfaluOlaszfaluOlaszfaluOlaszfaluOlaszfaluOlaszfaluOlaszfaluOlaszfaluOlaszfalu

PénzesgyőrPénzesgyőrPénzesgyőrPénzesgyőrPénzesgyőrPénzesgyőrPénzesgyőrPénzesgyőrPénzesgyőr

PorvaPorvaPorvaPorvaPorvaPorvaPorvaPorvaPorva

SzápárSzápárSzápárSzápárSzápárSzápárSzápárSzápárSzápár

ZIRCZIRCZIRCZIRCZIRCZIRCZIRCZIRCZIRC

Erdő az összes területből (%)
85  - 93,2  (5)
70  - 85   (5)
55  - 70   (2)
2,9 - 40   (5)

 
Forrás: ÁMÖ adatok alapján saját szerkesztés. 

40. ábra: A szántóterületek aránya a BÖSZ településeken az összes területből, 2000-ben 

BorzavárBorzavárBorzavárBorzavárBorzavárBorzavárBorzavárBorzavárBorzavár

BakonybélBakonybélBakonybélBakonybélBakonybélBakonybélBakonybélBakonybélBakonybél

BakonynánaBakonynánaBakonynánaBakonynánaBakonynánaBakonynánaBakonynánaBakonynánaBakonynána

BakonyoszlopBakonyoszlopBakonyoszlopBakonyoszlopBakonyoszlopBakonyoszlopBakonyoszlopBakonyoszlopBakonyoszlop

BakonyszentkirályBakonyszentkirályBakonyszentkirályBakonyszentkirályBakonyszentkirályBakonyszentkirályBakonyszentkirályBakonyszentkirályBakonyszentkirály

CsesznekCsesznekCsesznekCsesznekCsesznekCsesznekCsesznekCsesznekCsesznek

CsetényCsetényCsetényCsetényCsetényCsetényCsetényCsetényCsetény
DudarDudarDudarDudarDudarDudarDudarDudarDudar

EplényEplényEplényEplényEplényEplényEplényEplényEplény

JásdJásdJásdJásdJásdJásdJásdJásdJásd

LókútLókútLókútLókútLókútLókútLókútLókútLókút

NagyesztergárNagyesztergárNagyesztergárNagyesztergárNagyesztergárNagyesztergárNagyesztergárNagyesztergárNagyesztergár

OlaszfaluOlaszfaluOlaszfaluOlaszfaluOlaszfaluOlaszfaluOlaszfaluOlaszfaluOlaszfalu

PénzesgyőrPénzesgyőrPénzesgyőrPénzesgyőrPénzesgyőrPénzesgyőrPénzesgyőrPénzesgyőrPénzesgyőr

PorvaPorvaPorvaPorvaPorvaPorvaPorvaPorvaPorva

SzápárSzápárSzápárSzápárSzápárSzápárSzápárSzápárSzápár

ZIRCZIRCZIRCZIRCZIRCZIRCZIRCZIRCZIRC

Szántóterület aránya
az összes területből (%)

67,6 - 86,7  (3)
29,4 - 67,6  (3)
13,5 - 29,4  (3)
7,5 - 13,5  (4)
3,1 - 7,5  (4)

 
Forrás: ÁMÖ adatok alapján saját szerkesztés.  
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Ha az állattartás vizsgáljuk, ebben is megtaláljuk a térség specialitását (42. táblázat). A 
2000. évi összeírás adataiból kiválik, hogy a térségben a ló és a szarvasmarha tartás 
felülreprezentált az ország más területeihez képest. A 2000. év óta ugyan jelentős változás 
ment végbe a szarvasmarha tartás területén, így vélhetően ma kevesebb az állatok száma, 
mint a felmérés idején, de a térség adottságait jól reprezentálják így is a számok. Kiválik, 
hogy a szarvasmarha tartás különösen a térség keleti részén jelentős. (Pl. Nagyesztergáron, 
az állami gazdaságból kivált Flóra Kft.. 120 tejelő szarvasmarhát tart. Nagy állományt 
találunk még Bakonyszentkirályon, Csetényben és Szápáron is.) Ma is több településen 
találunk tejelő szarvasmarha telepeket. Az állattartó gazdaságok kisebbek az átlagosnál. A 
térség másik jellegzetessége a lovak viszonylag magas száma. Az 1000 lakosra jutó 
lóállomány lényegesen magasabb az országos átlagnál. Az állatok tartása elsősorban 
turisztikai céllal bír, de található a térségben külföldi tulajdonú, hobby-lovarda is. A sertés, 
juh, de még a tyúkfélék tartásának jelentősége is kisebb az országos átlagnál. 

A térség adottságai kedveznek az állattartás fejlesztésének. Különösen így van ez, ha a 
legeltetésre, a biotermelés módszerével előállított húsra gondolunk. A legeltetésnek 
ugyanakkor környezetvédelmi, sőt tájképi szerepe is lehet. Kezdeményezéseket találunk már 
a térségben a hagyományos módszerekkel tartott állatok számának növelésére. Így 
Csesznek, Zirc és Bakonybél térségében találunk létező vagy tervezett bio farmokat. A 
Bakony egyik hagyományos fajtája a mangalica sertés. A mangalica hús piaca egyre jobb, s 
nem helyettesíthető külföldről behozott olcsó áruval. Bár adataink nincsenek, de fejlődhet a 
kecsketartás. Dudaron találunk már említésre méltó állományt. 
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42. táblázat: Az állatállomány jellemzői a térségben, 2000-ben 

Szarvasmarha Sertés Ló Juh Tyúkféle 
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 Település/ 
területi szint 

db állat 

Bakonybél 9 5 6 418 3 281 12 2 8 3 3 2 1995 14 1341 
Bakonynána 30 4 29 342 3 336 7 4 7 0 0 0 1592 12 1565 
Bakonyoszlop 4 2 7 139 3 244 11 6 19 3 2 5 1161 16 2037 
Bakonyszentkirály 130 16 134 132 3 137 49 10 51 211 211 218 1111 16 1149 
Borzavár 41 4 51 436 3 544 17 2 21 3 3 4 1457 13 1819 
Csesznek 7 4 12 196 3 349 1 1 2 4 4 7 1349 20 2400 
Csetény 555 21 265 697 4 333 34 2 16 4 2 2 4216 13 2016 
Dudar 84 8 49 352 3 204 9 2 5 0 0 0 1614 15 935 
Eplény 0 0 0 110 0 236 7 0 15 223 0 478 801 0 1715 
Jásd 33 3 39 303 3 362 4 2 5 16 8 19 2152 13 2568 
Lókút 2 2 4 190 3 358 12 4 23 0 0 0 849 14 1599 
Nagyesztergár 403 81 330 382 3 312 11 2 9 0 0 0 1590 14 1300 
Olaszfalu 25 4 23 518 3 467 14 2 13 14 7 13 2713 15 2444 
Pénzesgyőr 7 2 20 213 4 595 31 3 87 5 5 14 26093 414 72885 
Porva 26 3 52 186 3 373 39 8 78 0 0 0 902 16 1808 
Szápár 157 31 287 84 2 154 3 2 5 0 0 0 1157 14 2115 
Zirc 1861 155 248 555 3 74 34 2 5 42 42 6 28169 188 3758 

Térség 3374 28 151 5253 3 236 295 3 13 528 35 24 78921 41 3540 
Megye 43342 35 115 168621 16 449 2867 3 8 53320 138 142 1077194 61 2868 
Régió 114078 33 102 714263 19 637 9430 3 8 142490 105 127 7866577 140 7019 
Ország 850368 16 83 5049638 10 495 80513 2 8 1287187 51 126 42398189 71 4157 

*=Az adott fajtát tartó gazdaságokra számítva. Forrás: ÁMÖ adatok alapján saját számítások. 
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A mezőgazdaság legnagyobb szereplője a Bakony Termelőszövetkezet volt. 1994. január 1-
jétől az egykori TSZ tevékenységeit gazdasági társaságokká szervezték át, melyeknek 
tulajdonosai között mára a magánszemélyek kerültek többségbe. A növénytermesztés 
ágazatot a Bakony Agro Kft. folytatja. 3500 ha szántón és 500 ha erdőterülten gazdálkodik. 
A terület nagyobb részét kalászosok foglalják el, valamint 500 ha-on silókukoricát 
termelnek az állattenyésztő ágazat részére. Fontos terménye a kft.-nek a burgonya. 
(Lakossági kérdőívünkben a lakosok által egyik jellegzetesen zirci terméknek tartott 
növényként bukkant fel.) A burgonya termelését mintegy 150 ha-on folytatja a kft. (vető és 
étkezési), de jelentős a kisebb termelők (tagok) burgonyatermesztése is, melyet a kft. 
szolgáltatói jelleggel fog össze. E terméknek a felvevője a helyi Chio Chips vállalat.  

Az állattenyésztő ágazat utóda a Bakony Ho–Li Kft., amely szarvasmarha tenyésztéssel 
foglalkozik hús (220 állat) és tejtermelő (600 állat) irányban. A hús felvevő piaca a pápai, 
zalaegerszegi vágóhíd, míg a tejet a Mizo veszi át. Mind a két utód cég a legnagyobbak 
közé tartozik a térségben, mind az árbevételét, mind foglalkoztató szerepkörét tekintve. 
Mellettük még a Flora-Nagyesztergár Mezőgazdasági Kft, is jelentős a növénytermesztés és 
állattenyésztés területén. Összesen 37 mezőgazdasági profilú cég található a térségben. 
Valamint bizonyos földterületeket térségen kívüli cégek művelnek (Bakonynána esetében 
pl.). 

Jelentős a Olaszfaluban székelő Termelő És Értékesítő Szövetkezet (TÉSZ). E 
szövetkezetnek a tagjai sorába számos térségbeli vállalkozó és cég belépett, de térségen 
kívüli tagjai is vannak (pl. Pápa). A TÉSZ zöldség-gyümölcs profilú. Legfontosabb terve 
jelenleg, hogy egy hűtőházat valósítson meg Olaszfalu határában. 

Az erdőgazdaság területén 22 cég működik, erdőbirtokossági társulások, kisebb cégek. Az 
állami erdők a térségen kívül székelő (Veszprém) Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Rt. 
kezelésében vannak. Az erdőkben több vadásztársaság is érintett. 

Az egyéni gazdálkodó száma magas a térségben (43. táblázat). Ha az 1000 lakosra jutó 
számukat nézzük, akkor az országos átlagot jelentős mértékben meghaladó a számuk. Az 
országos tendenciákat követve, a kilencvenes évek második felében jelentős csökkenés volt 
tapasztalható a számukban. Ez egyúttal az átlagosan használt földterület nagyságának 
növekedéséhez vezetett, de ez a koncentráció nem érte el az országos mértéket.  
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43. táblázat: Az egyéni gazdálkodók főbb jellemzői 1996-ban és 200ben 

 Egyéni gazdálkodók 

Száma (fő) 

Átlagosan 
használt 

földterület 
(ha) 

Száma (fő) 
1000 lakosra 
jutó száma 

(fő) 

Átlagosan 
használt 

földterület 
(ha) 

Település/ 
területi szint 

1996 2000 
Bakonybél 434 0,2 206 138,4 1,3 
Bakonynána 340 0,5 180 177,0 1,2 
Bakonyoszlop 158 0,4 92 161,4 2,6 
Bakonyszentkirály 314 0,8 83 85,8 4,4 
Borzavár 299 0,6 163 203,5 1,4 
Csesznek 220 1,2 90 160,1 2,2 
Csetény 675 0,6 459 219,5 0,7 
Dudar 466 0,9 184 106,6 3,6 
Eplény 101 1,3 45 96,4 2,6 
Jásd 279 0,4 225 268,5 1,9 
Lókút 213 0,6 73 137,5 1,6 
Nagyesztergár 307 0,5 193 157,8 1,9 
Olaszfalu 318 0,7 215 193,7 2,3 
Pénzesgyőr 157 1,1 82 229,1 1,6 
Porva 156 0,4 75 150,3 2,4 
Szápár 174 0,4 96 175,5 1,1 
Zirc 972 0,5 317 42,3 1,4 

Térség 5583 0,6 2778 124,6 1,8 
Megye 55018 0,8 29907 79,6 3,1 
Régió 173752 0,7 89803 80,1 2,9 
Ország 1674539 0,9 958534 93,9 3,1 

Forrás: KSH és ÁMÖ adatok felhasználásával saját számítások. 

A térségben a bányászat az 1930-as évek óta jelen van, amikor az első liász korú szénmezőt 
megtalálták, s fejteni kezdték. Dudar szénbányájáról híres, amely a Veszprémi Szénbányák 
egyik nagy bányaüzeme volt. Közel 1200 főt foglalkoztatott a kilencvenes évek elején. 
Zömmel zircieket, közel 500 főt, a bányavezetésnek is a döntő része, 80–90%-a Zircen 
lakott. A kilencvenes évek elején elindult egy visszafejlesztési folyamat, követve a magyar 
szénbányászat trendjét. Csődbe ment a nagyvállalat, amelyiknek a székhelye Veszprémben 
volt. Az életképesnek ítélt üzemek bekerültek egy energetikai integrációba, az ajkai, illetve 
az inotai erőműhöz kapcsolódtak. Két nagy bányaüzeme, a várpalotai és a dudari bezárásra 
ítéltetett. 1993 végére a bányaüzem foglalkoztatottainak száma 600 főre csökkent le, 
köszönhetően a korengedményes nyugdíjazásnak, bányásznyugdíjaknak, rokkant 
nyugdíjaknak és az elvándorlásnak. 1994. január 1-jén megalakult a Duszén Kft., állami 
tőkével. Tulajdonosa a Veszprémi Szénbányák jogutódja, a Bányavagyonhasznosító 
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Részvénytársaság. 1997-ig 350 fővel még energetikai célra termelt szenet. Fő tevékenysége 
a bánya felszámolása volt. 2000-re ez a feladat teljesült, így a cégre megszüntetés várt. A 
menedzsment privatizálta a kft.-t, így tovább működik 20 fő körüli létszámmal. Terméke a 
magas huminsav tartalmú szén. Ez a típusú szén egyedülálló termék, külföldi piacokon 
értékesítik, mint a műtrágyagyártás egyik alapanyagát. Ma már csak külfejtéssel termelik a 
szenet, a mélyszinti aknák bezártak, a járatokat eltömték. További szénvagyon található a 
mélyben, de ezek kitermelése ma már nem gazdaságos. 

A szén mellett a másik fontos bányakincs a bauxit. Több telep is ismert, már a második 
világháború előtti időkből. A bauxitbánya 1985-ben indította meg a termelést, az akkor még 
Veszprém megyéhez tartozó Fenyőfő és Bakonyszentlászló határában. Ez a fejtés 1999-re 
kimerült, de 1996-tól újabb lencse fejtése kezdődött. Napjainkra ennek a fejtése is 
befejeződik. Ismert ugyan még itt is egy jelentősebb bauxit vagyon, de gazdaságossági 
szempontból jelenleg nem kitermelhető. A bánya másik fontos térsége Bakonyoszlop 
külterületén található. Itt már több éve folyik egy külszinti termelés, amely 2004-re 
kimerült. Ismert egy 5 millió tonnás újabb bauxit készlet, amely mélyszinti fejtéssel 
termelhető ki. Ebből mintegy 3 millió tonnányi vagyon felszínre hozatala rentábilis, ennek 
fele műszaki problémák nélkül. Így a bánya életének folytatása Bakonyoszlop és Dudar 
környékén várható. Mintegy 80–90 fővel üzemel tovább a bánya, s telephelyét átteszi 
Bakonyszentlászlóról Dudarra, a Duszén Kft. telephelyén található épületbe, ahol egyébként 
a Bakonyoszlopon kitermelt bauxitot már évek óta vagonra rakják.  

A térségben létezett még mangánbányászat (Eplényben), s több helyütt bányásznak 
építőkövet, illetve kavicsot is. 

A feldolgozó ágazatok közül kiemelkedik a faipar. Adottságai jók, bár az ágazat alapanyag-
ellátását az ország más részeiről (Somogy megye, Északi-középhegység), ill. Szlovákiából 
is biztosítják. A tevékenység viszont nagy hagyományokkal rendelkezik a környéken. A 
jelenlegi üzemek a korábbiak részbeni privatizációjával, a telephelyek, üzemek átvételével 
jöttek létre. Jelentős faipari központok: Bakonybél Az ágazat szerződéses kapcsolatait 
tekintve lefedi a Magas-Bakony térségét (Pápateszér, Homokbödöge stb.). A térség egyik 
legjelentősebb vállalkozása a VERFA Rt. (mintegy 160–180 alkalmazott), amely a fa 
feldolgozás mellett (fűrészüzem, gőzölés) bútorok, egyedi bútorok készítésével is 
foglalkozik. A fűrésziparban meghatározó továbbá a VERGA Rt. is. A közvetlen környéken 
működik még a dudari szénbánya egykori telephelyén egy fűrészüzem, a DUSZÉN Kft.-vel 
azonos tulajdonosokkal, s ugyancsak Dudaron további jelentős faipari cégek is találhatók. 
Hasonlóképpen találhatók még ilyen cégek Csetényben, Borzaváron, Olaszfaluban is. 
Bakoynbélben számos kisvállalkozás működik a faiparban. A magyarországi szerszámnyél 
gyártás központja a település. Megjelent a külföldi tőke is az ágazatban. Bakonybélben az 
egykori ktsz telephelyét vásárolta meg egy olasz vállalkozó, aki 15–16 főt foglalkoztat. A 
faipar kapcsolatai széleskörűek. A VERFA Rt. telephelyet tart fenn Herenden is. Székhelye 
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Veszprémben van, de rövidesen Zircre költözik a fűrész- és asztalosüzem melletti 
irodaépületbe. Az ágazat fejlődése biztosítható, vannak még szabad telephelyek 
(Vegyesipari KTSZ felszámolásával).  

Az ágazat jelentős piacokat talált a nyugat-európai országokban (Hollandia, Németország 
stb.,), a Verfa Rt. mint Magyarország legnagyobb bükkfa-feldolgozó (35 ezer köbméter 
rönkalapanyag feldolgozása/év) cége a távol-keleti országokba exportál. A 
termelőszövetkezetből vált ki a Bakony Fa Kft., amely puhafa feldolgozásával foglalkozik, 
így a helyi alapanyagot nem használja. Telephelyei Olaszfalun és Porván vannak, a korábbi 
bakonybéli telephely megszűnt. Az ágazatban működik továbbá a Fol-Fa Termelő és 
Értékesítő Gmk. Az ágazat külpiaci szerepe tehát jelentős. Ennek megőrzése nehéz feladat. 
Az egyszerű tömegcikkek gyártásában egyre erősebb a kelet-európai és a távol-keleti 
gyártók versenye, akik lényegesen olcsóbban tudnak termelni. A forint felértékelődése a 
termékek külpiaci árszínvonalának emelkedéséhez vezetett, ami további versenyhelyzet-
romlást idézett elő, a Vegyesipari KTSZ is ennek köszönhette piacvesztését. Így az ágazat 
csak a minőségi, egyedi termékeivel tud hosszabb távon talpon maradni az exportpiacokon. 

Az élelmiszeripar jelenleg húzóágazatnak nevezhető Zircen. A város igazi „híres termékei” 
is innen kerülnek ki, mint arról lakossági felmérésünk is tanúskodik. Megkértük 
válaszadóinkat, hogy nevezzék meg Zirc híres termékét. A Chio Chips termékei kapták a 
legtöbb szavazatot. Fontos, híres termékek továbbá a Bedeco Kft. termékei. A cég instant 
kakaót, italporokat gyárt. A kft.-t 1990-ben alakította a Bakony MGTSZ és a DÉLKER 
külkereskedelmi vállalat. A kisebb rész tulajdonosa volt a DÉLKER, ezzel szemben az 
alapanyagok beszerzése, valamint a termék piaci terjesztése és reklámozása volt a feladata. 
Így a nagyobb részt birtokló Bakony MGTSZ, aki csupán a gyártást végezte, nagyon 
nagymértékben függött a kisebb tulajdonostól. A termék gyártásának kezdetén a TSZ bátran 
vállalkozhatott a korabeli magyar piacon még ismeretlen újdonság bevezetésére. Valójában 
az újdonságán kívül más nem is indokolta a gyártás megkezdését. A belső 
minőségellenőrzésnek és a technológiának köszönhetően színvonalas, sikeres terméket 
állított elő az üzem, a későbbi versenytársakhoz viszonyítva is igen jó minőségben. A 
DÉLKER megszűntével egy magánszemély vásárolta meg az üzemet (1999), s üzemelteti 
ma is. A korábban 40 főt alkalmazó üzem ma 13 fővel dolgozik. 

Ebben az ágazatban jelentős még a VEZIR HÚS Kft., amely sertéshúst dolgoz fel, 
termékeinek szintén nagy a lakossági ismertsége és „zirci termékként” való elfogadottsága. 
A Veszprém Tej sajtüzeme az apátság pincéjében működik. 

A térségben Csetényben működő pálinkagyártás jelentős még ebben az ágazatban. A 
"Bakonyi Íz és Párlat" Feldolgozóipari ÉS Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 30 
fő körüli munkaerőt foglalkoztat. 
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A feldolgozó pari ágazatok közül kiemelkedett még a külföldi tulajdonú csetényi cipőüzem, 
amely 300 főnek adott munkát, amíg 2004-ben tönkrement. Telephelye ma zár alatt van 
adósság és tulajdonjogi problémák miatt.  

A feldolgozóipar további fontos ága a gépgyártás. A legfontosabb cég a ROBIX Kft., amely 
Zircen kerti kisgépeket gyárt. Az elmúlt évtizedben talán ez az ágazat esett vissza a 
leginkább Zircen. A térségben ehhez az ágazathoz kapcsolódik még a Bakony Művek is. 
Telephelye Dudaron ma üresen áll, jelenlegi tulajdonosa nem használja. Hírek vannak arról, 
hogy a Bakony Művek vissza kívánja vásárolni, s ismét termelni kezd a településen. 

1994 őszén alakult az ABL Technic cég.  A német tőkével működő vállalat magyarországi 
telephelye Zirc. Egy zárt láncú lakktalanító technológiával foglalkozik, amely festékeket 
éget le hulladékanyagokról. Ez a technológia a mérések szerint nem jelent jelentős 
környezetterhelést, de mint minden hasonló vállalkozással szemben társadalmi ellenállás 
figyelhető meg, különös tekintettel arra, hogy a város természeti környezete különleges. 

A kereskedelmi tevékenység szinte minden településen megtalálható. Legjelentősebb 
Zircen, ahol egy kistérségi központra jellemző mértékű és színvonalú. A megépült 
kiskereskedelmi üzletek megfelelő szinten látják el a lakosságot és a környéket, megfelelő 
alternatívát biztosítanak a veszprémi nagy bevásárlóközpontokkal szemben. Jellemző, hogy 
kérdőívünkben az egyik legmagasabb elégedettségi szintet (90% felett) a kiskereskedelmi 
hálózat érte el (részletesen lásd a mellékletben). Különleges elemei a kereskedelemnek, 
hogy a térség sajátosságainak megfelelően két motorfűrész márkakereskedés is található a 
településen, s több mezőgazdasági terményekkel foglalkozó nagykereskedő. 

A lakossági szolgáltatások terén szintén elégedettség tapasztalható. A pénzügyi 
szolgáltatások színvonala messze túlmutat egy ekkora kisváros keretein. Az OTP tart fenn a 
városban fiókot, de van saját pénzügyi intézmény is, a Zirc és vidéke Takarékszövetkezet, 
amely Veszprém megyében jelentős pozíciót vívott már ki magának, több városban és a 
környék településein 23 fiókja van, valamint egy fiókja Budapesten, s a térségben az egyik 
legnagyobb cégnek számít. A pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban némi elégedetlenség 
a kérdőívünkben a bankautomaták csekély számával szemben fogalmazódott meg. 
Hasonlóan kevés az automata a térség településein is. 

4.5. Turizmus 

4.5.1. Vonzerők 
Külön ki kell emelni a térségben a turizmus szerepét. Ezért az ágazatok bemutatásától 
különválasztva említjük meg. A térség turisztikai szerepköre hagyományos. Már a második 
világháború előtt jelentős volt a vendégforgalom Bakonybélben, Cseszneken, 
Bakonyszentkirályon, ahova elsősorban a tiszta levegő vonzotta a vendégeket. Ma a térség 
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turisztikai központjának Bakonybél számít, ahol a legnagyobb vendégforgalmat és 
férőhelyszámot találjuk. 

A térség turizmusának egyértelműen a legnagyobb vonzereje a természeti környezet, a 
Bakony. Ez elsősorban a hazai, családos vendégek számára jelent vonzerőt. Nagyon fontos 
ágazat az aktív turizmus, a gyalogos, kerékpáros, lovas túrázás. Ma már valamennyi ágazat 
képviselve van a térségben. A túrázók által leglátogatottabb területek Bakonybél és térsége, 
Csesznek, a Cuha-völgy, a Gaja-patak völgye. De ezeken a területeken kívül más célpontok 
is megtalálhatók. Az előbb említett területek gyakran több látogatót fogadnak, mint amennyi 
ideális lenne (pl. Cuha-völgy), ezért szükséges más nevezetességek bekapcsolása, a 
túraútvonalak „széthúzása” ajánlatokkal, közlekedési lehetőségekkel. Terjed a tanösvények 
hálózata: ma már megtalálhatók a Cuha-völgyben, Zirc, Olaszfalu, Eplény térségében. 

Fontos vonzerő a térségben a vadászat is. Számos vadásztársaság működik a területen. 

A térség turisztikai potenciálját növelik az erdei utak. A kerékpáros, lovas turizmus 
fejlesztése alapulhat rájuk. Két probléma van: ezek az utak magán- és állami tulajdonú 
erdőkön haladnak keresztül, ahol az utak használatához a tulajdonos engedélye szükséges, 
így a fejlesztés széles körű egyeztetést kíván. Másrészt ezeken az utakon egyre gyakrabban 
tűnnek fel – szabálytalanul –motorok és terepjáró autók, amelyek a balesetveszély mellett 
környezetszennyezést is jelentenek. Ez a jelenség nem fér össze a szelíd turizmus fejlesztési 
lehetőségével. Számukra pályát kellene kijelölni.  

Eplény határában sípálya működik, önkormányzati tulajdonú felvonóval. A pálya felújítása, 
pihenőerdő kialakítása befejeződött, s jelentős vonzerőnek számít. 

A természet nyújtotta vonzerők mellett jelentősek a kulturális értékek is. Zircen a Bakonyi 
Természettudományi Múzeum, a Reguly Antal Műemlékkönyvtár, a Ciszterci Apátság 
épülete és temploma, az Arborétum Magyarország egyik leglátogatottabb vidéki 
komplexuma. Az apátsági épület ma már újra a rend tulajdonában van. A 
Természettudományi Múzeum az egyházi tulajdon átadása miatt ki kell, hogy költözzön az 
épületből. Elhelyezési gondjukat 2006 tavaszáig kell megoldani. Félő, hogy megfelelő 
ingatlan hiányában a múzeum más városba kerül át, ezzel lényegesen csökkenne a 
látogatószám. Fontos lenne, hogy az Apátság, Múzeum, Arborétum egyszerre 
megközelíthető legyen a költözés után is. A város további nevezetességei a Reguly Antal 
Múzeum, valamint a város határában található Mezőgazdasági Gépmúzeum. Ez utóbbi 
sajnos olyan helyen van, hogy kiesik a látogatók mozgási teréből, ezért a város szándékában 
áll a belvárosban új elhelyezést találni számára. 

Jelentős látogatottságnak örvend a bakonybéli Tájház is, amelyet helyi civil szervezet 
üzemeltet A térség másik központja Csesznek ahol 2000 óta jelentős beruházással, állami 
segítséggel végzik a vár rekonstrukciós munkálatait. 
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A kulturális-természeti látnivalókat fogja kiegészíteni a Bakonybélben létesítendő ökopark 
is (200 ha), ahol az ősi hazai állatfajták kerülnek bemutatásra. 

A nagyobb tömegeket vonzó programokat Zircen és Cseszneken találhatunk. Ezek 
továbbfejlesztése szükséges, a térség más településeit is be kell vonni a programok 
megtartásába. Ezek közül tervek vannak Bakonybélben és Csetényben jelentősebb 
turisztikai vonzerővel bíró programok szervezésére. Csetényben a kastélyra építve, míg 
Bakonybélben egy, a Művészetek Völgyéhez hasonló művészeti fesztivál tervei rajzolódnak 
ki. 

Kihasználatlan térségi potenciál a 11. számú vasútvonal. Magyarország egyik legszebb 
vasúti pályája, völgyhidakkal, alagutakkal, s panorámával. Személyszállító funkciója ma 
már elavult, de turisztikai hasznosításra messzemenően alkalmas. Az ilyen adottságú 
vasútvonalak Európában mindenhol nagy vonzerőt jelentenek. Sajnos ma a menetrendje 
nem a turizmus igényeihez igazodik, programszervezés pedig egyáltalán nem létezik. 

A térség másik, kevésbé kihasznált turisztikai potenciálja az egészséges termékek, és a helyi 
kézműves termékek bemutatása, vásárlási lehetősége. Ilyenek vannak a térségben, de 
árusításuk nem megoldott igazán, nincsenek helyi termékeket felvonultató elárusító helyek. 

Mint láttuk, a térség jelentős turisztikai potenciállal, s számos vonzerő elemmel rendelkezik. 
Problémát jelent, hogy ezek nincsenek igazán térségi termékké szervezve. A térség vonzerői 
együttesen képesek hosszabb tartózkodásra csábítani a turistát, de a társulás egyik felébe 
érkező vendég nem biztos, hogy tud a másik településeken zajló programokról, elérhető 
látnivalókról, így fontos ezeknek az információknak az eljuttatása a vendéghez, valamint a 
közlekedésük megoldása. 

4.5.2. Turisztikai infrastruktúra és vendégforgalom 
Ma a térség turisztikai szerevezését a zirci székhelyű Tourinform iroda végzi. Mellettük 
civil kezdeményezéseket találunk: a Magas-Bakonyért Turisztikai Egyesület a térségnél 
jóval nagyobb területet fog át. Emellett a turizmus szervezésében részt vesznek Cseszneken, 
Bakonybélben, Zircen civil szervezetek. Hiányzik azonban egy, az egész térséget átfogó 
menedzsment jellegű szervezet. 

A vendéglátást illetően sajnos kevés a meleg konyhás étterem. Olyan fontos látogató 
központokban, mint Csesznek,nem találunk éttermet, s Zirc sem bővelkedik a 
lehetőségekben. 

A szálláshely kapacitás ugyanakkor fejlődik. Ma már magas színvonalú (Szépalma Hotel, 
Alsópere) és olcsóbb szálláshelyek egyaránt megtalálhatók a térségben. A kilencvenes évek 
során a szálláshely kapacitás bővülése nagyobb volt, mint az országos átlag  (41. ábra). 
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41. ábra: A kereskedelmi szállásférőhelyek számának változása 1990 és 2002 között 1990= 
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Forrás: KSH adatok alapján saját számítások. 

44. táblázat: A kereskedelmi szállásférőhelyek számának alakulása 1990-ben és 1998 és 
2002 között 

1990 1998 1999 2000 2001 2002 Települések 
Db 

Bakonybél 67 239 198 224 223 311 
Bakonynána 0 0 0 0 0 0 
Bakonyoszlop 4 0 0 0 0 0 
Bakonyszentkirály 0 0 0 0 0 0 
Borzavár 0 4 4 4 4 4 
Csesznek 0 61 42 61 42 42 
Csetény 0 0 0 0 0 0 
Dudar 11 0 0 0 0 0 
Eplény 0 0 0 41 41 41 
Jásd 0 0 0 0 0 0 
Lókút 0 0 0 0 0 0 
Nagyesztergár 0 0 0 0 0 0 
Olaszfalu 0 0 0 0 0 0 
Pénzesgyőr 0 0 0 0 0 0 
Porva 6 78 78 94 94 87 
Szápár 0 0 0 0 0 0 
Zirc 287 361 394 594 529 529 
Térség 375 743 716 1018 933 1014 

Forrás: KSH. 

A legnagyobb ívű pályát Bakonybél futotta be ez idő alatt. Itt több mint négy és félszeresére 
nőtt a szállásférőhely kapacitás. Így 2002-ben a 100 lakosra jutó kereskedelmi 
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szállásférőhely 21,5 db férőhely, ami sokkal magasabb mint a térségi (4,6), a megyei (10,5), 
a regionális (5,4) és az országos (3,3) átlag. Jelenleg hat településen találunk kereskedelmi 
szállásférőhelyet (44. táblázat). 

A szálláshelyek minőségi kínálatát tekintve a panzió és szálloda jellegű szálláshelyek teszik 
ki az összes kapacitás több mint felét. Az országos megoszláshoz képest viszont kevés a 
turistaszálló jellegű kategória,pedig a vendégkör ismeretében ezekre a szálláshely típusokra 
nagyobb kereslet is lenne  (42. ábra). A kategóriákat tekintve is Bakonybél van a legjobb 
helyzetben, hiszen valamennyi kategóriában tud szálláshelyet kínálni. Bakonybélen kívül 
szálloda található még Porván (Szépalma Hotel), panzió Eplényben és Cseszneken, 
üdülőház Borzaváron és Zircen, míg kemping Zircen és ma már Bakonybélben. 

Hozzá kell tenni az elemzéshez, hogy a turistaszállás kategória helyett nyaranta az egyes 
települések kiadják iskolai helyiségeiket az érkező csoportoknak, s sátorozóhely is egyre 
több helyen létesül (Csetény, Bakonyszentkirály), így, ha a statisztikában nem is mutatkozik 
meg, de ez a kategória is egyre inkább képviselve van a térségben. 

42. ábra: A kereskedelmi szállásférőhelyek megoszlása típus szerint, 2002-ben 
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Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés. 

A vendégek számát és állampolgárságát tekintve elmondhatjuk, hogy az érkezők nagy része 
magyar (2002-ben 17.000 fő) és csak kisebb része külföldi (1400 fő). A vendégek számának 
alakulása a kilencvenes évtized elején egy jelentős csökkenést mutatott. Később, 1994-től 
indult be a magyar vendégek számának jelentős növekedése, ami azóta is töretlen, míg a 
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külföldiek turisták száma 1996-ban indult növekedésnek, kisebb visszaesésekkel. A turisták 
számának változásához hasonló változások (1994-től erős növekedés) következtek be a 
vendégéjszakák számának változásában is. A legtöbb vendégéjszakát Porván és 
Bakonybélben regisztrálták (43. ábra). A tartózkodási idő sajnos rövidebb – igaz nem 
sokkal – mint a magyar átlag (45. táblázat).  

45. táblázat: A belföldi és külföldi vendégek átlagos tartózkodási ideje 

Belföldi vendégek Külföldi vendégek Terület 
Átlagos tartózkodási ideje (vendégéjszaka) 

Térség 2,3 3,9 
Megye 2,8 5,8 
Régió 2,7 5,2 
Ország 2,6 3,4 

Forrás: KSH adatok alapján saját számítások. 

43. ábra: A vendégéjszakák megoszlása a települések között 2002-ben 
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Forrás: KSH adatok alapján saját számítások. 

A kihasználtsági mutatók a térségben a turistaszállások és a szállodák esetében jobbak, mint 
a magyar átlag, viszont a többi kategória esetében rosszabbak (46. táblázat). 
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46. táblázat: A szálláshely-típusok kihasználtsága 2002-ben 
Összes 

férőhely Panziók Turistaszálló Kempingek Üdülőházak Szállodák 
Terület 

Kihasználtsága* (%) 
Térség 11,8 9,2 30,1 1,6 1,1 33,7
Megye 12,6 9,2 7,2 8,7 12,0 20,8
Régió 11,0 10,4 9,2 6,9 9,8 20,3
Ország 15,1 12,6 8,4 5,2 10,6 29,7
*= Számítás módszere: az eltöltött vendégéjszakák a férőhelyek 365 napra vetített 
kapacitásának százalékában. 
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés. 

A falusi vendéglátás férőhelyeivel lényegesen több településen találkozunk, mint a 
kereskedelmi szálláshelyekkel (47. táblázat). A statisztikai adatok alapján a falusi 
vendéglátás kihasználtsági mutatói valamivel jobbak a kereskedelminél, mivel a vendégek 
átlagos tartózkodása 3,6 éjszaka (országos átlag 4,7), azonban a kihasználtság csak 6% 
(országos átlag 4,1%). 

47. táblázat: A férőhelyek száma a falusi turizmusban, településenként, 2002-ben 

Település Férőhely 
(db)  Település Férőhely 

(db) 
Bakonybél 114  Dudar 31 
Bakonynána 50  Eplény 9 
Bakonyoszlop 16  Jásd 59 
Bakonyszentkirály 9  Lókút 10 
Csesznek 30  Olaszfalu 18 
Csetény 12  Térség 358 

Forrás: KSH. 
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5. CIVIL SZERVEZETEK A BAKONYI ÖNKORMÁNYZATOK 
SZÖVETSÉGE TÉRSÉGÉBEN 

5.1. A civil szervezetek szerepe, jelentősége 

A civil társadalom fontos és egyre meghatározóbb szegmensét alkotják a közösségi 
igényeket, szükségleteket megjelenítő és kielégítő, a társadalmi, térségi folyamatokat 
valamilyen szinten alakítani és befolyásolni tudó, a társadalmi problémák megoldásában 
részt vállaló társadalmi önszerveződések, alapítványok, egyesületek. 

E szervezetek az utóbbi másfél évtizedben új erőre kaptak, kaphattak Magyarországon is, 
mely folyamatot a nyolcvanas évek végén a társadalmi önszerveződések politikai és jogi 
legitimitásának visszaállítása, e szervezetek létrehozása jogi, törvényi feltételeinek, 
garanciáinak a megteremtése4, azaz az önszerveződés szabadságának újbóli lehetősége 
indította el.  

A civil kezdeményezések jelenléte napjainkra szinte általánossá vált minden 
településtípusban; a lakosság önszerveződési aktivitásának fokozódásával mind a városok, 
mind a községek többségének életét színesítik, és ma már egy rendkívül heterogén 
összetételű, növekvő gazdasági erővel és jelentős társadalmi támogatottsággal bíró önálló 
nonprofit (civil) szektort alkotnak.  

Az állampolgárok önkéntes szerveződései a társadalmi-kulturális élet fontos elemei, 
tevékenységük, szerepvállalásuk révén nagymértékben hozzájárulnak a társadalmi 
problémák hatékony kezeléséhez, a közösségi szükségletek kielégítéséhez.  

Jelentős társadalomszervező és érdekmegjelenítő szereppel bírnak, az állampolgárok 
számára megfelelő keretet biztosítanak az önszerveződésre, lehetővé teszik, hogy 
meghatározott cél, azonos érdeklődési kör mentén létrehozzák saját egyesületeiket, 
klubjaikat, szövetségeiket, úm. közösséggé szerveződjenek, kifejezzék igényeiket, 
meghatározzák szükségleteiket, érvényesítsék érdekeiket. A szervezet tevékenységében való 
aktív részvétel, szerepvállalás kapcsán elősegítik, illetve lehetővé teszik, hogy az egyének 
részt vegyenek, bekapcsolódjanak a közösségi cselekvésekbe, társadalmi tevékenységekbe, 
ugyanakkor erősítik az emberek társadalmi kötődéseit. Fontos véleményalakító, érték- és 
magatartásformálók egyben, meghatározó szerepet töltenek be a polgár-tudat, az 
állampolgári öntudat, a civil tudatosság kialakításában, fejlesztésében. A társadalmi 
integráció elősegítésében betöltött szerepük mellett aktív politikaformáló szerepük is van: 
egyrészt jelentős közvetítő szerepet töltenek be az állam (a kormány) és az állampolgárok 
közötti információ- és véleménycsere folyamatában, másrészt a politikai és szakmai 

                                                 
4 Pl. az alapítványtevés jogának visszaállítása (1987), az egyesülési szabadságról szóló törvény elfogadása 
(1989), a civil szervezetek önálló jogi személyként való elismerése. 
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döntéshozók számára jelzik a kielégítetlen, illetve újonnan felmerülő társadalmi igényeket, 
szükségleteket, így befolyásol(hat)ják az egyes szakpolitikák kialakítását (pl. szociálpolitika 
stb.).  

Politikai szerepvállalásukhoz hozzátartozik, hogy létrehozzák – elsősorban – az állam 
társadalmi ellenőrzésének mechanizmusait, bizonyos fokú civil kontrollt testesítenek meg. 

Az öntevékeny szervezetek maguk is aktívan részt vállalnak a felmerülő társadalmi igények, 
szükségletek ellátásában, az átlagostól eltérő, speciális szükségletek felismerésével, 
kielégítésével sok esetben innovatív, illetve hiánypótló (szolgáltató) szerepet is betöltenek.  

A profitorientált szervezetek számára nem túlságosan kifizetődő területeken (pl. kulturális, 
szociális, egészségügyi szolgáltatások, idősgondozás területén) jelentős szerepet töltenek be, 
egyre gyakrabban kapcsolódnak be közfeladatok ellátásába; képesek arra, hogy a szociális 
szolgáltatások állami rendszerének negatívumait, hiányosságait korrigálják, kiegyenlítsék, 
illetve alkalmasak arra, hogy az ellátást személyre szabottá és rugalmasabbá tegyék. 
Szerepük ez irányú növekedése az állami, önkormányzati szerepvállalás csökkenésével a 
jövőben feltehetőleg tovább erősödik majd.  

A társadalmi önszerveződések nemcsak fontos társadalmi, illetve politikai szereplők, hanem 
fontos gazdasági tényezők is, mivel az általuk nyújtott szolgáltatásokkal (akár tagjaiknak, 
akár tágabb körnek), a felmerülő igények és szükségletek kielégítésével részt vesznek a 
közjavak előállításában, s hozzájárulnak a társadalom jólétéhez, jelentős tárgyi és anyagi 
eszközök felett rendelkeznek, és komoly emberi erőforrásokat mozgósítanak alkalmazottaik 
és önkénteseik révén. Foglalkoztatóként való fellépésük, munkahelyteremtő szerepük a 
fejlett piacgazdaságokban nem elhanyagolható5. Hazánkban is folyamatosan és jelentősen 
növekszik az önálló szektorként kezelt nonprofit szféra szervezeteinél foglalkoztatottak 
száma (2000-ben a számított főállásúak száma meghaladta a 62 ezer főt [62 522], ez az 
összes foglalkoztatott 2,3%-át jelenti). 

5.2. Civil szervezetek Zircen 

A KSH által rendelkezésünkre bocsátott adatbázis szerint, amely a 2001. év eleji adatokat 
tartalmazza Veszprém megyében 2402 db. szerveződés működött 2001-ben. A szervezetek 
közel kétharmadát (61%-át) a városok tömörítik, és többségükre a megyei átlagnál jóval 
magasabb önszerveződési aktivitás jellemző, így Zirc városára is, ahol a lakosságszámhoz 
viszonyítva a civil szervezetek jelenléte kiemelkedő (48. táblázat). Zircen nemcsak 
Veszprém megyében, de a hasonló méretű kisvárosok körében is nagyon jelentős a civil 
szféra jelenléte, a lakosság és más társadalmi szereplők önszerveződési aktivitása, mely 
                                                 

5Franciaországban, Németországban, az Egyesült Királyságban a kilencvenes évek közepén (1995) a 
munkavállalók 4,9–6,2%-át a nonprofit szervezetek alkalmazták, de több nyugat-európai országban 
(Hollandia, Írország, Belgium) már a 10%-ot is elérte, illetve meghaladta az említett időszakban a 
nonprofit szektorban foglalkoztatottak aránya ( Salamon–Anheier 1999, 23). 
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jelentős mértékben táplálkozhat a múlt hagyományából, hiszen a kommunista 
hatalomátvétel öntevékeny szervezeteket sem kímélő politikájáig számtalan egylet, 
egyesület működött a településen.  

A KSH és a települési önkormányzat nyilvántartásainak egybevetése folytán 84 társadalmi 
önszerveződés működéséről tudunk. Az ezer főre jutó nonprofit (civil) szervezetek száma – 
ami jobban kifejezi a lakosság önszerveződési aktivitását – tekintetében elmondható, hogy 
Zircen a KSH nyilvántartása alapján számított arányszám (8,2) lényegesen magasabb, mint 
az e településtípusra jellemző országos átlag (4,2), illetve az adott megye városaira jellemző 
átlag (7,0) 

48. táblázat: A Veszprém megyei városokban működő nonprofit szervezetek száma 

Város Nonprofit szervezetek száma 
Ezer lakosra jutó nonprofit 

szervezetek száma 
Veszprém 587 9,5 
Zirc 58 (84)* 8,2 (11,8)* 
Balatonfüred 109 8,2 
Balatonalmádi 62 7,4 
Sümeg 48 7,1 
Herend 25 7,1 
Tapolca 125 6,9 
Pápa 188 5,6 
Ajka 152 4,7 
Várpalota 98 4,6 
Devecser 12 2,4 
Összesen 1464 7,0 

* Zirc esetében a KSH adatbázisa mellett a Zirci Önkormányzat által nyilvántartott szervezetek listáját is 
felhasználtuk. Az Önkormányzat 2002. év elején 75 civil szerveződést tartott nyilván a településen, a két 
nyilvántartás egymásnak való megfeleltetése eredményezte a 84 szervezetet, az összehasonlítás érdekében 
jelen esetben azonban a KSH adatbázisát tartjuk meghatározónak. 

Forrás: KSH adatbázis alapján saját számítás. 

5.2.1. A zirci civil szervezetek fontosabb strukturális és működési jellemzői 
A civil szervezetek politikai és jogi legitimitása csupán a nyolcvanas évek végétől változott 
meg: 1987-től újra lehetőség nyílt az alapítványtevésre, 1989-ben pedig elfogadásra került 
az egyesülési szabadságról szóló törvény, törvényi garanciákat teremtve a társadalmi 
szerveződések számára, amelyek ma már számos formában (alapítvány, egyesület, egyéb 
társadalmi szervezet [klub, kör, szövetség, társulás stb.], közalapítvány, közhasznú társaság, 
köztestület) működhetnek.  
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Az országos tendenciának megfelelő folyamatok zajlottak Zircen is. A településen működő 
(nyilvántartott) 84 szervezetből 68 esetében rendelkezünk az alapítás évének ismeretével, ez 
alapján elmondhatjuk, hogy a szervezetek szinte teljes köre (95%) 1985 után kezdte meg 
működését. A nyolcvanas évtized második felében létrejövő néhány szerveződés már jelezte 
a változások szelét, a lakossági önszerveződés halvány lehetőségét, majd 1990-től elindult a 
gyarapodás. A szervezetek létrehozásának aktivitása nagyfokú intenzitást mutatott 
különösen a kilencvenes évek közepéig, 1996–97-ben átmenetileg csökkent a 
szervezetalapítási kedv, de 1998-tól ismét jelentős számban emelkedett a nonprofit 
szervezetek száma (44. ábra), ami némileg eltér az országos trendtől, mivel az évtized 
végére a számbeli növekedés országos szinten megtorpanni látszik.  

44. ábra: A civil szervezetek számának alakulása a kilencvenes években Zircen* 

*Az ábra nem a teljes szféra (84 szervezet), hanem azon 68 szervezet adatai alapján készült, amelyekre nézve 
rendelkezünk az alapítás évének ismeretével. Az adatok az év végi állapotokat tükrözik.  

Az 1994 óta létrehozható új nonprofit formák közül a közalapítványok az alapítványokkal együtt, a közhasznú 
társaságok a társas nonprofitok között szerepelnek. 

Forrás: KSH adatbázis, civil szervezeti kérdőívek alapján saját számítás.  

Egy évtized alatt tízszeresére nőtt a szervezetek száma, és különösen az alapítványok 
esetében volt óriási a változás mértéke: az első alapítványok – szám szerint kettő – 1990-
ben kezdték meg működésüket a városban, 2001-re számuk már elérte a 24-et, azaz egy 
évtized alatt 24-szeres növekedésnek lehetünk a tanúi. Az alapítványok létrejötte jelentős 
számban a kilencvenes évek közepéig volt jellemző (1995-ig 16 alakult), az egyesületek 
esetében ilyen különbséget nem figyelhetünk meg, az évtized első és második felében 
hasonló számban jöttek létre.  
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Az 1994 óta létrehozható új nonprofit szervezeti típusok 1998-ban (közalapítvány), illetve 
2000–2001-ben (közhasznú társaságok) jelentek meg először a városban. Ez jól érzékelteti, 
hogy ezen utóbbi „államközeli”, ún. kvázi nem-kormányzati szervezetek elsődlegesen a 
nagyvárosi struktúrához kötődnek, illetve ezek megjelenésében is érvényesült, érvényesül az 
ún. területi hierarchikus diffúzió, a kisvárosokban lényegesen később jelentek meg, mint a 
nagyobb városokban. 

Zircen az élet szinte minden területén működnek civil szerveződések, a kultúrától, oktatástól 
kezdve a településfejlesztésen keresztül a filantrópia (jótékonyság, adományozás) területéig 
minden téren megtalálhatók, rendkívül széles körű, heterogén struktúrát alkotnak (45. ábra).  

A legdominánsabb tevékenységi terület a kultúra, illetve a szabadidős, hobbi tevékenységek 
lehetőségének, biztosításának felvállalása. A sporttevékenységet végző szerveződésekkel 
együtt ez utóbbiak aránya majdnem eléri a 25%-ot, azaz a civil szféra közel negyedét az 
ilyen irányú tevékenységet folytató szerveződések teszik ki. Jelentős számban találhatók a 
városban a fő tevékenységként oktatással foglalkozó nonprofitok is, továbbá meghatározó a 
szakmai képviselet, érdekképviselet, érdekérvényesítés, valamint a szociális ellátás, 
szolgáltatás területén működő szervezetek száma (aránya) is. Alacsony viszont az 
egészségügy, környezetvédelem, polgár-, vagyon- és jogvédelem, a gazdaság- és 
vállalkozásfejlesztés, illetve a filantrópia terén szerepet vállalók aránya (tevékenységi 
körönként nem éri el az 5%-ot sem), ami éppen emiatt szerepük és jelentőségük 
felértékelődését eredményezheti. 

45. ábra: A vizsgált kisvárosban működő civil szervezetek megoszlása fő tevékenységi 
terület alapján (2001. év eleje) (%) 
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Forrás: KSH adatbázis alapján saját számítás. 
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Érdemes az összes szervezetre vonatkozó arányoknál egy kicsit mélyebbre néznünk, 
ugyanis jelentős eltéréseket fedezhetünk fel az alapítványok és a statisztikák többségében 
együttesen társas nonprofit szervezettekként kezelt többi önszerveződés tevékenységének 
szerkezetében.  

Az alapítványok legmagasabb arányban az oktatás területén vannak jelen (38,5%-uk), de 
kiemelkedő jelenlétük a kultúra területén is (közel negyedük vállal szerepet e téren). Ezzel 
szemben az egyesületek és egyéb társas nonprofitok legdominánsabb tevékenységi területe a 
szabadidő, hobbi (26%), de meghatározó jelenlétük a szakmai képviselet terén (17%) és a 
kulturális vonalon is (15,5%). Az oktatással foglalkozó szervezetek döntő többsége (90%-a) 
alapítványi formában működik, más területen többségük nem jellemző, ezzel szemben a 
társas nonprofitok határozott többségben vannak a korábban már említett területek mellett a 
sport tevékenységek, a szociális ellátás, a polgárvédelem, a gazdaságfejlesztés, de a kultúra 
vonatkozásában is.  

A tevékenységi struktúra tekintetében ki kell emelnünk, hogy a vizsgált kisváros nonprofit 
szférája két terület esetén jelentős mértékben különbözik az országos jellemzőktől, 
mégpedig a szociális ellátás, illetve a kultúra területén tevékenykedő szerveződések 
esetében. Országos viszonylatban a szociális ellátás területén az egyesületek, társas 
nonprofitok jelenléte nem igazán jellemző, viszont az alapítványok szerepvállalása 
kiemelkedő. Ezzel szemben Zircen az e területen fő tevékenységként munkálkodó 
szervezetek döntő többségét a társas nonprofitok teszik ki, jelenlétük e területen lényegesen 
nagyobb, mint az alapítványoké (a társas nonptofitok 12%-ának, míg az alapítványok 7,7%-
ának fő tevékenységi területe a szociális ellátás).  

Az elsődlegesen kulturális feladatok ellátására létrejött szervezetek lényegesen magasabb 
arányban találhatók Zircen, itt ez a szervezetek legdominánsabb tevékenységi területe, 
azonban az országos jellemzőktől való igazán figyelemre méltó eltérés nem is ez, hanem az, 
hogy nemcsak az alapítványok, hanem az egyesületek körében is meghatározó az ilyen 
jellegű szervezetek jelenléte (míg országosan az egyesületek kevesebb, mint 10%-a folytat 
ez irányú tevékenységet, Zircen több mint ötödük). 

A szervezeteknek egyébként harmada egyéb társadalmi szervezetként (szövetség, 
érdekképviselet, klub, kör stb.), ill. egyesületként tevékenykedik, de meghatározó az 
alapítványok jelenléte is. A közalapítványok, közhasznú társaságok a nonprofit szféra 6%-át 
teszik ki. Köztestület nem működik a településen, ami Zirc méretéből fakadóan nem is 
meglepő. Országosan a civil kezdeményezések közel fele egyesületi formában 
tevékenykedik, de az alapítványi forma is nagyon meghatározó (40%). 
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A civil szervezetek körében egy 2002-ben folytatott kérdőíves felmérés6 kapcsán 
rendelkezünk információval a szervezetek anyagi hátterét, működésük financiális oldalát 
illetően is. A szervezetek több mint 40%-a saját értékelése szerint finanszírozás tekintetében 
nagyfokú bizonytalanságban éli mindennapjait, és csupán negyedükre jellemző, hogy nem 
kell aggódniuk a működés anyagi háttérének bizonytalansága, kiszámíthatatlansága miatt. 
Ezt támasztja alá a kérdőívünket kitöltő szervezetek (35) bevételnagyság szerinti 
megoszlását mutató 46. ábra, amely jól mutatja, hogy a bevétellel rendelkező szervezetek 
többségének (60%-ának) tényleges bevétele 2001-ben nem lépte túl a félmillió forintos 
határt.  

46. ábra: A 2001-ben bevétellel rendelkező szervezetek* megoszlása a bevételnagyság 
szerint (%) 
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* A kérdőívet kitöltő szervezetek 90%-a. 

Forrás: Civil szervezeti kérdőívek 2002.  

Csak a bevétellel rendelkezőkre vonatkoztatva, az egy szervezetre jutó átlagos forintösszeg 
alig haladta meg a 2,5 millió Ft-ot (2 537 966 Ft), ami alatta marad mind az országos (9 533 
000 Ft), mind a Veszprém megyei (4 951 000 Ft), mind a megyeszékhelyeken kívüli 
városokra (3 683 000 Ft) számolt átlagos értékeknek. Azonban még ennél is rosszabb képet 
kapunk, ha a vizsgált szervezetek közül kivesszük a nagyon magas (legmagasabb: 12 millió, 
illetve 35 millió Ft) bevétellel rendelkező közhasznú társaságokat7, melyek a nonprofit 
szektor leggazdagabb szerveződései (ez a vizsgált településen is beigazolódott). Ez esetben 
alig haladja meg az egymillió forintot az egy szervezetre jutó források átlagos összege, ez 
pedig abból adódik, hogy a bevétellel rendelkező kisvárosi önszerveződések többségének 

                                                 
6 2002-ben egy kérdőíve vizsgálatot folytattunk a zirci székhelyű civil szervezetek körében. A kérdőívek 
visszaküldésének aránya jelentősnek mondható, a megkeresett szerveződések 41,6%-a (35) válaszolt 
kérdéseinkre lehetőséget teremtve arra, hogy mélyrehatóbb ismeretekre is szert tehessünk a társadalmi 
önszerveződésekkel kapcsolatosan. 
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(60%-ának) tényleges bevétele nem lépi túl a félmillió forintos határt (46. ábra). Ezt szem 
előtt tartva és azt, hogy a szerveződések közel tizede semmiféle bevételre nem tett szert a 
vizsgált évet tekintve, kijelenthetjük, hogy a minőségi működés, professzionális 
feladatvállalás, -ellátás lehetőségét nagymértékben rontja, hogy a civil kezdeményezések 
jelentős hányadának energiái nagy részét elsősorban arra kell fordítania, hogy egyáltalán 
előteremtsék a fennmaradáshoz, az elemi működéshez szükséges feltételeket. Ezzel a 
megállapítással nagymértékben összecseng, hogy a válaszadó szervezeteknek csupán 
negyede értékelte úgy helyzetét, hogy a működés feltételeinek biztosítása nem vonja el 
kapacitásait az érdemi munkától, a szerveződések több mint harmada (35,5%) – saját 
értékelése szerint – viszont jelentős mértékben küszködik a háttérfeltételek 
megteremtésének nehézségével.  

Ha a szervezetek által felhasználható források struktúráját nézzük, nagyon érdekes képet 
kapunk, ami teljes mértékben különbözik az országosan megfigyelhető jellemzőktől. A 47. 
ábra jól mutatja, hogy Zircen a civil szféra – legalábbis a kérdőívet visszaküldő szervezetek 
– a működéshez szükséges pénzeszközök döntő részét (82,5%-át) ún. külső forrásokból, 
elsődlegesen önkormányzati (központi) támogatásból nyeri, az ún. belső források 
(alaptevékenységből származó bevétel, gazdálkodási tevékenységből származó bevétel, 
tagdíj stb.) aránya nem meghatározó. Ez még abban az esetben is így van, ha a közhasznú 
társaságokat, amelyek nagyon magas önkormányzati támogatásban – tulajdonképpen 
önkormányzati finanszírozásban – részesülnek, nem vesszük figyelembe torzító hatásuk 
miatt.  

47. ábra: A bevételi források megoszlása (%) 
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Forrás: Civil szervezeti kérdőívek 2002.  

Jelentős a magántámogatások összege (csak a kérdőívet visszaküldők körében elérte a 9,5 
millió Ft-ot), köszönhetően más nonprofit szervezetektől, illetve a gazdasági szereplőktől 
kapott adományoknak; az egy szervezetre jutó magántámogatás átlagos forintösszege 
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meghaladja a 300 ezer Ft-ot. A lakosság anyagi hozzájárulása a civil szektor működéséhez 
nem mondható jelentősnek, az egy lakosra jutó pénzadomány összege nagyon alacsony 
(266,5 Ft), ami lényegesen alatta marad az országos átlagnak (2000-ben meghaladta az 1500 
Ft-ot, de Budapest nélkül 1344 Ft). Jelentős mértékben szerepet játszhat ebben a város 
kedvezőtlen gazdasági helyzete, a kevés munkalehetőség, a viszonylag alacsony bérek, 
illetve a munkanélküliek magas száma.  

Az ún. belső bevételi források az országos jellemzőktől eltérően az általunk vizsgált civilek 
financiális hátterének biztosításában nem jutnak meghatározó szerephez, ez viszont azt 
jelenti, hogy a szervezetek anyagi lehetőségeiket illetően döntő mértékben külső tényezők 
döntéseitől (önkormányzat, gazdasági szervezetek, más nonprofitok, lakosság stb.) függnek, 
ami véleményünk szerint még inkább bizonytalanná, kiszámíthatatlanná teszi a megfelelő 
működés anyagi háttérének biztosítását, továbbá autonómiájuk csökkenéséhez vezethet és 
nem igazán kedvező irányba mutat.  

Maguk a szervezetek is érzik működésük eme momentumának negatív oldalát, mivel saját 
helyzetük értékelése során felük (48%-uk) jelezte, hogy jelentős mértékben függnek azoktól 
a szervektől, szervezetektől, intézményektől, amelyektől támogatásaikat kapják. 

5.2.2. A szervezetek feladatvállalása – szerepük, részvételük a helyi társadalom 
életében 

Mint a szervezetek tevékenységi struktúrájának bemutatása során láthattuk, az élet szinte 
minden területén működnek Zircen civil szerveződések, legnagyobb számban a kultúra, a 
szabadidő, a hobbi, illetve az oktatás területén, de meghatározó jelenlétük a szociális ellátás, 
szolgáltatás, valamint a szakmai képviselet, érdekképviselet terén is.  

Számszerűségét, mennyiségét tekintve kiemelkedő a civil szervezetek jelenléte Zircen, 
azonban minőségét, tényleges szerepvállalását tekintve már nem feltétlenül. A bejegyzett 
szervezeteknek általában egy része nem funkcionál, vagy tevékenysége minimális, kimerül 
néhány gyűlés, rendezvény szervezésében. Problémát jelent továbbá, hogy a lakosságnak 
csak kis része tekinthető igazán aktívnak a helyi civil kezdeményezések létrehozásában, 
működtetésében. Van egy szűk kör, akik egyszerre több szervezetnek tagjai, ill. több 
szervezetben is tevékenykednek, új emberek bevonása viszont nagyon nehéz. Szerepüket 
azonban e negatívumok ellenére sem lehet elvitatni. 

Az öntevékeny szervezetek tevékenysége a települések javára sokkal összetettebb, mint amit 
a statisztikai megközelítések mutatnak, hiszen számos tevékenység nem azonosítható a 
klasszikus tevékenységi struktúrákat leíró statisztikákkal, mint pl. a helyi közéletben vagy a 
település sorsával kapcsolatos döntések befolyásolásában, a helyi közvélemény formálásában 
játszott szerepük. 
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A kérdőívet kitöltő szervezetekre vonatkozó ismereteink szerint Zircen is számos formában 
vesznek részt a civil szereplők a település, illetve a lakosság életének alakításában. A 
szervezetek többsége (51%-uk) különböző rendezvények, események szervezésével, 
rendezésével vállal aktív szerepet, jellemzően a kulturális szervezetek, de meghatározó 
körükben a szociális ellátást, szolgáltatást nyújtó, illetve a sportszervezetek jelenléte is. E 
szervezetek jelentős mértékben hozzájárulnak a kulturális igények kielégítéséhez, a 
szabadidő tartalmas eltöltéséhez, rekreációs lehetőségek biztosításához (a városban 
egyébként nagyon kevés intézményes lehetőség van erre, pl. nem működik mozi, a leromlott 
állagú művelődési ház sem tölti be a neki szánt szerepet). Jelentős azon önszerveződések 
aránya is, amelyek speciális szolgáltatásaik révén érik el a lakosság különböző csoportjait, 
rétegeit (a szervezetek harmada), illetve amelyek közfeladatokat látnak el (a szervezetek 
közel harmada), vagy magánszemélyeknek nyújtanak támogatást. A 
település(város)fejlesztésben, valamint a helyi közéletben való aktív közreműködés, illetve 
az intézményeknek, különböző szervezeteknek való támogatásnyújtás a civilek több mint 
ötödére jellemző. Ez utóbbi módon szerepet vállalók fele az oktatás területén működik, és 
elsősorban iskolákat támogatnak, a speciális szolgáltatások nyújtása alapvetően a szociális 
ellátásra létrejött szerveződésekre jellemző. Kevés az olyan civil szereplő a városban, amely 
különböző kiadványok megjelentetésével hívná fel magára a figyelmet, adná tudtára a 
település lakóinak, intézményeinek, hogy létezik. Saját intézmény működtetésével pedig 
csak egyetlen szervezet esetében találkozhattunk a kérdőívet visszaküldők körében. 

Zircen az önkormányzat és a különböző önszerveződések közötti feladatátvállalások, 
feladatellátások, együttműködések hivatalos, szabályozott keretekbe való terelése ritka, 
csupán három szervezettel (a közhasznú társaságokkal) kötött az önkormányzat hivatalos 
szerződéses viszonyt bizonyos feladatok ellátására (közművelődés, úszásoktatás, 
városüzemeltetés). A kérdőívet kitöltő szerveződések körében néhány szervezet jelezte, 
hogy együttműködési megállapodása van az önkormányzattal, továbbá a közhasznú 
társaságokon kívül más szerveződés is beszámolt szerződéses kapcsolatról. A kérdőívekből 
egyébként az derül ki, hogy ezek a feladatvállalások elsősorban sporttevékenységek 
végzésére vonatkoznak (pl. úszásoktatás, a város sportéletének szervezése, sportlövészet), 
az élet sokkal fontosabb területein (mint pl. egészségügy, szociális ellátás, oktatás) 
egyáltalán nincs szerződéssel, megállapodással hivatalossá tett kapcsolat. 

Amennyiben olyan feladatot látnak el a civil szféra szereplői, ami az önkormányzat vagy 
önkormányzati intézmények feladatkörébe tartozna, vagy tartozott korábban – tehát 
tulajdonképpen közfeladatot vállalnak át – az önkormányzat megítélése szerint előnyük, 
hogy gazdálkodásuk rugalmasabb, az önkormányzat számára kisebb költségkihatással jár 
így a feladatellátás, illetve innovatívak, ötletgazdagok, „közelebb állnak” a lakossághoz, 
ezért jobban képesek alkalmazkodni a különböző igényekhez, illetve az azokban 
bekövetkezett változásokhoz. Hátrányuk viszont, hogy általában kis szervezetekről van szó, 
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melyek financiális háttere nem a legstabilabb, anyagi lehetőségeik híján nem tudnak fizetett 
munkaerőt alkalmazni, teljes mértékben önkéntesekre építik működésüket, munkájukból így 
gyakran – annak ellenére, hogy többnyire jó szakemberekre támaszkodhatnak – hiányzik a 
professzionalizmus. 

A szerveződések jelentős része többféle módon kapcsolódik be, vesz részt a település 
életében, azonban többségük (54,3%) csak egyféle formában vállal szerepet a „köz” 
életében. Akár egy, akár többféle részvétel legyen is a jellemző, a civilek szubjektív 
megítélése, illetve az önkormányzat véleménye szerint is az öntevékeny szervezetek fontos 
elemei a helyi társadalomnak, szerepük meghatározó a kisváros életének színesítésében.  

A szervezetek több mint fele (54,6%) egyébként úgy értékeli, hogy egyre jelentősebb 
szerepet tölt be a település, illetve a helyi lakosság életében, elsősorban a sportszervezetekre 
jellemző ez, de a szociális ellátás és a polgárvédelem területén működő szerveződések is 
alapvetően szerepük növekedéséről számoltak be. Nem így az oktatási feladatokat felvállaló 
alapítványok, amelyek – úgy tűnik – nem igazán tudnak vagy akarnak integrálódni a helyi 
társadalomba. Értékelésük szerint szerepük nem igazán jelentős és ismertségük is elég rossz. 
Ez utóbbi egyébként a szerveződések több mint ötödére jellemző, ami egy kisvárosban elég 
magas aránynak tűnik, és „csupán” a kérdőívet kitöltők 42,5%-a érzi úgy, hogy az emberek 
jelentős része, vagy szinte mindenki ismeri az adott szervezetet. Ezt elsősorban a kulturális, 
a filantrópiával foglalkozó, illetve a polgár- és vagyonvédelem területén tevékenykedő 
szerveződések mondhatják el magukról. Az ismertség növelése a nonprofit szervezetek 
többségénél (különösen a kisebb szervezeteknél) a ma még nem igazán alkalmazott 
stratégiai tervezés, illetve marketing tevékenység fontosságának, szerepének felismerésével 
és gyakorlatban történő alkalmazásával elérhető lenne; és a működés professzionálisabbá 
válásához is hozzásegítené a szervezeteket. 

5.2.3. A nonprofit szervezetek foglalkoztatóként való fellépése 
A civil szerveződések egyik fontos sajátossága az öntevékenység, az önkéntes 
munkavégzés. A kérdőívet kitöltő szerveződések döntő többsége (83%-a) számíthat 
önkéntesek munkájára, ami kiemelkedő mértékű, mivel országosan a nonprofit szervezetek 
közel feléről mondható ez el. Elsősorban a településfejlesztés területén dolgozó civilek, 
illetve a szakmai szervezetek munkáját nem segítik önkéntesek, de a szociális szolgáltatást 
nyújtó, valamint az oktatás terén működő önszerveződések jelentős részénél sem találjuk 
meg őket.  

Átlagosan egy-egy szervezetnél 18 önkéntes dolgozik, azonban a valóságban nagyon nagy a 
szórás, van olyan szerveződés, ahol két fő, de van olyan is, ahol száz fő önzetlen munkájára 
támaszkodhatnak. Kiemelkedően magas az önkéntesek száma a sportszervezeteknél 
(megítélésünk szerint több esetben előfordulhatott, hogy a kérdőívet kitöltő 
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sportegyesületek nem a tényleges önkéntesek, hanem a tagok számát tüntették fel válaszaik 
során). 

Az Európai Unió országaiban az önkéntes munkavégzés mellett az öntevékeny szervezetek 
egyre több embert foglalkoztatnak hivatalos keretek között is – részmunkaidőben vagy teljes 
állásban –, azaz munkahelyteremtő szerepük is egyre meghatározóbb. A nonprofit 
szervezetek foglalkoztatásban betöltött szerepének különleges jelentőséget tulajdonít az 
Európai Unió önkéntes szervezetekkel kapcsolatosan megjelent kiadványa, melynek 
hátterében a foglalkoztatási gondok kedvezőtlen tendenciáinak, azaz annak a felismerése 
húzódik meg, hogy a technika folyamatos fejlődése által teremtett munkaerő-felesleget az új 
gazdasági ágazatok nem képesek felszívni. A társadalmi-foglalkoztatási problémák 
megoldására az öntevékeny (nonprofit) szektor megerősítése kínál(hat) egyfajta lehetőséget. 

A magyar nonprofitoknak még csak kis része (17%-a) képes fizetett munkaerőt alkalmazni, 
bár a szektorban foglalkoztatottak száma évről-évre nő9. Zircen fizetett munkaerő 
alkalmazására a legnagyobb bevétellel rendelkező közhasznú társaságokon kívül a kérdőívet 
visszaküldő szerveződések közül csupán egy, a településfejlesztés területén tevékenykedő, 
egyéb társadalmi szervezetként működő, önkormányzatok által alapított szerveződésnek van 
lehetősége (önkormányzati társulás). A fizetett munkaerő alkalmazását nagymértékben 
befolyásolja, hogy az adott szerveződés folytat-e vállalkozási tevékenységet10, ugyanis az 
említett szervezetek mindegyike és csakis ők rendelkeznek ilyen irányú bevétellel; a 
szervezetek döntő többségének anyagi lehetősége nem engedi meg, hogy az önkéntesek 
mellett fizetett szakemberrel tegyék professzionálisabbá működésüket.  

5.3. Civil szervezetek a térség községeiben 

A civil szervezetek jelenléte a településhálózat minden szintjén megfigyelhető, a községek 
többségének életéhez is hozzátartoznak a lakossági (és egyéb társadalmi szereplők) 
önszerveződései. E településeken kiemelkedő szerepük a helyi közösségek, a falu 
lakosságának aktivizálásában, a fiatalok megszólításában, a településhez való kötődés 
kialakításában, életben tartásában, a hagyományok őrzésében, ápolásában, az idősek 
integrálásában, „szociális” ellátásuk biztosításában. 

Országosan a községek 15%-ában, az ezer lakosnál kevesebbet számláló falvaknak pedig 
több mint negyedében (27,7%) nincsenek bejegyzett, intézményesült civil 
kezdeményezések, sőt a kistelepülések további negyedében is csak egyetlen nonprofit 
szervezet működik (az összes községet tekintve ez az arány 14%-ra csökken). 

A Zirci térséget alkotó községek mindegyikéről elmondható, hogy van civil szervezet a 
faluban, bár a KSH Veszprém Megyei Igazgatósága által rendelkezésünkre bocsátott 
adatbázis szerint az évtized elején Cseszneken nem működött egyetlen egyesület, alapítvány 
sem, az önkormányzat elmondása szerint ma már három is tevékenykedik a faluban. 
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A KSH adatbázisa szerint a térség 16 községében 68 bejegyzett civil (nonprofit) szervezet 
volt 2001-ben. (Sajnos ennél frissebb adatbázis nem áll a rendelkezésünkre.)  
Számosságát tekintve a legtöbb önszerveződés (8-8) a két legnépesebb községben, 
Csetényben és Dudaron található, legkevesebb pedig Porván és Szápáron (1-1) (49. 
táblázat). 
A lakosság és más társadalmi szereplők (pl. gazdasági egységek, önkormányzatok) 
önszerveződési aktivitásáról az abszolút számoknál többet elárul az 1000 lakosra jutó 
szervezetek száma. E mutató alapján elmondható, hogy kiemelkedő a civil szervezetek 
aránya, a lakosság ez irányú aktivitása a legkisebb népességű Pénzesgyőrben, ahol az 1000 
lakosra jutó önszerveződések száma meghaladja a 10-et, ami lényegesen magasabb, mint az 
országos, ill. a térségi községekre vonatkoztatott átlagérték (49. táblázat). De mindenképpen 
említésre méltó Lókút, Jásd, Olaszfalu és Bakonyszentkirály is, e településeken meghaladja 
a hatot a civil aktivitás fajlagos mutatójának értéke. 

49. táblázat: Civil szervezetek száma a községekben 

Település 2001 Civil szervezetek 
száma 

1000 lakosra jutó 
szervezetek száma 

Bakonybél 
1469 6 4,1 

Bakonynána 1009 4 4,0 
Bakonyoszlop 553 2 3,6 
Bakonyszentkirály 972 6 6,2 
Borzavár 785 2 2,5 
Csesznek 562 3* 5,3* 
Csetény 2083 8 3,8 
Dudar 1684 8 4,8 
Eplény 469 2 4,3 
Jásd 835 6 7,2 
Lókút 515 4 7,8 
Nagyesztergár 1214 7 5,8 
Olaszfalu 1103 7 6,3 
Pénzesgyőr 360 4 11,1 
Porva 502 1 2,0 
Szápár 543 1 1,8 
Községek összesen 14 658 68 (71) 4,6 
* Polgármesteri hivatal adata 

Forrás: KSH Veszprém Megyei Igazgatósága adatbázisa alapján. 

A községekben legnépszerűbb szervezeti forma az egyesület, a szervezetek döntő többsége 
(60%-a) e szervezeti formában alakult meg és tevékenykedik, tehát elsősorban az emberek 
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tényleges összefogására alapított, tagsággal bíró szervezeti forma a meghatározó a községi 
településeken, nemcsak a vizsgált térségben, de országos szinten is ez mondható el.  

A szervezetek harmada működik alapítványként, 6%-uk pedig klubként, körként (egyéb 
társadalmi szervezetként), tehát szintén tagsággal bíró szervezetként tevékenykedik. 
Adatbázisunk szerint az évtized elején nem működött alapítvány Borzaváron, 
Pénzesgyőrben és Porván, egyesület pedig Szápáron. Ezen időpontban közalapítvány, 
közhasznú társaság alapítására sem találtunk példát a térség községeiben, ami azért 
meglepő, mert e 1994 óta létrehozható nonprofit formák közül a közalapítványi forma 
alapítása ma már szinte a legtöbb önkormányzatra jellemző. 

A térség községeiben bejegyzett civil szervezetek tevékenységi területüket tekintve széles 
palettát mutatnak. Az országos jellemzőkhöz hasonlatosan legmagasabb a sport és a 
szabadidős szervezetek aránya, együttes jelenlétük eléri a 35%-ot, azaz a civil 
kezdeményezések harmada e területek valamelyikén nyújt tagsága vagy tágabb környezete 
számára különböző szolgáltatásokat, lehetőségeket (pl. szabadidő hasznos eltöltése). 
Tulajdonképpen szinte nincs a térségnek olyan községe, ahol ne találnánk sport vagy 
szabadidős szervezetet. E területeken szinte csak egyesületek, ill. egyéb társadalmi 
szervezetek (vadásztársaságok) alapítására került sor, ami nem térségi sajátosság, megfelel 
az országos jellemzőknek. 

Meghatározó a térség községeiben – szintén az országos jellemzőkhöz hasonlóan – a 
kulturális téren tevékenykedő, ill. a polgár és vagyonvédelemmel foglalkozó 
önszerveződések aránya is (14,7 – 14,7%). E szervezetek jelenléte a községek többségének 
életéhez ma már hozzátartozik. Az utóbbi területen (polgár és vagyonvédelem) működő 
szervezetek körében elsősorban önkéntes tűzoltó-egyesületeket találunk, amelyek speciális 
szolgáltatásokkal segítik a település, a lakosság életét (tűzvédelem, vagyonvédelem, 
kárelhárítás). A polgárőr szervezetek alakulása adataink alapján nem igazán jellemző a 
térség községeiben, ami feltehetően a kedvezőbb kriminalitási jellemzőkkel van 
összefüggésben. 

A kulturális szervezetek magas arányában jelentős szerepe van a német nemzetiség 
jelenlétének, e hagyományok ápolására való törekvésnek. 

Az elsősorban alapfokú oktatás, azaz az általános iskolák támogatására létrejött 
alapítványok szép számának köszönhetően eléri a 10%-ot az oktatás területén tevékenykedő 
szervezetek aránya is. Hasonló mértékű a község(település)fejlesztés elősegítésére 
szerveződött civil kezdeményezések jelenléte is.  

Az 48. ábrán jól látható, hogy nagyon alacsony az egészségügy, gazdaságfejlesztés, 
szakmai érdekvédelem, környezetvédelem területén tevékenykedő szervezetek jelenléte. E 
területek egy részéről elmondható, hogy elsősorban városokban fordulnak elő nagyobb 
számban ilyen jellegű szerveződések (pl. egészségügy i, szakmai érdekvédelmi). Az a tény, 
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hogy csupán egy-egy szervezet működik az említett területeken a térségben, jelentőségüket 
felértékeli. 

A számos területen működő civil szerveződések mutatják, hogy vidéki kistelepüléseken is 
lehet közösségi életet folytatni, fontos e szervezetek munkája a lakosság összetartása, 
összefogása, a közös célok elérése érdekében. 

48. ábra: A községekben működő szervezetek tevékenységi terület szerinti megoszlása 

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0
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Szakmai érdekképviselet, érdekvédelem

Természet- és környezetvédelem

Gazdaságfejlesztés
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Szociális ellátás, szolgáltatás

Oktatás

Település-, területfejlesztés
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Polgár- és vagyonvédelem

Szabadidő, hobbi

Sport

 
Forrás: KSH Veszprém Megyei Igazgatósága adatbázisa alapján.
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6. ÖSSZEGZÉS 

Jelen kötet célja az volt, hogy feltárja a Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 
településeinek általános társadalmi-gazdasági helyzetét. Ehhez a célhoz interjúkat, 
kérdőívet, másodlagos adatforrásokat használtunk fel. A feltárt eredmények alapján készül 
el a térség programja, amely a térségi erőforrások felhasználásával kíván egy integrált 
térségi szintű társadalmi-gazdasági teret létrehozni.  

Ez a gazdasági tér, remélhetőleg egy új minőséget képvisel a települések egyszerű 
összességéhez képest. Ha ilyen szemszögből próbáljuk meg összegezni az eddig 
elmondottakat, akkor az alábbiakat állapíthatjuk meg: 

 A térség egy viszonylag jó földrajzi pozícióban helyezkedik el. 

 Társadalmi folyamatai nem térnek el jelentősen a magyar átlagtól, sok szempontból 
jobb helyzetben van, mint az ország többi része. A népesség szám szinten marad (ez 
nagy szó ma Magyarországon egy rurális térség számára). Tapasztalható a 
bevándorlás is. 

 A gazdaság állapota a vizsgálati anyag idején egy kisebb recessziót élt át, de  a 
hosszabb távú folyamatokat vizsgálva inkább a kilencvenes évek eleji válságból való 
kilábalás, a szerkezetváltás jellemező rá. A hagyományos ágazatokat ötvözve az új 
jelenségekkel egy innovatív pályára állt. 

 Különös jelentősége van a térségben a turizmusnak, amelynek vonzerői 
egyedülállóak az országban, s a gazdaság megtermelt értékeinek jelentős hányadát 
állítja elő, így a gazdaság egy kiemelt szegmensének tekintendő. 

 A sok helyi kezdeményezés és lehetőség összefűzésében látunk hiányosságokat. A 
térségi összefogás, a térségi szintű hálózatok megteremtése mobilizálhatja a külön-
külön meglévő erőket, s ez eredményezheti a térség versenyképességének javulását. 
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