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BEVEZETÉS 
 

A Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége társadalmi-gazdasági operatív programjának 
második kötetében az első kötetben bemutatott helyzetelemzésre építünk. Célunk, hogy a 
második kötet is egy önálló dokumentumként megállja a helyét, ezért ennek első fejezetében 
egy rövid helyzetelemzést adunk újra. 

A helyzetelemzés eredményeit SWOT-analízisben foglaljuk össze. Bemutatunk egy részletes 
térségi SWOT analízist, valamint valamennyi település egy-egy oldalas összefoglalását. 
Ezek településenkénti feladatokat is tartalmaznak. 

A SWOT után bemutatjuk a programot általában, céljait, felépítését, logikáját, majd a 
programot alkotó prioritások és intézkedések részletezése következik. Ezek leírása után az 
intézkedések konzisztenciájának mátrixait helyeztük el. Ezekben bemutatjuk a Nemzeti 
Fejlesztési Terv Operatív Programjai, a regionális és a megyei területfejlesztési koncepciók 
intézkedéseinek és a Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége programjában található 
intézkedéseknek az összhangját. Mindezek után táblázatos formában rendeljük hozzá az 
intézkedésekhez azokat a mutatókat, amelyekkel az intézkedések célja, eredménye és hatása 
értékelhető lesz a jövőben. 

A dokumentumot a javasolt projektek bemutatása, s több projekt részletes kidolgozása zárja. 

 

 

Győr, 2004. június 16.. 

                     Dr. Hardi Tamás 

                        projektvezető
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1. HELYZETELEMZÉS 

A programban rövid helyzetértékelést adunk. A részletes helyzetfeltárást a program első 
kötete tartalmazza, amelynek címe: „A Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 
társadalmi-gazdasági operatív fejlesztési programja I. kötet: Helyzetfeltárás”. 

1.1. A fejlesztési térség földrajzi elhelyezkedése 

A Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 17 települést foglal magába tagként vagy 
csatlakozó tagként. E 17 település alkotja a Zirci kistérség (KSH) területét. A térség 
Veszprém megye északkeleti részén helyezkedik el. A kistérség kiterjedése lényegesen 
nagyobb volt korábban, de a Győr-Moson-Sopron megyével határos települések kérték 
átcsatolásukat a szomszéd megyéhez. A területi változások miatt a Veszprém megyében 
maradt Gic már nem volt területileg integráns része a kistérségnek, ezért a Pápai kistérség 
részévé vált. 

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. 

1.2.  A térszerkezeti elhelyezkedés és belső térbeli tagozódás 

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 
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megközelíthetőségén javítanak (8.sz. és a 82. sz. út fejlesztése, Zirc elkerülő megépítése, 
térségi átkötő utak kiépítése). 

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 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 térszerkezeti vonalak, s a kistérségi beosztás mindenképpen Zircet teszik a térség 
középpontjává, a szolgáltató kisváros funkcióját ennek a településnek kell ellátnia. 

A térségen belül alkörzeteket határolhatunk le, melyek társadalmi, gazdasági, természeti 
szempontból összetartoznak. A határok, a településcsoportok nem minden esetben válnak el 
élesen egymástól, néhol egy-egy település két csoporthoz is sorolható. 

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 volt számukra Csetény is. 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 működik a térségben, amely jelenleg 
Bakonyoszlop határában külszíni fejtésen, a jövőben mélyszinti fejtésen folytatja a 
tevékenységét, Dudaron a korább energetikai szénbányászatot felváltotta a csekélylétszámot 
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, több településen 
népességnövekedés tapasztalható. 
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A délkeleti előtér települései közé sorolhatjuk Olaszfalut, Eplényt, nagyesztergárt, 
Bakonynánát és Jásdot. A térségben erős mezőgazdaság található (Nagyesztergár, 
Olaszfalu), 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 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 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. 

1.3. Demográfia 

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. 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. 

A térség összlakosságszáma az elmúlt évtizedekben folyamatosan csökkent, 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. 

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 népességveszteség több mint 
90%-a ezen időszakban következett be, közel 1500 fő települt el a nyolcvanas években a 
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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 a korábbinál lényegesen kisebb mértékben. 

A térség demográfiai összetételére nézve kedvező, hogy a fiatalok aránya négy község 
kivételével (Bakonybél, Lókút, Borzavár, Pénzesgyőr) magasabb, mint az idős népesség (64 
év felettiek) aránya, így az öregedési index1 e települések kivételével egy alatt marad. 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.  

1.4. Infrastruktúra 

Szinte valamennyi településen kiépült a szennyvízhálózat. 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. A szennyvízcsatornába bekötött lakások aránya 2002-re az 1997. évi adat majdnem 

                                                 
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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háromszorosát érte el (81,7%). Ezzel messze meghaladta az országos és megyei átlagokat. 
Jelentős mértékben csökkent tehát a közműolló (2002-ben 28%). 

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

A térség viszonylag későn kapcsolódott be a gázhálózat kiépítésébe, ha az ország más 
térségeivel hasonlítjuk össze. 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. 

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.  

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. 
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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.  

A térséget érintő 11. számú, Győr–Veszprém vasútvonal Magyarország egyik legszebb 
fekvésű vasútvonala. 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 száz lakosra jutó telefonvonalak száma tíz év alatt megtízszereződött (25 fővonal/100 
lakos), 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. 

1.5. Foglalkoztatás, munkanélküliség 

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. 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.  

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.  
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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. 

Az aktív korú népesség mekkora aránya foglalkoztatott, így egy százalékos értéket kapunk. 
A térség foglalkoztatási szintjének (a foglalkoztatottak aránya az aktív korú népességből) 
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 azok arányát 
kapjuk meg, akik saját településükön, saját térségükben vagy megyéjükben találnak munkát. 
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. 

A térség munkanélküliségi mutatói a megyei érték körül mozognak, alacsonyabbak, mint az 
országos átlag (4–5% között változik). A kilencvenes évek elején több térségi 
nagyfoglalkoztató, elsősorban a dudari bánya és a mezőgazdasági nagyüzemek bezárásának 
következményeként nagyon megemelkedett a munka nélkül maradók létszáma. A 
munkanélküliek száma 1993-ban érte el a legmagasabb szintet, majd a kilencvenes évek 
során fokozatosan csökkent. Ez a csökkenés elsősorban a közeli nagyvárosok ipari 
fejlődésének köszönhető, a térség számos munkavállalója talál Győr, Veszprém, 
Székesfehérvár, Mór üzemeiben állást. 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. A munkanélküliek körében az általános és szakmunkásképző iskolát végzettek, 
illetve a 26–45 éves korosztály aránya dominál. 
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A foglalkoztatás főbb jellemzői a térségben 
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Település, 
területi szint 

fő % 
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: KSH adatok alapján saját szerkesztés. 
 
A regisztrált munkanélküliek számának alakulása Zircen és a térségében 1991 és 2003 között 
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  Forrás: Munkaügyi Központ. 

1.6. Vállalkozások, telephelykínálat 

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. 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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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. 

1.7. A térség gazdasági szerkezete 

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 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 % 
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. 

A kilencvenes évek során a dudari szénbánya, ill. több gépipari üzem bezárásával, a 
mezőgazdaság átalakulásával jelentős mértékben átalakult a térség ágazati szerkezete. Zircen 
visszaesett a mezőgazdaság és a feldolgozóipar foglalkoztatási szerepe. 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. 



A Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége társadalmi-gazdasági operatív fejlesztési programja 

© MTA RKK NYUTI 2004 

16 

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. 
Az ágazatok szerkezeti megoszlását alátámasztják a hozzáadott értékből való részesedésük, 
valamint a jegyzett tőke állományának megoszlása is.  

A térség gazdasága nagyobbrészt visszatükrözi a természeti adottságokat. A primer szektor, 
a mezőgazdaság csak a térség bizonyos területein meghatározó szerepű, főként a keleten, a 
délkeleti előtérben és Zircen, ahol a korábbi nagyüzemekből átalakuló mezőgazdasági 
vállalkozások központjai vannak. A délkeleti altérségben alakult meg elsőként termelő és 
értékesítő szövetkezet a helyi gazdák és vállalkozók összefogásával. E szövetkezet a 
térségen kívüli tagokat is tömörít. A mezőgazdaságban jelen van a szántóföldi termelés 
(kalászosok), azonban a térség specifikumai a zöldségek, különösen a káposztafélék és a 
burgonya termelése. Ezek a növények a térségben általánosnak mondhatók. Az állattartásban 
a tejtermelő szarvasmarhatartás hagyományos. A növénytermesztés és állattenyésztés mellett 
az erdőgazdaság szerepe kiemelkedő. A térség erdőterületei részben kincstári tulajdonban 
vannak, részben privatizáció útján magántulajdonba kerültek. Vannak honvédségi tulajdonú 
erdőrészek is. A fejlesztések tervezésénél érdemes a tulajdonviszonyok mélyreható 
vizsgálata. Az erdőterületekhez alágazatként kapcsolódik a vadgazdálkodás. Több 
vadásztársaság is érdekelt a térségben. 

A hagyományos ipar a földrajzi és mezőgazdasági adottságokra épül. Meghatározó a faipar. 
Problémát jelent, hogy az alacsony feldolgozottságú termékek, s a tömegáru piacán nagyon 
erős verseny tapasztalható. A keményfa ugyanakkor értékes exportcikk. A faipar exportra 
épülő részét érzékenyen érintette a forint árfolyamának erősödése. Több faipari vállalkozás 
tönkrement. A faiparban megjelent a külföldi tőke is, s csődbe jutott telephelyet üzemeltet 
tovább. A keletkezett fahulladék hasznosítása ma még nem megoldott. A térségben jelentős 
energetikai faigénnyel jelentkezik az Ajkai Hőerőmű, miután az erőmű egy részét átállították 
faapríték eltüzelésére. 

Az ásványkincsek előfordulása miatt a huszadik század második felére jelentős szerepet 
kapott a térség gazdaságában a bányászat. A nyolcvanas évek nagyfoglalkoztatója volt a 
dudari szénbánya. A fenyőfői bauxitlencsék művelésével a nyolcvanas évek végétől újabb 
bányakinccsel gyarapodott a térség. A kilencvenes években az energetikai szénigény 
csökkenésével a dudari bánya fokozatosan leállt, amivel jelentős válságot idézett elő a térség 
gazdasági életében. A ma üzemelő szénbányászati tevékenység a dudari szén különleges 
vegyi összetételének kihasználásával vegyipari nyersanyagként szolgál (főként exportra 
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termel), s kis volumenben folyik a szén külszíni fejtése. A fenyőfői és bakonyoszlopi 
bauxitvagyon kimerülése után a bauxitbánya új, mélyszinti fejtésbe kezd a térségben. Így a 
bányászat a korábbiakhoz képest kis volumenben ugyan, de jelen marad a térségben. 

A térség hagyományos ágazata az élelmiszeripar is, amely kezdetben a helyi mezőgazdasági 
bázisokon alakult ki (pl. Bedeco). Ezek a tejfeldolgozás (sajtüzem) és a burgonya 
feldolgozása (chipsgyártás). A legutóbbi időszakban ezek termelése csökken. 

A gépipar is jelentős foglalkoztató volt, azonban több gépipari vállalkozás is csődbe jutott. 
Jelenleg elmondható, hogy a feldolgozóipar nehéz helyzetben van a térségben, több egység 
megszűnt vagy csökkentette a termelését (pl. Csetény, Zirc, Dudar, Bakonybél), de 
megfigyelhető az újak betelepülése is.  

Az ipar modern ágazatai is megtelepültek a térségben. Ezek a hulladékfeldolgozás, de 
megindult egy szélerőmű beruházása is. 

Ugyanakkor a térség innovációs kapacitása gyenge, erős fejlesztésre szorul. A hagyományos 
ágazatok termékfejlesztése nem megoldott, a klaszter- és beszállítói kapcsolatok aránya 
kicsi, esetleges. 

A szolgáltató ágazat legjelentősebb képviselője a térségben a turizmus. A fő vonzerő a 
természeti környezet és a kulturális értékek. A vendégkör elsősorban hazai, középosztálybeli 
rétegekből kerül ki. A vendégek egy rétegét képviselik kisebb vállalati tanácskozások, 
incentiv utazások résztvevői. A érkezők legfőbb motivációja az aktív időtöltés, túrázás, 
lovaglás, kulturális emlékek felkeresése. Ezek a vonzerők egyre inkább kiegészülnek az 
ökoturisztikai szemlélet alapján fejlesztett új vonzerőkkel, úm. tanösvények, génbank stb. 
Ezek komplex térségi termékké való fejlesztése lehetséges és kívánatos. A térség 
kereskedelmi szálláshely kapacitása 2002-ben 1014 férőhely volt. Mind a kapacitás, mind a 
vendégéjszakák száma az elmúlt években növekedést mutatott. Az átlagosan itt töltött 
vendégéjszaka (2,3 éj belföldiek, 3,9 éj külföldiek esetében) alacsonyabb a megyei és 
országos átlagnál. A térség turisztikai központja Bakonybél, ahol a legnagyobb férőhely 
kapacitás és a legtöbb turistaérkezés és vendégéjszaka regisztrálható. Látogatóforgalmát 
tekintve ugyanakkor Zirc vezet a térségben, hiszen múzeumai az országban leglátogatottabb 
kiállítóhelyek közé tartoznak. De ugyanígy fontos látogató központ Csesznek, amely a 
várlátogatás mellett egyre nagyobb népszerűségnek örvendő nyári programokkal is 
dicsekedhet. A térség turizmusának kiegészítő kínálatát jelenti Eplény sípályája, amely az 
időjárás függvényében használható. Hátránya, hogy a térség más részeiben tartózkodó 
turisták számára nehezen megközelíthető a közúti adottságok miatt. Szinte minden település 
tervez valamely turisztikai fejlesztést. Emellett várhatóan a szálláshely kapacitás is tovább 
bővül. Feladatként fogalmazható meg ezen kínálati elemek térségi kínálattá szervezése, s a 
térségi szintű turisztikai infrastruktúra megteremtése. 
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A kereskedelmi szállásférőhelyek számának változása 1990 és 2002 között 1990= 100% 
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2. TÉRSÉGI SWOT ANALÍZIS 

E r ő s s é g e k  G y e n g e s é g e k  
Humán tényezők 

 Javuló térségi vándorlási egyenleg 
 Több településen fiatal korstruktúra 
 Történelmi tradíciók, kulturális 

hagyományok 
 Nemzetiségi kultúra jelenléte és ápolása 
 Alacsony a munkanélküliség 
 A civil szervezetek jelenléte tradicionális 
 A civil szervezetek száma magas 
 Alacsony a szociálisan hátrányos helyzetű 

réteg aránya 

 Népességszám csökkenése 
 Negatív természetes szaporodás 
 Néhány településen elöregedés 

tapasztalható 
 Jelentős az elingázók aránya 
 A civil szervezeteknek nincs egységes 

hálózata 

Gazdaság 
 Tradicionális gazdasági ágak jelenléte 
 Hagyományosan fejlett munkakultúra 
 Új húzóágazatok megjelenése a térségben
 Tradicionális térségi gazdasági 

együttműködés 
 Üzleti szolgáltatások erősödése 
 A távoli városokban dolgozó, képzett 

munkaerő potenciálisan szabad 
munkaerőnek tekinthető 

 Vannak a térséghez kötődő, országosan 
ismert termékek 

 Alacsony a külső tőkevonzó–képesség 
 Gyengék a szakmai hálózati 

kapcsolatok 
 Nincs innovációs és K+F kapacitás 
 A nagyobb foglalkoztatók csődbe 

mentek 
 Szétszórt a telephelykínálat 
 A helyi foglalkoztatás aránya alacsony 
 A helyi vállalkozások tőkeereje 

alacsony 
 Gyengült a térségi gazdasági 

kapcsolatrendszer 
Infrastruktúra 

 Legnagyobbrészt kiépült vezetékes 
infrastruktúra 

 Az infrastruktúra nagy része jó állapotú  
 A kommunikációs infrastruktúra jól 

kiépített  
 A vasúti pályatest és az állomás 

korszerűsítése folyamatban van 

 Egyes települések kimaradtak a 
vonalas infrastruktúrafejlesztésből 

 Rossz minőségű belterületi utak 
 Nehéz megközelíthetőség  
 Hiányzó átkötő utak 
 Hiányzó térségi szolgáltatok: mentő, 

tűzoltó stb. 
 A vasút műszakilag elavult 
 Az épületállomány bizonyos elemei 

(közintézmények) igen elavultak 
 A zirci autóbusz–pályaudvar 

kapacitása gyenge 



A Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége társadalmi-gazdasági operatív fejlesztési programja 

© MTA RKK NYUTI 2004 

20 

Turizmus 
 A vonzerő egész éves 
 Több típusú vonzerő jelenléte 
 Erősödő turisztikai programkínálat 
 Új kínálati elemek megjelenése 
 Általánosan ismert a térség az országban 
 Magas látogatószám 
 Kialakulóban lévő térségi összefogás 

 A szálláshelyek struktúrája és 
kihasználtsága nem jó  

 Rövid tartózkodási idejű turisták 
nagyobb száma  

 A vendéglátóipari kínálat szűkös 
 Kihasználatlan a marketing 

lehetőségek 
 A kínálati elemek összekapcsolása 

gyenge 
Környezet 

 Jelentős számú természeti érték  
 Általánosan tiszta környezet  
 Javult a levegő állapota (gázfűtésre 

átállás) 
 Alacsony közműolló 

 Nagy átmenő forgalom 
 Illegális szemétlerakók 
 A Cuha-patak időnként kiszárad 
 Veszélyeztetett vízbázison fekszik 

 
 

L e h e t ő s é g e k  V e s z é l y e k  
Humán tényezők 

 Népességnyereség a bevándorlásból 
 A humán-erőforrás minőségének 

felértékelődése a gazdaságban 
 Javuló egészségügyi helyzet 

 

 A természetes fogyás erősödése 
országosan 

 A nagy központok elszívó ereje 
 Képzett lakosság elvándorlása 
 Az általános egészségi állapot romlása 

Gazdaság 
 A környező gazdasági fejlődési zónák 

terjeszkedése 
 Exportlehetőségek növekedése 
 Élénkülő befektetések 
 Megújuló energia támogatása 
 Gazdasági fejlesztési pályázatok 
 Klaszterek megjelenése 

 A helyi ágazatok általános válsága 
 Exportlehetőségek beszűkülése 
 Jelenlévő befektetők kivonulása 
 Más területek olcsó munkaerejének 

versenye 
 A helyi munkaerőpiac kiszolgáltatott a 

távolabbi központoknak 

Infrastruktúra 
 Pályázati források megléte 
 A magántőke megjelenése az 

infrastruktúra fejlesztésében 
 Uniós források szerepének erősödése az 

országos hálózatok fejlesztésében 
 A 8. számú út kapacitásbővítése 
 A 82. számú út javítása 

 Az országos szinten infrastruktúra-
fejlesztésre szánt források alacsony 
volta 

 A pályázati források elérhetetlensége 
 A közútfejlesztések (82. sz. út) 

elhúzódása 
 Állami szerepvállalás hiánya az átkötő 

utak megvalósításánál és 
fenntartásánál 

 A térségi szervezet fenntartásának 
forráshiánya 

 A vasútvonal fenntartásának alapja a 
bauxitbányászat 
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Turizmus 
 A hazai kereslet növekedése 
 A hegyvidéki célterületek keresletének 

növekedése 
 A hazai lakosság életkörülményeinek 

javulása 
 A közeli nagyvárosok keresletének 

növekedése 
 Több szabadidő, hosszú hétvégék 

szerepének erősödése 
 A vállalati utazások, jutalmak, 

tanácskozások számának növekedése 

 Más, hazai térségek versenyelőnye 
 Külföldi desztinációk preferálása a 

hosszabb nyaralásoknál 
 A fiatal korosztály utazásainak 

visszaszorulása 
 Kevés forrás a kulturális értékek 

felújítására 

Környezet 
 A jó környezeti állapot önmagában 

vonzerő 
 Az ökotudatos szemlélet terjedése 
 Uniós és hazai források a 

környezetvédelmi beruházásokra 

 Külső szennyező források hatása a 
térségben 

 Növekvő átmenő forgalom 
 Környezetszennyező tevékenységek 

betelepülése 
 A vendégek nem megfelelő 

viselkedése a térségben 
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3. TELEPÜLÉSI SWOT ANALÍZISEK 

BAKONYBÉL 

E r ő s s é g e k  G y e n g e s é g e k  
 Jelentős turisztikai vonzerő természeti és 

kulturális elemek egyaránt jelen vannak 
 Kiépült települési infrastruktúra 
 Magas helyi foglalkoztatás 
 Jelentős számú vállalkozás 
 Fejlett turisztikai és faipari szektor 
 Nagyszámú szállásférőhely kapacitás 
 Jelentős vendégforgalom 
 Elsőrangú természeti környezet 
 Egyházi központ (Apátság) 
 Nagyarányú erdősültség 
 Kedvező a képzett lakosság aránya 
 Térségi általános iskolai központ 
 Körjegyzőségi székhely 

 Gázhálózat nincs kiépítve 
 Gyenge megközelíthetőség 
 Romló belterületi utak 
 Turisztikai programok hiánya 
 A faipar jelentős része tömegterméket 

állít elő 
 A vállalkozói telephelyek a lakóterületen 

vannak 
 Gyenge mezőgazdasági lehetőségek 
 A népesség csökkenése 

L e h e t ő s é g e k  V e s z é l y e k  
 Hazai turizmus erősödése 
 Jó hírnév, ismertség az országban 
 Az ökoturizmus divatja 
 Növekvő kereslet az igényes faipari 

termékekre 
 Hosszú turisztikai szezon  
 Pályázati források elérhetősége 

 Egyoldalú faipari orientáció 
 Fiatalok elköltözése 
 Elöregedő népesség 
 Idős lakosság magas aránya 
 Az ingázási célpontok gazdasági 

helyzetének romlása 

FELADATOK: 
 Gázhálózat kiépítése 
 Programszervezés 
 Ipari terület kialakítása a vállalkozóknak 
 Termékinnováció elősegítése a faiparban 
 Turisztikai termékfejlesztés (ökopark, kisvasút) 
 A helyi turisztikai kínálat összekapcsolása a térségi kínálattal 
 Az ökoturizmus képzési feltételeinek megteremtése 
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BAKONYNÁNA 

E r ő s s é g e k  G y e n g e s é g e k  
 Kiépült a települési infrastruktúra 
 Kellemes természeti környezet 
 Közeli turisztikai célpontok 
 Növekvő népesség 
 Pozitív vándorlási egyenleg 
 Határozott népességnövelő ingatlanpolitika 
 Fejlett intézmények 
 Erdők aránya magas 
 A szántóterületek hasznosítása biztosított 
 Nemzetiségi hagyományok 
 Helyi vállalkozások jelenléte 
 Fejlődő turisztikai fogadókapacitás 

(szálláshely) 
 Kedvező a népesség korstruktúrája 
 Magas a német nemzetiségűek aránya 

 

 Gyenge turisztikai infrastruktúra 
 Burkolatlan önkormányzati utak magas 

aránya 
 Periférikus közlekedési elhelyezkedés 
 Alacsony helyi foglalkoztatási szint 
 Viszonylag kevés helyi vállalkozás 
 Alacsony a középfokú végzettségűek és 

a diplomások aránya 

L e h e t ő s é g e k  V e s z é l y e k  
 Településközi összefogás erősítése  
 A térség turizmusából való nagyobb 

részesedés 
 A kellemes lakókörnyezet iránti növekvő 

kereslet 

 Az ingázókat fogadó települések 
gazdasági helyzetének romlása 

 

 
FELADATOK: 

 Turisztikai infrastruktúra fejlesztése (táblák, melegkonyhás étterem) 
 A helyi turisztikai kínálat összekapcsolása a térségi kínálattal 
 Erősebb településmarketing 
 Idősek otthonának létesítése – vállalkozói tőkebevonással 
 Fiatalok vonzásának további erősítése 
 A vállalkozások munkahelyteremtésének támogatása (területtel, 

adókedvezménnyel) 
 A települési utak burkolása 
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BAKONYOSZLOP 

E r ő s s é g e k  G y e n g e s é g e k  
 Kiépült a települési infrastruktúra 
 Bauxit lencsék találhatók a település 

határában 
 Speciális oktatási szerepkör 
 A turistautak itt találkoznak 
 Kellemes természeti környezet 
 Magas a fiatal felnőttek aránya a 

településen 
 Magas a német nemzetiségű lakosság 

aránya 
 

 Kevés munkahely helyben 
 Tömegközlekedési „árnyék” helyzet, 

főleg hétvégén rossz a 
megközelíthetőség 

 Sok üres lakóház 
 Elöregedő lakosság 
 Gyenge turisztikai kínálat 

(melegkonyhás étterem hiánya) 
 Helyi vállalkozások száma kicsi 
 Alacsony a közép- és felsőfokú 

végzettségűek aránya 

L e h e t ő s é g e k  V e s z é l y e k  
 Bauxitbányászat középtávú fennmaradása, 

munkahelyteremtése 
 Településközi összefogás erősítése 

Csesznekkel és Bakonyszentkirállyal 
 Dudar foglalkoztató szerepének erősödése 
 A térség turizmusából való nagyobb 

részesedés 
 Kedvező a gyermekkorú népesség aránya 

 Fiatalok elköltözése 
 Az ingázókat fogadó települések 

gazdasági helyzetének romlása 
 

 
FELADATOK: 

 Közös fejlesztés elképzelések kialakítása a szomszédos településekkel 
 Turisztikai menedzser alkalmazása a szomszédos településekkel közösen 
 Lakótelkek kialakítása 
 Turisztikai programszervezés 
 Ipari terület kijelölése a vállalkozóknak 
 A helyi turisztikai kínálat összekapcsolása a térségi kínálattal 
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BAKONYSZENTKIRÁLY 

E r ő s s é g e k  G y e n g e s é g e k  
 Kiépült a települési infrastruktúra 
 Kellemes természeti környezet 
 Jó közlekedési elhelyezkedés 
 A turisztikai kínálat kezdeményei 

megvannak (lovasturizmus) 
 Együttműködés Csesznekkel és 

Bakonyoszloppal a települési infrastruktúra 
fejlesztésében, szolgáltatásokban 

 Javuló településkép 
 Helyi foglalkoztatás 
 A biogazdálkodás megjelent a térségben 
 Sövénykúton szakképző iskola jelenléte, 

amely nyáron szálláslehetőséget kínál 
 A vendégfogadás hagyománya az 1930-as 

évekből származik 
 Térségi általános iskolai központ 

 

 Gyenge turisztikai kínálat  
 A településközi kapcsolatok nem 

terjednek ki a gazdasági-turisztikai 
fejlesztés területére 

 Megoldatlan csapadékvíz elvezetés 
 Kevés üres lakótelek 
 Csökkenő népesség 

 

L e h e t ő s é g e k  V e s z é l y e k  
 Településközi összefogás erősítése 

Csesznekkel és Bakonyszentkirállyal 
 Biogazdálkodás fejlesztése 
 A térség turizmusából való nagyobb 

részesedés 

 Az ingázókat fogadó települések 
gazdasági helyzetének romlása 

 Csapadékvíz elvezetés megoldatlansága 
 Fiatalok elköltözése 

 
 

 
FELADATOK: 

 Közös fejlesztés elképzelések kialakítása a szomszédos településekkel 
 Turisztikai menedzser alkalmazása a szomszédos településekkel közösen 
 Lakótelkek kialakítása 
 Turisztikai programszervezés 
 A biogazdálkodás fejlesztése, minta biofarm kialakítása 
 A lovasturizmus fejlesztése, szálláshely, vendéglátóhely kialakítása )egyházzal 

közösen) 
 A mezőgazdasági adottságok turisztikai vonzerővé alakítása (pl. régi gép kiállítása 

a parkban, múzeum megalapítása). 
 A helyi turisztikai kínálat összekapcsolása a térségi kínálattal 
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BORZAVÁR 

E r ő s s é g e k  G y e n g e s é g e k  
 Kiépült települési infrastruktúra 
 Jelentős erdősültség 
 Faipari hagyomány 
 Értékes természeti környezet 
 Erősödő vállalkozói réteg 
 Kiemelkedő turisztikai potenciál 
 Önkormányzati területek vannak 
 Növekvő népesség, bevándorlás 
 Meglévő szálláshely kínálat 
 Térségi általános iskolai központ 
 Körjegyzőségi székhely 

 Gyakorlatilag zsáktelepülés 
 Alacsony AK értékek 
 Egyes fejlesztendő területeknél 

rendezetlen tulajdonviszonyok 
 Elöregedő település 

 
 

 

L e h e t ő s é g e k  V e s z é l y e k  
 A térség turizmusának fellendülése, 

turisztikai közös kínálat kialakítása 
 A hazai turizmus fejlődése 
 Faipar fellendülése 
 Környezetkímélő ipar betelepülése 

 Mezőgazdaság válsága 
 A faipar jövedelmezőségének 

visszaesése 
 Magas az idős népesség aránya 
 csökkenő népesség 

 
 
FELADATOK: 

 Átkötő út kialakítása Porváról–Fenyőfő felé 
 A 82 sz. út felé a közvetlen összeköttetés kialakítása  
 Kapcsolódás a térség turisztikai kínálatához 
 Szálláshely bővítés 
 Saját turisztikai vonzerő fejlesztése: kőbánya felhasználása, mészégető felújítása 
 Építési telkek kialakítása 
 Borzavár-Szépalmapuszta-Bakonybél közötti közút kiépítése 
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CSESZNEK 

E r ő s s é g e k  G y e n g e s é g e k  
 Országos hírnév a vár kapcsán 
 Vár fejlesztése 
 Népszerű programok 
 Kiépült a települési infrastruktúra 
 Különleges tájképi adottság 
 Jó közlekedési elhelyezkedés 
 Együttműködés Csesznekkel és 

Bakonyoszloppal a települési infrastruktúra 
fejlesztésében, szolgáltatásokban 

 Erős helyi civil élet 
 A vendégfogadás hagyománya a 20. század 

első feléből származik 
 A magaslati tiszta levegő alkalmas a légúti 

problémák terápiájára 
 Kedvező korstruktúra 
 Alacsony az időskorú népesség aránya 
 Kedvező a középfokú és a felsőfokú 

képzettségű népesség aránya 

 Gyenge helyi foglalkoztatás 
 A településközi kapcsolatok nem 

terjednek ki a gazdasági-turisztikai 
fejlesztés területére 

 Megoldatlan csapadékvíz elvezetés 
 Településkép nem rendezett 
 A vár kínálatára nem épült rá 

színvonalas helyi turisztikai 
infrastruktúra 

 Kihasználatlan a település vasúti 
kapacitása 

 Nincs meg az alapfokú nevelő-oktató 
intézmény legalsó egysége (óvoda) sem 
a településen 

 

L e h e t ő s é g e k  V e s z é l y e k  
 Hazai turizmus erősödése 
 Településközi gazdasági-turisztikai 

összefogás erősítése Bakonyoszloppal és 
Bakonyszentkirállyal 

 A térség turizmusával való erősebb 
összekapcsolódás 

 Programszervezés a vasútvonal 
kapacitására 

 Gézaháza fogadókapacitásának újbóli 
kiépítése 

 Kedvező vándorlási tendencia 

 Csapadékvíz elvezetés megoldatlansága 
 A vár programjai „sziget” jellegűek 

maradnak, nem válnak településfejlesztő 
erővé 

 

 
FELADATOK: 

 Közös fejlesztés elképzelések kialakítása a szomszédos településekkel 
 Turisztikai menedzser alkalmazása a szomszédos településekkel közösen 
 További turisztikai programszervezés a várra és a tájképre építve, a szelíd 

turizmus elvei szerint 
 Turistautak rendbetétele, kilátó építése a Zörög-tetőn 
 A település imázsának kiegészítése az egészségügyi lehetőségekkel 
 Melegkonyhás vendéglátóhely kialakítása 
 A helyi turisztikai kínálat összekapcsolása a térségi kínálattal 
 Programszervezés a vasútra építve (lovaskocsis, télen szánkós túrák) 
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CSETÉNY 

E r ő s s é g e k  G y e n g e s é g e k  
 A térség második legnagyobb települése 
 Kiépült a települési infrastruktúra 
 Jó tömegközlekedési elhelyezkedés 
 Viszonylag jó közúti megközelítés 
 Jelentős helyi foglalkoztatás hagyomány 
 Ipari fejlesztésekre alkalmas önkormányzati 

tulajdonú ingatlanok 
 Értékes, többféleképpen hasznosítható 

kastély és park 
 A vállalkozói aktivitás magas 
 Német kisebbség jelenléte 
 Térségi általános iskolai központ 
 Kedvező korstruktúra 
 Alacsony az idős népesség aránya 
 Körjegyzőségi székhely 

 

 Kihasználatlan ipari ingatlanok 
 Csökkenő foglalkoztatás 
 Üresen álló házak, telkek 

 

L e h e t ő s é g e k  V e s z é l y e k  
 A település a BÖSZ fontos decentrum 

településévé válhat, kisvárosi szolgáltató 
funkciók telepítésével 

 Az üres ipari területek hasznosítása, a 
központi és regionális barnamezős pályázati 
források igénybevételével 

 Befektetői kereslet az üresen álló ipari 
ingatlanokra. 

 Erősödő turisztikai kereslet, a helyi kínálat 
(kastély) bekapcsolása a térségi turisztikai 
kínálatba 

 A legnagyobb üzemépület (cipőüzem) 
tulajdonviszonyainak hosszabb távú 
rendezetlensége 

 A térségi összefogás gyengülése 
 A befektetők elfordulása a településtől 

 

 
FELADATOK: 

 Befektetés-ösztönzés, a betelepülő és munkahelyteremtő vállalkozások támogatása 
 Erős településmarketing alkalmazása 
 Szolgáltatásfejlesztés a kastélyra, s a meglevő ingatlanokra építve (idősek otthona, 

térségi szintű szociális kht-nek telephely biztosítása, szociális foglalkoztatás 
megteremtése) 

 Turisztikai termékfejlesztés a kastélyra építve (programok szervezése, kiállítások) 
 Bekapcsolódás a térségi turisztikai kínálatba, a turisztikai kínálat egyeztetése a 

keleti településekkel (Jásd, Bakonynána, Szápár, Dudar). 
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DUDAR 

E r ő s s é g e k  G y e n g e s é g e k  
 Kiépült a települési infrastruktúra 
 Jó tömegközlekedési elhelyezkedés 
 Ipari, bányászati hagyomány 
 Jelentős helyi foglalkoztatás 
 Több ipari terület jelenléte 
 Vasúti szárnyvonal jelenléte, kiépített 

infrastruktúrával 
 Hagyományos együttműködés a 

környékbeli településekkel 
 Nagyon szép természeti környezet, 

barlangok jelenléte 
 Hasznosítható szénvagyon 
 Sajátos mezőgazdasági  hagyományok 
 Kedvező korstruktúra 
 Általános iskolai központ 

 Rossz megközelítési lehetőségek 
 Kihasználatlan ipari területek 
 Visszaesett foglalkoztatás 
 Elveszett mezőgazdasági hagyományok 
 Alacsony AK értékű földek 
 Magas a rokkantak aránya 

 

L e h e t ő s é g e k  V e s z é l y e k  
 Az üres ipari területek hasznosítása, a 

központi és regionális barnamezős pályázati 
források igénybevételével 

 Bauxitbánya központjának áttelepülése 
Dudarra 

 Befektetői kereslet az üresen álló ipari 
területekre, illetve zöldmezős 
beruházásokra 

 Dudar a BÖSZ keleti térségének 
foglalkoztatási központjává válhat 

 A szélerőmű telepítése új imázst adhat a 
településcsoportnak 

 A biotermesztés, gyógynövénytermesztés 
egyre nagyobb piacra tesz szert 

 Kedvező demográfiai fejlemények 

 A vasút állapotának és 
kihasználtságának további romlása 

 A helyi vállalkozások elköltözése 
 A közlekedési helyzet további romlása 

(utak állapotának további romlása, a 
zirci elkerülő építésének további késése) 

 

FELADATOK: 
 Befektetés-ösztönzés, a betelepülő és munkahelyteremtő vállalkozások támogatása 
 PPP jellegű beruházások a nem használt ipari területek rehabilitációja érdekében 

(pl. inkubátorház létesítése) 
 A turisztikai együttműködés a szomszédos településekkel. 
 A Bakonyoszlop–Bakonyszentkirály–Csesznek–Bakonynána összefogás a 

lovasturizmus fejlesztéséért. 
 Tűzoltóság kialakítása a térség keleti része számára 
 A biotermesztés, gyógynövénytermesztés hagyományos állatfajták (mangalica, 

kecske) támogatása 
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EPLÉNY 

E r ő s s é g e k  G y e n g e s é g e k  
 Kiépült települési infrastruktúra 
 Csapadékvíz elvezetés megoldott 
 Jó közlekedés-földrajzi helyzet 
 Növekvő népesség, bevándorlás 
 Ipari, bányászati hagyomány – 

rendelkezésre álló üres ipari terület 
 Idegenforgalmi szálláshely kapacitás 
 Egyedi idegenforgalmi kínálat (sípálya) 
 Egyéb, kiépült idegenforgalmi vonzerő 

(pihenőerdő) 
 Kedvező korstruktúra 
 Magas a gyermekkorúak aránya 
 Alacsony az időskorúak aránya 
 A térségben kiemelkedően magas a közép- 

és felsőfokú végzettségű népesség aránya 

 Nagy forgalom 
 Alacsony AK értékek 
 Ivóvízbázis védterületen fekszik 
 A lehetőségekhez képest alacsony 

vállalkozói aktivitás 
 Alacsony helyi foglalkoztatás 

 

L e h e t ő s é g e k  V e s z é l y e k  
 Veszprém közelsége 
 Zirci elkerülő megépítése javít a forgalmi 

helyzeten 
 A 8. számú út fejlesztése 
 Erdősítés támogatásának kihasználása 
 Hazai turizmus fejlődése 
 Kedvező demográfiai folyamatok 
 Növekvő népesség 

 Növekvő átmenő forgalom 
 Térségi összefogás hiánya 
 Bizonytalan éghajlati viszonyok a 

sípálya működtetéséhez 
 A közlekedésfejlesztés romlása 

 

 
FELADATOK: 

 A vállalkozások számának növelése, munkahelyteremtés támogatása 
 A turisztikai kínálat összekapcsolása a térségi termékkel 
 Lakótelkek kialakítása a beköltözők számára 
 A közúti forgalom biztonságának növelése 
 Fokozott településmarketing a hazai piacon, a közeli nagyvárosokban 
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JÁSD 

E r ő s s é g e k  G y e n g e s é g e k  
 Kiépült települési infrastruktúra 
 Ifjúsági szálláshely kapacitás létezik 
 Kellemes természeti környezet 
 Közeli turisztikai célpontok 
 Nyugodt települési környezet 
 Kiépült intézményi infrastruktúra 
 Teleház 
 Önkormányzati tulajdonú, átalakításra váró 

parasztház 
 Viszonylag kedvező korstruktúra 
 Német nemzetiség jelenléte 

 

 Szennyvíz-hálózat hiánya 
 Zsáktelepülés 
 Alacsony AK értékek 
 Alacsony erdősültség 
 Kicsi helyi foglalkoztatás 
 Alacsony vállalkozói aktivitás 
 Rossz közlekedési kapcsolat a térség 

többi részével 
 

L e h e t ő s é g e k  V e s z é l y e k  
 Erdősítés támogatásának kihasználása 
 Hazai turizmus fejlődése 
 A térség turizmusának fejlődése 
 Védett területek  

 Fiatalok elvándorlása 
 Térségi kapcsolatok gyengülése 
 Csatorna-hálózat építésének pályázati 

problémái 
 Csökkenő népesség 

 
 
FELADATOK: 

 Erdősítés megindítása 
 Közösségi ház kialakítása 
 Falumúzeum létesítése 
 Településközi út építése Dudar irányába 
 Közös turisztikai termék kialakítása a szomszédos településekkel 
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LÓKÚT 

E r ő s s é g e k  G y e n g e s é g e k  
 Kiépült víz- és gázhálózat 
 Értékes természeti környezet 
 Közeli turisztikai célpontok 
 Német nemzetiségi hagyományok 
 Közúti összeköttetés Hárskút felé 
 Civil szervezetek jelenléte 

 
 

 Zsáktelepülés 
 Szennyvíz-hálózat hiánya 
 Gyenge vállalkozói aktivitás 
 Kevés vállalkozás 
 Gyenge helyi foglalkoztatás 
 Kedvezőtlen korstruktúra, a népesség 

negyede 64 éven felüli 
 Elöregedő település 

 

L e h e t ő s é g e k  V e s z é l y e k  
 Zirc és Bakonybél közelsége 
 A falusi turizmus fejlődése 
 A hazai turizmus erősödése 
 A térség turisztikai közös kínálatának 

kiajánlása 
 Közúti összeköttetés megteremtése Eplény 

felé 
 Külföldi érdeklődés a helyi ingatlanok iránt 
 Vándorlási pozitívum 

 Közúti fejlesztések elmaradása 
 Csatorna-hálózat építésének pályázati 

problémái 
 Az önkormányzati külterületi út 

fenntartásának növekvő költségei 
 

 
FELADATOK: 

 Csatorna-hálózat kiépítése 
 Eplény felé az összekötő út építésének előkészítése 
 Turisztikai programszervezés 
 Telekkialakítás a fiatalok számára 
 Vállalkozások támogatása adókedvezménnyel, területkínálattal 
 Öregek Otthonának létrehozása 
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NAGYESZTERGÁR 

E r ő s s é g e k  G y e n g e s é g e k  
 Kiépült települési infrastruktúra 
 Erősödő vállalkozói réteg 
 Jó minőségű önkormányzati utak 
 Többoldalú mezőgazdasági tevékenység 
 Jó közlekedési helyzet 
 Kialakítható további ipari terület 
 Népessége nem csökken, bevándorlás 
 Német nemzetiség jelenléte 
 Az idős népesség aránya kedvező 

 

 A lehetőségekhez képest kevés 
vállalkozás 

 Romló munkanélküliségi mutatók 
 Gyenge helyben foglalkoztatás 
 Nincsenek önkormányzati, belterületbe 

vonható területek 
 Gyenge turisztikai kínálat 
 Rossz minőségű átvezető út 
 A vasútállomás megszűnt 
 Nagyon alacsony a diplomások aránya 

 

L e h e t ő s é g e k  V e s z é l y e k  
 Zirc közelsége 
 A megépülő zirci elkerülő út tovább javítja 

a település elérhetőségét 
 A jó földrajzi helyzetre vállalkozói kereslet 

 Mezőgazdaság válsága 
 Az átvezető út felújítása késik 
 A telekhiány miatt a kiköltözők 

elfordulnak a településtől 
 A település nagymértékben 

kiszolgáltatott az ingázó központok 
gazdaságának 

 
 
FELADATOK: 

 Külterületek belterületbe vonásával lakótelkek kialakítása 
 Vállalkozások számának emelése támogatásokkal 
 Iparterületek és lakóterületek fejlesztésének összehangolása Zirccel 
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OLASZFALU 

E r ő s s é g e k  G y e n g e s é g e k  
 Kiépült települési infrastruktúra 
 Jó közlekedés-földrajzi helyzet 
 Jelentős mezőgazdasági hagyomány 
 Fejlett, versenyképes vállalkozások a 

mezőgazdaságban és az iparban 
 Kiépült idegenforgalmi vonzerő 

(pihenőerdő) 
 Egyedi mezőgazdasági termékszerkezet 
 Településközi együttműködés több 

szomszédos településsel 
 Fejlett intézmények 
 Magas a középfokú végzettségű népesség 

aránya 
 Körjegyzőségi székhely 

 Alacsony AK értékek 
 A lehetőségekhez képest kevés a 

vállalkozás 
 Alacsony helyi foglalkoztatás 
 Nem megoldott a csapadékvíz elvezetés 
 Távoli külterületek 
 Kedvezőtlen korstruktúra 
 Alacsony a gyermekkorúak aránya 

 
 

 

L e h e t ő s é g e k  V e s z é l y e k  
 Veszprém közelsége 
 Zirci elkerülő megépítése javít a forgalmi 

helyzeten 
 A 8. számú út fejlesztése 
 Hazai turizmus fejlődése 
 Térségi szintű mezőgazdasági és turisztikai 

együttműködés 
 Külföldi tőke érdeklődése a 

településcsoport iránt (szélerőmű) 
 A felépülő szélerőmű új imázst, 

nevezetességet nyújt a falunak 
 Közeli felvevőpiac a burgonyára (Chio) 

 Térségi összefogás hiánya 
 A mezőgazdaság általános válsága 
 Termékinnováció elmaradása a 

mezőgazdaságban 
 Csökkenő népesség 
 Kedvezőtlen vándorlási tendencia 
 Népesség elöregedése 

 
 
 

 
FELADATOK: 

 A vállalkozások számának növelése, munkahelyteremtés támogatása 
 A turisztikai kínálat összekapcsolása a térségi termékkel, együttműködés a 

szomszédos településekkel a termékfejlesztésben, közös turisztikai menedzser 
alkalmazása  

 Lakótelkek kialakítása a beköltözők számára 
 A mezőgazdasági termékinnováció terepének megteremtése (mintagazdaság 

kialakítása, egyetemi, kutatóhelyi kapcsolatok erősítése) 
 Hűtőház építése a mezőgazdasági termékek piacrajutásának támogatására 
 82. számú út felé rövidítő közúti átkötés megépítése 
 Ipari terület kialakítása ipari beruházás vagy logisztikai tevékenység számára 
 A külterületek felé a közúti közlekedés fejlesztése 
 Szélerőmű beruházás támogatása  
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PÉNZESGYŐR 

E r ő s s é g e k  G y e n g e s é g e k  
 Jelentős erdősültség 
 Faipari hagyomány 
 Értékes természeti környezet 
 Erősödő vállalkozói réteg 
 Kiemelkedő turisztikai potenciál 
 Meglévő szálláshely kínálat 
 Idegenforgalomban hasznosítható 

objektumok a településen s a külterületeken 
 Bakonybél és Zirc közelsége 
 Német nemzetiség jelenléte 

 
 

 Gyenge települési infrastruktúra, nincs 
szennyvíz és gázhálózat 

 Alacsony AK értékek 
 A lehetőségekhez képest kevés 

vállalkozás 
 A közép- és felsőfokú végzettségűek 

aránya kedvezőtlen 
 

 

L e h e t ő s é g e k  V e s z é l y e k  
 A térség turizmusának fellendülése, 

turisztikai közös kínálat kialakítása 
 A hazai turizmus fejlődése 
 Faipar fellendülése 
 Környezetkímélő ipar betelepülése 
 Kedvező vándorlási folyamatok 

 Mezőgazdaság válsága 
 A térségi együttműködés megfeneklése 
 A faipar jövedelmezőségének 

visszaesése 
 Csatorna-hálózat építésének pályázati 

problémái 
 Elöregedő népesség 

 
 
FELADATOK: 

 Gázhálózat kiépítése 
 Szennyvízhálózat kiépítése 
 Vállalkozások számának emelése támogatásokkal 
 Erős turisztikai együttműködés a térség településeivel 
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PORVA 

E r ő s s é g e k  G y e n g e s é g e k  
 Kiépült települési infrastruktúra 
 Jelentős erdősültség 
 Faipari hagyomány 
 Értékes természeti környezet 
 Vasútvonal, vasútállomás 
 Kiemelkedő turisztikai potenciál 
 Magas színvonalú szálláshely 
 Növekvő népesség 
 Német nemzetiségi hagyomány 
 Kedvező korstruktúra 

 Zsáktelepülés 
 Alacsony AK értékek 
 Kevés vállalkozás 
 Hiányzik az alapfokú nevelési-oktatási 

hálózat minden eleme 
 
 

 

L e h e t ő s é g e k  V e s z é l y e k  
 A térség turizmusának fellendülése, 

turisztikai közös kínálat kialakítása 
 A vasútvonal felújítása, továbbélése 
 A hazai turizmus fejlődése 
 Magas a gyermekkorúak aránya 

 Mezőgazdaság válsága 
 A térségi együttműködés megfeneklése 
 A faipar jövedelmezőségének 

visszaesése 
 Kedvezőtlen demográfiai folyamatok 

 
 
FELADATOK: 

 Átkötő út kialakítása Fenyőfő felé 
 A vasútállomás felé az összeköttetés kialakítása, javítása 
 A szociális problémák kezelésére falugondnok alkalmazása 
 Kapcsolódás a térség turisztikai kínálatához 
 Korszerű közösségi ház építése 
 Lakott területek felé közutak fejlesztése  
 Lakótelkek kialakítása 
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SZÁPÁR 

E r ő s s é g e k  G y e n g e s é g e k  
 Kiépült települési infrastruktúra 
 Teleház léte 
 Kellemes természeti környezet 
 Jó tömegközlekedési kapcsolat Mór és Zirc 

irányába 
 Magas a gyermekes családok aránya 
 Mezőgazdasági (istálló) infrastruktúra 

megléte 
 Kedvező demográfiai folyamatok 

 

 Alacsony AK értékek 
 Alacsony vállalkozási aktivitás 
 Alacsony helyi foglalkoztatás 
 Rendkívül alacsony a diplomások aránya

 
 

 

L e h e t ő s é g e k  V e s z é l y e k  
 Mór közelsége 
 Térségi összefogás 
 Foglalkoztatás növekedése Csetényben és 

Dudaron 
 Vándorlási pozitívum 

 Térségi összefogás hiánya 
 A mezőgazdaság általános válsága 
 Kiszolgáltatottság az ingázási központok 

gazdasági helyzetének (Mór) 
 
 

 
FELADATOK: 

 Községi szolgáltatások fejlesztése 
 Vállalkozások indításának támogatása területtel, adókedvezménnyel 
 Új mezőgazdasági hasznosítás bevezetése (pl. kecsketartás) 
 Lakótelkek kijelölése 
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ZIRC 

E r ő s s é g e k  G y e n g e s é g e k  
 Gazdasági, társadalmi és történelmi 

tradíciók erősek 
 Kialakultak a gazdaság új, fejlődő ágazatai 
 A lakossági vonalas infrastruktúra kiépült 
 A város értékes természeti környezettel 

rendelkezik 
 Zircnek országos híre van 
 Magas a társadalmi aktivitás 
 A várost a környezetéhez tradicionális 

kapcsolatok fűzik 
 A térség oktatási központja 
 A térség egészségügyi központja 
 Magas a közép- és felsőfokú végzettségű 

lakosság aránya 
 Kedvező korstruktúra 
 Alacsony az idős népesség aránya 
 Magas az aktív korú népesség aránya 
 Német nemzetiség jelenléte 
 Körjegyzőségi székhely 

 A város közlekedési helyzete rossz 
 A helyi gazdaság foglakoztatása 

jelentősen csökkent az elmúlt évtizedben
 Romlott a közintézmények állapota 
 A város ismertségéhez képest alacsony a 

marketingtevékenység 
 A tőkebeáramlás mértéke alacsony 
 Kedvezőtlen demográfiai folyamatok  

L e h e t ő s é g e k  V e s z é l y e k  
 A fejlődő észak-dunántúli gazdasági 

tengelyek közelsége 
 A regionális közlekedésfejlesztési tervek 

megvalósulása 
 Az uniós csatlakozással a pályázati 

lehetőségek bővülése 
 Zirc a környező bakonyi településekkel 

együtt jelentős turisztikai és gazdasági 
potenciállal rendelkezik 

 Közlekedésfejlesztés elhúzódása 
 Erősödő verseny a városok között a 

tőkebefektetésért 
 A kisvárosok általános hátrányos 

helyzetének megmaradása  
 Térségi kapcsolatok gyengülése  
 Erős elvándorlási tendencia 

 
FELADATOK: 

 A városi intézmények fejlesztése 
 A Zirci Ipari Park fejlesztése 
 Vonzó belvárosi tér kialakítása 
 Térségi iroda számára hely biztosítása 
 Városmarketing alkalmazása 
 Önkormányzati utak javítása 
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4. JÖVŐKÉP (A KISTÉRSÉG 10 ÉV MÚLVA) 

 Egységes szolgáltatásokkal koherens kistérségi hálózatok működnek, 

amelyek hozzájárulnak a gazdaság és a társadalom fejlődéséhez, a 

szociális ellátáshoz, a kor követelményeinek megfelelő életminőséghez 

és létbiztonsághoz. 

 Zirc a Magas–Bakony kistelepüléseinek gazdasági és szolgáltató 

központi kisvárosa. 

 A térség gazdaságában az innovatív hagyományos és a környezetkímélő 

új ágazatok uralkodnak, amelyek a helyben élő foglalkoztatottak 

kétharmadának biztosítanak munkahelyet 

 Az aktív korú népesség több, mint kétharmada foglalkoztatott valamilyen 

formában. 

 A lakókörnyezet megőrizte értékeit, s ezért a betelepülés, s a fiatal, 

szülőképes korosztály nagyobb aránya miatt a lakosságszám újra 

növekszik. 

 A térség infrastruktúrája jó színvonalú, a megépült utaknak és 

számítógépes hálózatoknak köszönhetően a távolságok könnyen 

áthidalhatók 

 A térség turizmusa stabil keresleten nyugszik. A térség természeti és 

kulturális értékeinek turisztikai hasznosításának köszönhetően az ország 

egyik vezető hegyvidéki fogadóhelye 
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5. A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI FEJLESZTÉSI PROGRAMRÓL 

A Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége tizenkilenc településre kiterjedő településszövetség. 
A térség alapvető problémáját jelenti, hogy megerősítésre szorulnak azok a gazdasági és 
társadalmi funkciók, amelyek a térség egészét érintik. E funkciók feltétlenül szükségesek 
ahhoz, hogy a települések gazdasága és társadalma fejlődjön.  

Jelen munka feladata az, hogy meghatározzon olyan programokat, projekteket, amelyek a 
térség egészének fejlődését segítik elő. Ki kell építeni azokat a térségi szintű hálózatokat, 
amelyek a külön-külön létező fejlesztő energiákat összefogják, és így hatványozottan 
érvényesülő fejlesztési potenciállá alakítják.  

Meg kell találni azokat a szolgáltatásokat, amelyekkel a kistérség az egyes településen élő 
lakosokat, vállalkozókat segítheti, a térségben élők életminőségét javíthatja. 

Programunk tehát felvázol egy kistérségi hálózatot, amely közfunkciókat ellát, de 
ugyanakkor alapot teremt a magángazdaság fejlődéséhez is. A munka során arra 
törekedtünk, hogy 5–7 éves időtávban megvalósítható projekteket javasoljunk. E projektek 
kidolgozásánál tekintettel kellett lennünk arra, hogy az 5–7 éves megvalósulást alapul véve, 
projektjeinknek egy évtizeddel későbbi gazdaságot és társadalmat kell kiszolgálniuk, tehát a 
feltételezett jövőbeni igényeknek kell megfelelniük. 

Másrészt e projekteknek meg kell felelniük a jelenvaló forrásallokáló feltételeknek is, mivel 
az önkormányzatoknak, a kistérségnek és más szereplőknek a jelenben kell a projektek 
financiális forrását biztosítaniuk. 

A projektek egy része egymásra épül, tehát vannak kulcsprojektek, amelyek a többi 
megvalósulásának feltételét adják.  

A projektek egy másik szintjén a közös megvalósulások esetén jelentős szinergiahatás lép 
fel, segítik, növelik egymás pozitív hatását. 

Kidolgoztunk emellett olyan projekteket is, amelyek mintaként szolgálnak ahhoz, hogy a 
magángazdaság milyen projekteket generálhat a térségi alapokra építve. Ezek a projektek a 
térségi projektek hatásfokát, fejlesztő hatását viszik tovább, s teremtődik meg általuk a 
térségi beruházások konkrét, a magángazdaság fejlődésében mért haszna. Ez a fejlődés 
lényeges azért, mert a közszféra beruházásai vélhetően nagyrészt megvalósíthatók pályázati 
forrásokból, azonban fenntartásukról is gondoskodni kell. Fenntartásuk alapja pedig a 
magángazdaság szerepvállalása ezek működtetésében. Ez a szerep megnyilvánul a gazdaság 
fejlődésével növekvő adóbevételekben, a térségi rendszerek használatáért fizetett díjakban 
stb. 
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Így tehát egy önálló rendszert alkot a fejlesztési program, amelynek kapcsolódási pontjai 
lényegesek a megyei, regionális és országos programok irányába, hiszen onnan várhat 
forrásokat. 

5.1. Horizontálisan alkalmazott elvek 

Vannak bizonyos elvek, amelyeket a program megalkotása során általános alapelvként 
használtunk, így azok átszövik a vertikális szerkezetű programot. 

A) Térségi szemlélet Minden programelemnek a térségi kohézió erősítését kell szolgálni 
közvetlenül vagy közvetve.  

B) Megvalósíthatóság A javasolt elemeknek középtávon megvalósíthatónak kell lenniük. 
Ezért a javaslatok konzisztenciáját biztosítani kell az országos és regionális célokkal. A 
finanszírozás nehézségei miatt több projekt részeiben is megvalósítható. 

C) Környezeti és gazdasági fenntarthatóság A program végrehajtásának nem szabad a 
környezet elemeire negatív hatást gyakorolniuk, sőt a környezeti állapot hosszabb távú 
javulását kell szolgálnia. Gazdasági értelemben pedig olyan rendszert kell létrehozni, amely 
az egészet tekintve fenntartható. 

D) Esélyegyenlőség A programnak szolgálnia kell a térség társadalmának fejlődését is, a 
térségen belül a szolgáltatásokhoz, a jövedelemhez való hozzájutás esélyegyenlőségét, 
valamint a térség lakosságának az ország más területein élőkkel szembeni esélyegyenlőségét 
is. 

E) Az informatika alkalmazása Napjainkban általános követelmény, hogy a 5–7 évre 
előretekintő fejlesztések építsenek az informatika, az IKT szektor lehetőségeire. Ennek 
legfontosabb oka, hogy a megvalósítandó tevékenységek működésének ideje 5–10 év múlva 
lesz. Így ennek a kornak az információs követelményeihez kell alkalmazkodni a jelen 
tervezéskor is. 

5.2. A program szerkezete 

A program hagyományos szerkezetű, prioritásokra és a prioritások eléréshez szükséges 
intézkedésekre bomlik. Valamennyi intézkedéshez kerestünk megvalósítható projekteket. 
Ezek a projektek olyanok, amelyekre a térségben már megvan az akarat, illetve legnagyobb 
részükhöz látszik már a finanszírozási lehetőség. Az intézkedések megvalósítását 
természetesen a társadalmi-gazdasági környezet változásainak követésével a későbbiekben 
újabb projektekkel is alá lehet támasztani, hiszen a program megvalósulása (5–7 év) során új 
szereplők érkezhetnek, új helyzetek, új forrás lehetőségek adódhatnak. A program az alábbi 
egységekből áll: 

A prioritásokat, s a prioritásokon belül az intézkedéseket az alábbiakban soroljuk fel: 
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1 prioritás: A turisztikai fogadóképesség javítása 
1.1 intézkedés: Közös turisztikai intézmény kialakítása 

1.2 intézkedés: Turisztikai közlekedésszervezés 

1.3 intézkedés: Közös kínálat megteremtése 

1.4 intézkedés: A hagyományos gazdasági ágak turisztikai kínálatának 
erősítése  

2 prioritás: A térségen belüli foglalkoztatási szint 
növelése 

2.1 intézkedés: Közös tőkevonzó marketing alkalmazása 

2.2 intézkedés: A civil szféra foglalkoztatási szerepének növelése 

2.3 intézkedés: Humánerőforrás-fejlesztés 

2.4 intézkedés: Iparterület rehabilitációja és/vagy kialakítása 

3 prioritás: A térségi szintű infrastruktúra-hálózatok 
kiegészítése 

3.1 intézkedés: Zirc központi szerepkörének erősítése 

3.2 intézkedés: A közúthálózat hiányzó elemeinek kiegészítése 

3.3 intézkedés: A tömegközlekedés elérhetőségének javítása 

3.4 intézkedés: A kulturális intézmények fejlesztése 

3.5 intézkedés: A térségi szintű közszolgáltatások fejlesztése 

4 prioritás: A hagyományos és új gazdasági ágazatok 
hozzáadott értékének növelése 

4.1 intézkedés: A hagyományos ágazatok versenyképességének növelése 

4.2 intézkedés: Környezetbarát, új, innovatív technológiát alkalmazó 
tevékenységek támogatása 
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5.3. A program projektjeinek logikai felépítése 

Az intézkedéseken belül megvalósítható projekteket javasolunk. E projektek közül többet 
részletesen ki is dolgoztunk, amelyeket a program végén mutatunk be. 

A program kiinduló hipotézise, hogy a kistérségi munkaszervezet tovább él, erősödik, s a 
kialakuló kistérségi tanács javítja a politikai legitimációt. Így erre a szervezetre mint már 
meglévő, erős fejlesztő és fenntartó egységre számítunk. 

A javasolt projektek típusai: 

A. Kulcsporjektek 

A térségi szervezet menedzsment tevékenységével megteremti az infrastrukturális alapot a 
térség fejlődéséhez. Hozzá kapcsolódik a három kulcsprojekt, melyeknek létrehozása a 
kistérségi rendszer kiépülését biztosítja: 

1) Egy térségi informatikai bázis létrehozása, amely a térségi hálózatok központjaként, 
alapvető infrastruktúrájaként szolgál. Erre a kulcsprojektre épülnek rá a térségi hálózatok az 
infrastruktúra tartalmi kitöltéseként: idegenforgalmi, közigazgatási és a magángazdasági 
használatok. 

2) A munkaszervezet másik lényeges kulcsprojektje a informatikai bázisra épülő gazdasági 
portál. E portál az informatika eszközével segíti elő a térségi gazdasági szereplők beépülését 
a térségi és a térségen kívüli gazdasági hálózatokba. Másrészt a külső befektetéseket segíti 
elő. A munkaszervezet tehát szervezeti hátteret nyújt egy térségi gazdaságsegítő, fejlesztő 
tevékenységhez. A hálózat előnyeinek ismertetéséhez referencia munkákat biztosít. Ehhez a 
magángazdaság oldaláról kapcsolódnak a tanácsadó szervezetek, az Ipari Parkban 
létrehozandó K+F intézmények, inkubátorház, a szakképzés stb. 

3) A térség turisztikai potenciálja megköveteli, hogy egy külön fejlesztő ügynökség jöjjön 
létre a kistérségi szervezet mellett. Elképzelhető egy turisztikai tanács létrehozása is, amely 
az önkormányzatok, vállalkozók képviselőiből, valamint a RIB, megyei turisztikai 
szervezetek, civilek delegáltjaiból állna. E létrehozandó turisztikai ügynökség feladata a 
térségi turisztikai fejlesztések elősegítése, koordinálása, térségi turisztikai tervek, marketing 
tervek elkészítése vagy elkészíttetése. Ezeket a tanács fogadja el. A z ügynökség, mint kht. 
működik, s a térségi turisztikai projektek fenntartásáról gondoskodik, mint pl. a térségi 
turisztikai kártya üzemeltetése és fejlesztése, a turisztikai információs rendszer tartalmi 
karbantartása és fejlesztése. Ellát képzési teendőket is, amelyekkel hatással van a kistérség 
turisztikai szemléletének alakítására. 

B. A kulcsprojektekhez közvetlenül nem kapcsolódó, szinergiát előidéző projektek: 

1) A térségi szociális kht. létrehozása, melynek feladata a térségben az idősek gondozása, 
családsegítés, valamint a hátrányos helyzetű fiatalok karrierjének gondozása. Ezt képzési 
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program kidolgozásával segíti. E program végzettjei egy inkubált részmunkaidős 
munkahelyhez juthatnak a két kht. valamelyik tevékenységében (pl. turisztikai információs 
rendszer nem szakszerű fenntartása, idősek esetében javító, segítő tevékenység). Az itt 
szerzett tapasztalatok alapján már részt vehetnek valamely szakmai programban, s 
elhelyezkedhetnek a térségben keletkező munkahelyeken. 

2) A térségi közlekedési infrastruktúra fejlesztését elősegítő projektek. Ezek a projektek 
egyrészt a közúthálózat fejlesztésére, kiegészítésére irányulnak. Másrészt a tömegközlekedés 
szervezésével teremtenek jobb közlekedési lehetőséget a térség lakosai és az ide érkező 
turisták számára. 

3) A térségi központ erősítését szolgáló projektek. Szolgáltató kisváros nélkül nincs erős 
kistérség. Ezért projektként tüntetjük fel a már elkészült zirci stratégia megvalósítását, s 
egyes közszolgáltatások létrehozását vagy fejlesztését, mint a mentőállomás, tűzoltóság, 
rendőrkapitányság, tömegközlekedési terminál kialakítását. 

C. Az egyes települések térségi szerepkörének erősítését szolgáló projektek.  

Ezek igazodnak azokhoz a lehetőségekhez, amelyekkel az egyes települések részt vehetnek a 
térségi funkciómegosztásban. Ezek lehetnek közszolgáltatási jellegűek, valamely ágazathoz 
kapcsolódó fejlesztések. 

D. A projektek következő szintje olyan példákat ad a térség adottságainak 
kihasználására, amelyek a magángazdaság, illetve a közszféra partnerségén (PPP) 
alapulva tudnak új gazdasági eredményeket elérni. 

1) Az informatikai hálózat kihasználására épülő lehetséges új vállalkozásként mutatjuk be 
egy kerékpárkölcsönző hálózat létrehozásának lehetőségét. 

2) Nagyobb volumenű beruházások bemutatása, úm. szélerőmű, faapríték hasznosítás, 
hűtőház, minta bio-gazdaság, helyi termékeket forgalmazó elárusítóhely létesítése. 
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A kistérségi fejlesztési rendszer kulcsprojektjeinek és kapcsolódó projektjeinek sematikus ábrája
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6. A TÁRSADALMI–GAZDASÁGI  
FEJLESZTÉSI PROGRAM CÉLJAI 

Minden területi fejlesztés végső célja, hogy a térségben élők életszínvonala, életminősége 
javuljék. A gazdasági fejlesztési program céljait tehát ennek kell alárendelni, a gazdasági 
fejlesztés céljainak kialakításánál ezt a fő vezérelvet kell a figyelem középpontjában tartani. 

Az általunk fejlesztett program egy térségre, a Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 
területére vonatkozik. Ezért a társadalmi és gazdaságfejlesztési programnak a területi szintű 
fejlődésre kell koncentrálnia. Nem a települések összességének gazdasági fejlesztését, hanem 
a közösen kialakított tér együttes fejlesztését végezzük el. Ezért a programnak olyan 
elemeket kell tartalmaznia, amelyek vagy a térség egészére, vagy a térségen belül kialakuló 
összefüggő településcsoportokra lesznek hatással.  

Így a társadalmi-gazdaságfejlesztési program számára három fő célt tűztünk ki. 

• A térség társadalmi és gazdasági kohéziójának erősítése 

A térség társadalmi és gazdasági szempontból – az elemzéseink szerint – jó, fejlődőképes 
állapotban van. Munkánkat tehát nem a válságkezelés kell, hogy meghatározza, hanem a 
helyi lehetőségek kihasználása, egyesítése. A térség települései, beleértve a térség 
központját, Zircet is, önmagukban nem rendelkeznek a kiegyensúlyozott fejlődéshez 
szükséges erőforrásokkal, sem megfelelő számú és képzettségű munkaerővel, sem területtel 
stb. 

A fejlődéshez szükséges elemek elszórtan, a térség településeiben vannak jelen. Fokozni kell 
tehát a térség kohézióját, az elszórt elemek összekapcsolását, s térséget mint egyetlen 
gazdasági és társadalmi fejlesztési egységet kell felfogni, amelynek vannak területi 
alrendszerei is. Pótolni kell a hiányzó közös infrastrukturális elemeket, s meg kell teremteni 
a modern társadalomra jellemző térségi szintű informatikai, szociális stb. hálózatokat. 

Ennek érdekében kell előállítani olyan fejlesztési programokat, tevékenységeket, amelyek 
ezt az összekapcsolást elősegítik, s a BÖSZ területét mint egységes térséget jelenítik meg 
kifelé, a vásárlók (ideértve a turistákat is) és a befektetők felé, illetve befelé, a saját lakosság 
felé is. 

• A térségben előállított magasabb hozzáadott érték elérése 

A térségben rendelkezésre álló erőforrásokból előállított érték jelentős része a térségen kívül 
realizálódik. Ez vonatkozik a különböző ipari ágazatok feldolgozottsági szintjére, a 
térségben élő lakosok más városokban történő munkavállalására stb. Ezek az arányok 
javíthatók, még akkor is, ha a térség jellegéből adódóan ez a kiáramlás továbbra is meg fog 
maradni. A magasabb hozzáadott érték a térség erőforrásaink jobb kihasználásával, a térségi 
szervezettség növelésével, a hagyományos gazdasági ágak innovatív fejlesztésével, valamint 
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új, magas hozzáadott értéket képviselő ágazatok megtelepítésével érhető el. Ezt szolgálhatja 
a turizmus fogadóképességének fejlődése is, mivel a területet használó turisták egyre 
nagyobb hányadát készteti maradásra, költésre. E cél elérése tehát komplex fejlesztés 
eredménye lehet, amelynek részét kell hogy képezze gazdasági szervezettség, az 
infrastruktúra és az ágazatok fejlesztése egyaránt. 

• A fenntartható fejlődés biztosítása 

A fejlesztés alapvető bázisát, a térség legértékesebb sajátosságát adja a természeti környezet. 
A múltban, a jelenben, s várhatóan a jövőben is gazdasági fejlesztések legnagyobb része 
alapoz erre a természeti adottságra. Ilyen értelemben a környezeti állapot megóvása, esetleg 
fejlesztése ebben az esetben nem csupán a környezet és a természet értékeinek, valamint az 
élet minőségének megóvását szolgálja, hanem a térség gazdaságfejlődési alapjainak 
megóvását. A környezetnek nem megfelelő gazdasági tevékenység itt közvetlen kihatással 
bír a térség alapvető gazdasági ágazatainak jövedelmezőségére, a turizmusra, a 
mezőgazdaságra, élelmiszeriparra stb. Ilyen értelemben a fenntarthatóság követelménye a 
gazdasági szereplők önérdeke is, így a fejlesztések alapvető szemléleti keretét kell hogy 
alkossa. 

A fenntarthatóság másig értelmezése, hogy a programban kijelölt fejlesztések hosszabb 
távon önállóan működőképesek legyenek. Ne szoruljanak folyamatos külső támogatásra, 
hanem működésük biztosítva legyen a belső erőforrások segítségével. Azok a fejlesztések 
pedig, amelyek feltétlenül külső működési forrást feltételeznek, olyan tevékenységeket 
takarjanak, amelyek össztársadalmi szinten értéket jelentenek, s így hosszabb távon 
számíthatnak pl. költségvetési működési támogatásokra. 
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7. A PRIORITÁSOK ÉS INTÉZKEDÉSEK INDOKAI, CÉLJAI 

A felvázolt célok elérése érdekében négy fő prioritást jelöltünk ki a térség gazdasági 
fejlesztése számára. E prioritások jelölik ki azokat a fő fejlődési irányokat, amelyek a célok 
által meghatározott térségi állapot eléréséhez vezetnek.  

1 prioritás: A turisztikai fogadóképesség javítása 
A turizmus fejlesztésének alapvető iránya, hogy a térség mint egységes fogadóterület 
jelenjen meg. A fogadóképességhez szükséges vonzerő jelen van (a települések e téren 
jelentős fejlesztéseket végeznek), az infrastruktúra elemei (információ-adás, szálláshely) 
ugyan még fejleszthetők, de nagy részük adott. A térség turisztikai fejlődésének lehetőségét 
elsősorban a közös turisztikai termék kialakításában látjuk, a külön-külön fejlesztett 
turisztikai attrakciók és infrastruktúra elemek összekapcsolásában. Úgy találjuk, hogy a 
fogadóképesség ezáltal nagymértékben javulna. Ehhez egy közös turisztikai fejlesztő és 
üzemeltető szervezetet létrehozó, a külön-külön létező elemeket összekapcsoló, valamint a 
turisták térségi közlekedését elősegítő projekteket javasolunk. 

E prioritást segíthetik a 3. prioritás (A térségi infrastruktúra-hálózatok kiegészítése) egyes 
projektjei is. Fontosnak tartjuk Zirc „térségi kapu” szerepének erősítését, hiszen látogató 
forgalma kiemelkedő az országban, s az egynapos látogatások, a későbbi térségi tartózkodás 
alapjául szolgálhatnak, ha sikerül a látogatók érdeklődését felkelteni Zircen a térség iránt. 

1.1 intézkedés: Közös turisztikai intézmény kialakítása 
Az intézkedés a közös, térségi turisztikai menedzsment megszervezését célozza. Ennek 
keretei között kerül sor egy turisztikai szervező intézmény felállítására, amely gazdasági 
társaságként önálló gazdálkodásra jogosult, s mint ilyen fel tudja vállalni a térségi szintű 
turisztikai rendszerek működtetését (mint pl. a később bemutatásra kerülő „Magas-Bakony 
kártya”, közös marketing, térségi szintű kölcsönzési rendszer kidolgozása stb.). E szervezet 
első fontos feladata lenne a térségi turisztikai marketingstratégia kidolgozása, illetve annak 
folyamatos karbantartása és megvalósítása. 

1.2 intézkedés: Turisztikai közlekedésszervezés 
A turisztikai közlekedésszervezés hivatott arra, hogy a térség külső megközelítését lehetővé 
tegye, valamint a turisták mozgását a térségen belül megkönnyítse. Az intézkedés további 
célja, hogy a környezetileg érzékeny területeken olyan közlekedési módokat alakítson ki, 
amelyek a turistákat arra ösztönzik, hogy a személygépkocsi helyett ezeket vegyék igénybe, 
ezzel környezeti fenntarthatóság elvét is szolgálva. A közlekedés szervezése és a különleges 
közlekedési módok fejlesztése összekapcsolja a térség turisztikai kínálatát, s egyben 
turisztikai attrakció is lehet. Erre különösen fontos példa térség vasútvonala, amely 
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önmagában látványos, s egyúttal a turisták belső közlekedésének is észak–déli irányú 
gerincét alkothatja, megfelelő kiegészítő elemek használatával. 

1.3 intézkedés: Közös kínálat megteremtése 
A térségben nagyszámú kínálati elem található, illetve jelentős azoknak a turisztikai 
attrakcióknak a száma, amelyek a települések fejlesztési tervei között szerepelnek. A térségi 
turisztikai kínálat kialakítása, összeszervezése ezeknek az elemeknek a vonzó hatását 
megnövelik. Ezeket a kínálati elemeket (attrakciók, szolgáltatások, megközelítésük stb.) egy 
rendszerben kell láttatni, hogy a vendég számára a napi program összeállítását 
megkönnyítsük. 

1.4 intézkedés: A hagyományos gazdasági ágak turisztikai kínálatának 
erősítése  

A különleges természeti környezet hagyományos térségi gazdasági kialakulását vonta maga 
után. Ezek az ágazatok, a faipar, az élelmiszeripar és több népi kézműves foglalkozás magas 
színvonalat ért el a térségben. Ezek bevonása a turizmusba ma még nem teljes körű. Egy-egy 
mester tevékenysége megtekinthető, rendezvényeken lehet vásárolni a termékekből. A 
hagyományos ágazatok kiválóan alkalmasak arra, hogy az ökoturisztikai szemléletű 
idegenforgalmi termékbe beépítésre kerüljenek. Ehhez elsősorban turisztikai értékesítésükről 
kell gondoskodni. A legforgalmasabb helyeken érdemes helyi termékeket árusító boltokat 
berendezni. Ezek a kézművesipar termékeit, helyi csomagolt élelmiszereket árusíthatnak, de 
felhívhatják a figyelmet a modern térségi termékekre is (chips, vagy a már megszűnt kakaó). 
Ezzel a turisztikai funkció mellett a térség gazdasági imázsát javítják. A másikoldalról a 
vendéglátás is felhasználhatja a helyi termékeket. A hagyományos gazdaság egyik 
innovációs iránya lehet a biotermesztés meghonosítása, fejlesztése, s beépítése a turisztikai 
termékbe. Erre már vannak kezdeményezések (állattenyésztés), de szerencsés lenne a 
megvásárolható élelmiszerek körének bővítése. Ehhez az elárusító helyeken kívül képzésre, 
valamint mintagazdaság létrehozására van szükség, amelyek a technológiák átadását segítik 
elő. 

2 prioritás: A térségen belüli foglalkoztatási szint 
növelése 

A térség foglalkoztatási szintje (az aktív korúakból – 15–64 életév – a foglalkoztatottak 
aránya) jónak mondható, kicsivel az országos átlag felett áll. A mai körülmények között így 
nagy létszámú szabad munkaerővel nem számolhatunk a térségben. Az EU célja, hogy a 
foglalkoztatási szintet 70% fölé emelje, így a ma elfogadható szint rövidesen alacsonynak 
tűnhet. A prioritás „térségen belüli” foglalkoztatásról beszél. Ennek oka, hogy az előbb 
említett jó foglalkoztatási szint nem a térségen belül valósul meg, hanem a térségen kívüli 
munkahelyeken Győrben, Veszprémben, Móron stb. A térség önmaga csupán az aktív korú 
népesség 41%-ának tud munkát adni. A térség jellegzetességeiből adódóan ennek 
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nagyarányú javítása nem megvalósítható cél. Elősegíthetjük viszont azt, hogy az elingázók 
egy része ismét a térségben találjon munkát magának, valamint azt, hogy olyan rétegeket 
vonjunk be a foglalkoztatásba, akik számára az elingázó életmód nem vállalható 
(többgyermekes anyák, idősebb férfiak stb.). Így a foglalkoztatási szintet lehet közelíteni a 
megyei átlaghoz, s a megyei átlag is egy kicsit közelebb kerül az uniós vagy hazai célokhoz.  

2.1 intézkedés: Közös tőkevonzó marketing alkalmazása 
Az intézkedés a térségbe áramló befektetések mennyiségének növelését célozza. E 
marketing fontos eleme, hogy a térségbe érkező működő tőke olyan projektumokban 
realizálódjék, amelyek térség gazdaságának környezeti és gazdasági értelemben vett 
fenntartható fejlődését szolgálják. Jelen fejlesztési program más intézkedései között szerepel 
a tőkevonzás infrastrukturális feltételeinek a megvalósítása (hálózatok, telephely), a térségi 
környezetvédelmi stratégia kidolgozása. Az intézkedés pedig a vázolt követelményeket és 
helyi kínálat alakítását marketing szemlélettel ötvözi a konkrét befektetői szándék 
felkeltésével. Így hatása megnyilvánul a térségben található munkahelyek számának, és a 
helyi gazdaság hozzáadott értékének növekedésében. 

2.2 intézkedés: A civil szféra foglalkoztatási szerepének növelése 
A munkahely teremtés felfutó ágát alkotja a civil–nonprofit szektor foglalkoztatási 
szerepének erősítése. Különösen igaz ez olyan térségekben, ahol a foglalkoztatási viszonyok 
rosszak, és több olyan személy is van, aki szívesen dolgozna, viszont egészségi állapota, 
időbeosztás vagy egyéb ok miatt az elingázást, illetve a kötött munkaidőt nem tudja vállalni. 
Az EU foglalkoztatási politikája is nagy hangsúlyt helyez nonprofit foglalkoztatás 
növelésére. Az e célból létrehozandó szervezetek a közeljövőben 30–40 teljes munkaidőnek 
megfelelő foglalkoztatást tudnak teremteni. A foglalkoztató ebben az esetben egy kht., amely 
támogatást élvez több forrásból is (pl. Munkaügyi Központ, Munkaügyi Minisztérium, egyéb 
pályázatok), de saját bevétellel is rendelkezik. A tevékenységéből származó bevételt 
visszafordítja magára a tevékenységre. Így tudja finanszírozni az általa foglalkoztatott 4 
vagy 6 órában dolgozó alkalmazottak munkabérét és egyéb költségét. Mindemellett ezen 
társaságok munkájának elindításához beruházási pályázat is beadható. 

2.3 intézkedés: Humánerőforrás-fejlesztés 
A térség gazdasági fejlődésének egyik akadálya a viszonylag alacsony képzettségi szint. 
Ennek fejlesztése szükséges, főleg az olyan ágazatok körében, amelyeknek az adottságai a 
térségben rendelkezésre állnak. 

2.4 intézkedés: Iparterület rehabilitációja és/vagy kialakítása 
A gazdaságfejlesztés egyik hátráltatója a megfelelő ipari területek hiánya, amely a 
befektetőkre vonzást gyakorol. A külső beruházók zömében csődbe jutott korábbi 
vállalkozások telephelyeit veszik át. A rendelkezésre álló telephelyek legtöbbje elszórtan 
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helyezkedik el, rossz megközelíthetőséggel és elavult infrastruktúrával. Kistérségi szinten a 
beavatkozás lehetősége két esetben látható: a dudari egykori bánya telephelyén, valamint a 
Zirci Ipari Parkban. E két helyszín alkalmas a leginkább arra, hogy nagyobb foglalkoztató a 
megfelelő infrastruktúra kiépítése után a térségben megtelepüljön. 

3 prioritás: A térségi szintű infrastruktúra-hálózatok 
kiegészítése 

A térségnek egységes gazdasági térként kell megjelennie. Ehhez hozzá tartozik, hogy 
megfelelő gazdasági infrastruktúrával rendelkezzen. Ennek az infrastruktúrának a fő 
feladata, hogy a térség gazdasági potenciálját egységbe fogja, s mint közös erőforrást 
hasznosítsa. A gazdasági infrastruktúra elemei megtalálhatók, illetve kialakíthatók a 
térségben, sok esetben csak a közös elhatározás és az összekapcsolás hiányzik.  
A prioritás elsősorban a gazdasági szolgáltatások elérhetőségére, a közlekedésre, s az 
iparterület kialakítására koncentrál. A térség gazdasági életének jobb megszervezéséhez 
szükséges erős központ kialakítása, amely városi funkciókkal, alapvető gazdasági 
szolgáltatásokkal szolgálja a térség gazdasági fejlődését, mintegy a társulás „kapujaként” 
funkcionál. Erre vonatkozóan elkészült Zirc stratégiai programja, amelynek egyik fő 
szemléleti iránya a város központi jellegének erősítése.  

Mindemellett szükséges a gazdaságfejlesztés érdekében egy közösen fejlesztendő iparterület 
kijelölése, a fenntarthatóság, az attraktivitás és a jó megközelíthetőség figyelembe vételével. 

Mindezeken túl a térség belső közlekedési viszonyait kell alkalmasabbá tenni arra, hogy a 
térség gazdasági kohéziója erősödjön, s a közlekedés fejlesztése választ kell, hogy adjon a 
területen jelentkező környezeti érzékenységre, s a sajátos településhálózatára is. 

3.1 intézkedés: Zirc központi szerepkörének erősítése 
Zircnek a térség gazdasági szervező központjává kell válni. Fontos, hogy a város 
szolgáltatásai mennyiségileg és minőségileg javuljanak. A város stratégiai programja 
tartalmazza ezt a szemléletet, így annak megvalósítása jelen intézkedés céljait is kielégíti. E 
programok megvalósítása a város feladatát képezi, nem térségi kompetencia, ugyanakkor a 
térség szempontjából alapvető jelentőséggel bír. 

3.2 intézkedés: A közúthálózat hiányzó elemeinek kiegészítése 
A közúthálózat a térségben teljesnek mondható, csupán néhány kiegészítés szükséges a 
megközelíthetőség javításához. Ezek közül a térség jelentős részét érintő elemeket emeljük 
ki, amelyek gazdasági jelentőségüknél fogva szükségesek a térségi infrastruktúra 
javításához. 

3.3 intézkedés: A tömegközlekedés elérhetőségének javítása 
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A térség gazdaságában nagy jelentőséget tulajdonítunk a tömegközlekedés fejlesztésének. 
Ennek okai: a térség környezeti szempontból érzékeny területen található, ezért fontos, hogy 
a közlekedés környezeti terhelését csökkentsük; a térség turizmusa nagymértékben alapoz a 
hazai gyalogos, kerékpáros stb. turistákra, akik egy jobb tömegközlekedés mellett a térség 
több célpontját tudják elérni; a távolabbi települések lakossága elöregszik, ők 
közlekedésüket nem tudják saját gépkocsival megoldani. Tehát mind gazdasági, mind 
szociális körülmények indokolják a tömegközlekedés fejlesztésének kiemelését a térségben. 
A térség földrajzi, településszerkezeti adottságai megnehezítik a tömegközlekedés hatékony 
üzemeltetését. Így a fejlesztés fő iránya a tömegközlekedés szervezésének az igényekhez 
való hozzáillesztése, a különböző közlekedési módok összehangolása kell hogy legyen. 

3.4 intézkedés: A kulturális intézmények fejlesztése 
A térség intézményhálózatából hiányzanak a modern, többféle igényt kielégítő kulturális 
intézmények. A meglévő elavultak, fejlesztésük mindenképpen szükséges. A turisták és a 
lakosság számára szervezendő színvonalas programok csak ilyen intézmények és 
szakembereik közreműködésével biztosíthatók hosszú távon. Szükséges, hogy a térségben 
megfelelő színvonalú előadótermek álljanak rendelkezésre, amelyek alkalmasak olyan 
kulturális tevékenységek bemutatására, amely napjainkban a turizmus és a lakosság igényeit 
kielégítik. Ehhez legalább két, modern 200 fős színházterem kialakítása/felújítása kell, hogy 
megtörténjen. A korábban, Zircen felvett lakossági kérdőívünkben a lakosok elégedetlenségi 
listáján az első helyen szerepelt a művelődési ház rossz állapota. Ennek felújítása szükséges. 
Csetény kastélya a turizmus számára szolgáltathat kiváló programokat. A kastély felújítása 
folyamatban van.  

3.5 intézkedés: A térségi szintű közszolgáltatások fejlesztése 
Napjaink vidéki közszolgáltatások egyik országos problémáját a kisközpontok funkcionális 
hiányosságai alkotják. Nincs ez másként Zirc térségében sem. A vidék életminőségét rontják 
a hiányzó vagy nehezen, távol elérhető közszolgáltatások. A kistérség fejlesztő tevékenysége 
alkalmas lehet arra, hogy ezen a helyzeten változtasson. Funkciókat vehet át települési 
szintről, olyanokat, amelyek telepítése nagyon elaprózott, s ezért nem hatékony. Funkciókat 
vehet át megyei szintről, amelyek elérése így sokkal inkább biztosítható lesz a lakosok 
számára. Az intézkedés hagyományos közszolgáltatások térségi kiépítésére irányul: úm. a 
mentőállomás fejlesztése, ami az esetkocsi gyorsabb helyszínre érkezésével jár, tűzoltóság 
létesítés és rendőrkapitányság létesítése. Mellette új térségi szolgáltatásokat is célzunk, úm. 
az e-közigazgatás alapjainak kiépítése, amely egyúttal gazdasági és turisztikai hasznosítást is 
lehetővé tesz, ezzel egy modern, huszonegyedik századi szolgáltató, gazdaságfejlesztő 
kistérség lehetőségét teremti meg. 
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4 prioritás: A hagyományos és új gazdasági ágazatok 
hozzáadott értékének növelése 

A program egyik megnevezett célja, hogy a térségben előállított hozzáadott érték 
mennyisége növekedjen. Jelen prioritás e célt a tőkevonzás és a gazdasági ágazatok oldaláról 
közelíti meg. Megvizsgálandó, hogy a hagyományos ágazatoknál milyen módszerekkel 
javítható a hozzáadott érték nagysága. Ez elsősorban a fejlettebb technológiák átvételével, 
termék-innovációval érhető el a leginkább. Fontos ezért a hagyományos iparok 
hozzákapcsolása a létező, fejlett klaszterekhez, a kutató-fejlesztő intézményekhez. Hasonló 
fejlődést eredményezhet a térségi gazdaság belső szervezettségének javítása is.  

A térség gazdasága sokoldalú, számos gazdasági tevékenység működik eredményesen. Ezek 
között találunk tradicionális ágazatokat, turizmust, valamint újonnan megtelepült ágazatokat 
is. Mindezeket megvizsgálva az a tapasztalat szűrhető le, több olyan gazdasági tevékenység 
is van a térségben, amely a terület sajátos erőforrásaira támaszkodik, azonban a termékeiben 
viszonylag alacsony hozzáadott értéket realizál. Ezen ágazatok fejlesztésével növelhető a 
feldolgozottsági szint, ezzel a hozzáadott érték. Itt elsősorban a faipar, a mezőgazdaság–
élelmiszeripar, valamint a turizmus termékeinek és technológiájának fejlesztésére kell 
gondolnunk. 

A hozzáadott érték növelésének másik útja az új, magas hozzáadott értéket előállító ágazatok 
fejlesztése. Ezek képviselői már részben jelen vannak a térségben (pl. számítástechnikai 
szoftverfejlesztés), másrészt várható új tevékenységek beindulása (energiatermelés). 

4.1 intézkedés: A hagyományos ágazatok versenyképességének növelése 
A hagyományos ágazatok jelenlegi válságának oka piaci hatásokra vezethető vissza. Nem 
elhanyagolható ugyanakkor a gazdasági szervezetek gyenge adaptációs képessége, s 
piacrajutásuk nehézsége. Ennek érdekében szükséges a régi ágazatok új, korszerű 
lehetőségeinek megismertetése, s a piacra jutás infrastrukturális elmeinek fejlesztése. Az 
intézkedésen belül ezét teszünk javaslatot egy minta biogazdaság és hűtőház létrehozására. 

4.2 intézkedés: Környezetbarát, új, innovatív technológiát alkalmazó 
tevékenységek támogatása 

A hagyományos ágazatok mellett a térségnek szüksége van új ágazatok megtelepítésére is. 
Ezek felé alapvető követelmény, hogy tevékenységük megfeleljen a térség környezetvédelmi 
elvárásainak. Az új ágazatok képzett lakosságot is vonzanak a térségbe, s innovativitásukkal 
a hagyományos ágazatok fejlődését is elősegíthetik. Az intézkedésen belül két, eddig 
kihasználatlan helyi erőforrás hasznosítását célzó projekteket mutatunk be. 
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8. A PROGRAM KONZISZTENCIÁJA, MEGFELELÉSE MÁS PROGRAMOK INTÉZKEDÉSEIVEL 

8.1. Nemzeti Fejlesztési Terv – Operatív Programok 

Nemzeti Fejlesztési Terv BÖSZ program intézkedései 
Operatív 
Program 

Prioritás Intézkedés 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2
1.1 Mezőgazdasági 
beruházások 
támogatása  

             X  

1.3 A halászati ágazat 
strukturális támogatása                 

1.4 Fiatal gazdálkodók 
induló támogatása              X  

A versenyképes 
alapanyag-termelés 
megalapozása a 
mezőgazdaságban 

1.5 Szakmai 
továbbképzés és 
átképzés támogatása  

      X       X  

Az élelmiszer-
feldolgozás 
modernizálása 

2.1 A mezőgazdasági 
termékek 
feldolgozásának és 
értékesítésének 
fejlesztése  

             X X 

3.1 Vidéki 
jövedelemszerzési 
lehetőségek bővítése  

 X X X X X        X  

3.2 A 
mezőgazdasághoz 
kötődő infrastruktúra 
fejlesztése  

       X      X  

3.4 A falufejlesztés és –
felújítás, a vidék tárgyi 
és szellemi 
örökségének megőrzése 

  X X            
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A vidéki térségek 
fejlesztése 

3.5 A LEADER+                 
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Nemzeti Fejlesztési Terv BÖSZ program intézkedései 
Operatív 
Program 

Prioritás Intézkedés 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2
1.1 Ipari és szolgáltatói szektor 
versenyképességének fejlesztése                X 
1.2 Ipari infrastruktúra 
megteremtése         X        

Beruházás-
ösztönzés 

1.3 Pro-aktív beruházás-
ösztönzési tanácsadás                 
2.1 Kis- és középvállalkozások 
műszaki-technológiai hátterének 
fejlesztése  

       X      X  

2.2 Vállalkozói kultúra és 
ismeretek fejlesztése        X         

Kis- és 
középvállalkozások 
fejlesztése 

2.3 Együttműködés fejlesztése a 
vállalkozói szektorban         X        
3.1 Alkalmazás-orientált 
kooperatív kutatási és 
technológia-fejlesztési 
tevékenységek támogatása  

       X        

3.2 Közfinanszírozású és non-
profit kutatóhelyeken a kutatás, 
a technológiatranszfer és 
kooperáció feltételeinek javítása  

               

Kutatás-fejlesztés, 
innováció 

3.3 Vállalati K+F kapacitások és 
innovációs képességek erősítése         X        
4.1 E-gazdaság fejlesztése, e-
kereskedelem ösztönzése      X           
4.2 Információs (digitális 
tartalom) iparág fejlesztése      X           
4.3 Az e-közigazgatás 
fejlesztése              X   
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Információs 
társadalom- és 
gazdaságfejlesztés 

4.4 Szélessávú távközlési 
infrastruktúra bővítése                 
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Nemzeti Fejlesztési Terv BÖSZ program intézkedései 
Operatív 
Program 

Prioritás Intézkedés 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2
1.1 – A 
munkanélküliség 
megelőzése és kezelése  

     X          

1.2 – A foglalkoztatási 
szolgálat fejlesztése                 

Aktív munkaerő-
piaci politikák 
támogatása 

1.3 – A nők 
munkaerőpiacra való 
visszatérésének segítése 

     X          

2.1 – Hátrányos 
helyzetű tanulók 
esélyegyenlőségének 
biztosítása az oktatási 
rendszerben  

               

2.2 – A társadalmi 
befogadás elősegítése a 
hátrányos helyzetű 
csoportokkal 
foglalkozók 
humánerőforrás-
fejlesztésével  

               

Társadalmi 
kirekesztés elleni 
kűzdelem 

2.3 – A hátrányos 
helyzetű emberek, 
köztük a romák 
foglalkoztathatóságának 
javítása  

      X         

3.1 – Az egész életen át 
tartó tanulás 
feltételeinek 
megteremtése a 
közoktatási rendszerben 

               

3.2 – A szakképzés 
tartalmi, módszertani és 
szerkezeti fejlesztése  

      X         
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Az élethosszig 
tartó tanulás és 
alkalmazkodó-
képesség 
támogatása 

3.3 – A felsőoktatás 
szerkezeti és tartalmi                
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fejlesztése  
3.4 – 
Munkahelyteremtéshez 
és a vállalkozói 
készségek 
fejlesztéséhez 
kapcsolódó képzések  

      X         

3.5 – A felnőttképzés 
rendszerének fejlesztése                

4.1 – Az oktatási és 
képzési infrastruktúra 
fejlesztése  

               

4.2 – A társadalmi 
befogadást támogató 
szolgáltatások 
infrastrukturális 
fejlesztése 

      X         

4.3 – Egészségügyi 
infrastruktúra 
fejlesztése az 
elmaradott régiókban  

            X   

Az oktatási, 
szociális és 
egészségügyi 
infrastruktúra 
fejlesztése 

4.4 – Egészségügyi 
információ-technológia 
fejlesztés az elmaradott 
régiókban  
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Nemzeti Fejlesztési Terv BÖSZ program intézkedései 
Operatív 
Program 

Prioritás Intézkedés 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2
1.1 – A vízminőség 
javítása                 

1.2 – A 
hulladékgazdálkodás 
fejlesztése  

               

1.3 – Az egészségügyi 
és építési-bontási 
hulladékok kezelése 

               

1.4 – Környezeti 
kármentesítés, felszín 
alatti vizek és az ivóvíz 
bázisok védelme 
érdekében 

               

1.5 – 
Természetvédelem és a 
fenntartható 
árvízvédelem 

               

1.6 – A 
levegőszennyezés és a 
zajterhelés mérése 

               

Környezetvédelem 

1.7 – Energia 
gazdálkodás 
környezetbarát 
fejlesztése 

              X 

2.1 – A főúthálózat 
műszaki színvonalának 
emelése 

         X      
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Közlekedés 

2.2 – Környezetkímélő 
közlekedési 
infrastruktúra 
fejlesztése 

         X X     
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Nemzeti Fejlesztési Terv BÖSZ program intézkedései 
Operatív 
Program 

Prioritás Intézkedés 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2
1.1 – Turisztikai 
vonzerők fejlesztése  X X X        X    A turisztikai 

potenciál erősítése 
1.2 – Turisztikai 
fogadóképesség javítása X X X             

2.1 – Térségi 
kapcsolatrendszer 
fejlesztése 

X     X   X X X     

2.2 – Település-
rehabilitációs akciók        X X       

Térségi 
infrastruktúra és 
települési 
környezet 
fejlesztése 

2.3 – Alapfokú oktatási 
– nevelési intézmények 
infrastrukturális 
fejlesztése 

           X X   

3.1 – Helyi 
közigazgatás és a civil 
szervezetek 
kapacitásépítése 

X     X   X    X   

3.2 – Helyi 
foglalkoztatási 
kezdeményezések 
támogatása 

     X        X X 

3.3 – Felsőoktatási 
intézmények 
együttműködésének 
erősítése a regionális 
gazdasági szereplőkkel 
és a helyi közösséggel 

               

R
eg

io
ná

lis
 F

ej
le

sz
té

s O
pe

ra
tív

 P
ro

gr
am

 

A humánerőforrás-
fejlesztés 
regionális 
dimenziójának 
erősítése 

3.4 – Régióspecifikus 
szakmai képzések 
támogatása 

   X  X X         
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8.2. Közép-Dunántúli Területfejlesztési Program 

Közép-Dunántúli Területfejlesztési Program BÖSZ program intézkedései 
Prioritás Intézkedés 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 

Ipari integrációk támogatása     X   X      X X 
Innovációs infrastruktúra és menedzsment 
fejlesztése 

X       X X       

Környezetorientált vidékfejlesztés  X X X  X   X  X   X X 

A gazdasági 
környezet 
innováció-orientált 
fejlesztése 

A régió adottságaira épülő turizmus 
élénkítése 

X X X X     X   X    

Felsőoktatási és kutató intézményi bázis 
fejlesztése, mobilizálása 

             X X 

Az egyének és szervezetek innovációs 
képességének fejlesztése  

X    X X X     X  X X 

A munkaerőpiac fejlesztése      X X         

Humánerőforrás 
fejlesztés 

Az egészségügy fejlesztése         X    X   
Az információs és kommunikációs kultúra 
fejlesztése 

    X  X  X   X X  X 

A közlekedési hálózatok fejlesztése  X        X X     
Kapcsolatteremtés a szomszédos 
térségekkel 

         X      

A régiótudat erősítése   X X X    X   X  X  

A minőségi élet 
feltételeinek 

megteremtése 

Környezetfejlesztés   X X    X      X X 
Speciális felkészítési programok                Az EU csatlakozás 

és a tagsággal járó 
követelmények 

teljesítése 

EU-s helyi szervezeti struktúrák és 
működési mechanizmusok modell-
adaptációja 

X               
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8.3. Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepció 

Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepció BÖSZ program intézkedései 
Kód Prioritás Intézkedés 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 
1/1 Közlekedési és kommunikációs hálózatok korszerűsítése, bővítése          X X  X   
1/2 Településközi infrastrukturális rendszerek kiépítésének támogatása  X        X      
1/3 Városok és térségszervező központok funkcióinak bővítése         X  X X X   
1/4 Kistérségi együttműködés támogatása, az intézményi társulások segítése X  X   X   X  X X X   
1/5 M

EG
Y

EÉ
PÍ

T
ÉS

 

Fejlesztés menedzsmentje, koordinált megye-marketing X    X           
2/1 Kistérség fejlesztési programok ki-dolgozása, térségmenedzsment X    X           
2/2 Térségek közlekedési és kommunikációs rendszereinek megújítása  X         X     
2/3 Helyi erőforrások feltárása, a gazdaság fogadóképességének alakítása   X X   X X      X  
2/4 V

ID
ÉK

FE
JL

ES
ZT

É
S Az elvándorlás fékezése, az alapellátási rendszerek fenntartása      X X  X  X X X   

3/1 Gazdasági infrastruktúra és telephely kínálat bővítése        X      X X 
3/2 Kis- és középvállalkozások lokális és regionális piaci kapcsolatainak 

szélesítése 
             X  

3/3 Megyei telephely marketing     X   X        
3/4 Centrumok és térségek turisztikai kínálatának növelése X X X X     X       
3/5 Tudásigényes ipar és fejlett szolgáltatások fogadását segítő okt.-i 

programok 
      X        X 

3/6 M
EG

Y
E 

G
A

ZD
A

SÁ
G

 

A K+F kapacitások megőrzése, kutatási és felsőoktatási 
együttműködések támogatása 

             X X 
4/1 Határozott részvétel a Közép-dunánátúli és a Balaton-régióban, 

együttműködés a Nyugat-dunántúli régióval 
               

4/2 R
EG

IÓ
SZ

ER
V

EZ
É

S

Regionális fejlesztési programok kidolgozása, térségi 
érdekérvényesítés 

               
5/1 Ipari centrumok környezeti rehabilitációjának felgyorsítása        X        
5/2 Öko-potenciál feltárása és a gazdasági hasznosítás feltételeinek 

kialakítása 
  X X          X X 

5/3 K
Ö

R
N

Y
EZ

ET
FE

JL
ES

ZT
ÉS Térségi szintű környezetvédelmi programok kidolgozása               X 
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9. AZ EGYES INTÉZKEDÉSEKHEZ RENDELHETŐ INDIKÁTOROK 

1 prioritás: A turisztikai fogadóképesség javítása 
1.1 intézkedés: Közös turisztikai intézmény kialakítása 

1.2 intézkedés: Turisztikai közlekedésszervezés 

1.3 intézkedés: Közös kínálat megteremtése 

1.4 intézkedés: A hagyományos gazdasági ágak turisztikai kínálatának erősítése  

 
Indikátor jellege Megnevezés Mérőszám Beszerezhetőség 

/ Forrás 
Eredmény A sikeresen befejezett projektek aránya  % Térségi ügynökség 
Eredmény Turisztikai szolgáltatások körének bővülése db,% Térségi felmérés 
Eredmény A térség ismertségének növekedése a megcélzott vendégkör körében  % Egyedi felmérések, 

a projektgazdák 
jelentései 

Eredmény A térségbe látogató turisták által átlagosan elköltött összeg  Ft/nap Térségi felmérés 
Eredmény Szálláshely kihasználtság növekedése, térbeli és időbeli megoszlása  % KSH 
Eredmény Vendégéjszakák számának növekedése, térbeli és időbeli megoszlása Vendégéjszakák 

száma, % 
KSH 

Eredmény A szolgáltatásokat igénybe vevők megelégedettsége  % Kérdőíves 
felmérések 

Eredmény A szolgáltatásokat igénybe vevők száma, jellege  db Kérdőíves felmérés 
a 
kedvezményezettek 
között 

Eredmény A térségi adatbázisok számának növekedése db Térségi ügynökség 
Eredmény Az elkészült stratégiák és tervek intézkedéseinek száma db Térségi ügynökség 
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Eredmény Létrejött kistérségi menedzserhálózat és intézményrendszer Igen/nem Kistérségek 
Eredmény A térség vonzóképessége Szám Kérdőívek 
Eredmény A rendezvényeken résztvevők megelégedettsége  % Kérdőíves felmérés 

a 
kedvezményezettek 
körében 

Eredmény Elérhetőségi nyereség Egyenes vonalú 
egyenértékes sebesség 
(ESS) 

Felmérés, becslés 

Hatás A szezonalitás csökkenése  % KSH  
Hatás A turisztikában és az ahhoz kötődő ágazatokban a foglalkoztatás bővülése Fő, %  KSH 
Hatás A turizmus GDP-hez való hozzájárulásának növekedése  % KSH 
Hatás Aktivitási ráta emelkedése  Abszolút szám  KSH  
Hatás Az elmaradott kistérségek jellemzőinek a vidéki átlagot meghaladó javulása % KSH 
Hatás Elvándorlás csökkentés Ezrelék, fő KSH 
Hatás Működő kistérségi intézményrendszer Igen/nem Önkormányzatok 
Output Támogatott projektek száma db Térségi ügynökség 
Output A turisták elégedettsége a szolgáltatásokkal  % Térségi felmérés 
Output Komplex turisztikai termékek színvonala Minősítési foka Térségi felmérés 
Output Új nyomtatott vagy elektronikus kiadványok, „csomagok” megjelentetése és 

Internetes elérhetősége évente 
db, % Térségi ügynökség 

Output Újonnan létrehozott kiszolgáló létesítmények db Kedvezményezette
k 

Output Aktív turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások száma, minőségi kategóriája db, %, minősítési 
besorolás 

Térségi felmérés 

Output Kerékpár kölcsönző szolgálatok számának növekedése  db, % Projektgazdák 
Output Kerékpározható utak jelölése  Km/év  Projektgazdák 
Output Újonnan létrejövő, integrált, nyilvános információs rendszerek / szolgáltatások 

száma  
db Kedvezményezette

k 
Output Az építészeti értékeket felkereső látogatók száma  Fő/nap, hónap Térségi felmérés 
Output Kulturális rendezvényeket látogató turisták száma Fő, % Térségi felmérés 
Output A hálózatban tevékenykedő szervezetek száma, tanácsadó helyek száma  db Kedvezményezette

k 
Output A támogatással beszerzett eszközök értéke és száma  Ft és euró, db Kedvezményezette
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k 
Output A tanácsadó szervezet által nyújtott tanácsadásban részt vettek száma  Fő Kedvezményezette

k 
Output Rendszerek támogatása, kapcsolódó intézkedések Szám Térségi ügynökség 
Output A térségt bemutató kiadvány és/vagy Internetes illetve média megjelenítési 

programok száma 
db Kedvezményezette

k, projekt-
monitoring 

Output Az információs pontok és a kistérségi társulások munkatársainak képzése db, fő Térségi ügynökség 
Output Egyeztetések száma db Térségi ügynökség 
Output Környezet-barát technológiák Szám (ezen belül: új 

kis- és 
középvállalkozásoké) 

KöM 

Output Műemlékek és műemlék jellegű épületek felmérése, felújítási tervek készítése db Kedvezményezette
k illetve projekt-
monitoring 
keretében 
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2 prioritás: A térségen belüli foglalkoztatási szint növelése 
2.1 intézkedés: Közös tőkevonzó marketing alkalmazása 

2.2 intézkedés: A civil szféra foglalkoztatási szerepének növelése 

2.3 intézkedés: Humánerőforrás-fejlesztés 

2.4 intézkedés: Iparterület rehabilitációja és/vagy kialakítása 

 
Indikátor 

jellege Megnevezés Mérőszám Beszerezhetőség / 
Forrás 

Eredmény Ipari parkok, logisztikai és innovációs központok szolgáltatásai 
kihasználtságának növekedése 

% A jelenlegi helyzetre 
vonatkozó 
számszerű mutató 
rendelkezésre áll 

Eredmény A logisztikai központok által kiszolgált vállalkozások számának növekedése Egységnyi 
árura jutó 
szállítási idő, 
költség  %-os 
alakulása 

Logisztikai központ 

Eredmény A KKV-k nettó árbevételének növekedése  Millió Ft és 
euró 
értékesítési 
volumen %-
ában 

KSH 

Eredmény A régió munkanélküliségi mutatóinak javulása % KSH 
Eredmény Létrehozott új munkahelyek száma  Férfi/nő, 

növekedés %-
KSH, munkaügyi 
központ 
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ban 
Eredmény Helyi tőkebefektetések nagyságának növekedése, Ft és euró, % KSH, gazdasági 

kamara 
Eredmény Kis- és közép-vállalkozások beruházásai (multiplikátor-hatás) Beruházott 

euró és forint 
és az összes 
beruházás %-
ában 

KSH 

Eredmény KKV-k által foglalkoztatottak számának növekedése  Fő, %  Kedvezményezettek, 
kérdőíves felmérés 
alapján 

Eredmény A kedvezményezettek elégedettsége % közvélemény 
kutatás 

Eredmény A képző intézmények és a gazdálkodók által adaptálható együttműködési és 
képzési modellek megjelenése 

Igen/nem KSH, illetve 
önkormányzati és 
munkaügyi 
központos 
statisztikák 

Eredmény A szolgáltatásokat igénybe vevők megelégedettsége  % Kérdőíves 
felmérések 

Eredmény A szolgáltatásokat igénybe vevők száma, jellege  db Kérdőíves felmérés 
a 
kedvezményezettek 
között 

Eredmény A munkaerő-piaci képzést sikeresen elvégzők száma, és közülük a tartósan 
elhelyezkedettek száma  

%, Férfi/nő Projektgazda 

Eredmény A képzettség növekedése A diplomát, 
EDCL, OKJ  
bizonyítványt 
szerzettek 
száma 

Felmérés 

Eredmény A képzettségnek megfelelő foglalkoztatási struktúrához való közeledés  % Megyei munkaügyi 
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központok, KSH 
Eredmény Civil és önkormányzati partnerek együttműködésének száma, jellege  db Kedvezményezettek 
Hatás A térségben megtermelt bruttó hazai termék  GDP/fő OMKFHÁ 
Hatás Foglalkoztatás (újonnan létrejövő és megőrzött állások) Abszolút szám 

és az összes 
állás 
százalékában 
(nemek 
aránya) 

Munkaügyi 
központok 

Hatás A KKV beszállítások volumen-növekedése, a nagyvállalatok regionális 
beszállítóinak aránya  

db,% Felmérés 

Hatás A KKV-k összárbevételének alakulása %  KSH  
Hatás A KKV-k piaci részesedésének növekedése Ft és euró, % KSH 
Hatás A régió exportteljesítményének alakulása %  KSH  
Hatás Gazdaságfejlesztési gócpontok megerősítése, a térségekben magas színvonalú 

vállalkozásfejlesztést segítő szolgáltatások nyújtása 
Szolgáltatások 
száma 

GKI, közvélemény 
kutatás 

Hatás Gazdasági klaszter alapítási kezdeményezések db, részt vevő 
vállalkozások 

Végrehajtó 
szervezet 

Hatás A lakosság és a munkavállalók képzettségi szintjének növekedése, a munkaerő 
mobilitásának (pl. Szakmaváltás) erősödése; a gazdaság igényeit és az 
innovációs képességek erősítését szolgáló új képzési tartalmak, illetve új képzési 
formák megjelenése 

%, db Munkaerő-piaci és 
oktatási hivatalos 
statisztikák, 
létszámadatok – 
önkormányzatok, 
Munkaügyi 
Központok és KSH, 
illetve a projekt 
monitoring 
rendszere, pályázók 
adatszolgáltatása 

Hatás Aktivitási ráta emelkedése  Abszolút szám KSH  
Hatás Foglalkoztatás (megőrzött állások) Szám 

bruttó/nettó 
Munkaügyi 
központok 
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teljes 
munkaidőre 
átszámított 
létszám (FTE) 
nemek aránya 

Hatás Foglalkoztatás (újonnan létrehozott állások) Szám 
bruttó/nettó 
teljes 
munkaidőre 
átszámított 
létszám (FTE) 
nemek aránya 

Munkaügyi 
központok 

Hatás Foglalkoztatás (újonnan létrejövő állások) Abszolút szám 
és az összes 
állás 
százalékában 
(nemek 
aránya) 

Munkaügyi 
központok 

Hatás Specifikus szakmai ismeretekkel rendelkező munkavállalók számának 
növekedése  

Fő KSH 

Kombinált 
(eredmény és 
hatás együtt) 

Pozitív diszkrimináció  % Munkaügyi 
központok 

Kombinált 
(eredmény és 
hatás együtt) 

Társadalmi integráció % (Férfi/nő) Munkaügyi 
központok 

Output A kis- és középvállalkozások támogatása (újonnan alakuló vállalkozások) Szám, nemek 
arányai 
tulajdonosok, 
méret (mikro- 
kis- és 
középvállalkoz

Végrehajtó szervezet 
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ások) 
Output Az ipari parkok innovációs és logisztikai központok közötti közös információs 

rendszer és adatbázis létrejötte  
db, résztvevő 
intézmények 
száma 

Kedvezményezettek 

Output Kiépített vállalkozási övezetek létrejötte db Végrehajtó 
szervezet 

Output Újonnan beszerzett üzembe helyezett gépek, berendezések száma db Projekt jelentések 
Output Üzembe állított kiszolgáló létesítmények db Kedvezményezettek 
Output Üzleti infrastrukturális beruházások növekedése Ft és euró, 

beruházások 
%-ában 

KSH 

Output Üzleti szolgáltatásokat nyújtó intézmények infrastrukturális kiépítettségének 
mértéke 

% Végrehajtó 
szervezet 

Output A képzési programokban részt vett munkavállalók száma Fő Kamarák 
Output Bevezetett új típusú, közös tevékenységek, termékek száma (marketing, kutatás, 

szolgáltatás, fejlesztés stb.) 
db Kedvezményezettek 

Output Magas technológiai színvonalú feldolgozóipari ágazatokba történő közvetlen 
tőkeberuházások növekedése 

Közvetlen 
tőkeberuházáso
k %-ában 

Kedvezményezettek 

Output A programba bevontak száma és ebből a munkába vontak aránya Fő Végrehajtó 
szervezet 

Output Az átmeneti foglalkoztatási programokban részt vettek száma, és közülük a 
tartósan elhelyezkedettek száma 

db Munkaügyi 
központok 

Output Képzési programok lebonyolítása Programok 
száma, 
résztvevők 
száma 

Kedvezményezettek 
jelentései 

Output Kidolgozott tematikák, képzési programok száma  Új programok 
száma 

Kedvezményezettek 
illetve projekt-
monitoring 
keretében 

Output Kreatív képzési kezdeményezések létrejötte  db/elvárás Kedvezményezettek 



A Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége társadalmi-gazdasági operatív fejlesztési programja 

© MTA RKK NYUTI 2004 

76 

Output Lebonyolított képzési programok száma, résztvevők száma Fő Kedvezményezettek 
illetve projekt-
monitoring 
keretében 

Output Összes elsajátított szakma, ismeret  db Végrehajtó 
szervezet 

Output Tananyagok kifejlesztése Elkészült és 
elfogadott 
tananyagok 
száma 

Kedvezményezettek 

Output Új képzési anyagok száma, képzésben részvevők száma db, fő Oktató intézmények 
Output A projektekben részt vevő civil és non-profit szervezetek száma db Felmérés 
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3 prioritás: A térségi szintű infrastruktúra-hálózatok kiegészítése 
3.1 intézkedés: Zirc központi szerepkörének erősítése 

3.2 intézkedés: A közúthálózat hiányzó elemeinek kiegészítése 

3.3 intézkedés: A tömegközlekedés elérhetőségének javítása 

3.4 intézkedés: A kulturális intézmények fejlesztése 

3.5 intézkedés: A térségi szintű közszolgáltatások fejlesztése 

 
Indikátor 

jellege Megnevezés Mérőszám Beszerezhetőség / 
Forrás 

Eredmény Infrastrukturális fejlesztések Millió forint  Kedvezményezettek 
Eredmény Kórházba jutási idő lecsökkenése % Kórházak, 

Mentőszolgálat 
Eredmény Táppénzen töltött idő lecsökkenése % OEP 
Eredmény A háziorvosok ellátási képességének javulása (műszerállomány növekedése) db, % OEP 
Eredmény Információ-technológiai szolgáltatások Szám Internet 

szolgáltatók 
Eredmény Közigazgatási adatvagyon megalapozása Igen/nem Felmérés a 

kedvezményezettek, 
önkormányzatok 
körében 

Eredmény On-line szolgáltatások számának növekedése  % Felmérés 
Eredmény Vertikális és horizontális partnerek közti információs együttműködési 

mechanizmusok kialakulása 
db Kérdőíves felmérés 

Eredmény Az igazgatási intézmények távolról elérhető szolgáltatásai db/régió Felmérés 
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Eredmény Az Internet használat növekedése  Óra/hónap Informatikai 
Kormánybiztos 

Eredmény A végső felhasználók költségei Ft és euró/kwh Energiafelügyelet 
Eredmény Az ellátott népesség Fő Energiafelügyelet 
Eredmény A környezetkímélő közlekedési ágazatokkal (vasút, kombinált szállítás) szállított 

árumennyiség növekedése  
Tonna/év KöViM 

Eredmény Elérhetőségi nyereség Egyenes 
vonalú 
egyenértékes 
sebesség (ESS)

Felmérés, becslés 

Eredmény Időmegtakarítás  (Menetidő x 
szállított 
áru/utasok 
volumene/szám
a), % 

Közútkezelő kht 

Eredmény Logisztikai szolgáltatást rendszeresen igénybe vevő vállalatok száma Abszolút szám Logisztikai 
központok  

Eredmény Növekvő áruforgalom Tonna Közútkezelő kht  
Eredmény Növekvő személyforgalom Fő  Közútkezelő kht 
Hatás A régió átlagos elérési idejének csökkenése  Az elérési idő 

csökkenése 
órában a 
fővárostól és a 
legfontosabb 
határátkelőhely
ektől  

KöViM  

Hatás A régión belüli települések közötti elérési idő csökkenése Az elérési idő 
csökkenése 
közúti 
forgalom 
esetében, 
órában  

KöViM  
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Hatás A forgalom sűrűsége Növekedés (%) KöViM 
Output Előkészített infrastrukturális fejlesztések száma  db Kedvezményezettek 
Output Innovatív szociális és közösségi kezdeményezések megerősödése a régióban  db/elvárás Kedvezményezettek 
Output Cégalapítások az információ-technológia területén Szám Cégbíróság 
Output Koncentrált, térségi portál létrejötte  Igen/nem  projektmonitoring 
Output Igazgatási intézmény internetes hálózathoz való kapcsolódásnak, web-

tárterületének biztosítása. 
db internetszolgáltató 

Output Kapcsolódó infrastruktúrák kiépítése  Átadott 
létesítmények 
száma 

Kedvezményezettek 

Output Utas- és áruforgalom kiszolgáló létesítményei m2  Kedvezményezettek 
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4 prioritás: A hagyományos és új gazdasági ágazatok hozzáadott értékének növelése 
4.1 intézkedés: A hagyományos ágazatok versenyképességének növelése 

4.2 intézkedés: Környezetbarát, új, innovatív technológiát alkalmazó tevékenységek támogatása 

 
Indikátor 

jellege Megnevezés Mérőszám Beszerezhetőség 
/ Forrás 

Eredmény A vállalkozások termelékenységének és versenyképességének növekedése % KSH 
Eredmény A KKV-k nettó árbevételének növekedése  Millió Ft és 

euró 
értékesítési 
volumen %-
ában 

KSH 

Hatás A régió GDP-jének alakulása GDP/fő, % KSH 
Hatás A régióban megtermelt bruttó hazai termék  GDP/fő OMKFHÁ 
Hatás A vállalkozások termelékenységének növekedése Ft és euró, % KSH 
Hatás Foglalkoztatás (újonnan létrejövő és megőrzött állások) Abszolút szám 

és az összes 
állás 
százalékában 
(nemek 
aránya) 

Munkaügyi 
központok 

Hatás A KKV beszállítások volumen-növekedése, a nagyvállalatok regionális 
beszállítóinak aránya  

db,% Felmérés 

Hatás A KKV-k összárbevételének alakulása %  KSH  
Hatás A KKV-k piaci részesedésének növekedése Ft és euró, % KSH 
Hatás A prioritás keretében támogatott vállalkozások forgalmának, nyereségességének 

növekedése két év után  
Ft és euró, % Kedvezményezett

ek által 
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szolgáltatott 
anyagok 

Hatás A régió exportteljesítményének alakulása %  KSH  
Hatás Újonnan alapított high-tech vállalkozások száma  Abszolút szám KSH  
Hatás Innováció Szám  Felmérés 
kombinált 
(eredmény és 
hatás együtt) 

Alkalmazkodóképesség, vállalkozás % És abszo-lút 
szám 

Felmérés 

Output Kialakított agrárinformációs rendszerek db Kedvezményezett
ek 

Output Bevezetett új termékek, illetve korszerű technológiák száma  db Kedvezményezett
ek 

Output Magas technológiai színvonalú feldolgozóipari ágazatokba történő közvetlen 
tőkeberuházások növekedése 

Közvetlen 
tőkeberuházáso
k %-ában 

Kedvezményezett
ek 

Output A környezeti hatásvizsgálat elkészülése db Környezetvédelm
i hatóság 
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10. AZ INTÉZEKDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁHOZ JAVASOLT 
PROJEKTEK BEMUTATÁSA
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10.1. A települések érintettsége az egyes projektekben 

1. és 2. prioritás 
 

Projektek: C=központi település; r=érintett település 

Település 

1.1.1 

1.1.2 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 

1.3.1 

1.3.2 

1.3.3 

1.3.4 

1.3.5 

1.3.6 

1.4.1 

1.4.2 

1.4.3 

1.4.4 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

2.1.4 

2.2.1 

2.2.2 

2.3.1 

2.3.2 

2.4.1 

2.4.2 

2.4.3 

Bakonybél C C  C C C C C    C C    r  r r       
B.nána r r  r  r r r         r  r r C      
B.oszlop r r r r  r r r r        r  r r    r   
B.szentkirály r r r r  r r r r r       r  r r       
Borzavár r r r r  r r r r        r  r r       
Csesznek r r C r  r r r C C  C     r  r r       
Csetény r r  C  r r r     C    r  r C   C C   
Dudar r r  C  r r r         r  r r    C   
Eplény r r  r  r r r         r  r r       
Jásd r r  r  r r r      C   r  r r       
Lókút r r  r  r r r         r  r r       
N.esztergár r r  r  r r r         r  r r       
Olaszfalu r r  r  r r r         r  r r      C 
Pénzesgyőr r r  C r r r r         r  r r       
Porva r r C r  r r r r r     C  r  r r       
Szápár r r  r  r r r         r  r r    r   
Zirc r r  r  r r C C  C C    C C C r r  C   C  
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3. és 4. prioritás 
 

Projektek: C=központi település; r=érintett település 

Település 

3.1.1 

3.2.1 

3.2.2 

3.3.1 

3.3.2 

3.4.1 

3.4.2 

3.5.1 

3.5.2 

3.5.3 

3.5.4 

3.5.5 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.1.4 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

Bakonybél   r r r   r r r r C  C   r  C 
B.nána   C r r   r r r r r  r   r r  
B.oszlop    r r   r r r r r  r   r   
B.szentkirály    r r   r r r r C  r   r   
Borzavár   r r r   r r r r C  r   r   
Csesznek    r r   r r r r r C C   r   
Csetény  r  r r  C r r r r C r r   r   
Dudar  r r r r   r r C r r C C  C r r C 
Eplény  r r r r   r r r r r  r   r   
Jásd   C r r   r r r r r  r   r   
Lókút   C r r   r r r r r  r   r   
N.esztergár  r  r r   r r r r r r r   r r  
Olaszfalu  r C r r   r r r r r r r C  r C  
Pénzesgyőr   r r r   r r C r r  r   r   
Porva   C r r   r r r r r  r   r   
Szápár    r r   r r r r r r r   r   
Zirc C r  C C C  C C r C C     r   
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10.2. A javasolt projektek bemutatása 

1 prioritás: A turisztikai fogadóképesség javítása 
1.1 intézkedés: Közös turisztikai intézmény kialakítása 

1.1.1 projekt: Egy térségi munkaszervezet (térségi turisztikai ügynökség – kht.) kialakítása 
A helyzetelemzés arra mutatott rá, hogy a térségben a turizmus fejlesztésének nincs közös, 
gazdasági erővel rendelkező gazdája. A helyi civil szervezetek gyengék, az önkormányzatok 
a saját területükön a saját érdekeiket képviselik, a Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége, bár 
turizmusfejlesztési koncepcióval rendelkezik, de annak megvalósításához és a turizmus 
menedzseléséhez hiányoznak az eszközei. A helyi gazdaságnak szükséges a létrehozandó 
szervezet, segítségével a települések gazdaságszerkezetében emelni lehetne a turizmus 
részarányát. Az érzékeny területek közelsége, sőt az érzékeny területeken folytatandó 
ökoturisztikai tevékenység miatt a környezettudatos tevékenység egyik elsődleges szempont. 

Javaslat a helyszínre: A kht. központja Bakonybél. Fontos lenne, hogy a turisztikai 
szempontból összetartozó települések közösen alkalmazzanak egy-egy turisztikai 
menedzsert, aki szerződéses viszonyban az alkalmazó településekkel állna, de szakmai 
felügyeletét, kapcsolatrendszerét a kht. adja. Így alkalmazható lenne egy-egy ilyen személy 
pl. Porva–Borzavár–Zirc; valamint Csesznek–Bakonyszentkirály–Bakonyoszlop; Csetény–
Jásd–Szápár; Bakonynána–Olaszfalu–Eplény; Bakonybél–Pénzesgyőr–Lókút térségében. 
Természetesen ezek a társulások változhatnak. 

1.1.2 projekt: Közös turisztikai marketingstratégia és operatív program kidolgozása 
Egy térségi szintű marketing stratégia és operatív program elkészítésére van szükség. 
Szükségesnek véljük a térségi szintű turizmusfejlesztés marketingszemléletű újragondolását. 
Ennek kivitelezése során tulajdonképpen a térségi turisztikai termékfejlesztésre kell 
koncentrálni, a célcsoportok ismeretében a kiépítendő térségi turisztikai hálózatokra 
alapozva kell megkeresni azokat a hiányzó kínálati elemeket, amelyek a térségi termék 
egységességét akadályozzák. E terv kell, hogy ajánlatot tegyen az egyes látványosságok, 
települési turisztikai szerepkörök fejlesztésére, konszenzusos alapon. Elkészíttetéséért és a 
program végrehajtásáért a térségi turisztikai szervezet, valamint a települési turisztikai 
menedzserek a felelősek.  

1.2 intézkedés: Turisztikai közlekedésszervezés 

1.2.1 projekt: Csesznek – vasútállomás (Porva–Csesznek) – Porva összekötő út javítása 
A Porva–Csesznek nevű vasútállomás Magyarország talán egyik legszebb fekvésű 
vasútállomása. Két települést szolgál ki, de mindegyiktől több mint négy kilométer 
távolságra esik. Ennek ellenére a kiránduló forgalma nagy, mivel a Cuha-völgy kapuja. A 
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térség turizmusának, s a vasútvonal kihasználásának korlátja, hogy a vasútállomáshoz vezető 
erdei út rendkívül rossz állapotú. Felújításuk célszerű lenne olyan szintig, hogy kerékpárral, 
gyalogosan, valamint alkalomszerűen – engedély alapján – lovas kocsival járhatóvá váljon. 
Mindezeknek jelenleg egy két kilométeres szakasz szab gátat, az út többi része részben 
földút, részben aszfaltozott út, s burkolata megfelelő. A megjavított szakasz segítségével 
fejlődhet a kerékpáros turizmus, rendezvények alkalmával az érkező és induló vonatokhoz 
lovas kocsi járatokat szervezhetnének a rendezők. 

1.2.2 projekt: On-line kerékpárkölcsönző hálózat létrehozása 
A projekt egy olyan kerékpárkölcsönző hálózatot hoz létre, amely a térség szálláshelyein, 
vasútállomásain stb. helyez el kerékpárokat. E kerékpárokat azok vehetik igénybe, akik a 
térség turisztikai kártyájával rendelkeznek, tehát több napig tartózkodó vendégek. Így az 
eszközöket bérlő személyek azonosítása megoldódik, ami a vagyonvédelmet szolgálja. A 
kölcsönzés vállalkozói rendszerben üzemeltethető. Egy telephelyből áll, ahol a kerékpárok 
javítása, a szállító jármű (utánfutó) tárolása valósítható meg. A kerékpárok a partner 
kölcsönzési pontokon kerülnek elhelyezésre. A kölcsönzési pontok az Interneten keresztül 
kapcsolatban állnak a kerékpárkölcsönző vállalkozással. Így folyamatosan tudni lehet, hogy 
hol, hány darab kerékpár áll rendelkezésre, a vendégek számára ezek előre leköthetők, 
előjegyezhetők. Így a turista a reggeli induláskor a szálláshelyén, vagy később más, előre 
megrendelt helyen veheti át a kerékpárt, s adhatja le valamelyik másik kölcsönzőhelyen. Az 
informatikai infrastruktúra ráépíthető a térségi informatikai bázisra, s összekapcsolható az 
turisztikai információs rendszerrel. A három projekt kapcsolata azért is fontos, mert így a 
vendég a kerékpár leadásának helyszínén a visszajutáshoz menetrendi és egyéb 
információkat is kap. A kerékpárkölcsönzés kiegészíthető mikrobusz és kerékpár-szállító 
jármű (utánfutó) bérlésével is. Így pl. egy csoport kerékpárjai elszállíthatók egy bizonyos 
pontig, ahonnan kedvezőbb terepadottságokkal bonyolítható le a túra. 

Helyszín javaslat: a nyugati területek számára: Bakonybél/Pénzesgyőr; keleten: 
Csetény/Dudar központtal. 

1.2.3 Kisvasút helyreállítása Bakonybélben 
A hetvenes évekig létezett egy kisvasút, amely Franciavágás állomás Bakonybél között 
szállította az utasokat és a fát. Ennek a pályája ma már gyakorlatilag nem létezik, s nem is 
valószínűsíthető, hogy rendbehozatala reális terv lenne. Kisebb szakaszon azonban 
helyreállítható Bakonybél, s a létesítendő ökopark között, 2–3 kilométer hosszan. 
Megvalósításának és fenntartásának költségeit nagyban csökkentheti, egyben különleges 
jelleget is adhatna, ha nem gépi vontatásra, hanem lóvontatásra készülne el a pálya. 
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1.3 intézkedés: Közös kínálat megteremtése 

1.3.1 projekt: Magas-Bakony turisztikai kártya beindítása 
A projekt egy, a diákigazolványhoz hasonló chipes kártyarendszer létrehozását célozza. Ezek 
a kártyák a hamisítás nehézségén túl számos elektronikus információ hordozását is lehetővé 
tennék. A látványosságokhoz telepített kártyaolvasó POS terminálok révén a kártyával 
fizetni is lehetne a belépésért, szolgáltatásokért (a chip tárolja a virtuális pénzt, amely esetleg 
egyes kiemelt – kártya értékesítő-helyeken újra feltölthető lenne). Így megoldható, hogy a 
különböző tartózkodási időt igénybevevő vendégek különböző szintű kedvezményekben 
részesüljenek a térség szolgáltatásainak igénybevétele esetén, a visszatérő vendégek pedig 
további preferenciákat élvezhetnek. De ezen túl is számos szolgáltatás lehetséges. Az on-line 
turisztikai információs rendszer használata esetén e-mailt küldhet a vendég, kerékpárt 
bérelhetnek, illetve foglalhatnak le stb. 

Előnye chipes megoldásnak, hogy itt elektronikusan tárolható az érvényesség is, így több 
évre előre gyártható kártya, ill. a visszatérő vendég kártyája újra érvényessé tehető. Ami a 
kereskedelmi szolgáltatók bekapcsolását illeti, ez a kártyás-POS terminálos rendszer 
kecsegtet leginkább hosszútávon az üzleti alapon történő, önfinanszírozó működtetés 
lehetőségével. 

További előny, hogy a térségi fejlesztő szervezet kész információkat kap a turisták 
mozgásáról, költéséről stb., ami a további fejlesztések információ-hátterét biztosítja. 

1.3.2 projekt: Ajánlott túraútvonalak kidolgozása, térképes megjelenítése 
A projekt célja, hogy közérthető formában olyan gyalogos, kerékpáros, lovas és 
autós/motoros túraútvonalakat határozzon meg a térségben, amelyek az ide érkező látogatók 
és turisták számára egy-egy fél vagy egész napos, önállóan végrehajtható programot 
kínálnak. Általános cél, hogy a kínálat ilyen formában rendszerezett és kézbe adott „a la 
carte” menüje az átutazókat egész napos vagy a későbbiekben többnapos tartózkodásra 
csábítsa, a tartózkodó turistáknak pedig a tartalmas időtöltés élményét adja meg. Az emberek 
többségének nincs információja a lehetséges túra célpontokról, a kisebb látványosságok 
elvesznek számukra még akkor is, ha erre pl. egy útikönyv próbálja felhívni a figyelmet. A 
javasolt prospektus típus mintegy kézen fogja a turistát, s a nagyobb látványosságok közötti 
útján a kisebbek mellett is megállítja, ezzel a felfedezés, a teljesség érzését adja. Erre egy 
hagyományos invitatív, ill. felsoroló prospektus nem képes. Ezeket az útvonalakat térképes 
leporellók formájában, valamint az Interneten tesszük közzé. A leporellók hozzáférhetővé 
válnának elsősorban a térség „kapujában”, a zirci Tourinform irodában és a látogatók által 
felkeresett kiállítóhelyeken, valamint a szálláshelyeken. Valamennyi prospektus tartalmaz 
egy térképet a túra útvonalának és állomásainak bejelölésével, az útvonal rövid leírását, 
távját, időszükségletét (akár résztávonként is), a lehetséges kiinduló és célállomásokat, az 
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útközben érinthető információs és egyéb pontokat, tömegközlekedési lehetőségeket stb. Így a 
vendég szabadon választhat, hogy a teljes túrát vagy csak egy-egy részét járja-e be, s 
biztosítva van számára a fél napostól akár az egy hétig terjedő időtöltés lehetősége. A 
túraútvonalak kidolgozását szakemberek (múzeumok, Nemzeti Park, programszervezők, 
Természetbarát Szövetség) végeznék, akik ismerik a térséget. A technikai megvalósítást 
térképész-designer vállalkozás vállalhatja. 

Fontos eleme a projektnek, hogy az útvonalak nem csupán papír alapon jelennek meg, 
hanem digitális formában is. Így térségi turisztikai információs rendszer tartalmi elemét 
képezik. Ezt bárki megtekintheti a világháló segítségével, de a térségi kártyával rendelkező 
vendég a telepített terminálokról térképvázlat formájában ki is nyomtathatja, teljesítésükért 
ajándékpontokat, WEB-kamerás e-mail küldési lehetőséget, e-mailben, SMS-ben, MMS-ben 
további információkat kaphat. 

1.3.3 projekt: On-line turisztikai információs rendszer üzemeltetése 
A szolgáltatás a kiépítendő térségi informatikai bázisra épül. 

A projekt keretében egy olyan turisztikai információs bázis kerülne felállításra, amely a 
térségben tartózkodó vendéget segíti a tájékozódásban, információszerzésben, útjának 
megszervezésében, időjárás-jelentés, a szállásadók szobafoglaltságának megtekintésében stb. 
Másik oldalról opcionálisan lehetőséget nyújt térségi szintű vállalkozói szolgáltatások on-
line rendszerben való működtetésére, mint pl. a kerékpárkölcsönzés projekt esetében, de 
ezek listája tovább bővíthető. A rendszerhez kapcsolódhat a helyi mobilitási központ 
menetrendi információkkal a menetrendszerű és az eseti közlekedési lehetőségekről, 
átszállásokról. A rendszer lehetőséget teremthet a jegyrendelésre és a szobafoglalásra is. A 
bázis egy része az Interneten szabadon hozzáférhetővé válik, ami az utazási döntés fázisában 
segíti a potenciális vendéget a programja előzetes eltervezésében és megszervezésében, míg 
bizonyos részei a szálláshellyel rendelkezők számára lesz elérhető. A projekt keretében cél 
az, hogy a térség valamennyi településén az oda érkezők számára elérhető legyen egy ilyen 
információs pont, legalább nappali időszakban, hétvégén is. Így a hálózat pontjainak 
elhelyezése történhet pl. éttermekben, vasútállomáson, stb.), ahol a felügyelet és a 
berendezés biztonsága megoldható. Az információs pontok elhelyezkedésére egységes táblák 
hívják fel a figyelmet. A pontok nem szakszerű felügyeletét elláthatja egy részmunkaidős 
személy, aki ezért juttatást kap. Ő a turisztikai vagy térségi fejlesztő kht. alkalmazásában 
állhat, s a településen információt is adhat (egy képzés után) a vendégek számára. A rendszer 
hibájának észlelése esetén értesíti a karbantartásra szerződött céget.  

A turista megérkezik egy településre, odamegy az információs terminálhoz, kiválaszt egy 
túraútvonalat, kinyomtatja az útvonal térképvázlatát. A térképpel bejárja az útvonalat, 
aminek végén egy újabb terminálba behelyezve a kártyát a régi bélyegezős szisztémához 
hasonlóan (ajándékokra beváltható) pontokat gyűjthet a túra alapján. Esetleg egy 
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webkamerával fényképet küldhet e-mailben magáról valamelyik látványosság tövében. A 
terminálok telefonvonalon v. GSM technológiával kapcsolódhatnak a központi szerverhez, 
így a látogatás végén a szerver esetleg küldhet egy e-mailt a kirándulónak rövid 
információkkal, fényképekkel minden olyan látványosságról, amelyet kártyája használatával 
végiglátogatott stb. 

Ahol nincs biztonságos elhelyezési lehetőség, ott kihelyezett terminálokon valósítható meg a 
hozzáférés az információszolgáltatásokhoz. Ezek az oszlopszerű, érintő v. acélképernyős 
terminálok egy PC árát jelentősen meghaladják. Előnyük, hogy nagyobb az 
üzembiztosságuk, kevesebb felügyeletet igényelnek, többé-kevésbé vandálbiztosak. Létezik 
kültéri és beltéri változatuk is, opcióként felszerelhetőek nyomtatóval, chipkártya olvasóval, 
webkamerával stb. Egyszerű kezelhetőségük miatt a számítástechnikában járatlanok is tudják 
kezelni őket. Hátrányuk, hogy tartós, vandálbiztos billentyűzetük, jellemzően álló 
használatot feltételező kialakításuk, felhasználó által hozzáférhető billentyűzeten kívüli input 
eszközeik hiánya miatt komplex feladatok megvalósítására kevésbé alkalmasak. 

A kihelyezett terminálok, teleházi, önkormányzati gépek az interaktív rendszer 
elképzeléséhez igazodva Internet hozzáférést igényelnek. Mivel a szélessávú megoldások 
terjedése még korlátozott a célterületen, a kapcsolódás elsősorban modemmel történhet 
vezetékes v. GSM-GPRS technológiával. Egy sűrűbben használt terminál modemes 
kapcsolata rendkívüli költségekkel járhat. Ennek kiküszöbölésére elképzelhető lenne egy 
olyan rendszer fejlesztése, amelyben a megjelenített portáloldal nagy része, a grafikus 
elemek, fotók, statikus tartalom a terminál számítógépen helyezkedik el, és egy külön 
telepített program gondoskodik arról, hogy időszakonként (pl. napi 5 alkalommal 4–5 percre 
csatlakozva) töltse le magának az aktuális adatokat, időjárásjelentést, híreket stb. a központi 
szerverről. Így a felmerülő költségek korlátok közé szoríthatóak. Ugyanakkor pl. a 
felhasználói e-mailek küldése, más weboldalak böngészése nem lesz lehetséges. 

A vállalkozások, szálláshelyek értelemszerűen saját eszközeikkel igénybe tudják venni a 
rendszert, s vendégeiknek ezzel egy új szolgáltatást nyújthatnak. Így a projekt minimálisan 
megvalósítható csak az eszközzel rendelkező vállalkozások irányába, maximális 
megvalósítás esetén a településenkénti pontok rendszere is kiépül. 

A projekt későbbi továbbfejlesztésére lehetőség van, mivel a telepített terminálok egy része a 
térségi e-közigazgatás kiépülése esetén e tekintetben közösségi pontokká is válhatnak, ahol 
más formában ez nem oldható meg. 

1.3.4 projekt: A vasút kihasználása turisztikai célokra 
A térség vasútja jelentős turisztikai potenciált hordoz. Tájképi szépségeit összekapcsolva a 
térség turisztikai programjaival, keresett turisztikai termék szervezhető. A MÁV Nosztalgia 
Kft.-vel történő egyeztetés alapján túra szervezhető Budapestről, Győrből vagy 
Veszprémből/Balatonról. A nosztalgia vonat kapcsolódhat valamelyik térségi 
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rendezvényhez, pl. a Cseszneken a várjátékokhoz. Ekkor azonban szükséges megszervezni a 
látogatók szállítását (pl. lovas kocsival), s a meleg étkezést is. Alacsonyabb költséggel 
megszervezhető a projekt, ha a programok idején a menetrend szerinti vonatokhoz 
szerveződnek lovas kocsi járatok. 

1.3.5 projekt: Kilátó helyreállítása a Zörög-tetőn 
A projekt keretében egy korábban már létezett kilátó a Rómer Flóris kilátó kerülne 
helyreállításra. A korábbi méreteknél magasabbra kell építeni, mivel időközben a környező 
fák is megnőttek. A projekt az északi térség gyalogos turizmusát „húzná szét” egy kissé a 
Cuha-völgyből, mivel egy megfelelő közbenső célpontot jelentene Vinye, illetve Porva és 
Bakonyszentkirály/Csesznek között. Így ismét jártabbá válna az ún. Rómer Flóris út (kelet–
nyugati irány), s több turista keresné fel ebből az irányból A projekt kb. 10 millió forintos 
költsége pályázati forrásokból fedezhető, feltehetően erdészeti pénzek is rendelkezésre 
állnak. 

1.3.6 projekt: A Bakonyi Természettudományi Múzeum elhelyezése 
Zirc és térség egyik fő nevezetessége a bakonyi Természettudományi Múzeum. A Múzeum a 
Ciszterci Rend épületében kap helyet. A korábban állami tulajdonú épület az egyházi 
ingatlanok visszajuttatása során eredeti tulajdonosához került vissza. Ezért a Múzeum 
elhelyezése időszerűvé vált. A törvény értelmében a költözés határideje 2006. Eddig az 
időpontig szükséges megoldani az elhelyezést, különben a térség elveszítheti az egyik fontos 
vonzerejét. A kiállítótér szükséglete 1700m2 terület, valamint a kiszolgáló helyiségek és 
raktárak. A projekt keretében megoldást kell találni erre a problémára. 

1.4 intézkedés: A hagyományos gazdasági ágak turisztikai kínálatának 
erősítése  

1.4.1 projekt: A térségi termékek forgalmazásának megszervezése 
A térség hagyományos termékei jellegzetesek, a turizmus számára vonzerőt jelentenek, s 
helyi identitást is erősítik. A projekt a hagyományos kézműipari termékeknek, a bio 
módszerekkel termelt térségi mezőgazdasági termékeknek biztosít árusítási lehetőséget, de 
mellette más, híres helyi terméket is befogadhat, pl. kakópor. Elárusítóhelyek létesíthetők a 
legnagyobb turista forgalommal bíró helyeken, Zircen, Bakonybélben, Cseszneken. A térségi 
biotermékek a helyi éttermek választékát is bővíthetik (pl. bio marhahús feldolgozása). 
Mivel a biotermékek előállításához még nagyon szűk a kapacitás a térségben, kezdetben 
térségen kívüli termékek árusítása is ajánlatos. Ez egyben ösztönzést is jelenthet a helyi 
biotermelés elindításához. Az árusítás összekapcsolható egy térségi védjegy megalkotásával. 
Ez a védjegy egy, a térségi származást, és a térség által elismert minőséget biztosító 
elismervény. A térség szakembereiből álló grémium dolgozza ki ennek a 
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kritériumrendszerét, s ítéli oda az egyes termékeknek, illetve előállítóknak a védjegy 
viselésének jogát. 

1.4.2 projekt: Az ökoturisztika humán oldalának megteremtése 
A térség adottságainak jobb kihasználása, a turisztikai termék fejlesztése érdekében az 
ökoturisztikai szemlélet erősítésére szükség van a térségben. Az ökoturizmust az egyéb 
turisztikai ágak szemléleti változataként értékeljük, amely során a hagyományos turisztikai 
ágazatok környezeti szempontból kíméletes fenntartható fejlesztése, és a térség ökológiai 
értékeinek a turisztikai termékbe és imázsba történő beépítése zajlik. Ezzel a   turizmus a 
térség gazdaságában magasabb értéket állít elő stabilan, s a természeti környezetet is 
megóvja, adott esetben az állapotát javítja a tevékenységével. Így elmondható, hogy az 
ökoturizmus a szolgáltató részéről jelentős többlet ismeretet követel meg. Az ökutirsztika 
fejlesztése tehát elsősorban a képzésen keresztül valósítható meg. A képzés és a szemlélet 
kialakítása nélkül a beruházások nem szolgálhatják a megfelelő célt. Helyszínek: Bakonybél, 
Csetény 

1.4.3 projekt: Falumúzeum kialakítása Jásdon 
A projekt keretében egy bakonyi parasztház egy részének múzeummá történő átalakítása 
valósul meg. A parasztház a jásdi önkormányzat tulajdonát képezi, s többcélú hasznosítása 
várható a felújítás után. A térség keleti része természeti látnivalókban gazdag (Gaja-patak 
völgye, Római-fürdő), találhatók kulturális emlékek (Tési szélmalom – a térségen kívül), de 
ezek kiegészítése szükséges. Itt bemutathatóvá válnak a térség hagyományos 
gazdálkodásának eszközei. 

1.4.4 projekt: Mészégető helyreállítása Porván 
Porva határában egykori mészégető kemence helyreállítása. 
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2 prioritás: A térségen belüli foglalkoztatási szint 
növelése 

2.1 intézkedés: Közös tőkevonzó marketing alkalmazása 

2.1.1 projekt: A térséget bemutató társadalmi-gazdasági elemzés kiadása könyv formában 
A térség jelenlegi helyzetét bemutató, tudományos igényű kiadvány elkészítése, könyv 
formában. A kiadvány elemzi a térség demográfiai, földrajzi, gazdasági-társadalmi stb. 
helyzetét, problémáit, előnyeit. Célja, hogy valós, alapos képet rajzoljon a térségről, 
amelyből a befektetők számára a valós térségi potenciál derül ki, ami hosszabb távú 
együttműködést alapozhat meg, mint egy színes reklám. Másrészt egy tudományos értékű 
feldolgozás a térség lakosai számára is informatív lehet, így a helyi és térségi identitást is 
erősítheti. A könyv alapját képezik a térségben zajlott kutatások, amelyek jelen program, 
illetve Zirc stratégiai programja előkészítését szolgálták. 

2.1.2 projekt: Telephely-, vállalkozás-, termék- és projekt kataszter készítése  
Az elkészítendő kataszter a térségben fellelhető telephelyeket, vállalkozásokat, előállított 
termékeket, valamint a vállalkozók, önkormányzatok és civil szervezetek által tervezett 
projekteket foglalná egységes, bővíthető és visszakereshető adatbázisba.  Mindezeket a 
TEAOR besorolások alapján. Az adatbázis bizonyos részei az Interneten hozzáférhetőek 
lesznek (az érintettek engedélyével). Más tartalmak térítés ellenében adatszolgáltatásként 
adhatók ki a kataszterhez csatlakozók számára. 

2.1.3 projekt: Térségi gazdasági informatikai portál létrehozása 
A projekt keretében egy térségi szintű gazdasági oldal kerül megvalósításra. Ez az oldal 
információt szolgáltat a térség gazdasági jellemzőiről, a szabad kapacitásokról 
(infrastrukturális, humán stb.), s a térségben a vállalkozók, civil szervezetek és 
önkormányzatok által tervezett, befektetőkre váró projektekről. Információt szolgáltat a 
térség vállalkozói számára az aktuális pályázatokról, hirdetményekről is. A projekt 
összekapcsolható a tervezett turisztikai információs projekttel és az e-közigazgatás 
projektjével is. A létrehozandó felület célja azonban ezektől eltérő, kezelője a létrejövő 
komplex kistérség szervezete. 

Ha a portálfelület Webes rendszerében lehetséges az adatok frissítése is, akkor minden olyan 
partner, aki Internetkapcsolattal, személyi számítógéppel rendelkezik további beruházás 
nélkül csatlakozhat a rendszerbe. Ugyanígy a felhasználók hozzáférnek az adatokhoz 
otthonról, teleházakból, stb. is. Ha egy kiemelt partner nem rendelkezik megfelelő 
számítógéppel akkor kb 300000 Ft-ból korszerű, a bekapcsolódásra alkalmas gépet 
szerezhet, speciális célszoftverekre nincs szüksége. Természetesen minden 
adatszolgáltatónak időszakos v. folyamatos Internet hozzáféréssel kell rendelkeznie. Az 
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adatfeltöltés a legtöbb esetben felhasználói ismeretekkel megoldható, további alkalmazott 
felvétele nem szükséges. 

2.1.4 projekt: A térségi helyiadó-politika összehangolása 
A térségben az önkormányzatok különböző mértékű és különböző kedvezményekkel 
csökkentett helyi adókat vetnek ki. Az iparűzési és ingatlanadó a vállalkozások 
megtelepedését nagymértékben befolyásolja, így a térségi szintű vállalkozásösztönzés egyik 
kiemelt eszköze lehet. A megtelepülő és fejlődő vállalkozások nem csupán egy 
önkormányzat területén éreztetik hatásukat, ezért a programunknak megfelelő 
elhelyezkedésük érdekében célszerű lenne, ha a részt vevő önkormányzatok egységes elvek 
alapján alakítanák ki a helyi adók mértékét és a kedvezményeket. További lehetőség, hogy 
az iparűzési adó, valamint az ingatlanra kivetett adó gazdasági szervezetek által fizetett 
részének egy hányada közös alapot képezzen, amit a térség a gazdasági fejlesztés céljaira 
forgatna vissza, pl. pályázati önrészként ajánlaná fel a gazdasági jellegű projektek esetében. 
Másrészt hasonló közös alap képezhető az idegenforgalmi adó egy hányadából is, aminek 
felhasználása a térségi turisztikai tanács, illetve a turisztikai menedzsment szervezet 
felelőssége lenne. 

2.2 intézkedés: A civil szféra foglalkoztatási szerepének növelése 

2.2.1 projekt: Idősgondozás, családgondozás térségi hálózatának kialakítása 
Térségi vagy több településre kiterjedő idősgondozó és családgondozó hálózat. A 
részmunkaidős alkalmazottak keresik fel az időseket/családokat naponta, illetve igény 
szerinti időközönként beszélgetnek velük, intézik az ügyeiket. Mindezt egy civil szervezet, 
kht. formában üzemeltetné. Az alkalmazottak főleg a térségben élő emberek, akik családjuk 
miatt nem tudják vállalni a távoli ingázást, s a teljes munkaidőt. A kht. az önkormányzatok 
válláról venné le a terhet. A szervezet a hátrányos helyzetű fiatalok karrierépítés jellegű 
képzését is felvállalja, majd a képzettek egy részének inkubált munkahelyet biztosít 
részmunkaidőben, ahol munkahelyi tapasztalatot szerezhetnek. 

Javasolt központ: Csetény, Kastély, a kialakítandó idősek otthonára építve. 

2.2.2 projekt: Vállalkozói alapú idősgondozó ház létesítése Bakonynánán 
Az önkormányzat tervei között szerepel egy kb. 150 főre méretezett idősgondozó ház 
felépítése. A ház elsősorban piaci alapon nyújtaná szolgáltatásait. Ennek megvalósítása 
vállalkozói tőkével, valamint pályázati forrásokkal lehetséges. A ház zöldmezős 
beruházással, új, kétszintes épület kialakításával jár. A településen és a közvetlen térségben 
egy ekkora intézmény jelentős foglalkoztató erővel bír. 
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2.3 intézkedés: Humánerőforrás-fejlesztés 

2.3.1 projekt: A térségi igényeknek megfelelő szakképzés programok kidolgozása és 
beindítása 

A gazdaság humánerőforrás szükségletének biztosítása érdekében szükség van a helyi 
szakképzésben a térségi gazdaság elvárásainak megfelelő szakmák arányának növelésére. 
Elsősorban a faipari és idegenforgalmi szakmák képzése hiányzik. A projekt keretében olyan 
szakképzési programok kidolgozására kerül sor, amely a helyi gazdasági szereplők 
igényeinek megfelelő szakmákra képez ki fiatalokat. 

2.3.2 projekt: A térségi igényeket figyelembe vevő karriertervezési porgramok kidolgozása 
és bevezetése a hátrányos helyzetű fiatalok részére 

Az országos viszonyokat figyelembe véve nem kiemelkedő a hátrányos helyzetben lévők 
aránya a térségben, de ugyanakkor nem jelentenek elhanyagolható kisebbséget sem. A 
projekt elsősorban a hátrányos helyzetű fiatalokra koncentrál, akik a távolabbi, periférikus 
lehelyezkedésű településeken élnek, s kevés az esélyük használható szakma szerzésére és 
elhelyezkedésre. A programba beépíthetők olyan, a térség igényeit figyelembe vevő 
tudástartalmak, amelyek segítségével a programot abszolválók egy része a térségben 
megvalósítandó szervezeteknél részmunkaidős formában jövedelem lehetőséghez juthatnak, 
s az itt szerzett tapasztalatok alapján a későbbiekben teljes munkaidőt vállalhatnak egy 
cégnél vagy más szervezetnél. Így a fejlesztési programunk keretében felvázolt szervezetek 
(lsd. szociális kht., idegenforgalmi kht.) mintegy inkubátorként gondoskodhatnak a képzési 
projektből kilépők további sorsáról, arról, hogy őket a munka világába vezessék. A térségben 
megtelepülő gazdasági szervezetek őket már mint munkavégzési tapasztalattal rendelkező 
munkavállalókat alkalmazhatják. 

2.4 intézkedés: Iparterület rehabilitációja és/vagy kialakítása 

2.4.1 projekt: Dudar–Csetény térségi vállalkozói övezet létrehozása 
Dudar és Csetény területén több, nem hasznosított ipari terület, illetve ingatlan található. 
Ezek rehabilitációja szükséges. E rehabilitáció térségi eszköze lehet egy „térségi vállalkozási 
övezet” létrehozása. A kialakított térségi adópolitika része lehet, hogy a térség támogatja 
ezeket az önkormányzatokat abban, hogy adómentességgel, területvásárlással csábítsák a 
térségbe a vállalkozások meghatározott körét (tehát foglalkoztatási szint, környezetvédelmi 
feltételek), illetve ösztönözzék a meglévő vállalkozások munkahely teremtését. Ezek a 
kedvezmények ellensúlyozhatnák a rossz megközelíthetőségből fakadó hátrányokat. 

2.4.2 projekt: A Zirci Ipari Park fejlesztése 
A projekt a Zirci Ipari Park szolgáltatásainak javítását célozza a befektetők vonzása 
érdekében. Terület elnyerte az „ipari park” címet, azonban számos szolgáltatás hiányzik 
ahhoz, hogy teljes körű szolgáltatást nyújtson a befektetők számára. Jelenleg a területen 
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található betelepült vállalkozások mellett még jelentős kihasználatlan kapacitások találhatók. 
E projekt keretében az ipari park pályázat keretében vállalt, tervezett új szolgáltatások 
valósulnak meg.  

2.4.3 projekt: Olaszfaluban logisztikai terület kialakítása 
Olaszfaluban, a megépülő hűtőház melletti szabadon maradt terület tölthet be ilyen funkciót. 
Földrajzi elhelyezkedése nagyon jó, közel van a 82. sz. út. Így könnyen megoldható innen 
valamely cég számára pl. Veszprém ellátása. A projekt zöldmezős jellegű, feltétele az 
Olaszfalut a 82. sz. főúttal összekötő új út kialakítása. 
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3 prioritás: A térségi szintű infrastruktúra-hálózatok 
kiegészítése 

3.1 intézkedés: Zirc központi szerepkörének erősítése 

3.1.1 A Zirc város stratégiai programjának megvalósítása 

3.2 intézkedés: A közúthálózat hiányzó elemeinek kiegészítése 

3.2.1 projekt: Közös lobby a zirci elkerülő útért 
A zirci elkerülő út építése nem térségi kompetencia. Jelentősége nem csupán Zirc város 
forgalmának csökkentésében áll, hanem a térség keleti és északi felének megközelíthetőségét 
javítja nagymértékben. A keleti térség gazdasági területei így jóval könnyebben 
megközelíthetőek lesznek Veszprém, illetve a 8. sz. főközlekedési út irányából, amelyek 
szinte a térség egészének jelentenek munkahelyet. Tehát a térség szinte egészének érdeke az 
elkerülő út megvalósulása. Az elkerülő építése szerepel a 15 éves közúthálózat-fejlesztési 
tervben. Az út hossza 5,3 km, a megvalósítás ütemezése 2007 és 2015 közötti időszakra 
tehető, ezen belül az építkezés valószínűleg 2008-ban kezdődik el és 2009-ben fejeződik be. 
Jelenleg az elkerülő szakasznak már engedélyezési terve van.  

E terv megvalósulása a lehető legrövidebb időn belül rendkívül fontos térségi érdek. A terv 
nem jelent garanciát az út megvalósulására, a közúthálózat-fejlesztésre fordítandó források 
ismeretében. Így a térségnek erős lobby tevékenységet kell folytatnia azért, hogy a szűkös 
forrásokból a terveknek megfelelően induljon el a kiviteli tervek készítése és a beruházás. A 
kiviteli tervek elkészítésének időszükséglete reálisan egy év, az engedélyeztetésé 
ugyanennyi, tehát a legközelebbi időpont, amikor a beruházás indulhat, valóban 2007–2008. 
A térségnek tehát erősen a döntéshozókra kell hatni, hogy a kiviteli tervezés 2005-ben 
induljon meg, mivel ez jelenthet garanciát arra, hogy az elkerülő az évtized végéig megépül. 

3.2.2 projekt: A településközi összekötő utak javítása, létesítése 
A projekt célja, hogy a térség egységes közúthálózatának még hiányzó elemeit pótolja, ezzel 
hozzájáruljon a térség forgalmi egységének kialakításához. Ezek az utak nem szerepelnek a 
(Jásd–Peremi-akna–Dudar út kivételével) 15 éves országos közúthálózat-fejlesztési 
programban vagy a megyei területrendezési tervben, így csak az önkormányzatok 
összefogásával, egyéb pályázati források bevonásával építhetők meg részben, vagy 
egészében. A projekt összköltsége 2,2 milliárd forint. 

A projekt az alábbi elemekre vonatkozik: 1) Lókút–Eplény; 2) Olaszfalu–82. sz. út; 3) 
Olaszfalu–Bakonynána, 4) Jásd–Peremi-akna–Dudar, 5) Porva–Fenyőfő. 



A Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége társadalmi-gazdasági operatív fejlesztési programja 

© MTA RKK NYUTI 2004 

99

3.3 intézkedés: A tömegközlekedés elérhetőségének javítása 

3.3.1 projekt: Zircen tömegközlekedési terminál fejlesztése 
A tömegközlekedési terminál Zirc város terveiben régóta szereplő projekt. Ennek során az 
autóbusz-pályaudvar kikerül a vasútállomás mellé, a MÁV által biztosított területre. Így a 
tömegközlekedési eszközök közvetlen átszállási kapcsolata biztosított. A belvárosban 
autóbusz megálló marad, azonban a parkoló autóbuszok nem rontják tovább a belváros 
képét. Az új tömegközlekedési terminál lehetőséget nyújt a térség tömegközlekedés 
szervezésének újszerű átdolgozására. 

3.3.2 projekt: Mobilitási központ létesítése 
A mobilitási központ egy igényvezérelt tömegközlekedési szervező intézmény. Célja, hogy a 
térségben lakó, illetve turistaként vagy más célból itt tartózkodó népesség számára a lehető 
legrugalmasabb formában biztosítsa a tömegközlekedés igénybevételét, illetve a saját autó 
alkalmazása nélküli eljutást. A mobilitási központ egységes rendszerbe vonja a 
tömegközlekedés elemeit, azokat kiegészíti iránytaxi, önkormányzati busz stb. 
igénybevételével. Az utas telefonon vagy sms-ben megadja a kiindulási állomást és az elérni 
kívánt célállomást, az utazás idejét, s központ egy menetrenddel válaszol, amiben a 
különböző közlekedési módok összekombinálásával mutatja be az utazás lehetőségét. A 
projekt több szinten valósítható meg. Először csupán információs irodaként, amely utazási 
tanácsokat ad. Később a központ egy önálló porjekttel bekapcsolódik a térség 
közlekedésszervezésébe, a menetrendek összeállításába, összehangolásába. Egy újabb 
fázisban a jegyelővétel is biztosítható. 

A projekt az informatikai szolgáltatások révén összekapcsolódik a térségi informatkiai 
központtal, a turisztikai információs rendszerrel. 

3.4 intézkedés: A kulturális intézmények fejlesztése 

3.4.1 projekt: Zirc művelődési ház átalakítása komplex kulturális intézménnyé 
Zirc központjában álló művelődési ház ma már felújításra szorul, funkcióinak bővítése 
térségi fontossággal bír. Ennek kialakítása emeletráépítéssel, teljes belső felújítással 
képzelhető el. Helyet kapna benne új közösségi terem, számítógépes terem, klubszobák. A 
projekt költsége kb. 500 millió Ft. 

3.4.2 projekt: Csetényben a Kastély kulturális szerepkörének fejlesztése 
A kastély felújítása nagyrészt elkészült. Az egyik szárny belső részének fejlesztése még 
várat magára. A kialakított szárnyban a közösségi terek alkalmasak rendezvények 
szervezésére. Az elegáns környezet alkalmassá teszi az épületet arra, hogy komoly zenei, s 
más, színvonalas kulturális programok számára helyet biztosítson. Ez erősíthetné a térség, 
különösen a keleti rész turisztikai kínálatát is, a helyi lakosság ellátása mellett. Ehhez 
szükséges a felújítás befejezése.  
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3.5 intézkedés: A térségi szintű közszolgáltatások fejlesztése 

3.5.1 projekt: A térségi szintű informatikai bázis, az e-közigazgatás megteremtése 
A fejlesztési program egyik kulcsprojektje. A térség egységes gazdasági-társadalmi 
fejlesztéséhez, a 21. századi térségi versenyképességhez szükséges infrastrukturális 
fejlesztés. A projekt keretében egy térségi informatikai bázis valósul meg, amely kiszolgálja 
az e-közigazgatás szükségleteit. A Portál működéséhez az eszközök és a tartalom együttes 
rendelkezésre állása szükséges. Ahhoz azonban, hogy ne akadjon el a rendszer működése, a 
tartalomszolgáltatást és az üzemben tartást szét kell választani egymástól független (és eltérő 
szaktudást igénylő) munkakörökre. A létesítendő informatikai bázis biztosítja az e-
közigazgatás kiépítését, ami a térségi szintű  hivatali feladatokat teszi elérhetővé a lakosok 
számára lakóhelyükön, saját terminálokon, illetve közösségi terminálokon keresztül. Ezen 
kívül infrastrukturális alapot biztosít egy többcélú gazdasági portál fejlesztéséhez, valamint a 
térség turisztikai információs hálózatának kifejlesztéséhez. Mindezeken túl konkrét 
vállalkozási lehetőségeket is nyújt. 

A projekt lehetséges megvalósítási irányai: 

a) Egyszerű statikus weblap (időszakosan frissített információk, mint a már működő 
települési honlapok). Ennek a megoldásnak a hátránya, hogy karbantartani, az adatokat 
frissíteni csak olyan szakember tudja, aki valamelyest gyakorlott a HTML és más Webes 
technológiák használatában. Interaktív szolgáltatások nyújtására, az időszakosnál 
gyakrabban frissülő tartalom megjelenítésére ez a megoldás nem alkalmas. Továbbá nem 
szolgálja ki bevezetőben említett többi projektet. Ezért javasolt a b) megoldás. 

b) A projekt céljait jobban szolgálja egy olyan felület, amelyen az egyes információk 
időszakosan automatikusan frissülnek, amely képes a megjelenített információk között 
keresés bonyolítására, az avult információk archiválására stb. Ez a megoldás 
adatbázisszerveren alapul. Lehetővé teszi, hogy szintén egyszerű böngészőprogramból kezelt 
űrlapok segítségével informatikai szaktudással nem, csak felhasználói ismeretekkel 
rendelkezők is felvigyenek adatokat a rendszerbe. Ezzel a megoldással hatékony 
csoportmunkát lehet végezni a helyi és távoli szereplők bevonásával, személyre szabott 
információkat szolgáltatni, stb. továbbá biztosítható, hogy a tartalomszerkesztés elváljon a 
műszaki teendőktől. A fejlesztési költség jelentősen több mint az a) pontban, viszont 
alkalmas arra, hogy a vázolt gazdasági és más típusú felhasználáshoz alapot adjon. A 
pályázati támogatási feltételeknek is inkább ez utóbbi, komplex megoldás felel meg. 

3.5.2 projekt: Mentőállomás fejlesztése Zircen 
A térség rendelkezik mentőállomással, azonban itt csak szállítási tevékenység található. 
Fontos lenne ennek bővítése, hogy a térség valamennyi települése elérhető legyen10–20 
percen belül. Ehhez legalább egy esetkocsi, illetve annak személyzete (több műszakban) 
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szükséges, ami 15 főt, mentőtiszteket, orvosokat, kiszolgáló személyzetet jelent. Ennek 
megvalósítása nagymértékben járulna hozzá a térség biztonságához, az itt élők 
életminőségéhez. 

3.5.3 projekt: Tűzoltóság telepítése 
A térségben több helyütt is található önkéntes tűzoltó egylet. Mindenképpen szükséges lenne 
azonban a tűzoltóság intézményi fejlesztése. Ezt indokolja, hogy több helyütt találunk olyan 
tevékenységet, amely az átlagnál tűzveszélyesebb (faipar). Javasoljuk, hogy a térségben egy 
tűzoltólaktanya létesüljön Dudaron, s egy magasan fejlett önkéntes szertár Pénzesgyőrön. 

3.5.4 projekt: Rendőrkapitányság kialakítása 
A zirci rendőrőrs fejlesztése időszerű. Az ellátandó népesség és terület indokolná, hogy 
magasabb szintű rendőrségi intézmény létesüljön a térség központjában. Az átmenő 
forgalom, a turizmus növekedése mindenképpen növeli a biztonság iránti igényt.  

3.5.5 projekt: Iskolai szakmai társulás létrehozása 
A térségben több helyütt léteznek iskolafenntartó társulások. Ezek munkájának 
kiegészítésként lehet meghatározni térségi szintű feladatköröket. Ezek közé tartoznak: a 
közoktatási tervek összehangolása; javaslat készítése az indítandó osztályok számára, 
létszámára, demográfiai előrebecslés végzése. Biztosít utazó tanácsadó szakembert a 
logopédiai, gyógypedagógiai stb. feladatok ellátására. 
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4 prioritás: A hagyományos és új gazdasági ágazatok 
hozzáadott értékének növelése 

4.1 intézkedés: A hagyományos ágazatok versenyképességének növelése 

4.1.1 projekt: Biotermesztő mintagazdaság létrehozása 
A térségben a mezőgazdasági termelés egyik kitörési pontja lehet a biotermesztés 
meghonosítása, s a tapasztalatok átadása. Ennek egyik lehetséges útja, egy biotermesztő 
mintagazdaság létrehozása. Ennek feladata, hogy a termelő tevékenységének tapasztalatait a 
térség termelői között terjessze, ötleteket, megvalósítási lehetőségeket mutasson be. A 
termőhelyi adottságokat, a hagyományokat is figyelembe véve erre legalkalmasabbnak 
Dudar és térsége bizonyulna. Tevékenység: gyümölcs és zöldségtermesztés, gyógynövények 
termesztése. 

4.1.2 projekt: Hagyományos állatfajták tenyésztésének támogatása 
Mezőgazdasághoz kapcsolódó projekt a hagyományos állatfajták és/vagy hagyományos 
szemléletű állattartás elterjesztése. (mangalica sertés, szürkemarha, kecske). A bio jellegű 
húsok piaca javul, a térség környezetminőségi imázsa mindenképpen a termék javára 
szolgálna. Másrészt olyan területek is hasznosíthatók ezáltal, ahol a biotermesztés más ágai 
nem jövedelmezőek. 

Ajánlott helyszínek: Bakonybél és térsége, Dudar, Olaszfalu, Csesznek, Bakonyszentkirály 

4.1.3 projekt: Hűtőház építése 
Zöldség-gyümölcs profilú hűtőház Olaszfalu határában. Zöldmezős beruházás, jelentős 
infrastrukturális beruházással. A Termelő és Értékesítő Szövetkezet beruházásaként készül 
el. E szövetkezet a térség számos termelőjét tömöríti, így mindenképpen a beruházás térségi 
jelentőséggel bír. 

4.1.4 projekt: Inkubátorház létesítése Dudaron 
A projekt a dudari bányaterület hasznosításának elősegítésére irányul. A terület Duszén Kft. 
tulajdona (8 ha), de kapcsolódnak hozzá önkormányzati és magántulajdonú területek is. A 
szükséges infrastruktúra kiépítése megtörtént. A projekt keretében a területen álló, 2500 m2 
területű, egykori fürdőépület inkubátor házzá való átalakítása történik meg. A háromszintes 
épületben már találhatók kisvállalkozások, e funkció továbbfejlesztése után 6–7 vállalkozás 
elhelyezésére lesz alkalmas, amelyek foglalkoztató kapacitása 100–150 főig terjed. A projekt 
költsége 15–20 millió forint, amely vállalkozói tőkéből, pályázati forrásból valósítható meg. 
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4.2 intézkedés: Környezetbarát, új, innovatív technológiát alkalmazó 
tevékenységek támogatása 

4.2.1 projekt: Térségi környezetvédelmi stratégia kidolgozása 
A térség számára készüljön egy környezetvédelmi stratégia, amely a térség hosszú távú 
környezetpolitikai céljait és eszközeit tisztázza, egységesíti. A stratégia kiterjed a különböző 
kívánatos és nem kívánatos fejlesztési irányokra úgy a gazdaság, mint a településrendezés 
területén. A stratégia alapot szolgáltat az önkormányzatok számára ahhoz, hogy egységes 
rendeleteket dolgozzanak ki a környezet elemeinek védelmében, valamint segíti a települési 
és térségi szintű területrendezési tervezést is. Hatást fejt ki a gazdasági fejlesztésekre is. 

4.2.2 projekt: Szélerőmű létesítése 
A térség délkeleti, alacsony mezőgazdasági értékű területeket a megfelelő szélviszonyok 
alkalmassá teszik egy szélerőmű létesítésére. A projekt a megvalósításhoz szükséges 
kísérleti toronyból, majd a teljes megvalósítás szakaszában 38 energiatermelő toronyból áll. 
Ezek összes teljesítménye 95MW. A beruházás járulékosan jelentős fejlesztéseket visz 
végben a térségben. Ezzel a kistérség gazdasága egy új ágazattal bővül, az energia 
termeléssel. 

4.2.3 projekt: Fahulladék felhasználása 
A projekt a térségben keletkező fahulladékot, vagy energetikai céllal kivágott faanyagot 
hasznosítja fűtés, illetve további céljaira. A projekt kétszintű: a faapríték felhasználása 
hőtermelésre, illetve az aprítékból fa brikett sajtolására Ehhez valamely nagy hőigényű 
felhasználó esetében a meglévő rendszer átállítása szükséges (pl. kórház vagy más 
közintézmény), illetve a sajtoló üzem létesítése.  
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11. A KIVÁLASZTOTT FEJLESZTÉSI MINTA PROJEKTEK  
RÉSZLETES BEMUTATÁSA 

1.1.1. projekt: Egy térségi munkaszervezet (térségi turisztikai ügynökség – kht.) 
kialakítása 

 
Leírás: 

A helyzetelemzés arra mutatott rá, hogy a térségben a turizmus fejlesztésének nincs 
közös, gazdasági erővel rendelkező gazdája. A helyi civil szervezetek gyengék, az 
önkormányzatok a saját területükön a saját érdekeiket képviselik, a Bakonyi 
Önkormányzatok Szövetsége, bár turizmusfejlesztési koncepcióval rendelkezik, de annak 
megvalósításához és a turizmus menedzseléséhez hiányoznak az eszközei. A helyi 
gazdaságnak szükséges a létrehozandó szervezet, segítségével a települések 
gazdaságszerkezetében emelni lehetne a turizmus részarányát. Az érzékeny területek 
közelsége, sőt az érzékeny területeken folytatandó ökoturisztikai tevékenység miatt a 
környezettudatos tevékenység egyik elsődleges szempont. 
 
A. Általános információk a projektről 

1. A projekt megnevezése: szervezetépítés – turizmus fejlesztését célul kitűző 
Turisztikai Fejlesztési Ügynökség kht megalakítása 
 
2. A projekt helyszíne: Bakonybél 

 

3. A projekt célja: olyan szervezet létrehozása, mely elsődleges céljának tartja a 
térség turizmusának fejlesztését, a térségmarketing megteremtését, és a térségen 
belüli széleskörű kooperációt az egységes turisztikai piac érdekében. További cél az 
uniós projektek menedzselése és helyi projektek generálása 
 
4. Környezeti, gazdasági, társadalmi háttér 
A térség turizmusa jelentős számú kínálati elemmel rendelkezik, a térség gazdasági 
fejlődésének egyik alapja. A turizmus fejlődését akadályozza, hogy a térségi kínálati 
elemek közös fejlesztésére és hasznosítására nincs egy független szervezet. 
 
5. Kapcsolódás más projektekhez 
A szervezet megvalósítása kulcsprojektként a turisztikai projektek alátámasztását 
szolgálja, így kapcsolódik a turisztikai kártya és a információs hálózat kialakításához, 
valamint az ökoturisztika humán oldalának megteremtéséhez is. Áttételesen 
kapcsolódik a szociális szervezet létrehozásához is, mert az ott képzésben résztvevők 
számára biztosíthat részmunkaidős foglalkoztatást. 

B. Kereslet-kínálat analízis 
1. Jelenlegi kereslet és kínálat 
A megalakítandó szervezet iránti kereslet elsősorban a helyi vállalkozók, 
önkormányzatok, és a térségbe érkező turisták részéről mutatkozik. A létrehozandó 
ügynökség ennek a keresletnek tenne eleget. A jelenlegi kínálatot a Zircen található 
tourinform iroda szolgálja, de ez egy országos hálózat darabja, a létrehozandó 
ügynökség feladatait nem tudja felvállalni. 
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2. Célcsoportok 
A térség turisztikai vállalkozói, a térségbe érkező turisták, önkormányzatok. 
3. Várható kereslet és kínálat 
A kht. tevékenysége iránt nő az igény, mert a térség turisztikai kereslete 
megtöbbszöröződik. Az országnak az EU-ba való belépésével a turisztikai 
fejlesztések csak erős, térségi együttműködésen alapuló szervezetek tudják elnyerni 
és menedzselni. Az ügynökség szélesíti és szervezi a jelenleg meglévő turisztikai 
kínálatot. 
 

C. Technikai megvalósítás 
1. Méretek, mennyiségek 
Egy iroda létesítése infrastruktúrával együtt, a helyszín Bakonybél, mérete: min. 
60m2, három irodahelység és teakonyha, fürdőszoba. 
2. Ütemezhetőség 
Tervezés, engedélyezés, beruházás, szervezet megalakítása: 6 hónap 
 
3. Szervezet, partnerek, üzemeltetők 
A gazdasági forma kht, amely támaszkodik a Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 
szervezetére, s partnere kíván lenni a társulás mindenegyes tagjának, a civil és 
profitorientált szervezeteknek, egyéni vállalkozóknak. Az Ügynökség üzemeltetését a 
társulás, az érintett önkormányzatok, a turisztikában vállalkozók és a Veszprém 
Megyei Önkormányzat vállalhatja fel. A szervezet három éven belül önfenntartóvá 
válik, EU-s és hazai pályázatok megszerzésével és azok menedzselésével. 

 
D. Környezeti hatás 

1. A környezet elemeire gyakorolt hatás 

Az Ügynökség és annak fizikai hátterének a megvalósításával a környezet elemeire 
gyakorolt negatív hatás nem mérhető, nem jelent szennyező forrást a környezet 
egyetlen elemére sem. A szervezet visszahatása a környezet állapotára egyértelműen 
pozitív, ugyanis célja a fenntartható turizmus, melynek megvalósítása a környezetre 
pozitívan hat. 
 
2. A helyi lakosságra gyakorolt környezeti hatás 

 Tevékenységével fejlesztheti a lakosság ökotudatos viselkedését. 
 
E. Gazdasági és területfejlesztő hatás 

1. A projekt hatása a helyi lakosokra 
A helyi társadalom aktivitása és a jövedelemtermelő képessége nő, mert az 
ügynökség egyik legfontosabb feladata a helyi lakosság bevonása a turizmus 
fejlesztésébe. Ezen célnak a megvalósítása azzal jár, hogy maga a lakosság a 
fenntartható, ill. ökoturizmus megvalósításának szereplőjévé válik, aminek a 
következtében nő a lakosság körében a környezettudatosság. 
 
2. Hatás a helyi gazdaságra 
A helyi gazdaságban a turizmusnak mint gazdasági ágnak meghatározó szerepe lesz, 
az Ügynökség a turizmus fejlesztésével hozzájárul a helyi gazdaság 
diverzifikációjához, a foglalkoztatás növeléséhez, a helyi szolgáltatási színvonal 
emeléséhez, és a térség jövedelemtermelő képességéhez. A turisztikában keletkező 
bevételek, hasznok segíthetik finanszírozni a helyi természeti értékek fenntartását, 
ami hosszútávra biztosítja a turizmus kínálatát a térségben. Az Ügynökség 
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segítségével az EU-ból pályázatok útján beérkező források a helyi gazdaságban 
szinergiákat indítanak el. 
 

F. Pénzügyi megvalósítás 
1. Megvalósítás és fenntartás költségei 

Az iroda kialakítási költsége (létező épület felújítása): 5 mill Ft, iroda 
infrastruktúrájának kialakítása: 3 mill Ft, fenntartási költség: rezsiköltség. 1 mill 
Ft/év, munkabér: 6 mill Ft/év. 
 
2. A bevétel és nyereség becslése 
Elsősorban pályázati bevételek, valamint szolgáltatási bevételek. A szolgáltató 
tevékenység kapcsán keletkezett hasznot a társaságnak a nonprofit működést 
szabályozó rendelkezések értelmébe saját tevékenységébe kell visszaforgatnia. 
 
3. Forráskoordináció elemei: központi kormányzati források, decentralizált 
területfejlesztési források, RIB, NFT ROP, vállalkozók hozzájárulása, saját erő. 
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1.1.2. projekt: Közös turisztikai marketingstratégia és operatív program kidolgozása 
 
Leírás: 
Egy térségi szintű marketing stratégia és operatív program elkészítésére van szükség. 
Szükségesnek véljük a térségi szintű turizmusfejlesztés marketingszemléletű újragondolását. 
Ennek kivitelezése során tulajdonképpen a térségi turisztikai termékfejlesztésre kell 
koncentrálni, a célcsoportok ismeretében a kiépítendő térségi turisztikai hálózatokra 
alapozva kell megkeresni azokat a hiányzó kínálati elemeket, amelyek a térségi termék 
egységességét akadályozzák. E terv kell, hogy ajánlatot tegyen az egyes látványosságok, 
települési turisztikai szerepkörök fejlesztésére, konszenzusos alapon. Elkészíttetéséért és a 
program végrehajtásáért a térségi turisztikai szervezet a felelős. 
 

A. Általános információk a projektről 
1. A projekt megnevezése 
Közös turisztikai marketingstratégia és operatív program kidolgozása 
 
2. A projekt helyszíne 
A Bakonyi Önkormányzatok Szövetségének települései 

 
3. A projekt célja 
A térség egységes turisztikai termékének megteremtése és eladása, a középtávú (5–
10 év) közös stratégiai gondolkodás erősítése a turisztikai ágazatban, s ezek 
összehangolása az ágazaton kívüli fejlesztésekkel. Turisztikai termékfejlesztési 
projektek generálása. 
 
4. Környezeti, gazdasági, társadalmi háttér 
A térség turisztikai adottságai kedvezőek. Az országban ismert, jó hírnévnek, s 
megbecsültségnek örvend. Hiányossága, hogy turisztikai terméke nem összefogott, 
nem alkalmazkodik a potenciális kereslethez, ezért hosszabb tartózkodásra alkalmas 
célpontként kevésbé van benn a köztudatban, elsősorban az egynapos kirándulások 
területének számít. A térség rendelkezik már egy turisztikai programmal. Ennek 
felújítása, marketing szemléletű átdolgozása szükséges.  
 
5. Kapcsolódás más projektekhez 

Turisztikai szervezet létrehozása 
 

B. Kereslet-kínálat analízis 
 

1. Jelenlegi kereslet és kínálat 
A térség turisztikai kereslete elsősorban a belföldi piacról valósul meg. Ez stabil, 
hosszú távú keresletet jelent. Mindemellett jelentős lehet a külföldi kereslet is. A 
piaci nyitás a térség vállalkozóinak és önkormányzatainak egyaránt érdeke. Ehhez a 
jelenlegi kínálat kevés, annak szervezése, összefogása, a turisztikai termékfejlesztés 
nem erős térségi szinten. Jelenleg már létezik a térség közös megjelenítése a 
turisztikai vásárokon, valamint az Interneten.  
 
2. Célcsoportok 
A marketing tevékenység célcsoportjai elsősorban  

– a hazai középrétegek, családosok;  



A Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége társadalmi-gazdasági operatív fejlesztési programja 

© MTA RKK NYUTI 2004 

110 

– vállalatok, intézmények, akik kis létszámú workshopokhoz, 
értekezletekhez stb. keresnek helyszínt; 

– a térségbe érkező látogatók, akiknél a későbbi tartózkodást lehet 
megalapozni; 

– a helyi lakosság, mivel fontos az önértékelés erősítése, és a térség 
értékeinek elfogadtatása, s a személyes propaganda. 

 
3. Várható kereslet és kínálat 
A marketing stratégia hatása, hogy a térség turizmusának kínálati oldalát jobban 
szervezetté, együtt fejleszthetővé teszi. Ez elősegíti az egységes kiajánlást, piaci 
megjelenést, lehetővé teszi a turisták számának, de elsősorban az átlagos tartózkodási 
időnek a növelését. 

 
C. Technikai megvalósítás 

1. Méretek, mennyiségek 
Turisztikai marketing stratégia készítése. 
 
2. Ütemezhetőség 
Pályázat előkészítése: 3 hónap 
Stratégia és operatív program kidolgozása: 10 hónap 
 
3. Szervezet, partnerek, üzemeltetők 
Előkészítő és megvalósító: térségi turisztikai ügynökség kht. 
Kidolgozás: partner tanácsadó szervezet 
Partnerek: vállalkozók, önkormányzat stb. 
 

D. Környezeti hatás 
1. A környezet elemeire gyakorolt hatás 
A turizmus szervezettségének növelése folytán a környezeti elemekre gyakorolt 
hatása pozitív. Elősegítheti, hogy a megfelelő imázs erősítésével a térség a 
környezetbarát, környezettudatos turizmus célpontja legyen. 
 
2. A helyi lakosságra gyakorolt környezeti hatás 
A térség imázsának alakítása a helyi lakosság identitását is erősíti. Javíthatja a 
lakóhely értékelését. Amennyiben a stratégia hatással van a környezet 
rendezettségére, úgy ez a helyi lakosok számára is értékelhető eredmény. 

 
E. Gazdasági és területfejlesztő hatás 

1. A projekt hatása a helyi lakosokra 
A lakosság bevonható a stratégia kidolgozásába, sőt végrehajtásába is, amennyiben 
erre megfelelő programok kerülnek kidolgozásra. A turizmus fejlesztése kapcsán 
növekednek a helyben képződő jövedelmek, amelyek közvetlenül a lakosságnál, ill. a 
vállalkozásokon, az önkormányzatokon keresztül a közösségnél csapódnak le. 
 
2. Hatás a helyi gazdaságra 
A projekt hatása, hogy az átlagos tartózkodási idő és a vendégszám nő. Ez 
mindenképpen a bevételek és a jövedelmek növekedéséhez is vezet. A jó turisztikai 
termékfejlesztés és imázsépítés, megvalósítható turisztikai projektek kidolgozása 
ugyanakkor a beruházók figyelmének a felkeltésére is alkalmas. Így nem csak 
turisztikai attraktivitás, hanem a tőkevonzó képesség növekedése is 
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prognosztizálható. Mindez a turisztikai, s a turizmuson kívüli munkahelyek számának 
növekedését is kiváltja. 
 

F. Pénzügyi megvalósítás 
1. Megvalósítás és fenntartás költségei 
Megvalósítás, a stratégia és operatív program kidolgozása: 10–12 millió forint. 
 
2. A bevétel és nyereség becslése 
A turisztikai és más ágazati bevételek növekedése, a térség tőkevonzó képességének 
növekedése. 
 
3. Forráskoordináció elemei: központi kormányzati források, decentralizált 

területfejlesztési források, RIB, NFT ROP, vállalkozók hozzájárulása, saját erő. 
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1.2.1. projekt: Csesznek – vasútállomás (Porva–Csesznek)  összekötő út javítása 
 
Leírás: 
A Porva–Csesznek nevű vasútállomás Magyarország talán egyik legszebb fekvésű 
vasútállomása. Két települést szolgál ki, de mindegyiktől több mint négy kilométer 
távolságra esik. Ennek ellenére a kiránduló forgalma nagy, mivel a Cuha-völgy kapuja. 
A térség turizmusának, s a vasútvonal kihasználásának korlátja, hogy a vasútállomáshoz 
vezető erdei út rendkívül rossz állapotú. Felújításuk célszerű lenne olyan szintig, hogy 
kerékpárral, gyalogosan, valamint alkalomszerűen – engedély alapján – lovas kocsival 
járhatóvá váljon. Mindezeknek jelenleg egy két kilométeres szakasz szab gátat, az út 
többi része részben földút, részben aszfaltozott út, s burkolata megfelelő. A megjavított 
szakasz segítségével fejlődhet a kerékpáros turizmus, rendezvények alkalmával az érkező 
és induló vonatokhoz lovas kocsi járatokat szervezhetnének a rendezők. 
 
A. Általános információk a projektről 

1. A projekt megnevezése 
Csesznek – vasútállomás összekötő út javítása 
 
2. A projekt helyszíne 

 Csesznek község területe 
 

3. A projekt célja 
A vasúti közlekedés jobb bekapcsolása a térség turizmusába, a kerékpáros turizmus 
által használt útvonalak kibővítése, az elérhetőség javítása 
 
4. Környezeti, gazdasági, társadalmi háttér 
A Veszprém–Győr vasútvonal a térség tengelyében halad keresztül. Magyarország 
egyik legszebb vasútvonala. Utasforgalmi kihasználtsága alacsony, mivel a 
településektől viszonylag messze helyezkedik el, s lassúsága miatt a közúti 
közlekedéssel nem tudja felvenni a versenyt. Turisztikai kihasználhatósága jelentős. 
Jelenleg a Cuha-völgy érhető el elsősorban vasúton, mivel más célpontok a vasúttól 
távol esnek. 
A vasútállomást a faluval (Csesznek) összekötő út jelenleg állami tulajdon, kezelője a 
Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Rt. Bakonyszentlászlói Erdészete. Az út több 
szakaszból áll, legtöbb része használatos erdészeti út, egy szakaszon azonban az út 
olyan állapotban van, hogy legfeljebb gyalogosan járható.  
Az erdőtörvény értelmében 
Ennek a szakasznak a megjavításával ismét elérhető lenne Csesznek, pl. kerékpárral 
(természetesen a terepviszonyoknak megfelelő kerékpárral), valamint a Cseszneken 
vagy a környező településeken megszervezett rendezvények alkalmával, esetleg a 
vasúti szervezett programok alkalmával lovas kocsival. 
Jelenleg a vasúton érkező vendégek elsősorban a Cuha-völgy irányába indulnak, egy 
jó állapotú út segíthetné ennek az „egyirányúságnak” a feloldását. 
 
5. Kapcsolódás más projektekhez 

Kerékpárkölcsönző hálózat létrehozása 
Magas-Bakony kártya beindítása 
Mobilitási központ létesítése 
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B. Kereslet-kínálat analízis 
1. Jelenlegi kereslet és kínálat 
Jelenleg a Porva–Csesznek vasútállomás az egyik legfontosabb turisztikai cél a 
térségben. Az ide érkezők nagy része a Cuha-völgyet keresi fel, más irányba kevesen 
jutnak el. A Cuha-völgyel párhuzamos erdei úton ma is jelentős a kerékpáros és 
gyalogos turizmus. 
 
2. Célcsoportok 
Családosok, harmadik korosztály, fiatal túrázók, kerékpáros turisták, rendezvényre 
érkezők stb. 

 
3. Várható kereslet és kínálat 
Az út használatára elsősorban a nyári időszakban kerékpárral, gyalog, a 
rendezvények idején lovaskocsival, vagy téli lovasszán-túrák alkalmával kerülhet sor. 
 

C. Technikai megvalósítás 
1. Méretek, mennyiségek 
Kb. 2 km hosszon vízmosások, kátyúk feltöltése, burkolat-javítás, az út két oldalán 
szabvány védősáv kialakítása, irányító táblák kihelyezése. 
 
2. Ütemezhetőség 
Terveztetés: 1–3. hónap 
Megvalósítás, építés: 2–4. hónap 
 
3. Szervezet, partnerek, üzemeltetők 

 Partnerek: 
 Államkincstár (tulajdonos) 
 Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Rt. (üzemeltető) 
 Más erdőtulajdonosok, önkormányzatok, vadásztársaságok (közvetve érintettek) 
 

D. Környezeti hatás 
1. A környezet elemeire gyakorolt hatás 
Az útnak, illetve a szabályos használatnak jelentős környezeti hatása nincs, 
amennyibe a terveknek megfelelően gyalogos, kerékpáros, illetve lovas kocsi 
használja. Sajnos jelenleg a Cuha-völgyet, illetve a térség erdei útjait 
motorkerékpárok és terepjáró autók is használják engedély nélkül, ami egyrészt 
balesetveszélyes, hiszen nem közforgalmú, szabványos utakról van szó, másrészt 
környezetszennyező. Ezek a tevékenységek szabálysértésnek minősülnek, így 
amennyiben a javítandó út ezek forgalmát kiterjeszti, az nem közvetlenül az út 
környezeti hatása. 
 
2. A helyi lakosságra gyakorolt környezeti hatás 
Az útnak és lakosságra, illetve a vagyoni értékekre nézve közvetett hatása van: 
szükség esetén egy jelentős erdei terület és a vasútállomás megközelíthetőségét 
javítja, ami pl. tűzoltás vagy baleset esetén életet, értékeket menthet. Jelenleg ez elég 
körülményesen, 15–20 kilométeres kerülőkkel oldható csak meg. 
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E. Gazdasági és területfejlesztő hatás 
1. A projekt hatása a helyi lakosokra 
A vasútállomás jobb megközelíthetősége növeli a látogatók, turisták számát, valamint 
a helyi lakosság számára is elérhetőbbé teszi a vasutat, így az ismét az érintett falvak 
részévé válna (Csesznek, Bakonyszetkirály). 
 
2. Hatás a helyi gazdaságra 
A kerékpáros turizmus növelése, a rendezvények vonzerejének további javításával a 
beruházás a helyi gazdaság számára termel bevételt. 
 

F. Pénzügyi megvalósítás 
1. Megvalósítás és fenntartás költségei 
Megvalósítás: 10 millió Ft 
Fenntartás: 500.000 Ft/év  
(a felújított szakaszra vonatkozóan, a többi szakasz jelenleg is használt,  
karbantartott.)  
 
2. A bevétel és nyereség becslése 
A bevétel a térség turizmusában  
3. Forráskoordináció elemei: központi kormányzati források, decentralizált 
területfejlesztési források, RIB, NFT ROP, vállalkozók hozzájárulása, saját erő. 
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1.2.2. projekt: On-line kerékpárkölcsönző hálózat létrehozása 
 
Leírás: 
A projekt egy olyan kerékpárkölcsönző hálózatot hoz létre, amely a térség szálláshelyein, 
vasútállomásain stb. helyez el kerékpárokat. E kerékpárokat azok vehetik igénybe, akik a 
térség turisztikai kártyájával rendelkeznek, tehát több napig tartózkodó vendégek. Így az 
eszközöket bérlő személyek azonosítása megoldódik, ami a vagyonvédelmet szolgálja. A 
kölcsönzés vállalkozói rendszerben üzemeltethető. Egy telephelyből áll, ahol a 
kerékpárok javítása, a szállító jármű (utánfutó) tárolása valósítható meg. A kerékpárok a 
partner kölcsönzési pontokon kerülnek elhelyezésre. A kölcsönzési pontok az Interneten 
keresztül kapcsolatban állnak a kerékpárkölcsönző vállalkozással. Így folyamatosan 
tudni lehet, hogy hol, hány darab kerékpár áll rendelkezésre, a vendégek számára ezek 
előre leköthetők, előjegyezhetők. Így a turista a reggeli induláskor a szálláshelyén, vagy 
később más, előre megrendelt helyen veheti át a kerékpárt, s adhatja le valamelyik másik 
kölcsönzőhelyen. Az informatikai infrastruktúra ráépíthető a térségi informatikai bázisra, 
s összekapcsolható az turisztikai információs rendszerrel, amelyek a 3.5.1. és az 1.3.3. 
projektekben kerülnek kidolgozásra. A három projekt kapcsolata azért is fontos, mert így 
a vendég a kerékpár leadásának helyszínén a visszajutáshoz menetrendi és egyéb 
információkat is kap. A kerékpárkölcsönzés kiegészíthető mikrobusz és kerékpár-szállító 
jármű (utánfutó) bérlésével is. Így pl. egy csoport kerékpárjai elszállíthatók egy bizonyos 
pontig, ahonnan kedvezőbb terepadottságokkal bonyolítható le a túra. 
 
A. Általános információk a projektről 

1. A projekt megnevezése 
On-line kerékpárkölcsönző hálózat létrehozása 
 
2. A projekt helyszíne 
A Bakonyi Önkormányzatok Szövetségének települései 

 
3. A projekt célja 
Egy új, környezetbarát kínálati elem megvalósítása, a kerékpáros turizmus 
szerepének erősítése a térségben, ezzel a tartózkodási idő meghosszabbítása, a 
turisták mozgási területének kiterjesztése. 
A térségben az autó-használat visszaszorítása egy olyan kerékpár kölcsönzési hálózat 
kialakításával, amely ösztönzi a gépkocsival érkező turistákat arra, hogy a térségben, 
tartózkodásuk alatt a tömegközlekedést és a kerékpárt használják túracéljaik 
megközelítéséhez. 
 
4. Környezeti, gazdasági, társadalmi háttér 
A Magas-Bakonynak mint érzékeny területnek a legnagyobb vonzereje a természeti 
értékekben való gazdagság. Ennek a vonzerőnek a megtartása a környezeti állapot 
megőrzésével és a természeti örökség védelmével együtt lehetséges. A felszín reliefje 
látszólag megnehezíti a kerékpáros közlekedést, de az erdei utak hálózata alkalmas a 
kerékpáros turizmus szélesebb elterjesztésére. Több, különböző nehézségű 
túraútvonal jelölhető ki a területen. Jelenleg a kerékpáros turizmus fejlődésének 
akadálya, hogy a kerékpárokat az alkalmas terepre el, illetve onnan a szálláshelyre 
vissza kell juttatni, Hosszú, nehéz szakaszokat kell megtenni közúton ahhoz, hogy 
alkalmas kerékpáros túraterepet találjon a vendég.  
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5. Kapcsolódás más projektekhez 
  Turisztikai információs rendszer kiépítése 

Magas-Bakony kártya létrehozása 
  Csesznek–vasútállomás összekötő út rehabilitációja 
  Mobilitási központ létrehozása 
 
B. Kereslet-kínálat analízis 

1. Jelenlegi kereslet és kínálat 
Jelenleg kerékpár kölcsönzési lehetőség nincs. Kerékpáros turizmus ugyanakkor van 
a térségben. Főként a turisztikailag is használt erdei utakon (pl. Cuha-völgy). 
Kerékpárral járható túraútvonalak léteznek a térségben, de azok nehezen 
megközelíthetők. 
 
2. Célcsoportok 
A térségben több napot eltöltő vendégek. Családok, fiatalok, munkahelyi csoportok. 

 
3. Várható kereslet és kínálat 
Mivel a térség vendégköre elsősorban magyar családokból, fiatalokból, s munkahelyi 
kollektívákból áll, megfelelő szervezés mellett a szolgáltatásra jelentős kereslet 
várható. Megfelelő túraútvonal ajánlatokkal a kerékpár nélkül érkező vendégek is 
szívesen vehetik igénybe a szolgáltatást. 
 

C. Technikai megvalósítás 
1. Méretek, mennyiségek 
100 db kerékpár, amelyek a szálláshelyeken, valamint a központi tárolóban kerülnek 
elhelyezésre. 
Egy fő alkalmazása szükséges, aki a kerékpárok karbantartását, valamint igény esetén 
a szállítást végzi. 
 
2. Ütemezhetőség 
A projekt teljes egészében az on-line információs rendszer kiépítés után valósítható 
meg. Részeiben, kisebb volumenben azonban bármikor indítható. 
 
3. Szervezet, partnerek, üzemeltetők 

 Üzemeltető: magánvállalkozás 
 Partnerek: szállásadók, önkormányzatok, MÁV. 
 

D. Környezeti hatás 
1. A környezet elemeire gyakorolt hatás 
A gépkocsis közlekedés kiváltásával a környezetre gyakorolt hatása pozitív. Az erdei 
utakon a kerékpáros közlekedés növekedése okozhat környezeti károkat (taposás), ez 
azonban megfelelő túraútvonalak kijelölésével és tájékoztatással csökkenthető vagy 
kiküszöbölhető. A vendégek mozgásának kiterjesztésével a frekventált területek 
terhelése mérsékelhető. 
 
2. A helyi lakosságra gyakorolt környezeti hatás 

 A helyi lakosságra különösebb környezeti hatást nem gyakorol a projekt. 
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E. Gazdasági és területfejlesztő hatás 
1. A projekt hatása a helyi lakosokra 
A helyi lakosságra nézve a kerékpáros turizmus erősödése a bevételek növekedésével 
járhat. A turisták mozgásszabadságának növekedése miatt ott is erősödhet a látogató 
forgalom, ahova jelenleg viszonylag kevés gyalogos turista jut el. 
 
2. Hatás a helyi gazdaságra 
Az újabb programlehetőség a turisták tartózkodási idejének növekedését vonhatja 
maga után. A kerékpár sport általában kisebb csoportokat vonz a térségbe (fiatalok, 
munkahelyi kollektívák stb.). 
 

F. Pénzügyi megvalósítás 
1. Megvalósítás és fenntartás költségei 

 Megvalósítás: 
100 db kerékpár beszerzése: 2,5 millió Ft 

 Utánfutó beszerzése: 0,5 millió Ft 
 Számítástechnikai háttér: 2 millió Ft 
 Egy központi kerékpártároló, szerviz kialakítása: 2 millió Ft 
 Fenntartás: 

Karbantartás, rezsi, pótlás stb.: 1 millió Ft/év 
Egy fő alkalmazott: 2 millió Ft/év 
A kölcsönzési pontokon költséggel nem számolunk, mivel a szállásadók előnye, hogy 
egy plusz szolgáltatást nyújtanak a vendégeiknek, amivel hosszabb tartózkodás 
érhető el. 
 
2. A bevétel és nyereség becslése 
1000 Ft/nap/kerékpár bérleti díj mellett a fenntartási költségek évi harminc 
igénybevételi nap/kerékpár esetén már megtérülnek. Ehhez bevételként jelentkezik 
még csoportok esetén az utánfutó bérleti díja, a szerelőműhely szolgáltathat a saját 
kerékpárral érkezők számára is. 
 
3. Forráskoordináció elemei 

 NFT ROP II.1.2. intézkedés: Turisztikai fogadóképesség javítása 2. komponense 
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1.3.1 projekt: Magas-Bakony turisztikai kártya beindítása 
 

A projekt egy, a diákigazolványhoz hasonló chipes kártyarendszer létrehozását célozza. 
Ezek a kártyák a hamisítás nehézségén túl számos elektronikus információ hordozását is 
lehetővé tennék. A látványosságokhoz telepített kártyaolvasó POS terminálok révén a 
kártyával fizetni is lehetne a belépésért, szolgáltatásokért (a chip tárolja a virtuális pénzt, 
amely esetleg egyes kiemelt – kártya értékesítő-helyeken újra feltölthető lenne). Így 
megoldható, hogy a különböző tartózkodási időt igénybevevő vendégek különböző 
szintű kedvezményekben részesüljenek a térség szolgáltatásainak igénybevétele esetén, a 
visszatérő vendégek pedig további preferenciákat élvezhetnek. De ezen túl is számos 
szolgáltatás lehetséges. Az on-line turisztikai információs rendszer használata esetén e-
mailt küldhet a vendég, kerékpárt bérelhetnek, illetve foglalhatnak le stb. 
Előnye chipes megoldásnak, hogy itt elektronikusan tárolható az érvényesség is, így több 
évre előre gyártható kártya, ill. a visszatérő vendég kártyája újra érvényessé tehető. Ami 
a kereskedelmi szolgáltatók bekapcsolását illeti, ez a kártyás-POS terminálos rendszer 
kecsegtet leginkább hosszútávon az üzleti alapon történő, önfinanszírozó működtetés 
lehetőségével. 
További előny, hogy a térségi fejlesztő szervezet kész információkat kap a turisták 
mozgásáról, költéséről stb., ami a további fejlesztések információ-hátterét biztosítja. 
 
A. Általános információk a projektről 
 

1. A projekt megnevezése 
Magas-Bakony turisztikai kártya beindítása 

 
2. A projekt helyszíne 
A Bakonyi Önkormányzatok Szövetségének települései 

 
3. A projekt célja 
A térségben több napig tartózkodó turisták számára a térségben elszórtan található 
kínálati elemek együttes, kedvezményes kínálata, komplex, térségi szolgáltatás 
nyújtása. 
A térségi kártya lényege, hogy a térségben szállást igénybe vevő turista egy kártyát 
kap a vendéglátótól, amivel különböző szolgáltatásokat, utazást, belépőjegyet 
kedvezményesen vehet igénybe, igény, és megfelelő szolgáltatások esetén fizethet 
vele, s a kártyával együtt papír alapú és digitálisan elérhető térképet, információt kap 
a térségi szolgáltatásokról, látványosságokról. A kártya kedvezményét egy közös alap 
szolgáltatja, amely kompenzálja a szolgáltatók által nyújtott kedvezmények egy 
hányadát. 

 
4. Környezeti, gazdasági, társadalmi háttér 
A térség turisztikai kínálata földrajzi értelemben elszórtan helyezkedik el, kevésbé 
koordinált az adottságok együttes kihasználása. A térség kínálati elemeinek 
fejlesztése településenként zajlik, azonban együttesen lényegesen nagyobb keresletet 
vonzhatnak, mint külön-külön vagy altérségenként, s a tartózkodási időt is 
hosszabbíthatják. A koordinációra az igény megvan a gazdasági társadalmi szereplők 
részéről, általános szándék, hogy a térség gazdasági szerkezetében erősítsék a 
turisztika részesedését. 
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5. Kapcsolódás más projektekhez 
 Turisztikai szervezet létrehozása 
 Idegenforgalmi információs rendszer kiépítése 

 
B. Kereslet-kínálat analízis 

1. Jelenlegi kereslet és kínálat 
A vendégek száma a térségben folyamatosan emelkedik. Jellemező, hogy a 
vendégkör döntő hányadát hazai, családos turisták teszik ki. Érdeklődésüket tekintve 
a természetközeli, aktív pihenés a fő irány.  

 
2. Célcsoportok 
A térségbe érkező, s ott szálláshelyet igénybe vevő turisták. 

 
3. Várható kereslet és kínálat 
A belföldi turizmus fejlődésével, s a hegyvidéki desztinációk előtérbe kerülésével az 
érkezők számának növekedése várható. A térség turisztikai kínálata fokozatosan 
javul, több településen zajlik valamely kínálati elem fejlesztése, amelyek a jövőben 
jól kiegészítheti egymást. A térségbe érkező vendégek komplex információs ellátása 
és kedvezményekben részesítése elősegíti a vendég visszatérését: tudatára ébred, 
hogy mi mindent nem látott még, s rövidnek érzi az itt töltött időt. 

 
C. Technikai megvalósítás 

1. Méretek, mennyiségek 
10000 db műanyag alapú kártyák, chipkártya terveztetése és készíttetése  
A térségi partnerek összefogása, a kedvezmények kialakítása 

 
2. Ütemezhetőség 
A projekt indításának feltétele az 1.1.1. projekt (turisztikai ügynökség kht.) 
megvalósítása, valamint az informatikai hálózat kiépítése. A kártyarendszer kiépítése. 
 
3. Szervezet, partnerek, üzemeltetők 
Üzemeltető: Turisztikai Fejlesztési Ügynökség Kht. 
Partnerek:  

• Állami Nyomda (mint a biztonsági elemekkel ellátott chipkártya 
előállítója) 

• Idegenforgalmi szolgáltatók, akik megállapodás értelmében 
kedvezményt nyújtanak a kártyatulajdonosoknak 

• Szállásadók, akik a kártya kibocsátásáért személyenként vagy 
vendégéjszakánként meghatározott összeget vagy részt befizetnek a 
kártya pénzügyi alapjába. 

• Múzeumok, közlekedési vállalatok, akik a kártya tulajdonosok 
számára ingyenességet vagy kedvező tarifákat állapítanak meg.  

 
D. Környezeti hatás 

1. A környezet elemeire gyakorolt hatás 
Közvetlen környezeti hatás nincs.  

 
2. A helyi lakosságra gyakorolt környezeti hatás 
A közösen üzemeltetett kínálati elemek erősítik a helyi identitást, a térségszervezésre 
gyakorolnak pozitív hatást.  
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E. Gazdasági és területfejlesztő hatás 
 

1. A projekt hatása a helyi lakosokra 
A turisztika térbeli szervezésével növekednek a térségben a bevételek, így a 
jövedelmek is. A kártya bevezetésének közvetlen hatásaként nem jelentkezik pl. a 
munkahelyek számának jelentős növekedése, mivel meglévő munkahelyekre épül. 

 
2. Hatás a helyi gazdaságra 
Legfontosabb hatás, hogy erősíti a kis gazdasági egységek, vállalkozások, 
önkormányzatok, nagy szolgáltatók közötti összefogást, a közös érdekeltséget 
tudatosítja. Hosszabb távon a szervezettség nagyobb bevételt jelent. Növeli a 
tartózkodási időt, a visszatérő vendégek arányát, a költést. 
 

F. Pénzügyi megvalósítás 
1. Megvalósítás és fenntartás költségei 
Egy db. kártya előállítási költsége: cca. 1500 Ft. 1000 db esetén 1,5 millió forint 
Árajánlat kérési lehetőség: 
http://www.allaminyomda.hu/hu/szolgaltatasok/muanyagkartya.php 
POS terminálok telepítése: 40.000 Ft/db. Kezdetben 20 db esetén: 0,8 millió forint 
Fenntartási költség: a turisztikai ügynökség egy munkatársának fél munkaideje: 1,5 
millió Ft/év; hozzájárulás a számítógépes rendszer karbantartásához: 1 millió Ft/év. 
 
2. A bevétel és nyereség becslése 
A bevételek növekedés közvetve, a vendégek tartózkodási idejének növekedésében, s 
a szolgáltatások nagyobb arányú igénybevételében mutatkozik. 
Bevételek mutatkoznak továbbá akkor, amikor a vendég a közösségi szolgáltatásokért 
térítési díjat fizet a kártyája segítségével, pl. e-mail küldése stb. Ezen túl a kártyát 
kísérő papír alapú információhordozók reklámfelületként is szolgálhatnak. 
 
4. Forráskoordináció elemei 
központi kormányzati források, decentralizált területfejlesztési források, RIB, NFT 
ROP, vállalkozók hozzájárulása, saját erő..  
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1.3.2. projekt: Ajánlott túraútvonalak kidolgozása, térképes megjelenítése 
 

Leírás: 
A projekt célja, hogy közérthető formában olyan gyalogos, kerékpáros, lovas és 
autós/motoros túraútvonalakat határozzon meg a térségben, amelyek az ide érkező 
látogatók és turisták számára egy-egy fél vagy egész napos, önállóan végrehajtható 
programot kínálnak. Általános cél, hogy a kínálat ilyen formában rendszerezett és kézbe 
adott „a la carte” menüje az átutazókat egész napos vagy a későbbiekben többnapos 
tartózkodásra csábítsa, a tartózkodó turistáknak pedig a tartalmas időtöltés élményét adja 
meg. Az emberek többségének nincs információja a lehetséges túra célpontokról, a 
kisebb látványosságok elvesznek számukra még akkor is, ha erre pl. egy útikönyv 
próbálja felhívni a figyelmet. A javasolt prospektus típus mintegy kézen fogja a turistát, s 
a nagyobb látványosságok közötti útján a kisebbek mellett is megállítja, ezzel a 
felfedezés, a teljesség érzését adja. Erre egy hagyományos invitatív, ill. felsoroló 
prospektus nem képes. Ezeket az útvonalakat térképes leporellók formájában, valamint 
az Interneten tesszük közzé. A leporellók hozzáférhetővé válnának elsősorban a térség 
„kapujában”, a zirci Tourinform irodában és a látogatók által felkeresett kiállítóhelyeken, 
valamint a szálláshelyeken. Valamennyi prospektus tartalmaz egy térképet a túra 
útvonalának és állomásainak bejelölésével, az útvonal rövid leírását, távját, 
időszükségletét (akár résztávonként is), a lehetséges kiinduló és célállomásokat, az 
útközben érinthető információs és egyéb pontokat, tömegközlekedési lehetőségeket stb. 
Így a vendég szabadon választhat, hogy a teljes túrát vagy csak egy-egy részét járja-e be, 
s biztosítva van számára a fél napostól akár az egy hétig terjedő időtöltés lehetősége. A 
túraútvonalak kidolgozását szakemberek (múzeumok, Nemzeti Park, programszervezők, 
Természetbarát Szövetség) végeznék, akik ismerik a térséget. A technikai megvalósítást 
térképész-designer vállalkozás vállalhatja. 
Fontos eleme a projektnek, hogy az útvonalak nem csupán papír alapon jelennek meg, 
hanem digitális formában is. Így térségi turisztikai információs rendszer tartalmi elemét 
képezik. Ezt bárki megtekintheti a világháló segítségével, de a térségi kártyával 
rendelkező vendég a telepített terminálokról térképvázlat formájában ki is nyomtathatja, 
teljesítésükért ajándékpontokat, WEB-kamerás e-mail küldési lehetőséget, e-mailben, 
SMS-ben, MMS-ben további információkat kaphat. 
 
A. Általános információk a projektről 

1. A projekt megnevezése: Ajánlott túraútvonalak kidolgozása, térképes 
megjelenítése 
2. A projekt helyszíne: A BÖSZ települései, szükség esetén kiterjesztve a környező 
területekre. 

 
3. A projekt célja: olyan túraútvonalak kidolgozása, amelyek a különböző 
közlekedési módok használatával a vendégek számára bemutatják a térség látnivalóit, 
s mindezt közérthető formában jelenítik meg. Ezzel a projekt célja, hogy a térségben 
a tartózkodási időt növelje, a turistákat a kisebb látványosságokra is rávezesse, s a 
vendégek mozgását és közlekedési eszköz használatát a természet- és 
környezetvédelem céljainak megfelelően puha eszközökkel szabályozza. 
 
4. Környezeti, gazdasági, társadalmi háttér 
A térség turizmusának a legfontosabb kínálati eleme jelenleg a természetjáró és aktív 
turizmus számára nyújt lehetőségeket, mindezt összekombinálva a kulturális értékek 
megismerésével. A térségben ezen turisztikai formák űzésének több válfaja is létezik 
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(gyalogos, kerékpáros, lovas, autós, motoros). A látnivalók és a turisztika 
szolgáltatások használata ma még koordinálatlan. Míg vannak rendkívül frekventált, 
nagy létszámban felkeresett területek, számos helyi kínálat kihasználatlan marad. 
Ugyanakkor, főleg az autós és motoros látogatók sok esetben olyan területeken is 
közlekednek járműveikkel, ahol ez szabálysértő, s környezeti károsodást is okoz. 
 
5. Kapcsolódás más projektekhez 

  Térségi turisztikai ügynökség kialakítása 
  On-line turisztikai információs rendszer üzemeltetése 

Magas-Bakony turisztikai kártya beindítása 
Közös turisztikai marketingkoncepció és OP kidolgozása kidolgozása 

  On-line kerékpárkölcsönző hálózat létrehozása 
  Mobilitási központ létrehozása 
 
B. Kereslet-kínálat analízis 

1. Jelenlegi kereslet és kínálat 
Jelenleg a térségbe érkező turisták és látogatók döntő hányada a térség természeti és 
kulturális értékei miatt keresi fel a településeket. A térség számukra értékes kínálatot 
nyújt, azonban a kínálat elaprózott, kevés az együttes ajánlat, amely a vendégeket 
hosszabb tartózkodásra ösztönözné. Így az érkezők a térség néhány településén, 
illetve kirándulóhelyén koncentrálódnak, miközben kisebb látványosságok és több 
település árnyékban marad. 
 
2. Célcsoportok 

 A térségben tartózkodó turisták és az egy napra érkező látogatók. 
 

3. Várható kereslet és kínálat 
A kialakított túraútvonalak összefogják és koncentráltan jelenítik meg a térség 
látványosságait, így az érkező választhat az érdeklődésének, közlekedési 
lehetőségeinek, idejének ismeretében. Így az ajánlatok a már itt tartózkodóknak 
tartalmasabb időtöltési lehetőséget nyújtanak, a látogatók hosszabb tartózkodásra 
késztetik, illetve a későbbiekre több napos tartózkodásra invitálják. Az Interneten 
való terjesztés pedig az utazási döntésnél segíti a potenciális vendéget. 
 

C. Technikai megvalósítás 
1. Méretek, mennyiségek 
10–15 túraajánlat kidolgozása, amelyek később tovább bővíthetők tematikusan, 
földrajzilag stb. 
 
2. Ütemezhetőség 
Kidolgozás időszükséglete: 2–3 hónap,  
Leporellók tervezése: 2 hónap 
Nyomdai átfutás: 1 hónap 
 
3. Szervezet, partnerek, üzemeltetők 

 Üzemeltető: térségi turisztikai ügynökség kht. 
Partnerek: Tourinform; múzeumok, egyetemek, turisztikai szervezetek szakemberei; 
Természetbarát Szövetség, Nemzeti Park, a térség szállásadói, vállalkozói, 
önkormányzatok. 
Térképész-designer vállalkozás, nyomda. 
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D. Környezeti hatás 

1. A környezet elemeire gyakorolt hatás 
A környezet elmeire gyakorolt hatás pozitív, mivel az ajánlat a vendégek mozgását 
szabályozza, a térségben szétteríti, így a fajlagos terhelés kisebb lehet, s a turisták 
olyan útvonalakon mozognak, ahol kisebb kárt okozhatnak, s a balesetveszély is 
kisebb. Ugyanakkor a tartózkodási idő növelése, a nagyobb létszám természetesen 
növekvő igénybevételt jelent a térség egészére nézve, s olyan helyeken is megjelenik 
a turisztikai igénybevétel, ahol eddig az nem volt számottevő. 
 
2. A helyi lakosságra gyakorolt környezeti hatás 

 A helyi lakosságra jelentős környezeti hatást nem gyakorol a projekt. 
 
E. Gazdasági és területfejlesztő hatás 

1. A projekt hatása a helyi lakosokra 
A helyi lakosság számára a növekvő és szétterített forgalom bevétel növekedést 
jelenthet. A kidolgozott útvonalak a helyiek számára is csábítóak lehetnek, így 
életminőségük, egészségük javulhat, s a térségi identitás is erősödhet. 
 
2. Hatás a helyi gazdaságra 
A tartózkodási idő növekedése, a látogatók számára rendszerezett kínálat nyújtás 
magasabb bevételhez juttatja a helyi gazdasági szereplőket. 
 

F. Pénzügyi megvalósítás 
1. Megvalósítás és fenntartás költségei 
Túraútvonalak kidolgoztatása: 1,5 millió forint 
Térképes leporellók terveztetése: 1 millió forint 
Nyomdai költségek: 2 millió forint 
Fenntartás: újranyomás, pótlás: évi átlag 0,5 millió forint 
 
2. A bevétel és nyereség becslése 
A nyereség közvetetten, a tartózkodási idő és a vendégek számának növekedésében 
és vállalkozóknál és a lakosságnál jelentkező bevételek emelkedésében nyilvánul 
meg. 
 
3. Forráskoordináció elemei: központi kormányzati források, decentralizált 
területfejlesztési források, RIB, NFT ROP, vállalkozók hozzájárulása, saját erő. 





A Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége társadalmi-gazdasági operatív fejlesztési programja 

© MTA RKK NYUTI 2004 

129

1.3.3. projekt: On-line turisztikai információs rendszer üzemeltetése 
 
Leírás: 
A szolgáltatás a kiépítendő térségi informatikai bázisra épül. 
A projekt keretében egy olyan turisztikai információs bázis kerülne felállításra, amely a 
térségben tartózkodó vendéget segíti a tájékozódásban, információszerzésben, útjának 
megszervezésében, időjárás-jelentés, a szállásadók szobafoglaltságának megtekintésében 
stb. Másik oldalról opcionálisan lehetőséget nyújt térségi szintű vállalkozói 
szolgáltatások on-line rendszerben való működtetésére, mint pl. a kerékpárkölcsönzés 
projekt esetében, de ezek listája tovább bővíthető. A rendszerhez kapcsolódhat a helyi 
mobilitási központ menetrendi információkkal a menetrendszerű és az eseti közlekedési 
lehetőségekről, átszállásokról. A rendszer lehetőséget teremthet a jegyrendelésre és a 
szobafoglalásra is. A bázis egy része az Interneten szabadon hozzáférhetővé válik, ami az 
utazási döntés fázisában segíti a potenciális vendéget a programja előzetes 
eltervezésében és megszervezésében, míg bizonyos részei a szálláshellyel rendelkezők 
számára lesz elérhető. A projekt keretében cél az, hogy a térség valamennyi településén 
az oda érkezők számára elérhető legyen egy ilyen információs pont, legalább nappali 
időszakban, hétvégén is. Így a hálózat pontjainak elhelyezése történhet pl. éttermekben, 
vasútállomáson, stb.), ahol a felügyelet és a berendezés biztonsága megoldható. Az 
információs pontok elhelyezkedésére egységes táblák hívják fel a figyelmet. A pontok 
nem szakszerű felügyeletét elláthatja egy részmunkaidős személy, aki ezért juttatást kap. 
Ő a turisztikai vagy térségi fejlesztő kht. alkalmazásában állhat, s a településen 
információt is adhat (egy képzés után) a vendégek számára. A rendszer hibájának 
észlelése esetén értesíti a karbantartásra szerződött céget.  
A turista megérkezik egy településre, odamegy az információs terminálhoz, kiválaszt egy 
túraútvonalat, kinyomtatja az útvonal térképvázlatát. A térképpel bejárja az útvonalat, 
aminek végén egy újabb terminálba behelyezve a kártyát a régi bélyegezős szisztémához 
hasonlóan (ajándékokra beváltható) pontokat gyűjthet a túra alapján. Esetleg egy 
webkamerával fényképet küldhet e-mailben magáról valamelyik látványosság tövében. A 
terminálok telefonvonalon v. GSM technológiával kapcsolódhatnak a központi 
szerverhez, így a látogatás végén a szerver esetleg küldhet egy e-mailt a kirándulónak 
rövid információkkal, fényképekkel minden olyan látványosságról, amelyet kártyája 
használatával végiglátogatott stb. 
Ahol nincs biztonságos elhelyezési lehetőség, ott kihelyezett terminálokon valósítható 
meg a hozzáférés az információszolgáltatásokhoz. Ezek az oszlopszerű, érintő v. 
acélképernyős terminálok egy PC árát jelentősen meghaladják. Előnyük, hogy nagyobb 
az üzembiztosságuk, kevesebb felügyeletet igényelnek, többé-kevésbé vandálbiztosak. 
Létezik kültéri és beltéri változatuk is, opcióként felszerelhetőek nyomtatóval, chipkártya 
olvasóval, webkamerával stb. Egyszerű kezelhetőségük miatt a számítástechnikában 
járatlanok is tudják kezelni őket. Hátrányuk, hogy tartós, vandálbiztos billentyűzetük, 
jellemzően álló használatot feltételező kialakításuk, felhasználó által hozzáférhető 
billentyűzeten kívüli input eszközeik hiánya miatt komplex feladatok megvalósítására 
kevésbé alkalmasak. 
A kihelyezett terminálok, teleházi, önkormányzati gépek az interaktív rendszer 
elképzeléséhez igazodva Internet hozzáférést igényelnek. Mivel a szélessávú megoldások 
terjedése még korlátozott a célterületen, a kapcsolódás elsősorban modemmel történhet 
vezetékes v. GSM-GPRS technológiával. Egy sűrűbben használt terminál modemes 
kapcsolata rendkívüli költségekkel járhat. Ennek kiküszöbölésére elképzelhető lenne egy 
olyan rendszer fejlesztése, amelyben a megjelenített portáloldal nagy része, a grafikus 
elemek, fotók, statikus tartalom a terminál számítógépen helyezkedik el, és egy külön 
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telepített program gondoskodik arról, hogy időszakonként (pl. napi 5 alkalommal 4–5 
percre csatlakozva) töltse le magának az aktuális adatokat, időjárásjelentést, híreket stb. a 
központi szerverről. Így a felmerülő költségek korlátok közé szoríthatóak. Ugyanakkor 
pl. a felhasználói e-mailek küldése, más weboldalak böngészése nem lesz lehetséges. 
A vállalkozások, szálláshelyek értelemszerűen saját eszközeikkel igénybe tudják venni a 
rendszert, s vendégeiknek ezzel egy új szolgáltatást nyújthatnak. Így a projekt 
minimálisan megvalósítható csak az eszközzel rendelkező vállalkozások irányába, 
maximális megvalósítás esetén a településenkénti pontok rendszere is kiépül. 
A projekt későbbi továbbfejlesztésére lehetőség van, mivel a telepített terminálok egy 
része a térségi e-közigazgatás kiépülése esetén e tekintetben közösségi pontokká is 
válhatnak, ahol más formában ez nem oldható meg. 
 
A. Általános információk a projektről 

1. A projekt megnevezése: On-line információs rendszer üzemeltetése 
2. A projekt helyszíne: A BÖSZ települései 

 
3. A projekt célja 
A turisztikai információellátás javítása. 
 
4. Környezeti, gazdasági, társadalmi háttér 
A térség turisztikai potenciálja jelentős. A térség turisztikai vonzerejének 
kihasználása nem optimális, s ezért gyakran a turisták információhiánya a felelős. Így 
gyakran a térség egyik részében szálláshellyel rendelkező vendég nem értesül a 
másik település lehetséges értékeiről, programjairól.  
 
5. Kapcsolódás más projektekhez 

 Térségi turisztikai ügynökség létrehozása 
 Térségi e-közigazgatás megteremtése 

On-line kerékpárkölcsönző hálózat létrehozása 
Magas-Bakony turisztikai kártya beindítása 
Ajánlott túraútvonalak kidolgozása, térképes megjelenítése 
Mobilitási központ létesítése 
A civil szféra foglalkoztatási szerepének növelése (intézkedés) 
 

 
B. Kereslet-kínálat analízis 

1. Jelenlegi kereslet és kínálat 
A turisztikai információkra jelenleg is kereslet mutatkozik az érkező turisták részéről, 
ezekhez részben hozzájuthatnak prospektusokból, Internetről egyaránt. A hozzájutás 
azonban esetleges, s nem rendszerszerű, kiszámítható, előre tervezhető. Számos 
információs tartalmi elem nem is férhető hozzá. Különösen nagy az információhiány 
a nem központi jellegű településeken. 
  
2. Célcsoportok 

 A tartózkodó turisták, látogatók, potenciális vendégek, vállalkozók, helyi lakosok. 
 

3. Várható kereslet és kínálat 
Az információ tartalom és a szolgáltatások növelésével és hozzáférhetőségének 
javításával a vendégek jelentős számban fogják használni a rendszert. Másrészt a 
potenciális vendégek útjuk eltervezésénél is igénybe vehetik a szolgáltatás 
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információs részét. Természetesen a telepített terminálok a helyi lakosság számára is 
nyújtanak fontos információkat, s az e-közigazgatás kiterjesztésével a terminálok egy 
részének kihasználtsága tovább nőhet. 
 

C. Technikai megvalósítás 
1. Méretek, mennyiségek 
A térségi információs hálózatra építve 17 db (településenként egy) telepített terminál 
telefonvonalon összekötve (valamint a szálláshelyek, vállalkozások saját termináljai). 
 
2. Ütemezhetőség 
Feltétel: a térségi szintű informatikai bázis kialakítása; a térségi idegenforgalmi kht. 
létrejötte. 
Telepítés, rendszerbeállítás, az adatszolgáltatók felkeresése, bekapcsolása stb.: 6 
hónap 
 
3. Szervezet, partnerek, üzemeltetők 
Üzemeltető: technikai üzemeltetést a térségi szervezet végzi, míg a tartalmi 
üzemeltetésért a térségi idegenforgalmi kht. felelős.  
Partnerek: adatszolgáltatók; karbantartó informatikai cég; önkormányzatok, 
vállalkozások, tömegközlekedési vállalatok, telepítési helyek stb. 

 
D. Környezeti hatás 

1. A környezet elemeire gyakorolt hatás 
A környezet elemeire jelentős hatást nem gyakorol. Az elhasznált berendezések 
bontása, hulladék elhelyezése szakszerűen megoldható. 
 
2. A helyi lakosságra gyakorolt környezeti hatás 

 A helyi lakosságra környezeti terhelést a projekt nem jelent. 
 
E. Gazdasági és területfejlesztő hatás 

1. A projekt hatása a helyi lakosokra 
A projekt a helyi lakosság információhoz jutását is segítheti. A projekt első fázisában 
a turisztikai információk között is találunk a helyiek számára használható tartalmat 
(pl. menetrendek, időjárás-jelentés, nyitvatartási idők stb.), a későbbi fázisban a 
térségi e-közigazgatás közösségi pontjaiként a térségi demokrácia alapvető 
eszközeivé is válhatnak ott, ahol más hozzáférési lehetőség nincs. 
 
2. Hatás a helyi gazdaságra 
Az információs szolgáltatás bővülése a turisztikai szolgáltatások keresletét pozitívan 
befolyásolja. Másrészt infrastrukturális alapot teremt új, a térség egészét piacként 
használó vállalkozások számára, így a turisztikai vállalkozások új nemzedékét 
indíthatja el. A hagyományos vállalkozások számára is lehetőséget biztosít pl. 
szobafoglalásra, információ nyújtásra. 
 

F. Pénzügyi megvalósítás 
1. Megvalósítás és fenntartás költségei 
Biztonságos helyen található terminálok: 300.000 Ft/ terminál 
Vandálbiztos terminálok: 1.000.000 Ft/terminál 
Adatszolgáltatók bekapcsolása: 50.000 Ft/szolgáltató 
Fenntartási költségek: 



A Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége társadalmi-gazdasági operatív fejlesztési programja 

© MTA RKK NYUTI 2004 

132 

Technikai, informatikai fenntartás: közös a térségi rendszerrel. 
17 fő részmunkaidős helyi felügyelő: 6 millió ft/év  
 
2. A bevétel és nyereség becslése 
A rendszer vállalkozási célú használatáért a használó bérleti díjat fizet megállapodás 
alapján. A beruházás pályázati megvalósítása esetén a bevételeknek a működési 
költségeket és a fejlesztést kell fedezniük, azt a részt, amelyek pályázati formában 
nem fedezhetők. 
 
3. Forráskoordináció elemei 

Pályázati források: ROP, munkaügyi alap 
Idegenforgalmi adó (önkormányzatok), vállalkozások használati díjai. 
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1.4.1. projekt: A térségi termékek forgalmazásának megszervezése 
 
Leírás: 
A térség hagyományos termékei jellegzetesek, a turizmus számára vonzerőt jelentenek, s 
helyi identitást is erősítik. A projekt a hagyományos kézműipari termékeknek, a bio 
módszerekkel termelt térségi mezőgazdasági termékeknek biztosít árusítási lehetőséget. 
Elárusítóhelyek létesíthetők a legnagyobb turista forgalommal bíró helyeken: Először 
Zircen, majd ennek tapasztalataival Bakonybélben, Cseszneken. A térségi biotermékek a 
helyi éttermek választékát is bővíthetik (pl. bio marhahús feldolgozása). Mivel a 
biotermékek előállításához még nagyon szűk a kapacitás a térségben, kezdetben térségen 
kívüli termékek árusítása is ajánlatos. Ez egyben ösztönzést is jelenthet a helyi 
biotermelés elindításához. Az árusítás összekapcsolható egy térségi védjegy 
megalkotásával. Ez a védjegy egy, a térségi származást, és a térség által elismert 
minőséget biztosító elismervény. A térség szakembereiből álló grémium dolgozza ki 
ennek a kritériumrendszerét, s ítéli oda az egyes termékeknek, illetve előállítóknak a 
védjegy viselésének jogát. 
 
A. Általános információk a projektről 

1. A projekt megnevezése: A térségi termékek forgalmazásának megszervezése 
2. A projekt helyszíne: Zirc, Bakonybél, Csesznek  

 
3. A projekt célja 
A térségi termékek helyben forgalmazásának elősegítése, a turisták megismertetése a 
helyi specialitásokkal, ezzel az idegenforgalmi kínálat bővítése, a térség imázsának 
tartalmi kibővítése. 
 
4. Környezeti, gazdasági, társadalmi háttér 
A térség gazdag a kézműves hagyományokban. Jelenleg is több kézműves dolgozik a 
faiparban, fazekasiparban, de kézműves oktató táborok is állítanak elő termékeket. 
Mindezen termékek forgalmazása a térségbe érkező turisták felé csak alkalomszerűen 
van megoldva. A térség turisztikai „kapujában”, Zircen nem, vagy csak 
körülményesen kaphatók. 
  
5. Kapcsolódás más projektekhez 

 Térségi védjegy kidolgozása 
Közös turisztikai marketingstratégia és operatív program 
Ajánlott túraútvonalak kidolgozása, térképes megjelenítése 
Telephely, vállalkozás és termékkataszter készítése Zircen és a térségben 
A hagyományos és új gazdasági ágazatok hozzáadott értékének növelése (prioritás) 
A térségen belüli foglalkoztatási szint növelése (prioritás) 

 
B. Kereslet-kínálat analízis 

1. Jelenlegi kereslet és kínálat 
Jelenleg a térség termékei a rendezvények alkalmával kaphatók (kézműves 
termékek), de pl. értékesítési célú biotermék előállítás és forgalmazás nincs. 
 
2. Célcsoportok 

 Tartózkodó turisták és látogatók, helyi lakosok. 
 Helyi kézművesek, gazdálkodók 
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3. Várható kereslet és kínálat 
A frekventált területeken a látogatók és átutazók magas száma miatt egy tipikus helyi 
termékeket forgalmazó elárusítóhely jelentős keresletre számíthat. Mivel az átutazók 
és a látogatók számát tekintve a legnagyobb létszám Zircen fordul meg, így az első 
elárusítóhely létesítése itt oldható meg a legkisebb kockázattal. 
 

C. Technikai megvalósítás 
1. Méretek, mennyiségek 
Egy üzlethelyiség kialakítása Zirc központjában.  
 
2. Ütemezhetőség 
Üzlethelyiség kialakítása, engedélyeztetés: 4 hónap. 
 
3. Szervezet, partnerek, üzemeltetők 

 Üzemeltető: magánvállalkozás 
Partnerek: Zirc Város Önkormányzata, Ciszterci Apátság, térségi kézművesek, 
gazdák. 

 
D. Környezeti hatás 

1. A környezet elemeire gyakorolt hatás 
A biotermesztés propagálásával a környezetre közvetetten pozitív hatást gyakorol. 
 
2. A helyi lakosságra gyakorolt környezeti hatás 

 A helyi lakosság egészségére a biokultúrák propagálásával pozitív hatást gyakorol. 
 
E. Gazdasági és területfejlesztő hatás 

1. A projekt hatása a helyi lakosokra 
A helyi termékek piacra juttatásával a lakosság bevételeit növeli a projekt. E 
termékek felértékelésével és középpontba állításával a térségi identitást erősíti. 
 
2. Hatás a helyi gazdaságra 
A projekt a térségi termékek forgalmazásával a helyben maradó jövedelmet növeli. 
 

F. Pénzügyi megvalósítás 
1. Megvalósítás és fenntartás költségei 
Üzlethelyiség kialakítása, berendezése: 5 millió forint 
Kezdő árukészlet beszerzése: 1 millió forint 
 
Rezsi, bérleti díj stb.: 0,8 millió forint/év 
 
2. A bevétel és nyereség becslése 
A kirándulóforgalom jelenlegi szintje mellett, megfelelő termékkiválasztással az 
elárusítóhely a második év végére már nyereséget termelhet. 
 
3. Forráskoordináció elemei: központi kormányzati források, decentralizált 
területfejlesztési források, RIB, NFT ROP, vállalkozói tőke, saját erő. 
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1.4.2. projekt: Az ökoturisztika humán oldalának megteremtése 
 
Leírás: 
A térség adottságainak jobb kihasználása, a turisztikai termék fejlesztése érdekében az 
ökoturisztikai szemlélet erősítésére szükség van a térségben. Az ökoturizmust az egyéb 
turisztikai ágak szemléleti változataként értékeljük, amely során a hagyományos 
turisztikai ágazatok környezeti szempontból kíméletes fenntartható fejlesztése, és a 
térség ökológiai értékeinek a turisztikai termékbe és imázsba történő beépítése zajlik. 
Ezzel a   turizmus a térség gazdaságában magasabb értéket állít elő stabilan, s a 
természeti környezetet is megóvja, adott esetben az állapotát javítja a tevékenységével. 
Így elmondható, hogy az ökoturizmus a szolgáltató részéről jelentős többlet ismeretet 
követel meg. Az ökutirsztika fejlesztése tehát elsősorban a képzésen keresztül valósítható 
meg. A képzés és a szemlélet kialakítása nélkül a beruházások nem szolgálhatják a 
megfelelő célt. 
 
A. Általános információk a projektről 

1. A projekt megnevezése: Az ökoturisztika humán oldalának megteremtése 
2. A projekt helyszíne: a BÖSZ települései, központ: Bakonybél és Csetény 

 
3. A projekt célja: a térség turisztikai vállalkozóinak, alkalmazottainak képzése, ezen 
keresztül az ökoturizmus szemléletének és módszereinek, tudástartalmának átadása. 
 
4. Környezeti, gazdasági, társadalmi háttér 
A térség környezeti szempontból érzékeny terület. A térség turizmusának jellege és a 
vendégek beállítottsága következtében mind a helyi lakosok és vállalkozók, mind az 
érkező turisták fogékonyak az ökoturizmus alapvető értékei iránt. Az ökoturisztikai 
módszerekkel kialakított terméket értékesebbnek, vonzóbbnak találják. 
Az elmúlt évtizedben a falusi turizmushoz kapcsolódva már voltak kezdeményezések 
képzésekre, s ezek nyilvánvalóan tartalmazták az ökoturizmus elemeit is. A jelenlegi 
turisztikai fejlesztések beilleszthetők az ökoturizmus fogalmi körébe (génbank, 
állatbemutató; tanösvények kialakítása stb.). 
 
5. Kapcsolódás más projektekhez 

 Térségi turisztikai ügynökség kialakítása 
 Közös turisztikai marketingstratégia és operatív program kidolgozása 
 Biotermékek, kézműves-termékek árusításának megszervezése 
 A helyi szakképzés adaptálása az átalakuló helyi gazdasághoz 

Térségi környezetvédelmi stratégia kidolgozása 
 

B. Kereslet-kínálat analízis 
1. Jelenlegi kereslet és kínálat 
Az ökoturizmus mint szemlélet már ma is jelen van mind a turisztikai vállalkozók, 
mind a vendégek részéről. A térség turisztikai kínálatában is megjelennek ezek az 
elemek. 
 
2. Célcsoportok 

 A helyi turisztikai vállalkozók, gazdák, vendéglátók, önkormányzati hivatlanokok. 
 

3. Várható kereslet és kínálat 
Várható, hogy a képzés iránt átlagosan településenként két-két fő jelentkezik. 
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C. Technikai megvalósítás 

1. Méretek, mennyiségek 
Egy harminc fős, 10 napos tanfolyam, amely kiegészül folyamatos konzultációs 
lehetőséggel. 
Rendelkezésre állnak magyar nyelvű tananyagok (Euracademy Association), amelyek 
az EU Leonardo programja keretében kerültek kifejlesztésre. 
A képzés tantermi és terepi részből áll. Megfelelő finanszírozás esetén összeköthető 
külföldi vagy hazai tanulmányúttal is. 
 
2. Ütemezhetőség 
Szervezés: 2 hónap 
Megvalósítás: 10 nap 
 
3. Szervezet, partnerek, üzemeltetők 

 Üzemeltető: turisztikai ügynökség kht. 
Partnerek: egyetemek, gyakorló szakemberek, Euracademy Association, Munkaügyi 
Központ, Magyar Turizmus Rt., RIB, Nemzeti Park. 

 
D. Környezeti hatás 

1. A környezet elemeire gyakorolt hatás 
A képzés a környezettudatosság fejlesztésével a környezetre pozitív hatást gyakorol. 
 
2. A helyi lakosságra gyakorolt környezeti hatás 

 A hatása közvetve hasonló a lakosságra is. 
 
E. Gazdasági és területfejlesztő hatás 

1. A projekt hatása a helyi lakosokra 
Új tevékenységi formák elterjesztésével a lakosság munkalehetőségét bővítheti a 
projekt. A helyben meglévő ismeretek szintjét, s az információs forrásokat bővíti. 
 
2. Hatás a helyi gazdaságra 
Fokozza a helyi turisztikai termék értékét, magasabb költési szintet eredményez, 
egyúttal hozzájárul a helyi turizmus alapját képező környezeti adottság 
megőrzéséhez, állapotának javításához. 
 

F. Pénzügyi megvalósítás 
1. Megvalósítás és fenntartás költségei 
Tanfolyam szervezése és lebonyolítása: 0,7 millió forint 
Tanulmányút szervezése: 0,5 millió forint 
 
2. A bevétel és nyereség becslése 
A bevétel a turisztikai termék speciális igényeket kielégítő fejlesztésében rejlik, s az 
egyes vállalkozóknál, s rajtuk keresztül a közösségnél realizálódik.  
 
3. Forráskoordináció elemei 

 Magyar Turizmus Rt., RIB, önkormányzatok. 
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2.1.1. projekt: A térséget bemutató társadalmi-gazdasági elemzés kiadása könyv 
formában 

 
Leírás: 
A térség jelenlegi helyzetét bemutató, tudományos igényű kiadvány elkészítése, könyv 
formában. A kiadvány elemzi a térség demográfiai, földrajzi, gazdasági-társadalmi stb. 
helyzetét, problémáit, előnyeit. Célja, hogy valós, alapos képet rajzoljon a térségről, 
amelyből a befektetők számára a valós térségi potenciál derül ki, ami hosszabb távú 
együttműködést alapozhat meg, mint egy színes reklám. Másrészt egy tudományos 
értékű feldolgozás a térség lakosai számára is informatív lehet, így a helyi és térségi 
identitást is erősítheti. A könyv alapját képezik a térségben zajlott kutatások, amelyek 
jelen program, illetve Zirc stratégiai programja előkészítését szolgálták. 
 
A. Általános információk a projektről 

1. A projekt megnevezése 
A térséget bemutató társadalmi-gazdasági elemzés kiadása könyv formában 
 
2. A projekt helyszíne 

 – 
3. A projekt célja 
A projekt célja: a térséget tudományos színvonalon bemutató könyv kiadása 
 
4. Környezeti, gazdasági, társadalmi háttér 
A térségben lezajlott programozási munkákat tudományos felmérések előzték meg. 
Ezek során nagy mennyiségű információ gyűlt össze a térségről.  
 
5. Kapcsolódás más projektekhez 

 Közös turisztikai marketingstratégia és operatív program kidolgozása 
 A térséggel foglalkozó tudományos munkák és szakdolgozatok támogatása 
 
B. Kereslet-kínálat analízis 

1. Jelenlegi kereslet és kínálat 
Jelenleg ilyen típusú, aktuális tartalmú mű nincs a térségről 
 
2. Célcsoportok 

 Befektetők, helyi lakosság, érdeklődő vendégek 
 

3. Várható kereslet és kínálat 
A könyv várhatóan keresletre számíthat a helyi lakosság körében, de a befektetni 
szándékozók számára is információt nyújt a térségről 
 

C. Technikai megvalósítás 
1. Méretek, mennyiségek 
14–16 ív terjedelmű kötet ábrákkal, fotókkal. 
Kiadás: 800 példányban 
 
2. Ütemezhetőség 
Kéziratok elkészítése a meglevő anyagokból: 3 hónap 
Tördelés, nyomdai előkészítés: 1hónap 
Nyomdai átfutás: 1 hónap 
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3. Szervezet, partnerek, üzemeltetők 
Partnerek: MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet és a térségi 
partnerek; önkormányzatok, nyomda; terjesztők. 

 
D. Környezeti hatás 

1. A környezet elemeire gyakorolt hatás 
nincs 
2. A helyi lakosságra gyakorolt környezeti hatás 

 nincs 
 
E. Gazdasági és területfejlesztő hatás 

1. A projekt hatása a helyi lakosokra 
A helyi lakosság ismereteit gyarapíthatja a térségről, háttéranyagként az oktatásban 
felhasználható, ezzel a helyi és a térségi identitás erősödését szolgálja. 
 
2. Hatás a helyi gazdaságra 
A térség reális viszonyainak megismertetésével a kiadvány a térség imázsát javítja a 
befektetők és a helyi lakosok szemében is. 
 

F. Pénzügyi megvalósítás 
1. Megvalósítás és fenntartás költségei 
Nyomdai előkészítés: 0,5 millió Ft 
Nyomdaköltségek: 0,8 millió Ft 
 
2. A bevétel és nyereség becslése 
Árbevétel értékesítésből: 1500 Ft/db. 300 db kerül eladásra: 450.000 Ft 
A példányok nagy része ingyenesen, reprezentációs ajándékként kerül forgalomba. 
 
3. Forráskoordináció elemei 
Nemzeti Kulturális Alapprogram; szponzori támogatások, reklámoldal értékesítése. 
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2.1.2. projekt: Telephely-, vállalkozás-, termék- és projekt  
kataszter készítése Zircen és a térségben 

 
Leírás: 
Az elkészítendő kataszter a térségben fellelhető telephelyeket, vállalkozásokat, előállított 
termékeket, valamint a vállalkozók, önkormányzatok és civil szervezetek által tervezett 
projekteket foglalná egységes, bővíthető és visszakereshető adatbázisba.  Mindezeket a 
TEAOR besorolások alapján. Az adatbázis bizonyos részei az Interneten hozzáférhetőek 
lesznek (az érintettek engedélyével). Más tartalmak térítés ellenében adatszolgáltatásként 
adhatók ki a kataszterhez csatlakozók számára. 
 
A. Általános információk a projektről 

1. A projekt megnevezése: Telephely, vállalkozás és termékkataszter készítése Zircen 
és a térségben 
 
2. A projekt helyszíne 

 A BÖSZ települései 
 

3. A projekt célja 
A gazdasági szervezetekről, tevékenységükről, a térségben tervezett fejlesztési 
projektekről egységes, áttekinthető, visszakereshető adatbázis létesítése. 
 
4. Környezeti, gazdasági, társadalmi háttér 
A térség gazdaságának szereplői számtalan terméket állítanak elő, különböző 
fejlesztési elképzelésekkel rendelkeznek. E lehetőségek és tervek összefoglalására, 
áttekinthető kezelésére jelenleg nincs lehetőség, mert egy helyen a jelzett 
információk nem találkoznak.  
 
5. Kapcsolódás más projektekhez 

 A térségi szintű informatikai bázis, az e-közigazgatás megteremtése 
Térségi Internetes gazdasági oldal létrehozása 
Beszállítói és klaszterkapcsolatok fejlesztése, találkozók szervezése 
 

B. Kereslet-kínálat analízis 
1. Jelenlegi kereslet és kínálat 
Jelenleg ilyen típusú kínálat nincs a térségben. Befektetői oldalról igény van a 
megvalósítható projektek iránt. Tapasztalható, hogy a hivatalok, fejlesztésért felelős 
szervek nem rendelkeznek információval a térség egészére vonatkozóan. 
 
2. Célcsoportok 

 Helyi cégek, vállalkozók, beruházók, tanácsadó cégek, önkormányzatok, kamarák 
 

3. Várható kereslet és kínálat 
Az általános gazdasági fejlesztésnek, a beruházás ösztönzés és az üzleti kapcsolatok 
fejlesztésének egyik feltétele ennek az adatbázisnak a létrehozása. 
 

C. Technikai megvalósítás 
1. Méretek, mennyiségek 
Elektronikus adatbázis kidolgozása. Ehhez szükséges hardver és szoftver. 
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2. Ütemezhetőség 
Felelős szervezet létrejötte után bármikor elindítható. Az adatbázis kialakítás és 
kezdeti feltöltése 2 hónapot vesz igénybe. 
 
3. Szervezet, partnerek, üzemeltetők 

 Üzemeltető: a kistérség munkaszervezete 
 

D. Környezeti hatás 
1. A környezet elemeire gyakorolt hatás 
A projektnek a környezet elemire gyakorolt közvetlen hatása nincs. 
 
2. A helyi lakosságra gyakorolt környezeti hatás 

 nincs 
 
E. Gazdasági és területfejlesztő hatás 

1. A projekt hatása a helyi lakosokra 
Amennyiben a projekt a kitűzött célt szolgálja, hozzájárul a térségben a munkahelyek 
számmának növekedéséhez. 
 
2. Hatás a helyi gazdaságra 
Egy informatív, karbantartott adatbázis a helyi gazdaság áttekinthetőségét javítja, a 
kialakítható kapcsolatokat erősíti, s a befektetésekért folytatott versenyben előnyt 
jelent más, hasonló tájékoztatási rendszerrel nem rendelkező térségekkel szemben. 
 

F. Pénzügyi megvalósítás 
1. Megvalósítás és fenntartás költségei 
Hardver és szoftver háttér: 1 millió forint 
Első felmérés kérdőíves rendszerben: 1,5 millió forint 
Adatbázis létrehozása (adatbevitel a kész szoftver segítségével): 0,5 
 
Fenntartás, karbantartás: 
Egy munkatárs munkaidejének 1/10-e: 0,25 millió forint/ év 
Rezsi, pótlás stb.: 0,25 millió forint/év 
 
2. A bevétel és nyereség becslése 
Közvetlen bevételként az adatbázis szolgáltatásainak árbevétele jelentkezik. 
Közvetett bevételként a térségbe érkező tőke, valamint a térségi gazdasági 
kapcsolatok javulása által generált jövedelmek jelentkeznek. 
 
3. Forráskoordináció elemei 
GVOP, magántőke, önkormányzati források, más hazai területfejlesztési források 
Javasolt a kapcsolódó projekttel együtt pályáztatni. 
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2.1.3. projekt: Térségi gazdasági informatikai portál létrehozása 
 

Leírás: 
A projekt keretében egy térségi szintű gazdasági oldal kerül megvalósításra. Ez az oldal 
információt szolgáltat a térség gazdasági jellemzőiről, a szabad kapacitásokról 
(infrastrukturális, humán stb.), s a térségben a vállalkozók, civil szervezetek és 
önkormányzatok által tervezett, befektetőkre váró projektekről. Információt szolgáltat a 
térség vállalkozói számára az aktuális pályázatokról, hirdetményekről is. A projekt 
összekapcsolható a tervezett turisztikai információs projekttel és az e-közigazgatás 
projektjével is. A létrehozandó felület célja azonban ezektől eltérő, kezelője a létrejövő 
komplex kistérség szervezete. 
Ha a portálfelület Webes rendszerében lehetséges az adatok frissítése is, akkor minden 
olyan partner, aki Internetkapcsolattal, személyi számítógéppel rendelkezik további 
beruházás nélkül csatlakozhat a rendszerbe. Ugyanígy a felhasználók hozzáférnek az 
adatokhoz otthonról, teleházakból, stb. is. Ha egy kiemelt partner nem rendelkezik 
megfelelő számítógéppel akkor kb 300000 Ft-ból korszerű, a bekapcsolódásra alkalmas 
gépet szerezhet, speciális célszoftverekre nincs szüksége. Természetesen minden 
adatszolgáltatónak időszakos v. folyamatos Internet hozzáféréssel kell rendelkeznie. Az 
adatfeltöltés a legtöbb esetben felhasználói ismeretekkel megoldható, további 
alkalmazott felvétele nem szükséges. 
 
A. Általános információk a projektről 

1. A projekt megnevezése 
Térségi Internetes gazdasági oldal létrehozása 
 
2. A projekt helyszíne: Zirc 

 
3. A projekt célja 
A térség gazdaságát, erőforrásait egységében bemutató térségi gazdasági honlap 
elkészítése, amely kifelé a térség gazdasági erőforrásait reklámozza, befelé a 
vállalkozók számára információt nyújt, s további üzleti szolgáltatások elérésére 
alkalmas. 
 
4. Környezeti, gazdasági, társadalmi háttér 
A térség gazdaságában viszonylag alacsony a külső, térségen kívüli, illetve külföldi 
tőke szerepvállalása. Ugyanakkor számtalan fejlesztési projekt lehetőség van, a térség 
viszonylag jó földrajzi pozícióban, szabad kapacitásokkal rendelkezik. 
 
5. Kapcsolódás más projektekhez 

 A térségi szintű informatikai bázis, az e-közigazgatás megteremtése 
 On-line turisztikai információs rendszer működtetése 

Térségi telephely-, vállalkozás-, termék- és projektkataszter készítése 
A térségen belüli foglalkoztatási szint növelése prioritás  

 
B. Kereslet-kínálat analízis 

1. Jelenlegi kereslet és kínálat 
Jelenleg ilyen típusú internetes szolgáltatás nincs. Elemeiben megtalálható Zirc város 
honlapján, de térségi szinten nem. 
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2. Célcsoportok 
 Külső befektetők, valamint a térség vállalkozói. 

3. Várható kereslet és kínálat 
A honlap szolgáltatási iránt kereslet várható a megvalósítható projekteket, 
partnereket, termékeket kereső befektetők, cégek valamint tanácsadó szervezetek 
részéről. 

C. Technikai megvalósítás 

1. Méretek, mennyiségek 
Egy honlap előállítása megfelelő adatbázisokkal. 

2. Ütemezhetőség 
A honlap hatékony működtetéséhez szükséges a térségi szintű telephely, vállalkozás 
és termékkataszter elkészítése. 
A honlap elkészítése, feltöltése: 2 hónap 

3. Szervezet, partnerek, üzemeltetők 
Üzemeltető: a kistérség munkaszervezete. A technikai megvalósítással megbíz egy 
informatikai céget (technikai értelemben együtt megvalósítható a többi informatikai 
alapú projekttel). 
Partnerek: vállalkozók, tanácsadó irodák, kamarák. 

D. Környezeti hatás 

1. A környezet elemeire gyakorolt hatás 
A befektetések ösztönzése kiválthatja a környezet fokozott terhelését. Ezért e 
tevékenység egyik szabályozója a térségi környezetvédelmi stratégia, s az annak 
alapján hozott határozatok. 

2. A helyi lakosságra gyakorolt környezeti hatás 
Amennyiben a befektetés ösztönzés a egyik elve a környezeti fenntarthatóság, akkor 
a helyi lakosságra gyakorolt környezeti hatás minimalizálható. Ennek vizsgálata az 
egyes projektek feladata. 

E. Gazdasági és területfejlesztő hatás 

1. A projekt hatása a helyi lakosokra 
A befektetések ösztönzése növeli a térségen belüli munkahelyek számát, s az elérhető 
jövedelmet. Így a helyi lakosság életszínvonalára pozitív hatást gyakorol. 

2. Hatás a helyi gazdaságra 
A helyi gazdaságban növeli a térségen kívülről származó tőke arányát. Ugyanakkor a 
helyi és betelepült vállalkozók információval való ellátása segítségével a helyi 
gazdasági szervezetek és vállalkozók versenyképességét javítja. 

F. Pénzügyi megvalósítás 
1. Megvalósítás és fenntartás költségei 
Adatbázis fejlesztése és fenntartása kapcsolódik a térségi informatikai rendszer 
kiépítéséhez, lásd ott. 

2. A bevétel és nyereség becslése 
Középtávon csatlakozási díjak szedhetők. Reklámfelületet lehet értékesíteni. 

3. Forráskoordináció elemei 
 GVOP, magántőke, önkormányzati források, más hazai területfejlesztési források 
Javasolt a kapcsolódó projekttel együtt pályáztatni. 
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2.2.1. projekt: Idősgondozás, családgondozás térségi hálózatának kialakítása 
 
Leírás: 
Térségi vagy több településre kiterjedő idősgondozó és családgondozó hálózat. A 
részmunkaidős alkalmazottak keresik fel az időseket/családokat naponta, illetve igény 
szerinti időközönként beszélgetnek velük, intézik az ügyeiket. Mindezt egy civil 
szervezet, kht. formában üzemeltetné. Az alkalmazottak főleg a térségben élő emberek, 
akik családjuk miatt nem tudják vállalni a távoli ingázást, s a teljes munkaidőt. A kht. az 
önkormányzatok válláról venné le a terhet. A szervezet a hátrányos helyzetű fiatalok 
karrierépítés jellegű képzését is felvállalja, majd a képzettek egy részének inkubált 
munkahelyet biztosít részmunkaidőben, ahol munkahelyi tapasztalatot szerezhetnek. 
 
A. Általános információk a projektről 

1. A projekt megnevezése 
Idősgondozás térségi hálózatának kialakítása 
 
2. A projekt helyszíne 

 A BÖSZ településeinek összessége, vagy egy-egy részterület, központ: Csetény 
 

3. A projekt célja 
A térségben élő idősek életminőségének javítása, munkahelyteremtés 
 
4. Környezeti, gazdasági, társadalmi háttér 
A térség több települése elöregszik, magas az idős korúak aránya. A helyi 
munkahelyek számának csökkenése sokakat kényszerít elingázásra a távoli 
városokba. Ezt azonban többen nem tudják vállalni, mivel gyermekeik száma, esetleg 
kisebb egészségkárosodásuk miatt nem megfelelő számukra az ingázó, több 
műszakos életmód. Ugyanakkor a civil szféra foglalkoztatói szerepköre egyre inkább 
támogatott az EU-ban, s hazánkban egyaránt. 
 
5. Kapcsolódás más projektekhez 

 turisztikai kht. 
 turisztikai információs hálózat 
 hátrányos helyzetű fiatalok karrierépítési programjának kidolgozása 
 
B. Kereslet-kínálat analízis 

1. Jelenlegi kereslet és kínálat 
Jelenleg is már magas az idős korúak száma a térségben. Az önkormányzatok 
biztosítanak számukra szociális ellátást, pl. ebédkihordást. 
 
2. Célcsoportok 
Ellátandó idősek, valamint olyan munkavállalók, akik csak helyi, rugalmas 
részmunkaidőben tudnak állást vállalni, s vállalják az átképzést is. 
 
3. Várható kereslet és kínálat 
Az idősek száma várhatóan tovább fő nőni a térségben, így erre a szolgáltatásra is 
egyre jelentősebb kereslet mutatkozik. 
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C. Technikai megvalósítás 
1. Méretek, mennyiségek 
Egy irodahelyiség, s kb. 10 fő részmunkaidős alkalmazott 
Egy gépkocsi vásárlása 
 
2. Ütemezhetőség 
1–3 hónap: szervezet kialakítása, bejegyzése 
4–8 hónap pályázati tevékenység 
8 hónaptól alkalmazottak felvétele, tényleges működés 
 
3. Szervezet, partnerek, üzemeltetők 

 Üzemeltető: közös szociális kht. 
 Partnerek: önkormányzatok, szakmai felügyeleti szervek, Foglalkoztatási Hivatal. 
 

D. Környezeti hatás 
A projekt jelentős környezeti hatással nem bír. 

  
E. Gazdasági és területfejlesztő hatás 

1. A projekt hatása a helyi lakosokra 
A szociális háló erősítésével nő a helyi lakosok komfortérzete. Munkahelyek 
teremtődnek, amely több család költségvetését is javítja.  
 
2. Hatás a helyi gazdaságra 
Munkahelyteremtés külső források bevonásával, beruházási források érkezése. 
 

F. Pénzügyi megvalósítás 
1. Megvalósítás és fenntartás költségei 
Megvalósítás: Irodahelyiség kialakítása: 2 millió Ft 
  Gépkocsi vásárlás: 3 millió Ft 
Fenntartás: amortizáció, rezsi: 0,6 millió Ft/ év 
Személyi költségek: 9 millió Ft/év 
 
2. A bevétel és nyereség becslése 
 
3. Forráskoordináció elemei 
Önkormányzatok átengedett forrás (kiszerződés alapján); Nemzeti Civil Alap 
(működést is finanszíroz); NFT – HEFOP (munkahelyteremtés, képzés); OFA 
(foglalkoztatás); Munkaügyi Központ (foglalkoztatást, képzést, eszközt); Többcélú 
Kistérség Támogatása; közcélú alapítványként való működés esetén 1%-os 
támogatások. 
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2.3.1. projekt: A térségi igényeknek megfelelő szakképzési programok kidolgozása és 
beindítása 

 
Leírás: 
A gazdaság humánerőforrás szükségletének biztosítása érdekében szükség van a helyi 
szakképzésben a térségi gazdaság elvárásainak megfelelő szakmák arányának 
növelésére. Elsősorban a faipari és idegenforgalmi szakmák képzése hiányzik. A projekt 
keretében olyan szakképzési programok kidolgozására kerül sor, amely a helyi gazdasági 
szereplők igényeinek megfelelő szakmákra képez ki fiatalokat. 
 
A. Általános információk a projektről 

1. A projekt megnevezése: A térségi igényeknek megfelelő szakképzés programok 
kidolgozása és beindítása 
 
2. A projekt helyszíne: Zirc 

 
3. A projekt célja 
A térségi gazdaság szakember ellátottságának javítása 
 
4. Környezeti, gazdasági, társadalmi háttér 
A térségben speciálisan gazdasági struktúra alakult ki. A megfelelő szakmákból 
ugyanakkor gyakran szakemberhiány mutatkozik. Elsősorban a középfokon képzett 
idegenforgalmi és a faipari szakmák körében jelentkezik szakmunkás hiány. 
 
5. Kapcsolódás más projektekhez  
A hagyományos ágazatok versenyképességének növelése (intézkedés) 
Környezetbarát új, innovatív technológiát alkalmazó tevékenységek támogatása 
(intézkedés) 
 

B. Kereslet-kínálat analízis 
1. Jelenlegi kereslet és kínálat 
Jelenleg is folyik bizonyos faipari szakmákban és idegenforgalmi területen képzés, de 
a gazdasági szereplők elvárásai eltérnek ettől a struktúrától. 
 
2. Célcsoportok 

 Térségbeli fiatalok. 
 

3. Várható kereslet és kínálat 
Várható az új szakmák iránt az érdeklődés a fiatalok, s a gazdasági szervezetek 
részéről is. 
 

C. Technikai megvalósítás 
1. Méretek, mennyiségek 
2 szakmára képzési program kidolgozása 

2. Ütemezhetőség 
Kidolgozás, akkreditálás stb.: 18 hónap 

3. Szervezet, partnerek, üzemeltetők 
Szakközépiskolák helyben vagy a megyeszékhelyen; vállalkozók, vállalatok, 
Munkaügyi Központ. 
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D. Környezeti hatás 
1. A környezet elemeire gyakorolt hatás 
A projektnek számottevő környezeti hatása nincs 
2. A helyi lakosságra gyakorolt környezeti hatás 
A projektnek számottevő környezeti hatása nincs 

 
E. Gazdasági és területfejlesztő hatás 

1. A projekt hatása a helyi lakosokra 
A szakképzettség színvonalának növekedésével a helyi lakosok elhelyezkedési 
esélyei javulnak.  
 
2. Hatás a helyi gazdaságra 
Mivel a képzések a helyi gazdaság igényei szerint alakulnak, várható, hogy a 
gazdaság versenyképessége javul. Másikoldalról a térség népességmegtartó 
képessége is javul, hiszen a helyi igények szerint képzett fiatal nem vándorol el, mint 
olyan társa, aki képzettségének megfelelő állást csak más településen talál. 
 

F. Pénzügyi megvalósítás 
1. Megvalósítás és fenntartás költségei 
  
2. A bevétel és nyereség becslése 
 
3. Forráskoordináció elemei 
HEFOP, központi kormányzati források, decentralizált területfejlesztési források, 
NFT ROP, vállalkozók hozzájárulása, saját erő. 
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2.3.2. projekt: A térségi igényeket figyelembe vevő karriertervezési programok 
kidolgozása és bevezetése a hátrányos helyzetű fiatalok részére 

 
Leírás: 
Az országos viszonyokat figyelembe véve nem kiemelkedő a hátrányos helyzetben lévők 
aránya a térségben, de ugyanakkor nem jelentenek elhanyagolható kisebbséget sem. A 
projekt elsősorban a hátrányos helyzetű fiatalokra koncentrál, akik a távolabbi, 
periférikus lehelyezkedésű településeken élnek, s kevés az esélyük használható szakma 
szerzésére és elhelyezkedésre. A programba beépíthetők olyan, a térség igényeit 
figyelembe vevő tudástartalmak, amelyek segítségével a programot abszolválók egy 
része a térségben megvalósítandó szervezeteknél részmunkaidős formában jövedelem 
lehetőséghez juthatnak, s az itt szerzett tapasztalatok alapján a későbbiekben teljes 
munkaidőt vállalhatnak egy cégnél vagy más szervezetnél. Így a fejlesztési programunk 
keretében felvázolt szervezetek (lsd. szociális kht., idegenforgalmi kht.) mintegy 
inkubátorként gondoskodhatnak a képzési projektből kilépők további sorsáról, arról, 
hogy őket a munka világába vezessék. A térségben megtelepülő gazdasági szervezetek 
őket már mint munkavégzési tapasztalattal rendelkező munkavállalókat alkalmazhatják. 
 
A. Általános információk a projektről 

1. A projekt megnevezése: A térségi igényeket figyelembe vevő karriertervezési 
programok kidolgozása és bevezetése a hátrányos helyzetű fiatalok részére 
 
2. A projekt helyszíne: A BÖSZ települései, a képzésekhez kiválasztott helyszínek 

 
3. A projekt célja: A térségben élő hátrányos helyzetű fiatalok esélyegyenlőségének 
javítása a karrierlehetőségek terén. 
 
4. Környezeti, gazdasági, társadalmi háttér 
A térségben elsősorban a periférikus településeken találunk olyan családokat, ahol a 
fiatalok hátrányt szenvednek a szakmatanulás, elhelyezkedés karrier kialakítása terén. 
Ez a jelenség a térség társadalmát instabillá teheti, a gazdaság fejlődését hátráltatja, a 
térségi kohéziót gyengíti. 
 
5. Kapcsolódás más projektekhez 

 Idősgondozás, családgondozás térségi hálózatának kialakítása 
On-line turisztikai információs rendszer üzemeltetése 
A hagyományos ágazatok versenyképességének növelése (intézkedés) 
Környezetbarát új, innovatív technológiát alkalmazó tevékenységek támogatása 
(intézkedés) 
 

B. Kereslet-kínálat analízis 
1. Jelenlegi kereslet és kínálat 
Több száz főre tehető azon fiatalok száma, akik életkezdését megnehezíti a földrajzi 
és társadalmi helyzetük. Jelenleg számukra a térségben nincs a projekthez hasonló 
kínálat. 
 
2. Célcsoportok 
Hátrányos helyzetű fiatalok, akik lakóhelyük vagy társadalmi helyzetüknél fogva 
segítségre szorulnak önálló karrierjük felépítéséhez. 
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3. Várható kereslet és kínálat 
A program kereslete a társadalmi gazdasági folyamatok ismeretében hosszú távon 
biztosított, mivel a hátrányos helyzetűek problémáinak további halmozódásával kell 
számolni. 
 

C. Technikai megvalósítás 
1. Méretek, mennyiségek 
8 hetes képzési program kidolgozása, képzésenként 20 főre.  
 
2. Ütemezhetőség 
Program kidolgozása, bevezetése: 6 hónap 
Tanfolyamonként a megvalósítás 2–2 hónap. 
 
3. Szervezet, partnerek, üzemeltetők 

 Térségi Szociális kht. (alapítvány) 
Partnerek: egyetemek, főiskolák, karrier tanácsadók, Munkaügyi Központok, helyi 
vállalkozók, foglalkoztatók. 

 
D. Környezeti hatás 

1. A környezet elemeire gyakorolt hatás 
A projektnek a környezet elemeire számottevő hatása nincs.  
 
2. A helyi lakosságra gyakorolt környezeti hatás 
Közvetett hatás, hogy az egészséges társadalom a környezet minőségére is javító 
hatással van. 

 
E. Gazdasági és területfejlesztő hatás 

1. A projekt hatása a helyi lakosokra 
A projekt segít felszámolni a hátrányos helyzetből származó negatív, visszacsatoló 
társadalmi következményeket, ezzel hozzájárul a térség társadalmának stabilitásához. 
 
2. Hatás a helyi gazdaságra 
A helyi gazdaság számára képzettebb, motiváltabb munkaerőt biztosít, s csökkenti a 
szociális juttatásokkal,esetleg a bűnözéssel járó negatív hatásokat. 
 

F. Pénzügyi megvalósítás 
1. Megvalósítás és fenntartás költségei 
Program kidolgozás: 2 millió forint 
Az egyes tanfolyamok költsége:0,4 millió forint 
 
2. A bevétel és nyereség becslése 
A tanfolyam piaci bevétellel nem üzemeltethető, csak ingyenes alapon. Nyereségként 
a társadalmi problémák és a szociális kiadások egy részének elmaradása, valamint a 
fiatalok munkába állítása jelentkezik 
 
3. Forráskoordináció elemei 

 HEFOP; Munkaügyi Központ, Szociális Alap 
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2.4.2. projekt: A Zirci Ipari Park fejlesztése 
 
Leírás: 
A projekt a Zirci Ipari Park szolgáltatásainak javítását célozza a befektetők vonzása 
érdekében. Terület elnyerte az „ipari park” címet, azonban számos szolgáltatás hiányzik 
ahhoz, hogy teljes körű szolgáltatást nyújtson a befektetők számára. Jelenleg a területen 
található betelepült vállalkozások mellett még jelentős kihasználatlan kapacitások 
találhatók. E projekt keretében az ipari park pályázat keretében vállalt, tervezett új 
szolgáltatások valósulnak meg.  
 
A. Általános információk a projektről 

1. A projekt megnevezése: A Zirci Ipari Park fejlesztése 
2. A projekt helyszíne: Zirc, Ipari Park 

 
3. A projekt célja: Az Ipari Park szolgáltatásainak fejlesztése, ezzel a új befektetések 
ösztönzése Zircen 
 
4. Környezeti, gazdasági, társadalmi háttér 
Zirc mint a térség központja fontos munkáltató a lakosság számára. A térségből a 
munkavállalók jelentős része elingázik. Helyben kevés a munkahely, az új 
befektetések egyik gátja, hogy nincs megfelelő szolgáltatásokkal ellátott telephely. 
2004 januárjában a nyerte el a zirci ipari terület az Ipari Park címet. Így létrejött egy 
viszonylag jelentős telephely, amely fejlesztésre vár. Az Ipari Park térségben jó 
közlekedési helyzetben van. Helyzete lényeges javul, ha megépül a 82. sz. út Zircet 
elkerülő szakasza. Ráadásul közvetlenül a vasútvonal mentén helyezkedik el. A 
térség nagy részéből a munkavállalók számára jól megközelíthető, így 
munkaalkalmat jelent. 
 
5. Kapcsolódás más projektekhez 

 Térségi gazdasági informatikai portál létrehozása 
Telephely-, vállalkozás-, termék- és projekt kataszter készítése Zircen és a térségben 
Tömegközlekedési terminál fejlesztése Zircen 
Tűzoltóság telepítése 
 

B. Kereslet-kínálat analízis 
1. Jelenlegi kereslet és kínálat 
Az új befektetések egyik gátja, hogy nincs megfelelő szolgáltatásokkal ellátott 
telephely. 
 
2. Célcsoportok 
Betelepült vállalkozások, külső befektetők, helyi kezdő válallkozások, működő 
vállalkozások 

 
3. Várható kereslet és kínálat 
Kereslet várható egyrészt a már benn lévő vállalkozásoktól az Ipari Park új 
szolgáltatásai iránt, helyi kezdő vállalkozásoktól, amelyek az inkubátorház 
szolgáltatásait vehetnék igénybe, valamint a külső befektetők részéről, akik 
telephelyet keresnek. 
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C. Technikai megvalósítás 
1. Méretek, mennyiségek 
A tervezett fejlesztések, új szolgáltatások: vezetői, munkavédelmi tanácsadás,kerítés, 
portaszolgálat, biztonsági szolgálat, banki, postai, irodai szolgáltatások, üzemorvosi 
ellátás, rendezvényterem, élelmiszerüzlet, központi parkolóhely, kerékpármegőrző 
létesítése, a takarítás és szelektív hulladékgyűjtés, a számítástechnikai karbantartás és 
ügyelet biztosítása, logisztikai információs és tanácsadó szolgáltatás létesítése, a 
raktározás,csomagolás, szállítmányozás, vámügyintézés lehetővé tétele, Szállító 
eszközök bérbeadása, innovációs és minőségbiztosítási tanácsadás, intézmények 
kialakítása, inkubátorház létesítése. 
 
2. Ütemezhetőség 
Megfelelő finanszírozás esetén a fejlesztésekhez szükséges idő: 12 hónap 
 
3. Szervezet, partnerek, üzemeltetők 

 Üzemeltető: Zirc Város Önkormányzata 
Partnerek: betelepült vállalkozások, térségi kezdő és működő vállalkozások, 
befektetők 

 
D. Környezeti hatás 

1. A környezet elemeire gyakorolt hatás 
Az Ipari Park fejlesztése ösztönzi a betelepülést, így a betelepülő tevékenységek 
jellemzőinek függvényében növekszik a környezet terhelése. A környezeti hatás 
minden betelepülés esetén vizsgálatra szorul, mivel az ipari terület védett természeti 
értékhez (Arborétum) közel helyezkedik el. 
 
2. A helyi lakosságra gyakorolt környezeti hatás 
A lakosságra kifejtett környezeti hatás minden betelepülés esetén vizsgálatra szorul, 
mivel az ipari terület lakóövezethez közel helyezkedik el. 

 
E. Gazdasági és területfejlesztő hatás 

1. A projekt hatása a helyi lakosokra 
Növeli a munkahelyek számát a térségben, ezzel a jövedelmek növekedéséhez, illetve 
az elingázás kiváltásához járul hozzá. 
 
2. Hatás a helyi gazdaságra 
A korszerű szolgáltatásokat nyújtó telephely megteremtésével ösztönzi a 
tőkebeáramlást, a technológia transzfer szervezet létrehozásával a elősegíti a meglévő 
vállalkozások adaptációját, míg az inkubátorház hozzájárul a térség vállalkozóinak 
esélyegyenlőségéhez, indulásához. Mindezek növelik a helyi adóbevételeket is.  
 

F. Pénzügyi megvalósítás 
1. Megvalósítás és fenntartás költségei 
Nagyságrendi becslés: 100millió forint 

2. A bevétel és nyereség becslése 
Az üzemeltető terveiben szerepel 

3. Forráskoordináció elemei 
GVOP támogatja részeiben a projektet, Munkaügyi források, magántőke, 
önkormányzati források. 
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3.2.2. projekt: A településközi összekötő utak javítása, létesítése 
 
Leírás: 
A projekt célja, hogy a térség egységes közúthálózatának még hiányzó elemeit pótolja, 
ezzel hozzájáruljon a térség forgalmi egységének kialakításához. A projekt az alábbi 
elemekre vonatkozik: 1) Lókút–Eplény; 2) Olaszfalu–82. sz. út; 3) Olaszfalu–
Bakonynána, 4) Jásd–Peremi-akna–Dudar, 5) Porva–Fenyőfő. 
Ezek az utak nem szerepelnek a 15 éves országos közúthálózat-fejlesztési programban, 
így csak az önkormányzatok összefogásával, egyéb pályázati források bevonásával 
építhetők meg részben, vagy egészében. 
 
A. Általános információk a projektről 

1. A projekt megnevezése: A településközi összekötő utak javítása, létesítése 
2. A projekt helyszíne: A BÖSZ településeinek területe, Lókút, Eplény, Olaszfalu, 
Bakonynána, Jásd, Bakonynána, Dudar, Porva. 

 
3. A projekt célja: térségi úthálózat kiegészítése, a térségen belüli közúti kapcsolatok 
javítása. 
 
4. Környezeti, gazdasági, társadalmi háttér 
A térség közúthálózatából számos elem hiányzik. A legsürgetőbb feladat a 
zsáktelepülések helyzetének oldása. Így Lókút, Jásd megközelíthetőségének javítása 
a térség, illetve a megye központja felől.  
 
5. Kapcsolódás más projektekhez 

 Mobilitási központ létesítése 
 A turisztikai fogadóképesség javítása (prioritás) 
 
B. Kereslet-kínálat analízis 

1. Jelenlegi kereslet és kínálat 
Jelenleg ezek a települések csak nagy kerülőkkel közelíthetők meg Zircről vagy 
Veszprémből. 
 
2. Célcsoportok 

 A településeken élők, a környező településeken élők, vendégek 
 

3. Várható kereslet és kínálat 
A kiépülő utakat nem csupán a helyiek használnák, hanem a térség többi települései 
is, amelyek megközelíthetősége szintén javulna, valamint a turisták. 
 

C. Technikai megvalósítás 
1. Méretek, mennyiségek 
12 km új út építése 
5 km szélesítés, bővítés 
 
2. Ütemezhetőség 
Időszükséglet: tervezés, engedélyezés, kivitelezés: 24–36 hónap 
 
3. Szervezet, partnerek, üzemeltetők 

 Beruházó, üzemeltető: önkormányzatok. Partner: közútkezelő 
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D. Környezeti hatás 

1. A környezet elemeire gyakorolt hatás 
Az új, illetve javított utak hozzájárulnak a közúti forgalom megjelenéséhez, illetve 
növekedéséhez az adott területeken, azonban forgalmat vonnak el más területekről. 
Így a jelenlegi zsáktelepüléseknek a projekt megvalósulása után átmenő forgalommal 
is kell számolniuk. A távolságok lecsökkenése a közlekedők kisebb 
futásteljesítményét, így kisebb környezeti terhelését vonja maga után. A jobb 
minőségű utak csökkentik a balesetveszélyt, a gépjárművek rongálódását, ezzel a 
környezeti terhelést csökkentik. 
 
2. A helyi lakosságra gyakorolt környezeti hatás 
A zsáktelepülések lakókörnyezetének közúti terhelése nő, ugyanakkor csökken a 
feleslegesen megtett kilométerek száma.  

 
E. Gazdasági és területfejlesztő hatás 

1. A projekt hatása a helyi lakosokra 
A gyorsabb eljutás új lehetőségeket teremt a helyi lakosoknak pl. munkavállalásra. 
 
2. Hatás a helyi gazdaságra 
A megközelíthetőség javulása eredményezheti több település gazdasági és lakóhelyi 
felértékelődését. 
 

F. Pénzügyi megvalósítás 
1. Megvalósítás és fenntartás költségei 
Megvalósítás költségei: 
2 forgalmi sávos bekötőút, összekötőút fajlagos beruházási költsége: 
8,5 m-es koronával dombvidéken 165 millió forint/km, síkvidéken 125 millió 
forint/km. 
Felújítási költség: 
Függ a technológiától, a munka tartalmától. 
Burkolat megerősítés: kb.: 15–20 millió forint/km 
Felületi bevonat készítés 4–8 millió forint/km 
A projekt összköltsége: 2,2 milliárd forint 
 
2. A bevétel és nyereség becslése 
 
3. Forráskoordináció elemei 

 Kormányzati források a zsáktelepülések helyzetének oldására. ROP, KVOP stb. 
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3.3.1. projekt: Zircen tömegközlekedési terminál fejlesztése 
 
Leírás: 
A tömegközlekedési terminál Zirc város terveiben régóta szereplő projekt. Ennek során 
az autóbusz-pályaudvar kikerül a vasútállomás mellé, a MÁV által biztosított területre. 
Így a tömegközlekedési eszközök közvetlen átszállási kapcsolata biztosított. A 
belvárosban autóbusz megálló marad, azonban a parkoló autóbuszok nem rontják tovább 
a belváros képét. Az új tömegközlekedési terminál lehetőséget nyújt a térség 
tömegközlekedés szervezésének újszerű átdolgozására. 
 
Helyszín: Zirc, vasútállomás 
Cél: a tömegközlekedés hatékonyságának, színvonalának, az átszállási lehetőségek 
számának növelése, a zirci belváros terhelésének csökkentése 

Beruházási költség:  telekvásárlás –    10 millió Ft 
    utak, parkolók építése   50 millió Ft 
    épület kialakítása   35 millió Ft 
    informatikai fejlesztés  15 millió Ft 
    forgalombiztosítási berendezések   3 millió Ft 
    híd és gyalogosátkelő     7 millió Ft 
    közműköltség      5 millió Ft 
    Összesen:              125 millió Ft 
 

Bevételek: növekvő utasforgalomból növekvő jegyárbevétel, kiegészítve egyes 
helyiségek  
bérbeadásával, reklámbevételekkel. 
Hatás:  –    a tömegközlekedés színvonalának javulása 

– csökkenő környezeti terhelés a belvárosban 
– növekvő utasszám 
– növekvő látogató és vendégszám 

Kapcsolódó projektek: Mobilitási központ létesítése 
Indikátorok:  utas/év a különböző tömegközlekedési eszközökön 
   utaskilométer 
   látogatók száma 
   turisták száma 
   vendégéjszakák száma 
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3.3.2. projekt: Mobilitási központ létesítése 
 
Leírás: 
A mobilitási központ egy igényvezérelt tömegközlekedési szervező intézmény. Célja, 
hogy a térségben lakó, illetve turistaként vagy más célból itt tartózkodó népesség 
számára a lehető legrugalmasabb formában biztosítsa a tömegközlekedés igénybevételét, 
illetve a saját autó alkalmazása nélküli eljutást. A mobilitási központ egységes 
rendszerbe vonja a tömegközlekedés elemeit, azokat kiegészíti iránytaxi, önkormányzati 
busz stb. igénybevételével. Az utas telefonon vagy sms-ben megadja a kiindulási 
állomást és az elérni kívánt célállomást, az utazás idejét, s központ egy menetrenddel 
válaszol, amiben a különböző közlekedési módok összekombinálásával mutatja be az 
utazás lehetőségét. A projekt több szinten valósítható meg. Először csupán információs 
irodaként, amely utazási tanácsokat ad. Később a központ egy önálló porjekttel 
bekapcsolódik a térség közlekedésszervezésébe, a menetrendek összeállításába, 
összehangolásába. Egy újabb fázisban a jegyelővétel is biztosítható. 
A projekt az informatikai szolgáltatások révén összekapcsolódik a térségi informatkiai 
központtal, a turisztikai információs rendszerrel. 
 
Helyszín: Zirc, tömegközlekedési terminál 
Cél: a tömegközlekedés kihasználtságának növelése, az utaslétszám növelése, a 
gépkocsihasználat egy részének kiváltása. 
Beruházási költség: irodahelyiség, munkahelyek kialakítása, számítástechnikai háttér 
megteremtése – 5 millió Ft 
Üzemeltetési költség:  személyi költségek – 4 millió Ft/év 
    rezsi, anyag stb. – 2 millió Ft/ év 
Bevételek: A növekvő utasforgalom után a közlekedési vállalatok hozzájárulása 

Piaci tevékenység: pl. különjáratok szervezése, eseti, csoportos utazási 
igények kielégítése. 

Hatás:  –    az utaslétszám növekedése a tömegközlekedési eszközökön 
– a tömegközlekedési eszközök kihasználtságának javulása 
– a személygépkocsi forgalom csökkenése, ezen keresztül pozitív környezeti 

hatás 
– a térség távolabbi településein javuló életminőség 
– a turisztikai célpontok számának és vonzerejének növekedése 

Kapcsolódó projektek: Zircen tömegközlekedési terminál építése 
Indikátorok:  utas/év a különböző tömegközlekedési eszközökön 
   utaskilométer 
   látogatók száma 
   turisták száma 
   vendégéjszakák száma 
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3.5.1. projekt: A térségi szintű informatikai bázis, az e-közigazgatás megteremtése 
 
Leírás: 
A fejlesztési program egyik kulcsprojektje. A térség egységes gazdasági-társadalmi 
fejlesztéséhez, a 21. századi térségi versenyképességhez szükséges infrastrukturális 
fejlesztés. A projekt keretében egy térségi informatikai bázis valósul meg, amely 
kiszolgálja az e-közigazgatás szükségleteit. A Portál működéséhez az eszközök és a 
tartalom együttes rendelkezésre állása szükséges. Ahhoz azonban, hogy ne akadjon el a 
rendszer működése, a tartalomszolgáltatást és az üzemben tartást szét kell választani 
egymástól független (és eltérő szaktudást igénylő) munkakörökre. A létesítendő 
informatikai bázis biztosítja az e-közigazgatás kiépítését, ami a térségi szintű  hivatali 
feladatokat teszi elérhetővé a lakosok számára lakóhelyükön, saját terminálokon, illetve 
közösségi terminálokon keresztül. Ezen kívül infrastrukturális alapot biztosít egy 
többcélú gazdasági portál fejlesztéséhez (lásd 2.1.3. projekt), valamint a térség turisztikai 
információs hálózatának kifejlesztéséhez (lásd 1.3.3. projekt). Mindezeken túl konkrét 
vállalkozási lehetőségeket is nyújt (lásd 1.2.2. projekt). 
A projekt lehetséges megvalósítási irányai: 
a) Egyszerű statikus weblap (időszakosan frissített információk, mint a már működő 
települési honlapok). Ennek a megoldásnak a hátránya, hogy karbantartani, az adatokat 
frissíteni csak olyan szakember tudja, aki valamelyest gyakorlott a HTML és más Webes 
technológiák használatában. Interaktív szolgáltatások nyújtására, az időszakosnál 
gyakrabban frissülő tartalom megjelenítésére ez a megoldás nem alkalmas. Továbbá nem 
szolgálja ki bevezetőben említett többi projektet. Ezért javasolt a b) megoldás. 
b) A projekt céljait jobban szolgálja egy olyan felület, amelyen az egyes információk 
időszakosan automatikusan frissülnek, amely képes a megjelenített információk között 
keresés bonyolítására, az avult információk archiválására stb. Ez a megoldás 
adatbázisszerveren alapul. Lehetővé teszi, hogy szintén egyszerű böngészőprogramból 
kezelt űrlapok segítségével informatikai szaktudással nem, csak felhasználói 
ismeretekkel rendelkezők is felvigyenek adatokat a rendszerbe. Ezzel a megoldással 
hatékony csoportmunkát lehet végezni a helyi és távoli szereplők bevonásával, személyre 
szabott információkat szolgáltatni, stb. továbbá biztosítható, hogy a tartalomszerkesztés 
elváljon a műszaki teendőktől. A fejlesztési költség jelentősen több mint az a) pontban, 
viszont alkalmas arra, hogy a vázolt gazdasági és más típusú felhasználáshoz alapot 
adjon. A pályázati támogatási feltételeknek is inkább ez utóbbi, komplex megoldás felel 
meg. 
 
A. Általános információk a projektről 

1. A projekt megnevezése: Térségi szintű informatikai bázis, az e-közigazgatás 
megteremtése 
 
2. A projekt helyszíne: központ: Zirc, helyszínek a térség települései 

 
3. A projekt célja: a kistérségi szintű e-közigazgatás, informatikai gazdasági és 
információs szolgáltatások és térségi szintű informatikai hálózatot igénylő 
vállalkozások számára infrastruktúra kiépítése. 
 
4. Környezeti, gazdasági, társadalmi háttér 
A kistérség közös fejlődésének megalapozása közös infrastrukturális bázist igényel. 
A térség versenyképességének fontos összetevője az informatikai infrastruktúra 
megteremtése,mivel már napjainkban is, de a közeljövőben a gazdasági-társadalmi 
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fejlődés alapintézményeként funkcionál. A térség településszerkezete elaprózott, 
komplikált földrajzi viszonyok között alakult ki. Ezért a gazdasági szolgáltatások, 
információk, közigazgatás informatikai alapú elérésére szükség van. 
 
5. Kapcsolódás más projektekhez 
On-line turisztikai információs rendszer üzemeltetése 
Térségi informatikai gazdasági portál létrehozása 
Magas-Bakony turisztikai kártya beindítása 
Térségi telephely-, vállalkozás-, termék- és projektkataszter készítése 
 

B. Kereslet-kínálat analízis 
1. Jelenlegi kereslet és kínálat 
Jelenleg a térség internetes megjelenése egy térségi és több települési honlap 
formájában biztosítva van. Ezek statikus honlapok, s a szolgáltatás bővítése nem 
megoldott. A e-közigazgatás bevezetésére Zircen már történtek lépések, így 
várhatóan ott valósul meg legelőbb. 
 
2. Célcsoportok 

 Önkormányzatok, lakosok, vállalkozók, turisták 
 

3. Várható kereslet és kínálat 
Az e-közigazgatás szolgáltatásai iránt kereslet várható a lakosok részéről, különösen 
azok a lakosok érintettek, akik a munkaidejük (eljárók) vagy a földrajzi távolság okán 
csak körülményesen tudják a hivatalokat felkeresni ügyeik intézésére. 
 

C. Technikai megvalósítás 
1. Méretek, mennyiségek 

a. Az 1.a –ban jelzett megoldáshoz elegendő tárhely bérlete egy webszerveren. 
Ez a tárhely ne a célterületen lévő gépen, hanem belföldön, minél nagyobb 
sávszélességen egy webhosting szolgáltató gépén helyezkedjen el.  

b. Az 1.b –ben jelzett megoldáshoz már célszerű saját szerver üzembehelyezése. 
Ezt szállíthatja a portált fejlesztő cég is.  

A rendszer üzemeltetéséhez mindenképpen szükséges egy fő informatikus 
alkalmazása, s egy fő, aki a tartalmi szolgáltatásért, a térségi menedzsmentért felelős 
(a térségi iroda alkalmazottja). 
Szükség van egy helyiségre, s egy személygépkocsira (amelyet természetesen nem 
csupán az informatikai szolgáltatás használ). 
2. Ütemezhetőség 
a) változat esetében a fejlesztési idő 1–2 hónap 
b) változat esetében a fejlesztési idő 6–8 hónap 
 
3. Szervezet, partnerek, üzemeltetők 

 Üzemeltető: a kistérségi tanács munkaszervezete 
Partnerek: közigazgatási felhasználók, informatikai cégek, önkormányzatok, 
vállalkozások stb. 

 
D. Környezeti hatás 

1. A környezet elemeire gyakorolt hatás 
Jelentős környezeti hatást nem fejt ki a projekt 

2. A helyi lakosságra gyakorolt környezeti hatás 
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A lakosságra környezeti hatást nem gyakorol a projekt. 
E. Gazdasági és területfejlesztő hatás 

1. A projekt hatása a helyi lakosokra 
Javítja a lakosok esélyegyenlőségét az információhoz való hozzájutásban, valamint a 
hivatali ügyintézés elérhetőségében. 
 
2. Hatás a helyi gazdaságra 
Megteremti a gazdasági informatikai szolgáltatások infrastruktúráját, új típusú 
vállalkozások létrehozásához teremt alapot. 
 

F. Pénzügyi megvalósítás 
1. Megvalósítás és fenntartás költségei 
a) változat esetében a terveztetés, feltöltés stb. 100.000 Ft 
b) változat esetében: 2 millió forint a szerver beszerzése 
Munkahely kiépítése: 1 millió forint 
 
Fenntartás: 
a) és b) változat esetében informatikus alkalmazása: 3 millió forint/év 
rezsiköltség: 1 millió forint/év 
Csak a) változat esetében 200 Mb tárhely bérlése: 160.000 Ft+Áfa/év 
Csak b) változat esetében: a szerver elhelyezése szerverfarmon 25–30.000 Ft/hónap 
 
Mivel kulcsprojektről van szó, részletes költség-idő táblát mellékelünk a projekthez. 
Itt a sorosan kapcsolódó, együtt pályáztatható projektek változatainak költségét 
összesítve mutatjuk be, amely a két éves projekt költségeit tartalmazza, autóvásárlást, 
helyiség kialakítást és bérlést is feltételezve:  
  12 250 000 Ft  -ért megvalósítható egy honlap, 2 éves fenntartással, 

1 felügyelő alkalmazottal, időszakosan frissülő 
tartalommal 

  26 310 000 Ft  -ért megvalósítható egy adatbázisalapú korszerű 
térségi portál 2 éves fenntartással 1 felügyelő 
alkalmazottal és 20 szervezetnél a kapcsolat 
kiépítésével, naprakész frissítéssel (számítógép 
beszerzés) 

  79 615 000 Ft  -ért megvalósítható minden integrált szolgáltatás, 
amit a szöveges részben leírtunk. 

 
2. A bevétel és nyereség becslése 
a) változat esetében lehetségesek a reklámbevételek 
b) változat esetében a felhasználók részéről csatlakozási díj szedhető, miután a 
rendszer hasznosságát bebizonyította. Reklámbevételek itt is elképzelhetők. 
A bevételek hosszabb távon a fenntartás költségeit fedezhetik. 
Mivel egy komplex, infrastrukturális beruházásról van szó, a nyereség a ráépült 
tartalmi szolgáltatásoknál fog jelentkezni. 
 
3. Forráskoordináció elemei 
GVOP, magántőke, önkormányzati források, más hazai területfejlesztési források 
Javasolt a kapcsolódó projekttel együtt pályáztatni. 
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 Portáloldal létrehozása Portál szervere Portál elhelyezése Domain fenntartás 
 I. II. III. I. II.-III. II. -III. I.-II.-III. 

Hónap szolgáltatás szolgáltatás szolgáltatás szolgáltatás beszerzés szolgáltatás adminisztratív ktg. 

↓ 1.a -ban leírt statikus 
weboldalak 
létrehozása 

1.b -ben leírt 
adatbázison alapuló 
portáloldal 

1.b kiegészítve a 
terminálok, 
kártyarendszer és egyéb 
szolgáltatások 
működtetésével 

2.a-ban leírt tárhely 
bérlet 2.b-ben leírt szerver 

 2.b-ben leírt saját 
szervernek helybérlet 
szerverfarmon 

  

Egyszeri ktg.           300 000,00 Ft      6 000 000,00 Ft      10 000 000,00 Ft        2 000 000,00 Ft     
Ktg. egy évre            160 000,00 Ft             360 000,00 Ft            10 000,00 Ft  
 2 éves projekt 
alatt közelítőleg           300 000,00 Ft      6 000 000,00 Ft      10 000 000,00 Ft      320 000,00 Ft      2 000 000,00 Ft          510 000,00 Ft            20 000,00 Ft  

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   

P o r t á l o l d a l  l é t r e h o z á s a .  s z o f t v e r f e j l e s z t é s  é s  h a r d v e r b e s z e r z é s ,  s z e r v e r  e l h e l y e z é s e  
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 Szerver üzembentartás Tartalékalap Személyi költségek Rezsi költségek  
 I. II. III. III. I.-II. III. I.-II.-III. III. III. 

Hónap szolgáltatás szolgáltatás szolgáltatás  munkabér munkabér adminisztr. ktg. beszerzés adminisztrációs ktg. 

↓ 
1.a eset + support 
a rendszer 
munkaállomásain
ak 
üzemeltetéséhez 

1.b eset + 
alkatrészek + 
support a rendszer 
munkaállomásainak 
üzemeltetéséhez 

1.b eset 
alkatrészek + 
külön fizetett 
informatikus 

Szervercserére 
előirányozva 

mindenért egy 
személyben 
felelős munkatárs 

tartalomszolgáltat
ásért felelős 
munkatárs és 
informatikus 

Helyiségbérlet, 
telefon, víz, 
villany Internet 
stb. 

Személyautó 
beszerzése 

Személyautó 
üzemben tartása 

Egyszeri ktg.                2 500 000,00 Ft    
Ktg. egy évre  200 000,00 Ft        400 000,00 Ft  200 000,00 Ft     500 000,00 Ft 4 500 000,00 Ft  9 000 000,00 Ft 3 500 000,00 Ft      400 000,00 Ft  
 2 éves projekt 
alatt összesen  400 000,00 Ft        570 000,00 Ft  275 000,00 Ft  1 000 000,00 Ft 4 500 000,00 Ft  9 000 000,00 Ft 6 710 000,00 Ft  2 500 000,00 Ft    400 000,00 Ft  

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   

P o r t á l o l d a l  é s  s z o l g á l t a t á s a i n a k  ü z e m e l t e t é s e ,  s z e m é l y i  é s  t á r g y i  f e l t é t e l e k .  
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 Adatszolgáltatók bekapcsolása Felhasználók bekapcsolása Kártyarendszer 
 II.-III. III. III. III. III. III. III. 

Hónap beszerzés  beszerzés adminisztrációs ktg. beszerzés  beszerzés 

↓ 
20 kiemelt partnernél 
finanszírozni a 
bekapcsolódást a 
rendszerbe 

20 kiemelt partnernél a 
kapcsolat fenntartása 
plusz prémium a 
feltöltőnek 

20 db információs 
terminál elhelyezése 

20 db információs 
terminál üzemben tartása 

50 db POS terminál 
elhelyezése 

50 db POS terminál 
fenntartása 
kereskedelmi 
egységekben 

10000 db chipkártya 
előállítása 

Egyszeri ktg.       6 000 000,00 Ft        20 000 000,00 Ft     3 000 000,00 Ft      15 000 000,00 Ft  
Ktg. egy évre            8 200 000,00 Ft       7 200 000,00 Ft     5 000 000,00 Ft    
 2 éves projekt 
alatt összesen        6 000 000,00 Ft          7 000 000,00 Ft      20 000 000,00 Ft     4 200 000,00 Ft   3 000 000,00 Ft   3 000 000,00 Ft    15 000 000,00 Ft  

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   

T e r m i n á l o k o n  a l a p u l ó  k ö z ö s s é g i  h á l ó z a t  é s  k á r t y á s  s z o l g á l t a t á s i  r e n d s z e r .  
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3.5.2. projekt: Mentőállomás fejlesztése Zircen 
 
Leírás: 
A térség rendelkezik mentőállomással, azonban itt csak szállítási tevékenység található. 
Fontos lenne ennek bővítése, hogy a térség valamennyi települése elérhető legyen10–20 
percen belül. Ehhez legalább egy esetkocsi, illetve annak személyzete (több műszakban) 
szükséges, ami 15 főt, mentőtiszteket, orvosokat, kiszolgáló személyzetet jelent. Ennek 
megvalósítása nagymértékben járulna hozzá a térség biztonságához, az itt élők 
életminőségéhez. 
 
A. Általános információk a projektről 

1. A projekt megnevezése 
Mentőállomás fejlesztése Zircen 
 
2. A projekt helyszíne 

 Zirc 
 

3. A projekt célja 
A térségben a mentő szolgáltatás körülményeinek javítása, a gyors kiszállás 
feltételeinek megteremtése, ezáltal a lakosság életkörülményeinek javítása. 
 
4. Környezeti, gazdasági, társadalmi háttér 
Jelenleg a térségben az Országos Mentőszolgálat csak szállítási kapacitással 
rendelkezik. Ugyancsak van a térségben magán betegszállító cég is. A mentés, 
sürgősségi ellátás azonban csak Veszprémből, esetleg Pannonhalmáról oldható meg, 
ahol esetkocsival, illetve rohamkocsival felszerelt mentőállomás található. A térség 
földrajzi, valamint út- és településhálózati adottságai miatt a települések legnagyobb 
része csak 20–40 percen belül közelíthető meg a jelenlegi telephelyekről. Főleg a téli 
időszakban. Zirc ugyanakkor ideális helyen fekszik ahhoz, hogy egy itt elhelyezett 
esetkocsi ennél lényegesen rövidebb idő alatt érjen ki a helyszínre. 
 
5. Kapcsolódás más projektekhez 

 Zirc központi szerepkörének erősítése (intézkedés) 
 
B. Kereslet-kínálat analízis 

1. Jelenlegi kereslet és kínálat 
A térségben mintegy 23.000 lakos él, s a nyári időszakban a térség periférikus 
területein is sok turista tartózkodik, valamint a 82. sz. út nyáron túlterhelt (egy 
irányba akár 20–25 autó/perc), a bakonyi átvezető szakasz balesetveszélyes. Jelenleg 
segítség csak Veszprémből vagy Pannonhalmáról várható, mindegyik távol van, s 
nehéz terepviszonyok között, gyenge minőségű utakon közelíthető meg. 
 
2. Célcsoportok 

 Helyi lakosok, turisták, átutazók. 
 

3. Várható kereslet és kínálat 
A térségben, különösen a kistelepüléseken az átlagéletkor emelkedése figyelhető 
meg. Növekszik a térség gépkocsi és teherforgalma. Mindenképpen a kivonulási 
esetek számának növekedése prognosztizálható. 
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C. Technikai megvalósítás 
1. Méretek, mennyiségek 
Egy db esetkocsi, 15 fő személyzet 
Mentőállomás szükséges bővítése 
 
2. Ütemezhetőség 
 
3. Szervezet, partnerek, üzemeltetők 

 Országos Mentőszolgálat; önkormányzatok 
 

D. Környezeti hatás 
1. A környezet elemeire gyakorolt hatás 
A projekt a környezet elemeire jelentős hatást nem gyakorol 
 
2. A helyi lakosságra gyakorolt környezeti hatás 

 A projekt a környezet elemeire jelentős hatást nem gyakorol 
 
E. Gazdasági és területfejlesztő hatás 

1. A projekt hatása a helyi lakosokra 
A projekt a helyi lakosság biztonságát, komfortérzetét javítja. Ez segítheti 
 
2. Hatás a helyi gazdaságra 
A helyi gazdaságra gyakorolt hatás elsősorban az egészségügyi biztonság körében 
nyilvánul meg. A biztonságosabb ellátás a gazdaság egészében térül meg. 
 

F. Pénzügyi megvalósítás 
1. Megvalósítás és fenntartás költségei 
  
2. A bevétel és nyereség becslése 
Nyereségként a jobb egészségügyi ellátás miatt elmaradt költségeket nevezhetjük 
meg. 
 
3. Forráskoordináció elemei: OMSZ, önkormányzatok 

  



A Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége társadalmi-gazdasági operatív fejlesztési programja 

© MTA RKK NYUTI 2004 

165

4.2.1. projekt: Térségi környezetvédelmi stratégia kidolgozása 
 
Leírás: 
A térség számára készüljön egy környezetvédelmi stratégia, amely a térség hosszú távú 
környezetpolitikai céljait és eszközeit tisztázza, egységesíti. A stratégia kiterjed a 
különböző kívánatos és nem kívánatos fejlesztési irányokra úgy a gazdaság, mint a 
településrendezés területén. A stratégia alapot szolgáltat az önkormányzatok számára 
ahhoz, hogy egységes rendeleteket dolgozzanak ki a környezet elemeinek védelmében, 
valamint segíti a települési és térségi szintű területrendezési tervezést is. Hatást fejt ki a 
gazdasági fejlesztésekre is. 
 
A. Általános információk a projektről 

1. A projekt megnevezése: Térségi környezetvédelmi stratégia kidolgozása 
2. A projekt helyszíne: A BÖSZ települései 

 
3. A projekt célja: A térség közös környezetpolitikai céljainak és eszközeinek 
meghatározása 
 
4. Környezeti, gazdasági, társadalmi háttér 
A térség gazdaságának egyik alapja az értékes természeti környezet. A gazdasági-
társadalmi fejlesztés egyik szemléleti iránya, hogy minden tevékenység a természeti 
környezetre gyakorolt lehető legkisebb károsodással valósuljon meg. Erre mind a 
gazdasági szereplők, mind a lakosok részéről igény mutatkozik. 
 
5. Kapcsolódás más projektekhez 

 A hagyományos és új gazdasági ágazatok hozzáadott értékének növelése (prioritás) 
  
B. Kereslet-kínálat analízis 

1. Jelenlegi kereslet és kínálat 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 40. § (5) 
bekezdése szerint Nemzeti Környezetvédelmi Programot (továbbiakban: NKP) kell 
készíteni, melyet további kormányhatározat szabályoz és országgyűlési határozat 
fogad el. A törvény szerint e programhoz kapcsolódva bizonyos időn belül el kell 
készíteni és el kell fogadni a Települési Önkormányzatok Környezetvédelmi 
Programját is, melyeket regionális és megyei környezetvédelmi programokká lehet 
egyesíteni. Zirc városára készült ilyen program. 
 
2. Célcsoportok 

 Önkormányzatok, lakosok, beruházók, vállalkozók 
 

3. Várható kereslet és kínálat 
A stratégia szabályozza a térség területén folyó fejlesztési tevékenységet 
környezetvédelmi szempontból. 
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C. Technikai megvalósítás 
1. Méretek, mennyiségek 
Programkészítés 
 
2. Ütemezhetőség 
Időszükséglet: 1 év 
 
3. Szervezet, partnerek, üzemeltetők 

 Környezetvédelmi szakemberek, önkormányzatok, tanácsadó cégek. 
 

D. Környezeti hatás 
1. A környezet elemeire gyakorolt hatás 
A projekt alapvető célja a térség környezeti minőségének javítása 
 
2. A helyi lakosságra gyakorolt környezeti hatás 

 A lakosságra nézve szintén pozitív környezeti hatást gyakorol 
 
E. Gazdasági és területfejlesztő hatás 

1. A projekt hatása a helyi lakosokra 
A helyi lakosságot is korlátozza, hiszen a stratégia nyilván a lakosság 
környezetszennyező tevékenységét is kell, hogy akadályozza. 
 
2. Hatás a helyi gazdaságra 
A helyi gazdaság számára segít megőrizni a térség egyik legfontosabb gazdasági 
alapját: a természeti környezetet. 
 

F. Pénzügyi megvalósítás 
1. Megvalósítás és fenntartás költségei 
Megvalósítás költsége: 15 millió forint 
 
2. A bevétel és nyereség becslése 
A nyereség hosszú távon, áttételesen jelentkezik. 
 
3. Forráskoordináció elemei 

 KVOP, önkormányzati források 
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4.2.2. projekt: Szélerőmű létesítése 
 
Leírás: 
A térség délkeleti, alacsony mezőgazdasági értékű területeket a megfelelő szélviszonyok 
alkalmassá teszik egy szélerőmű létesítésére. A projekt a megvalósításhoz szükséges 
kísérleti toronyból, majd a teljes megvalósítás szakaszában 38 energiatermelő toronyból 
áll. Ezek összes teljesítménye 95MW. A beruházás járulékosan jelentős fejlesztéseket 
visz végben a térségben. Ezzel a kistérség gazdasága egy új ágazattal bővül, az energia 
termeléssel. 
 
A. Általános információk a projektről 

1. A projekt megnevezése: szélerőmű létesítése 
 
2. A projekt helyszíne: a kistérség délkeleti területe, Olaszfalu, Nagyesztergár, 
Bakonynána települések közigazgatási területe 

 
3. A projekt célja: energiatermelő egység létrehozása, amely megújuló 
energiahordozót (szél) hasznosít. 
 
4. Környezeti, gazdasági, társadalmi háttér 
A térségben vizsgált területek nem tartoznak sem az értékes mezőgazdasági területek 
közé (5–8 AK), sem a természeti értékei miatt védett területek közé. Az országos 
fejlesztési elképzelések között szerepel a megújuló energiahordozók arányának 
jelentős növelése a hazai energiatermelő szektorban. Ezért a projekt központi 
támogatásra számíthat. A megvalósításban a magántőke is érdekelt. 
Jelenleg a kiválasztott helyszín alkalmasságának vizsgálata zajlik. A korábbi 
modellkísérletek alapján a térségi szélviszonyok energiatermelésre alkalmas 
erőforrást jelentenek, a felépített kísérleti torony ennek empirikus igazolására szolgál. 
 
5. Kapcsolódás más projektekhez 

 Fahulladék felhasználása energiatermelésre 
 
B. Kereslet-kínálat analízis 

1. Jelenlegi kereslet és kínálat 
Jelenleg ilyen típusú energiatermelés nem működik a térségben. A megújuló 
energiahordozóból nyert energiára jelenleg is komoly kereslet van, mivel 
kormányzati támogatást élvez. 
 
2. Célcsoportok 
 MVM, ÉDÁSZ, beruházók 

 
3. Várható kereslet és kínálat 
A megújuló energiahordozókból nyert energia átvétele továbbra is támogatott marad, 
így hosszú távú keresletre kell számítani. 
 

C. Technikai megvalósítás 
1. Méretek, mennyiségek 
38 db szélkerék felállítása, összesen 95 MW teljesítménnyel 
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2. Ütemezhetőség 
Helyszín kiválasztása: 12 hónap 
Kísérleti torony engedélyezése, felállítása: 3 hónap tény 
Kísérleti mérések folytatása, a mérések folyamatos kiértékelésével: 6–12 hónap 
Engedélyeztetési eljárások: mérésekkel párhuzamosan. 
Építés, beüzemelés: 2 hónap 
 
3. Szervezet, partnerek, üzemeltetők 

 Üzemeltető: magánvállalkozás  
 Partnerek: önkormányzatok, Nemzeti Park, befektetők,vállalkozások, tanácsadók 
 

D. Környezeti hatás 
1. A környezet elemeire gyakorolt hatás 
Tájképi változások, zajszennyezés. rezgések, balesetveszély 
Hatástanulmány, engedélyeztetés szükséges. 
 
2. A helyi lakosságra gyakorolt környezeti hatás 
A lakott területektől távol helyezkedik el, tapasztalatok alapján nincs környezeti 
hatása a lakosságra nézve. 

 
E. Gazdasági és területfejlesztő hatás 

1. A projekt hatása a helyi lakosokra 
A projekt lakossági fogadtatása miatt szükséges a minél szélesebb körű tájékoztatás, 
az előnyök és hátrányok ismertetése. 
 
2. Hatás a helyi gazdaságra 
A helyi gazdaság egy új ágazatot nyer az erőmű létesítésével. Ezen kívül a beruházás 
összes értékének 20%-a fordítódik az ún. helyben maradó beruházásokra, utakra, 
infrastrukturális elemekre. 
 

F. Pénzügyi megvalósítás 
1. Megvalósítás és fenntartás költségei 
A megvalósítás költsége: 100 millió Euró/ 25 milliárd forint 
 
2. A bevétel és nyereség becslése 
Üzleti terv alapján 
 
3. Forráskoordináció elemei 
Külföldi magántőke; magyar banki kölcsön; pályázati forrás (NFT), önkormányzati 
szerepvállalás. 
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4.2.3. projekt: Fahulladék felhasználása 
 

Leírás:  
A projekt a térségben keletkező fahulladékot, vagy energetikai céllal kivágott faanyagot 
hasznosítja fűtés, illetve további céljaira. A projekt kétszintű: a faapríték felhasználása 
hőtermelésre, illetve az aprítékból fa brikett sajtolására Ehhez valamely nagy hőigényű 
felhasználó esetében a meglévő rendszer átállítása szükséges (pl. kórház vagy más 
közintézmény), illetve a sajtoló üzem létesítése.  

 
A. Általános információk a projektről 

1. A projekt megnevezése: Fahulladék felhasználása  
2. A projekt helyszíne: kiválasztott közintézmény vagy más nagy hőigényű 
fogyasztó, ahol a fűtési rendszer már ki van építve 

 
3. A projekt célja: a fahulladék, illetve az energetikai célú faanyag helyi 
felhasználása, illetve az ebből származó termék értékesítése. 
 
4. Környezeti, gazdasági, társadalmi háttér 
A térségben nagy mennyiségű faanyag keletkezik részint a faipar melléktermékeként, 
másrészt az erdészeti tevékenység következtében. Ezek eddig hulladéknak 
számítottak, illetve a faanyag feldolgozatlanul kerül értékesítésre.  
 
5. Kapcsolódás más projektekhez 

 Térségi környezetvédelmi stratégia kidolgozása 
Beszállítói és klaszterkapcsolatok fejlesztése, találkozók szervezése 

 Telephely-, vállalkozás-, termék-, és projektkataszter készítése Zircen és a térségben 
 
B. Kereslet-kínálat analízis 

1. Jelenlegi kereslet és kínálat 
Többször felmerült ezeknek az anyagoknak a fűtési hasznosítása, azonban egy 
kistelepülés számára az ehhez szükséges kiépítendő csőhálózat rendkívüli 
költségekkel jár, összehasonlíthatatlanul magasabbakkal, mint a gázfűtés kiépítése.  
 
2. Célcsoportok 
Nagy hőfogyasztók, közintézmények, faipari cégek, szállodák. 
 
3. Várható kereslet és kínálat 
Szükséges a projekthez egy olyan nagy hőfogyasztót találni, ahol a kazán 
átalakításával megoldható az átállás, s a fűtési rendszer már adott. Az előállított 
brikett kereskedelmi forgalma is megoldható, de kazánban is felhasználható helyben. 

 
D. Környezeti hatás 

1. A környezet elemeire gyakorolt hatás 
A projekt hozzájárul a fahulladék hasznosításához. Szennyező energiahordozót vált 
ki. 

2. A helyi lakosságra gyakorolt környezeti hatás 
 A helyi lakosságra nem gyakorol közvetlen környezeti hatást. 

E. Gazdasági és területfejlesztő hatás 
1. A projekt hatása a helyi lakosokra 
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A bioenergia hasznosítása példaértékű a helyi lakosság számára is. 
2. Hatás a helyi gazdaságra 
A helyi gazdaságból az eddig hulladékként, illetve alacsony feldolgozottsági fokon 
kikerülő faanyag értékesebb formában kerül értékesítésre. Ezzel javítja a térségben 
megtermelődő hozzáadott értéket. 
 

F. Pénzügyi megvalósítás 
1. Megvalósítás és fenntartás költségei 
Üzleti terv alapján becsülhető 
 
2. A bevétel és nyereség becslése 
Üzleti terv alapján becsülhető 
 
3. Forráskoordináció elemei 
NFT: KVOP, GVOP, ROP 
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