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Bevezetés 

 

A „Kiemelt térségi felzárkóztatási és foglalkoztatási terv figyelemmel az esélyegyenlőségre” 

dokumentum a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából készült, a Társadalmi 

Megújulás Operatív Program TÁMOP-7.2.1-11/K „Technikai segítségnyújtás” konstrukció 

keretén belül. 

A meglévő, megyei szintű tervezési dokumentumokra támaszkodva képez egy fejlesztési 

tervet, melynek fókuszában a foglalkoztatást segítő humán szolgáltatások fejlesztése áll. 

Kiemelt hangsúlyt fektet az esélyegyenlőségre, a felzárkóztatásra, foglalkoztatásra. A cél a 

településszerkezetből, népesség összetételéből, magas munkanélküliségből fakadó társadalmi 

problémák feltárása, és javaslattétel ezek középtávú megoldásának módjára, összhangban a 

megye területfejlesztési dokumentumaiban meghatározott célokkal. 

 

A dokumentum tartalma az alábbiak szerint épül föl: 

 

 Társadalmi helyzetfeltárás a megyére vonatkozóan, amely az alábbiak vizsgálatára terjed ki: 

társadalom összetételének, helyzetének elemzése, társadalom egészségi állapotának 

bemutatása, társadalom vizsgálata a foglalkoztathatóság, foglalkoztatás tekintetében, területi 

összefüggések vizsgálata, területi specifikumok más megyékkel történő összehasonlításban 

 

 Vizsgálat a humán erőforrás fejlesztési kapacitás vonatkozásában: különös tekintettel a 

nevelési, oktatási rendszer helyzetére, egészségügyi ellátórendszer helyzete, szociális 

ellátórendszer helyzete, foglalkoztatást segítő szervezetek, állami feladatellátást kiegészítő 

privát, civil szektor kapacitása. korábban megvalósított jelentősebb projektek, 

együttműködések és azok eredményei, együttműködés a humán fejlesztési szereplők között 

 

 Fejlesztési javaslatok megyei humánerőforrás tekintetében: célcsoportok meghatározása, 

célok kijelölése, együttműködés erősítésének módjai, lehetőségek, kapcsolódás a TOP 

intézkedéseihez, megyei projektekhez. 



 
 

 

A „Kiemelt térségi felzárkóztatási és foglalkoztatási terv figyelemmel az esélyegyenlőségre” 

című dokumentum a jövőben segíteni fogja a megye egyes részeinek területi hátrányból 

fakadó problémáinak beazonosítását és a célzott fejlesztési elképzelések kidolgozását. A 

humán ágazat fejlesztését célzó stratégiai tervek hozzájárulnak a 2014-2020 közötti tervezési 

időszakban megnyíló, az Emberi Erőforrásfejlesztés Operatív Program pályázati 

konstrukcióin keresztül elérhető források megpályázásához. Ezen kívül más operatív program 

kapcsán tervezett – kiemelten a Terület- és Településfejlesztés Operatív Programban meglévő 

– projektötletek humán fejlesztési célokhoz való kapcsolásához, kiemelten a foglalkoztatás-

fejlesztést célzó elképzelésekhez. 

 

A dokumentum elkészítésére rendelkezésre álló időszakban több módszer párhuzamos 

alkalmazásával történt az adatgyűjtés. Első körben a dokumentum szempontjából releváns 

statisztikai adatok felkutatása és elemzése történt meg, amely a Központi Statisztikai Hivatal 

adatbázisaiból kerültek kigyűjtésre. 

Mivel elvárás volt, hogy a megyei szintű tervezési dokumentumokkal harmonizáló szakanyag 

szülessen, a tervezői team nagymértékben támaszkodott érvényben lévő, megyei szintű 

tervdokumentumok helyzetelemzéseire és stratégiai terveire, illetve operatív programjaira. 

További alkalmazott módszer volt a helyi érintett ágazatokról történő recens adatok gyűjtése a 

foglalkoztatás, egészségügy, oktatás, szociális ellátás, gyermekvédelem területéről. Ebben az 

esetben kértük a Megbízó segítségét, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal és az ez 

egyéb érintett szakhatóságok megszólításával segítse az adatgyűjtési folyamatot. A 

dokumentum elkészítésére rendelkezésre álló rövid időszakban, az előkészítési szakaszban 

elkezdődött az adatgyűjtés, de az adatszolgáltatók és az adatbekérést segítő közreműködők 

hathatós munkája ellenére is csak korlátozottan érkeztek vissza adatsorok, amelyek nem tették 

lehetővé a tervezett teljes körű feldolgozást. 

Az információgyűjtés szakai workshopok keretében, személyes konzultációkkal egészült ki, 

ahol lehetőség nyílt konkrét projektötletek megfogalmazására. A rendelkezésre álló rövid 

időkeretnek tudható be, hogy projektjavaslatok nem érkeztek meg a dokumentum aktuális 



 
 

változatának elkészítéséig, ezért ezeket nem tartalmazza a foglalkoztatási és felzárkóztatási 

terv. A jövőben, a megfogalmazott projektjavaslatok beérkezése után bővíthető az új 

információkkal. 

Az adatbázisok kiegészítése, pontosítása szintén jövőbeni feladat, amely minden elkészült 

tervdokumentum esetében egy szükséges és elvárt tevékenység. 

  



 
 

Helyzetelemzés 

 

Földrajzi fekvés – területi összefüggések 

 

Veszprém megye a Közép-Dunántúli Régió területén helyezkedik el északról Győr-Moson-

Sopron és Komárom-Esztergom megye, keletről Fejér, délről Somogy, nyugatról Zala és 

Vas megye határolja. Földrajzi adottságait tekintve sokszínű, lehetőségekkel és korlátokkal 

is bővelkedő területet foglal magába. A megye legmagasabb pontja a Bakonyban található 

Kőris-hegy (709m), legalacsonyabb pontja a Balaton parton található (104m). A megye tájai 

öt nagytájhoz, a Kisalföldhöz, a Nyugat-magyarországi peremvidékhez, a Dunántúli- 

dombsághoz, a Dunántúli-középhegységhez és az Alföldhöz tartoznak. Veszprém megye 

természeti földrajzi, tájföldrajzi rendkívüli összetettségét jól mutatja, hogy a területét öt 

nagytáj és 27 kistáj érinti részben vagy teljes egészében. 

Mind a természeti értékek, mind a területfejlesztés szempontjából jól kihasználható 

potenciállal rendelkezik. Északon a Kisalföld déli része nyúlik a megye területére, 

mezőgazdasági szempontból kedvező adottságú, síkvidéki területtel. A megye középső részét 

kelet-nyugati irányban a Bakony-hegység uralja, tagolt, változatos felszíni formákkal. A 

megye déli részén a Balaton felvidék terül el. A lankás, dombos terület mellett kiemelendő a 

Balaton északi part menti sávja, ami az idegenforgalom és a rekreációs szolgáltatások 

szempontjából kiemelten fontos terület, amely Közép-Európa legnagyobb édesvizű tava 

mentén fekszik. 

A megye táji - természeti, értékekben, kincsekben, látnivalókban gazdag. Ezek jelentős 

hányada található a Balaton illetve a Balaton-felvidék területén (pl. a Felvidék védett 

tanúhegyei és medencéi, a Tapolcai-tavasbarlang, a Tihanyi-félsziget és a Balaton-felvidéki 

Nemzeti Park - BfNP - számos egyéb kincse). De számos táji - természeti és művi - attrakció 

található a BfNP területén kívül is, a Magas-Bakonyban, a hegyvidék peremén kialakult 

történelmi városokban (Veszprém, Pápa, Zirc), várhegyeken, történelmi, gazdaságtörténeti 

és kultúrtörténeti emlékhelyeken is. A megyében valamennyi típusú tájérték megtalálható – 

lamely egyben jelentős turisztikai vonzerő is a vízi- vízparti üdülési adottságok kivételével, 



 
 

amelyek a Balatonhoz kötődnek, miután más jelentősebb erre alkalmas természetes tó, 

vízfolyás, vízpart nem található a megye területén. 

 

 

A megye területén tíz járás található: Ajkai járás, Balatonalmádi járás, Balatonfüredi járás, 

Devecseri járás, Pápai járás, Sümegi járás, Tapolcai járás, Várpalotai járás, Veszprémi járás, 

Zirci járás. A járások településszerkezete az eltérő földrajzi adottságokból fakadóan 

heterogén. Eltérő településszámmal és lakosságszám szerint eltérő településméretekkel 

rendelkeznek. 

 

Járás 

megnevezése 

települések 

száma 

1000 fő lakos 

alatti 

település 

1001-5000 fő 

lakossal 

rendelkező 

település 

5001-

10000 fő 

lakossal 

rendelkező 

település 

10001 fő 

feletti 

település 

Ajkai járás 11 4 6 0 1 

Balatonalmádi 

járás 
10 3 6 1 0 

Balatonfüredi 

járás 
22 18 3 0 1 

Devecseri járás 28 25 3 0 0 

Pápai járás 49 42 6 0 1 

Sümegi járás 21 19 1 1 0 

Tapolcai járás 33 26 6 0 1 

Várpalotai járás 8 3 3 1 1 

Veszprémi 

járás 
19 10 8 0 1 

Zirci járás 15 8 6 1 0 

megye 

összesen 
216 158 48 4 6 

forrás: KSH népszámlálás 2011 

 

A megye településeinek 73%-ában a lakónépesség nem éri el az 1000 főt. A 

településállomány 5%-a tartozik az 5000 főt meghaladó lakónépességű települések közé és 

ezen belül az összes településállományhoz viszonyítottan 3% azon városok aránya, amelyek 

10 000 fő vagy annál nagyobb számú lakossal rendelkeznek. Mindebből következik, hogy 



 
 

felülreprezentált a kistelepülések aránya, amely sajátos kihívásokat hordoz magában. Az 

kistelepülések, illetve az aprófalvak megoszlása is különbözik járásonként. A Balaton 

felvidéki, illetve a megye nyugati részén találhat járások területén található a legtöbb aprófalu, 

illetve a zirci járásban, a Bakony-hegység belső területén. Az aprófalvak kialakulásának 

elsősorban földrajzi okai vannak, de az infrastrukturális ellátottság, közszolgáltatás szervezés, 

illetve a közlekedési feltételek alakítása is befolyásolja a népességszám alakulását. 

Az alacsony lakosságszámú települések között eltérő típusokat találunk. A települési 

tendenciák részben az elnéptelenedés, lakosságcsere folyamat eredményeként létrejövő üdülő 

település, szerencsés esetben aktív korú, nagyobb városokban dolgozó lakosok számára 

lakhelyül szolgáló alvófalu, részben az elöregedő lakosságú, vagy alacsony képzettségi 

mutatókkal rendelkező fiatalabb lakosságot tömörítő típusos aprófalu kategóriába tartoznak. 

 

A településszerkezet meghatározó területi tényező a megye társadalmi- és gazdasági helyzete 

szempontjából. Az alacsony lakosságszámmal rendelkező településekről elmondható, hogy 

kevés a helyben elérhető munkalehetőségek száma. Az aktív korú lakosságnak utazni kell a 

munkaerő-piaci központok- jellemzően a nagyobb lélekszámú települések – irányába. A 

lakhelyül szolgáló település és a munkaerő-piaci központ közötti közlekedési viszonyok – 

útvonal hossza, minősége, utazási idő, tömegközlekedési lehetőségek – közvetlen hatást 

gyakorolnak a munkavállalás lehetőségére. Amennyiben a fenti tényezők nem teszik lehetővé 

a más településen történő, elfogadható ingázási feltételekkel elérhető munkahelyekre való 

bejárást, a munkavállalás lehetősége erősen korlátozódik, ami a településen élő 

munkanélküliek számának növekedéséhez, illetve a képzett, mobilis, jellemzően fiatal 

korosztály elköltözéséhez, és az ebből eredő kontraszelektív népességcsökkenéshez vezet. 

 

A munkavállalás ellehetetlenüléséből és a rendszeres, a megfelelő életminőséget biztosító 

jövedelemmel rendelkező lakosság elköltözéséből fakadóan az érintett települések 

elszegényedéséhez, az életminőség csökkenéséhez vezet, amely az élet számos területér vetíti 

ki negatív következményeit. 

 



 
 

Részben ebből kifolyólag, de alapvetően a településszerkezet térbeli jellemzőiből adódóan a 

munkavállalás és jövedelemszerzés lehetőségei mellett kiemelt jelentőséggel bír az érintett 

településeken elérhető közszolgáltatások megléte, kapacitása. Az eltérő lakosságszámú és 

különböző földrajzi adottságokkal bíró településeken komoly kihívást jelent a 

közszolgáltatások – ezen belül a fejlesztési dokumentum szempontjából kiemelkedő 

jelentőséggel bíró humán szolgáltatások – szervezése és a lakosság számára elérhető módon 

való biztosítása. Ezen szolgáltatások egy részének részletesebb ismertetése a későbbiekben 

történik meg. 

 

A Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója dokumentum Feltáró – Értékelő 

Vizsgálata dokumentum részletes elemzést ad a megye térszerkezet és a gazdasági- társadalmi 

fejlettségi szint összefüggéseiről. Ez alapján Veszprém megyében több, eltérő fejlettségi 

szintű terület különböztethető meg. A megye a különböző mutatók alapján mind a gazdasági 

teljesítőképesség, mind a társadalmi mutatók szempontjából az erős középmezőnyben, 

helyezkedik el, egyértelműen átlagon felüli pozitív értékeket produkál, a megyén belüli 

területi különbségek jelentősen eltérnek. 

 

A megye legfejlettebb része a legnagyobb város, egyben megyeszékhely Veszprém 

központtal, a 8. számú főút mellett kialakult kelet-nyugat irányú középső sáv, amely 

infrastrukturális és gazdasági szempontból is kedvezőbb képet mutat, mint a megye egyéb 

területei. 

 

Az átlagostól fejlettebb terület a Balaton térsége. A Balaton az ország egyik legnagyobb 

természeti kincse. Több szempontból kimeríthetetlen erőforrásokkal rendelkezik, így 

természeti adottság ténye nagymértékben hozzájárul a környező települések fejlettségi 

szintjének és az ott élő lakosság átlagon felüli életminőségének biztosításához. A kellemes 

hőmérsékletű víz és a tó hatalmas vízfelülete által befolyásolt sajátos mikroklíma 

kiemelkedő turisztikai potenciált jelent, amelyre gazdasági ágazatok és vállalkozások sora 

fűzhető fel. A Balaton térsége – ide értve Somogy és Zala megye érintett területeit is – 



 
 

egyedi jogállást képvisel a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet egyedileg szabályozott tanácsával. 

A Balaton és a Balaton parttól 15-20 kilométerre eső határterület nemzetközi jelentőségű 

rekreációs térség. Veszprém megye területéről 72 települést foglal magába. A kistelepülések 

jelentős része tartozik a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területéhez. Az átlagosnál fejlettebb, 

jobb adottságú térségben fekvő aprófalvak sajátos helyzetben vannak, mert egyidejűleg 

jelentkeznek a településmértben rejlő kiaknázható előnyök, illetve a kistelepülésekre 

népességmegtartó képességét és az ott élők életminőségének javulását korlátozó problémák, 

amelyek kezelése speciális szemléletmódot igényel. 

 

A megye legkevésbé fejlett és gazdasági társadalmi problémákkal leginkább terhelt területe 

a Bakony és a Marcal-medence, a 8. számú út sávjától északra fekvő terület, továbbá Sümeg 

térsége. Ezek a térségek jellemzően a megyehatárokon fekvő belső perifériák Zala, Vas és 

Győr-Moson-Sopron megyék szomszédságában. Az érintett térségekre jellemző a centrumok 

hiánya vagy a centrumoktól való nagyobb távolság, nehezebb elérhetőség, illetve az 

alacsonyabb színvonalú infrastrukturális ellátottság. A területre jellemző még az alacsony 

hozzáadott értéket előállító mezőgazdasági termelés. A mezőgazdasági termék előállításra 

jellemző technológiai modernizáció eredményeként az ágazat foglalkoztatási kapacitása is 

fokozatosan csökken. Egyre modernebb eszközökkel, egyre kevesebb számú munkavállaló 

alkalmazásával történik a termelés, amely a jövedelmek lassú koncentrációját, illetve 

foglalkoztatottak létszámának csökkenését vonja maga után, ami kihatással van a helyi 

társadalom jövedelemszerző lehetőségeire. A kistelepülések, aprófalvak helyzetéből eredő 

komplex probléma a megye több járását érinti. A Veszprém Megye Területfejlesztési 

Koncepciója dokumentum Feltáró – Értékelő Vizsgálata rávilágít arra, hogy a Bakonytól 

északra eső terület egyetlen városa Pápa. Kevés kistérségi központtá, vagy alközponttá 

fejleszthető település található. A megye nyugati részén fekvő Sümegi-, Tapolcai-, 

Devecseri járásokban is felülreprezentált az aprófalvak száma. E mellett a Zirci járás 

települései között is jelentős arányban vannak a hegyvidéki aprófalvak és a járási székhelyen 

kívül a nagyobb települések lélekszáma sem éri el a 2000 főt. 

 



 
 

A megye Balaton- partján és a Bakonytól délre eső területein sűrű városhálózat található. A 

megye közigazgatási központja Veszprém, megyei város. Városi rangú települések: Ajka, 

Badacsonytomaj, Balatonalmádi, Balatonfüred, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Berhida, 

Devecser, Herend, Pápa, Sümeg, Tapolca, Várpalota, Zirc. 

 

Veszprém megyeszékhelyként a mai napig betölti regionális közigazgatási, oktatási-

kulturális és egyházi szerepkörét, amely nagymértékben köszönhető a kedvező fekvésének. 

A megye közepes méretű városai közül Pápa a megye északi részének gazdasági és 

kulturális központja, és egy erősen városhiányos térségben kell centrum szerepet betöltenie. 

Ajka és Várpalota egykori ipari központok. Szerepük a megyében található nyersanyagok 

kitermelésének és feldolgozásának csökkenésével átalakulóban van.  

Tapolca és Sümeg elsősorban idegenforgalmi központok. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 

területéhez tartozó városok: Balatonalmádi, Balatonfüred és Badacsonytomaj, földrajzi 

helyzetéből adódóan komoly idegenforgalomi jelentőséggel bír. Nem elhanyagolható 

idegenforgalmi szempontból Zirc, a „Bakony fővárosa” címmel illetett kisváros, amely egyben 

Magyarország legmagasabban fekvő városi rangú települése és egyben a hegyvidéki 

aprófalvak, kistelepülések központi szerepét is betölti. Herend az infrastrukturális 

szempontból fejlett, a megye középső részén található magterületen fekszik, jelentés ipari 

múltra tekint vissza, a világhírű porcelángyártásáról ismert. 

 

A térségi összefüggések feltárása szempontjából elengedhetetlen a közlekedési infrastruktúra 

bemutatása. Jelen dokumentum szempontjából elsődleges a közúthálózat szerkezetének és 

minőségi jellemzőinek rövid ismertetése. A gyorsforgalmi közúthálózat – az M7-es 

autópálya egy rövid szakaszát nem számítva – elkerüli a megyét. A kelet-nyugati irányú fő 

közlekedési vonal közúton a 8-as számú főút, amely a Várpalota-Veszprém-Herend-

Devecser vonalon biztosítja a környező települések elérhetőségét a megye központi 

sávjában. Közlekedési jelentőségét növeli, hogy a régióközpont, Székesfehérvár is ezen a 

közúton érhető el legegyszerűbben, illetve jelentős nemzetközi forgalom is bonyolódik rajta. 

Négysávosítása részben megtörtént, Veszprém, Márkó települések elkerülő szakasza 



 
 

megépült, de a rá nehezedő forgalom miatt további modernizációja szükséges (Várpalota 

elkerülő szakasz megépítése, M8-asként tervezet új hálózati elem beépítése). 

Másik fontos közút a Balaton északi partját az M7-es autópályával összekötő 71. számú főút 

és azt tehermentesítő 710. számú gyorsforgalmi út. Ez részben a balatoni üdülőterületek 

elérhetőségét, részben a megyeszékhelyre való gyorsabb eljutást segíti. 

A megye többi része közúthálózat feltárása szempontjából elmarad Közép-Dunántúli Régió 

többi megyéjéhez képest, ami nehezíti a munkaerő munkaerő-piaci központokba való 

eljutását, illetve a befektetők letelepítését. Ez a hátrány a az érintett megyékkel való 

összehasonlítva a gazdasági teljesítményben is megjelenik. 

Az észak-déli közlekedést a 8. számú főút keresztútjai biztosítják, ám ezek kapacitása 

elmarad a közlekedési igényektől. Ez kiemelten jellemző a Balaton térségére az 

idegenforgalmi szezonban. 

 

A vasúthálózat tekintetében a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet kapcsán fontos megemlíteni Az 

Üdülőkörzet északi térségét jelentő Veszprém megyei 72 települést érintő vasútvonalat. A 

térségben lévő vasúti fővonal az Alsóörs-Balatonudvari közötti, valamint a szigligeti 

partszakaszt kivéve a Balaton mentén illetve a part menti településeken halad keresztül, 

szintúgy, mint a legfontosabb part menti főútvonal, a másodrendű 71-es számú főút. A 71-es 

számú fő- út a települések belterületén sok esetben kifejezetten közvetlenül a vasútvonal 

mellett vezet, a települések között jobbára a közút eltávolodik a vasúttól, de még 

látótávolságon belül van. 

 

Az elérhetőségnek kiemelt jelentősége van a centrumokhoz való kapcsolódás biztosításában. 

A megyeszékhely Veszprém mellett kiemelt jelentősége van Pápának (élelmiszeripar, 

elektronikai vállalkozások, oktatás, egészségügy), Balatonalmádinak és Balatonfürednek 

(Idegenforgalmi értékek, természeti erőforrások, egészségügy). 

Ajka és Várpalotai bír központi funkciókkal, de a szerepüket befolyásolja a rendszerváltást 

követő gazdasági szerkezetváltás napjainkig elhúzódó hatása, amely a településeket a 

nehézipar leépítése és új gazdasági ágazatok kialakítása terén érintette. 



 
 

 

Ne hanyagolható el a megyén kívüli központok szerepe sem, ezért fontos elemezni azok 

szerepét, vizsgálni az elérhetőségeinek lehetőségeit. A szomszédos Győr-Moson-Sopron 

megyeszékhelye, Győr tradicionálisan jelen van Veszprém megye lakosságának 

foglalkoztatásában. Szerepe nem elhanyagolható, ugyani a megye nyugati és északi 

térségeiben fejt ki szívóhatást, amelyek a mutatók alapján a legelmaradottabb területek. 

Jelentős szerepe van a jövedelemszerzésben, ugyanakkor kulturális és oktatási központként 

is megjelenik. A szomszédos megyeszékhely elérhetőségének biztosítása, az ingázás 

lehetőségeinek fejlesztése segít a lakosság életminőségének javításában, illetve a helyben 

tartásban. Amennyiben az ingázás költségei, illetve az azzal járó technikai nehézségek, 

időráfordítás, kényelmetlenség meghaladja a bejáró munkavállalók komfort igényeit, a 

mobilis lakosság a mnkaerő-piaci központokba, vagy közelébe költözik, ez által erősítve a 

népességfogyási folyamatot. 

 

Megyehatárokon átnyúló térségi kapcsolatokat jelzett a Veszprém Megye Területfejlesztési 

Koncepciója dokumentum Feltáró – Értékelő Vizsgálata Tapolca esetében, ahová a Zala 

megye keleti határán lévő településekre gyakorol vonzást, A Sümegi járás nyugati 

települései Zala megye nagyobb településeihez,  és a Pápai járás nyugati települése 

Celldömölkhöz, Még Vas megye észak-kelti települései Pápához kötődnek. Ezeket a 

tendenciákat mindenképp érdemes figyelembe venni egy szolgáltatásfejlesztés 

megalapozását célul tűző tervdokumentum esetén. 

 

 

Demográfiai folyamatok Veszprém megyében 

 

Népességszám változás 

 



 
 

Veszprém megye népessége a megyei összesített adatokat elemezve, a népszámlálási adatok 

alapján, az országos tendenciákkal megegyezően folyamatosan csökken. A csökkenés mértéke 

a rendszerváltást követő időszakot figyelembe véve, az azóta megtartott kettő népszámlálás 

között eltelt időben, lassan növekvő intenzitású volt. Az előző népszámlálások értékét bázisul 

véve 2,6, illetve 3,7 százalékponttal csökkent a lakosság száma. 

 

Veszprém megye népességszámának alakulása járásonként 1990-2011 között (fő) 

 

  

1990 

Állandó 

népesség 

2001 

Állandó 

népesség 

2011 

Állandó 

népesség 

Ajkai járás 45 145 42 983 39 829 

Balatonalmádi járás 23 762 23 414 24 999 

Balatonfüredi járás 22 798 22 816 24 532 

Devecseri járás 18 733 17 331 15 755 

Pápai járás 66 398 64 019 60 017 

Sümegi járás 17 458 16 856 15 836 

Tapolcai járás 39 917 37 717 35 946 

Várpalotai járás 39 776 39 473 37 832 

Veszprémi járás 81 210 81 129 78 598 

Zirci járás 21 336 21 031 19 900 

Veszprém megye 

összesen 376 533 366 769 353 244 

Forrás: KSH Népszámlálás 

 

A népességszám alakulása járási szinten eltérő, ennek hátterében a különbözőjárások eltérő 

adottságai és az ebből következő fejlettségi jellemzői, összességében a népességmegtartó 

képességet befolyásoló tényezők állnak. Az adatokból kiolvasható hogy a Balatonalmádi-, és 

a Balatonfüredi járás területén a legutóbbi népszámlálás alkalmával már jelentős 

népességnövekedés volt tapasztalható. Ezekben a járásokban a korábbi időszakban is stagnált 

a népesség, még a többi járás területén – bár kisebb intenzitással – de már zajlott a 

népességfogyás. 



 
 

A legnagyobb arányú veszteséget a Devecseri járás könyveli el, amely két és félszerese a 

megyei átlagnak. jelentős még az Ajkai járás népességfogyása (kétszerese a megyei átlagnak). 

A Pápai, Várpalotai, Sümegi és Tapolcai járás a középmezőnyben helyezkedik el. A Tapolcai 

járás esetében mérséklődött a korábbi népességfogyás, még a Pápai és Sümegi járás esetében 

a korábbinál közel kétszer akkora arányú a népességveszteség, mint az ezredforduló idején 

mért érték. Ez a százalékos érték a Várpalotai járás esetében drámaian megnőtt, 0,8%-ról 

4,2%-ra, amely ötszörös intenzitásnövekedést mutat. 

 

A népességszám változás az élve születések és az elhalálozások összesítésének értékéből, 

továbbá az elvándorlások és az odavándorlások összesített értékének összeadásából 

számítható. Még a természetes szaporodás, illetve természetes fogyás értékei egzakt módon 

követhetőek, a vándorlási különbözet számítása esetében módszertani kérdések merülnek föl. 

A népszámlálási adatok településsorosan tüntetik föl a vándorlási értékeket és a települések 

kumulált értékéből számíthatóak járási értékek, illetve az ok összesítéséből megyei értékek. A 

rendelkezésre álló statisztikai mutatószámok nem tesznek különbséget térségen belüli 

vándorlás és térségen kívüli vándorlás között. A matematikai számítás szerint a népességszám 

változása pontosan lekövethető, de nem derül fény arra, hogy milyen arányú és milyen irányú 

volt a térségen belüli migráció a járások között a megyén belül. nyilvánvalóan létezik ez a 

jelenség. 

 

Veszprém megye népességmozgásának alakulása járásonként 2001-2011 között (fő) 

 

  

Természetes 

szaporodás, ill. 

fogyás (-) 

2001–2011 

Vándorlási 

különbözet 

2001–2011 

Összesített 

népmozgás 

2001-2011 

Ajkai járás -1 749 -1 406 -3 155 

Balatonalmádi járás -1 250 1 929 679 

Balatonfüredi járás -953 1 609 656 

Devecseri járás -1 272 -841 -2 113 

Pápai járás -3 675 -881 -4 556 



 
 

Sümegi járás -1 097 119 -978 

Tapolcai járás -1 781 -1 319 -3 100 

Várpalotai járás -1 424 -221 -1 645 

Veszprémi járás -433 -669 -1 102 

Zirci járás -863 -498 -1 361 

Veszprém megye összesen -14 497 -2 178 -16 675 

Forrás: KSH Népszámlálás 

 

 

A népmozgási adatok minden járásban természetes fogyást mutatnak, azaz a halálozások 

száma meghaladja az élve születések számát. A természetes fogyás tekintetében kiemelkedik 

a Devecseri járás, ahol a fogyás értéke 8 ezrelék, amely duplája a megyei értéknek. A Sümegi 

ás a Pápai járásban 6 ezrelék feletti a természetes fogyás értéke. Legalacsonyabb a Veszprémi 

járás területén ahol mindösszesen fél ezrelék a természetes fogyás. a többi járás értéke a 

megyei átlagot közelíti. 

A viszonylag magas halálozási arányszám magyarázata a megye nagyobb részében a 

településszerkezet aprófalvas sajátossága, és ezzel összefüggésben kedvezőtlen 

korszerkezete. Az 1000 fő alatti települések halálozási mutatói a legrosszabbak. A megyében 

156 100 fő alatti település van és ezekben él a teljes lakosság egyötöde. Éppen a 

kistelepülések azok, amelyek korstruktúrájában a legmagasabb az idős lakosság részaránya, 

ami a magas mortalitási értékek legfőbb okozója. A rosszabb halálozási mutatókkal bíró 

térségek egyrészt a megye Ny-i megyehatár közeli sávjában, másrészt a Balaton nyugati 

medencéje és a Tapolcai-medence, Káli-medence térségében jellemzők. 

 

A vándorlási különbözet tekintetében a Balatonalmádi és Balatonfüredi járás területén 

jelentős vándorlási pozitívum tapasztalható, 7,7 ezrelék és 6,5 ezrelék értékkel. A Sümegi 

járásban tapasztalható minimális mértékű odavándorlás, de 0,75 ezrelék növekedés inkább 

stagnálásként értékelhető. Az elvándorlások legmagasabb negatív értéke szintén a Devecseri 

járásban tapasztalható, amely 5,3 ezrelék. A többi járás népességfogyása 2-3 ezrelék értékű. A 

megye migrációs népmozgásának mutatóit összesítve, minimális elvándorlás tapasztalható 

megyei szinten, 0,6 ezrelék mértékben.  



 
 

A Veszprém megye területfejlesztési koncepcióját megalapozó helyzetfeltárás rávilágít arra, 

hogy a legnagyobb mértékű népességcsere a szomszédos Győr-Moson-Sopron, Vas, Fejér 

megyékkel, valamint Budapesttel mutatható ki. Ezekben a viszonylatokban alapvetően a 

népesség kicserélődéséről beszélhetünk, mivel kétirányú vándorlást regisztrálnak évről évre. 

Veszprém megyében a migráció célterületei a délkeleti, Veszprémhez és a Balatonhoz 

közelebb fekvő térségben rajzolódnak ki. A megye pozitív vándorlási egyenleggel rendelkező 

térségei közt is kiemelkedik a Veszprém és a Balaton között elhelyezkedő településcsoport. 

 

A Veszprém - Balatonalmádi térségében jelentős vándorlási aktívumra szert tett települések 

népességgyarapodása több forrásból adódik össze. A lakónépesség számának migrációs 

eredetű növekedése e településeken egyrészt az egyre erőteljesebben nyomon követhető 

szuburbanizációból, másrészt a megye külső vándorlási nyereségének itteni realizálódásából, 

továbbá a megyén belüli lakóhely változtatások irányultságának megyeszékhely-

közeliségéből adódik össze. A Balaton közelsége szintén népességvonzó tényező, kiváltképp 

a partközeli települések esetében. 

Azonban a Veszprém környéki települések legtöbbjénél a magas vándorlási többlet mögött 

egy jelentékeny lakosságcsere is meghúzódik. Ugyanis - a megye településeinek 

többségéhez hasonlóan - e településekről is kimutatható kisebb-nagyobb elvándorlás, 

amelynek célja nagy valószínűséggel éppen Veszprém. Azonban a szuburbanizáció trendje 

miatt az elköltözések számát többnyire felülmúlja a betelepedők létszáma. 

Veszprém térségének számottevő vándorlási nyeresége származik a megyén belüli 

költözésekből is. A megye kedvezőtlen adottságú kistelepüléseiből igyekeznek a 

munkalehetőséget biztosító foglalkoztatási centrumok közelében letelepedni. E szempontból 

a városok mellett az idegenforgalomban kitüntetett települések fokozott szerepe mellett is 

Veszprémet vagy környékét választják sokan új lakóhelyül. 

 

A lakóhely változtatásra leginkább a munkavállalás szempontjából motivált, képzett fiatal 

lakosok szánják el magukat, ezért a kedvezőtlen adottságú térségekből a kedvezőbb 

adottságú térségekbe történő népvándorlás kontraszelektív. A vándorlási pozitívummal 



 
 

érintett járásokban növekszik a fiatal, képzett lakosok aránya, míg a kistelepüléseken 

nagyobb arányban maradnak az idősek és a konvertálható képzettséggel mérsékelten 

rendelkező lakosok. 

Sajátos népességcsere zajlik egyes kedvező táji adottságú kistelepülések esetében, 

különösképpen a Balaton, Balaton-felvidék térségében, borvidéki területeken. Egyre inkább 

jellemző az elöregedő, amúgy is ritkán lakott és alacsony népességű településekben, hogy az 

elhagyott házakat megvásárolják, és sokukba be is költöznek máshonnan érkezők. A 

beköltözők között magyar és külföldi állampolgárok egyaránt vannak. A belföldi 

betelepedők jelentős része Budapestről érkezik, ám sokan nem állandó, csak időszakos 

jelenlét céljával érkeznek. A csak rekreációs célra történő itt tartózkodás egyfelől 

kétségtelenül kedvező a települések szempontjából, viszont a demográfiai problémákat ez 

nem oldja meg. A korstruktúra javulásához a fiatal családok beköltözése lenne előnyös, ám 

az ideköltözők többsége az idősebb korosztályokhoz tartozik. Különösen igaz ez a külföldről 

érkező betelepülők esetében. 

 

 

Kor szerinti összetétel 

 

Veszprém megye lakosságának kor szerinti megoszlása kedvezőtlen képet mutat. A megye 

lakossága erősen elöregedő. Magas az időskorú, 60 éven felüli lakosság részaránya. A 14 

éven aluli lakosok jelentősen kisebb arányban alkotják a megye népességét. A születési arány 

a rendszerváltás óta folyamatosan romlik, ebből a adódik a gyermekkorúak alacsony száma. a 

csökkenő gyerekszám folyamatosan hozzájárul az időskorú lakosság részarányának 

növekedéséhez. A legfrissebb népszámlálási adatok szerint fiatal (0-14 éves) korosztály 

aránya 13,6 %, ami elmarad az országos átlagtól, és az idős (60 év feletti) lakosság 22,4 %-os 

aránya is rosszabb az országos átlagnál. A megyében a lakosság születéskor várható 

élettartama magasabb az országos átlagnál, ami - a születések csökkenő száma mellett - erősíti 

a lakosság elöregedésének tendenciáját. 



 
 

 

 

Veszprém megye lakónépességének életkor szerinti megoszlása 2011 között (%) 

 

 

  0-14 éves 

korú 

lakónépesség 

aránya 

18-59 éves 

lakónépesség 

aránya 

60 éves vagy 

a feletti 

életkorú 

lakónépesség 

aránya 

Ajkai járás 12,8% 59,0% 25,0% 

Balatonalmádi járás 13,5% 55,8% 26,9% 

Balatonfüredi járás 12,7% 55,9% 27,7% 

Devecseri járás 15,4% 57,8% 23,6% 

Pápai járás 14,4% 57,5% 24,1% 

Sümegi járás 14,5% 58,9% 23,6% 

Tapolcai járás 13,1% 58,3% 25,8% 

Várpalotai járás 14,9% 58,8% 22,4% 

Veszprémi járás 14,0% 61,5% 20,8% 

Zirci járás 14,0% 59,3% 23,2% 

Veszprém megye összesen 13,9% 58,8% 23,8% 

Forrás: KSH Népszámlálás 

 

A járási megoszlás nem mutat nagy eltéréseket. Az Ajkai és a Balatonfüredi járás területén a 

megyei átlagnál alacsonyabb a gyermekkorúak aránya. A Balatonfüredi járás esetében ez az 

időskorúak átlagon felüli arányával párosul. Az öregedési index ebben a járásban a 

legmagasabb: 2,15. Az öregedési index 60 év feletti lakosság és a 14 év alatti, gyermekkorú 

népesség egymáshoz viszonyított arányát mutatja. Amennyiben az index értéke 1,0 alatti, 

akkor fiatalodó tendenciát mutat, amennyiben 1,0 feletti, elöregedő folyamatnak lehetünk 

tanúi. Minél magasabb az érték, annál intenzívebb az elöregedési ütem. a megyei érték 1,7. 

Jelentős az Ajkai, Balatonalmádi és a Tapolcai járás elöregedése, de az érték mindhárom járás 

esetében 2,0 alatti. A többi járás a megyei átlag alatt van, de sehol nem mutatkozik fiatalodó 

tendencia. 

 

Az elöregedő tendencia leginkább a kistelepülések lakosságát jellemzi. Ez összefügg a 



 
 

születések számának csökkenésével és az elvándorlás ütemének növekedésével. Az 

elvándorló népesség javarészt a fiatal és középső korosztályok köréből kerül ki, ami 

népességen belüli részarányuk csökkenése mellett a települések demográfiai megújuló 

képességének esélye csökken. A megye belső perifériái, ahol az elöregedő 

népességszerkezet fokozottan érvényre jut, a megye nyugati részén, és a Balaton mentén 

helyezkednek el. A Veszprémi és az Ajkai járás kivételével valamennyi kistérségben 

előfordulnak ilyen összefüggő településcsoportok. Ezek a falvak saját reprodukciós 

képességük csökkenése miatt nem lesznek képesek megfordítani az elöregedés és a 

népességfogyás folyamatát. 

 

A megyei átlagtól kedvezőbb képet mutat a Várpalotai és a Veszprémi járás. a népesedési 

mutatók összességében a megye délkeleti felében, elsősorban Veszprémtől délre és keletre, a 

megyeszékhelyhez a Balatonhoz és a 8. számú úton keresztül Székesfehérvárhoz több szállal  

kötődő településcsoportban  nyújtják a legkedvezőbb képet. Ebben meghatározó szerepe van 

a nagyobb települések, kiemelten a megyeszékhely gazdaságban, foglalkoztatottságban 

betöltött kimagasló szerepének, a Balaton idegenforgalmi adottságainak és a megye a 

régióközpont, illetve a főváros felé irányuló jó közlekedésének. 

 

Férfiak és nők száma kiemelt korcsoportonként, 2011 

 

Kor 

csoport, 

éves 

Férfi Nő Együtt A 2001. 

évi 

százalékában 

Ezer férfira 

jutó nő fő 

–2 4 743 4 500 9 243 95,8 949 

3–5 5 158 4 982 10 140 90,7 966 

6–14 15 211 14 520 29 731 72,8 955 

15–39 60 925 56 931 117 

856 

89,6 934 

40–59 50 525 51 651 102 

176 

98,3 1 022 

60–62 6 837 7 924 14 761 120,0 1 159 

63–65 5 671 6 603 12 274 112,0 1 164 

66–69 6 650 8 555 15 205 106,5 1 286 



 
 

70– 14 784 26 898 41 682 119,1 1 819 

Összesen 170 504 182 

564 

353 

068 

95,5 1 071 

 

Forrás: KSH Népszámlálás, 2011 

 

A fiatalabb korösszetételű településeken általában kiegyenlítettebb a nemek aránya. A 

megyeszék- helyen ezer férfira 1108 nő jutott. Balatonfűzfőn és Berhidán a mutató értéke 

csak kis mértékben haladta meg az ezret, míg Tapolcán elérte a 1146-ot. A törpefalvak 

népességének nemek szerinti összetétele sajátos. Noha viszonylag idős népességű 

településekről van szó, mégis több helyen férfitöbbletet mutatnak a népszámlálási adatok. 

 

Nemzetiségi megoszlás 

 

Esélyegyenlőségi szempontból kiemelt figyelmet kell fordítani a nemzeti- és etnikai 

kisebbségekre, nemzetiségekre. Veszprém megyében a népszámlálási adatok alapján, a 

Magyarországon elismert 13 nemzeti és etnikai kisebbség közül a német és a cigány 

nemzetiség számottevő arányban jelen. A népszámlálás során a nemzetiséghez való tartozás, 

mint szenzitív adat kerül rögzítésre. A népszámlálás módszertan a nemzeti identitás 

önmegvallását veszi alapul, ezért ez nem minden esetben tekinthető teljes mértékben valós 

információnak. 

A magukat cigánynak, romának, beásnak vallók aránya megyei szinten 1,8 %, amely nem éri 

el az országos átlagot. Járási megoszlásban a Devecseri járásban legmagasabb a cigányság 

aránya, ahol meghaladja a 6%-ot. A Pápai és Sümegi járásban 2% feletti az roma lakosság 

aránya. A többi járásban a megyei átlag körüli a magukat cigánynak vallók aránya, még a 

balatonalmádi, Balatonfüredi, Zirci járásokban elenyészően alacsony. 

A Veszprém megye területén élő cigány származású lakosság nem képez nagy számban és 

arányban jelenlévő, szociokulturális hátránnyal küzdő homogén csoportot, mint az ország más 

részein. Ugyanakkor esélyegyenlőségi szempontból mindenképpen figyelmet kell fordítani az 



 
 

érintett területen történő fejlesztéseknél, amelynek tekintettel kell lenni a kisebbségben élő 

csoportok érdekeire. 

 

A megye magát német nemzetiségűnek valló lakosságának aránya hagyományosan magasabb 

az országos átlagnál. Az összes német nemzetiségű lakos 6%-a él a megyében. Több, mint 11 

ezren vallották magukat német nemzetiségűnek, amely 84%-os növekedést jelent az előző 

népszámláláshoz képest, arányuk a megye népességén belül 1,6%-ról 3,2%-ra nőtt. A német 

nemzetiséghez tartozók aránya a megye 26 településén haladja meg a 20 százalékot. Ezek a 

fő- ként aprófalvak a Balaton-felvidéken és a Bakonyban találhatóak. A városok közül 

Herenden élnek a legnagyobb arányban német nemzetiségűek (11 %), szám szerint pedig a 

megyeszékhelynek és Ajkának van a legtöbb német nemzetiséghez tartozó lakosa. 

A megyében élő német nemzetiség korösszetétele kedvezőtlenebb a megye össznépességének 

átlagánál, a gyermekkorúak aránya 10%, az időseké 28 százalék. Az idősebb korösszetétel 

ellenére iskolázottságuk és gazdasági aktivitásuk a megye teljes népességéhez hasonlóan 

alakult. A középtávon prognosztizálható elöregedés a nemzeti kisebbséghez való tartozás 

együttes hatására a megye német nemzeti kisebbsége szintén esélyegyenlőségi célcsoportot 

képez, bár jövedelmi és szociokulturális jellemzőik nem veszélyezteti őket a társadalmi 

leszakadás vagy a kirekesztés. 

 

 

Iskolai végzettség adatai a megye népességére vonatkozóan 

 

Veszprém megye lakosságának képzettségi szintje jelentősen megnőtt az utóbbi időszakban, 

emelkedett a középfokú- és a felsőfokú végzettséggel rendelkezők népességen belüli aránya. 

A 15 éves és idősebb népesség 27 százalékának legfeljebb általános iskolai, 26 százalékának 

szakmai oklevéllel egybekötött középfokú, 28 százalékának érettségi bizonyítvány, 14 

százalékának pedig felsőfokú volt a legmagasabb végzettsége. Mindössze 4,4 % azok aránya, 

akik az általános iskolát sem végezték el. 



 
 

2011 októberében a 18 évesek és idősebbek 44 százaléka, közel 128 ezer fő jelölte meg 

iskolai végzettségének a középiskolai érettségi bizonyítványt. Az érettségizett nők 47 

százalékot, a férfiak 41 százalékot képviseltek a megfelelő nemű és korú népességben. 

Veszprém megyében 80 ezren (közülük 51 ezren férfiak) rendelkeztek érettségit nem, de 

szakmai oklevelet adó középfokú iskolai végzettséggel. 

2011-ben a 25 évesek és idősebbek 16 %-a rendelkezett diplomával. Az iskolázottság terén a 

megyeszékhely mutatói a legkedvezőbbek. Veszprémben a 18 éves és idősebb népesség közel 

kétharmada, a többi városban átlagosan a 46 %-a, míg a községekben csupán egy- harmada 

érettségizett. Szintén jelentős a különbség a felsőfokú végzettségűeknél: a megyeszékhelyen a 

25 éves és idősebbek 28 százaléka diplomás, a városokban 16 százalék, a községekben pedig 

közel egytizednyi a felsőfokú végzettséget szerzettek aránya. Hazai kitekintésben az 

érettségivel rendelkezők aránya 5,2, a felsőfokú végzettségűeké 3,5 százalékponttal maradt el 

az országos átlagtól. 

 

Veszprém megye lakónépességének képzettségi mutatói járások szerinti megoszlásban (%) 
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Ajkai járás 27,4 25,1 27,0 9,7 15,2 11,5 51,7 8,5 

Balatonalmádi járás 23,4 28,9 22,2 15,6 11,9 12,1 58,4 14,2 

Balatonfüredi járás 21,4 29,6 21,9 18,2 9,4 21,7 55,5 19,3 

Devecseri járás 36,2 16,3 26,3 5,4 29,8 6,4 45,8 5,2 

Pápai járás 28,6 22,8 25,5 9,8 17,8 12,1 52,0 7,4 

Sümegi járás 29,9 20,0 27,2 6,9 23,1 8,3 49,0 4,7 

Tapolcai járás 24,7 25,6 26,1 11,5 15,6 13,6 52,8 12,4 

Várpalotai járás 26,6 25,0 27,6 8,6 16,2 10,5 58,3 8,7 

Veszprémi járás 20,6 30,9 19,2 19,6 11,2 14,3 55,5 14,6 

Zirci járás 29,8 21,2 26,6 9,4 18,5 11,5 51,5 9,3 

Veszprém megye 

összesen 26,9 24,5 25,0 11,5 16,9 12,2 53,1 10,4 

Forrás: KSH Népszámlálás 2011 



 
 

 

 

A megyében, eltérően az országos adatoktól, a német nyelvet többen ismerik, mint az angolt, 

aminek hátterében a megye idegenforgalmi érintettsége és az itt élő német nemzetiségűek 

állnak. 

A népesség közel kétharmada csak az anyanyelvén képes kommunikálni, a fiatal 

korcsoportban és a legalább érettségivel rendelkezők körében azonban jellemző legalább egy 

idegen nyelv ismerete 

 

A népesség egészségi állapotának bemutatása 

 

A Központi Statisztikai Hivatal Veszprém megyére vonatkozó területi kiadványában szereplő 

adatok alapján Veszprém megyében 2011 októberében 56 349 fő, a népesség 16 %-a 

nyilatkozott úgy, hogy tartós betegsége van. A tartós betegség kialakulásában meg- határozó 

szerep jutott az életkornak. A betegek közel négyötöde az ötven év feletti korosztályból került 

ki, a többségük (57 %) nő. 

Az esélyegyenlőségi szempontokat előtérbe helyezve, külön szót kell említeni a fogyatékkal 

élők csoportjáról. Egy- vagy többféle fogyatékosságról a megyében 14 657 fő, a lakosság 4 

%-a számolt be. Az előforduló esetek száma (17,6 ezer) magasabb a fogyatékossággal élők 

létszámánál, mert a kérdések megválaszolásakor egy személy több – de legfeljebb három – 

fogyatékosságot is feltüntethetett. 

A fogyatékossággal élők között viszonylag kis arányt képviselnek a fiatalkorúak. A húsz év 

alatti korosztály 6,4 %-ban érintett, miközben a fogyatékkal élők több, mint 70 %-a ötven év 

feletti. 

A 2011-es népszámlálás adatai szerint a fogyatékos emberek 21 %-a általános iskola 8. 

évfolyamnál alacsonyabb végzettségű, 37 %-a befejezte az általános iskolát, 18 %-a 

középfokú szakmai oklevelet szerezett, 17 %-a érettségizett és 7 %-nak van felsőfokú 

végzettsége. 



 
 

A fogyatékosságok típusai közül leggyakoribbak a mozgásszervi problémák, a fogyatékosok 

felének (a népesség 2 %-ának) az állapotát befolyásolja e tényező. Ezt követik a látásszervi 

(18 %), a hallásszervi (15 %) és az értelmi fogyatékosságok (12 %), ez utóbbiak előfordulása 

a népesség egészén belül alig haladja meg a fél százalékot. 

A fogyatékossággal élők legtöbbjét a mindennapi életben és a közlekedésben akadályozta 

állapota, egynegyedüknél a tanulás, a munkavállalás is nehézségekbe ütközik. A tartós 

betegek közel fele nyilatkozott úgy, hogy betegségük nem hátráltatja semmiben, akit viszont 

hátrány ér, az szintén a mindennapi élet és a közlekedés nehézségeit jelölte meg fő 

akadályként. 

 

A mortalitási mutatókat tekintve Veszprém megyében mind a férfiak, mind a nők körében 

első helyen áll a keringési betegségekre visszavezethető halálok. A nők esetében 58%, a 

férfiak esetében 44%. Második helyen a daganatos megbetegedések szerepelnek, a nők 

esetében 23%, a férfiak körében 28%. A harmadik leggyakoribb halálok az emésztőrendszeri 

megbetegedésekből fakad. A nők körében 4%, a férfiak körében 9% az ebből a betegségi 

faktorból eredeztethető halálokok aránya. Az elhalálozást kiváltó homogén betegséghalmaz a 

légzőrendszeri megbetegedések, melyek a nők esetében 3%, a férfiak esetében 5% mértékben 

felelnek a mortalitásért. 

 

Foglalkoztatás, munkaerő-piaci helyzet 

 

A megye foglalkoztatási mutató az országos átlagnál kedvezőbb képet adnak a lakosság 

munkaerő-piaci helyzetéről. A statisztikai adatok alapján a megyei rangsorban az 5. helyen 

helyezkedik el. Kedvezőhatást gyakorol Székesfehérvár és Győr közelsége, amelyek a 

térségen kívüli munkaerő-piaci központok, de jelentős arányban szívnak fel munkaerőt 

Veszprém megye településeiről.  

 



 
 

2015 áprilisában a megye aktív korú lakosainak 6,5%-a szerepelt a regisztrált munkanélküliek 

között. Veszprém megye munkaerő-piaci helyzetének alakulását összességében pozitív irányú 

változások jellemezték. A nyilvántartott álláskeresők száma csökkenő tendenciájú. Az 

állástalanok éves átlagos száma 2015-ben 9626 főre csökkent, mely 13,4 %-kal alacsonyabb 

az előző évinél. A 2015. év során mindvégig kevesebb volt az állásra várók száma, mint 2014. 

azonos hónapjaiban.  Az aktív népesség kevesebb, mint 5%-a regisztrált álláskereső. 

Veszprém megyében a szezonalitás - elsősorban a Balaton-parti idegenforgalom hatására - 

erőteljesebben érvényesül, mint az ország legtöbb megyéjében. Ebből adódóan a 

foglalkoztatás idényjellegű hullámzásával összefüggésben, időről időre ingadozás jellemzi a 

nyilvántartott álláskeresők számának éven belüli alakulását is. 2014-ben a legtöbben 

januárban hónapban szerepeltek a regisztrációban, a legkevesebben pedig augusztusban 

voltak. A két szélső érték között 3559 fős eltérés mutatkozott. 

 

A közfoglalkoztatás jótékony munkaerő-felszívó hatása jelentősen hozzájárult a munkaerő-

piaci helyzet javulásához. A közfoglalkoztatási lehetőségek 2015-ben ellensúlyozták a holt 

idény kedvezőtlen hatásait is, melynek következtében Veszprém megye valamennyi 

kistérségében kevesebb állástalan szerepelt a regisztrációban, mint az előző év azonos 

időszakában.  

 

A megye munkaerő-piaci helyzete tehát javuló tendenciát mutat, a megyén belüli területi 

különbségek azonban továbbra is jelentősek, mely a 10 foglalkoztatási körzet eltérő 

gazdasági, földrajzi, lakossági jellemzőiből adódik. Foglalkoztatási szempontból Sümeg 

térsége hosszú évek óta a legkedvezőtlenebb (bár 2012-ben már a Kistérségi Startmunka 

programnak köszönhetően jelentős javulás mutatkozik), míg a megyeszékhely 

foglalkoztatási körzete a legjobb helyzetű térsége a megyének. 

 

A regisztrált álláskeresők száma járásonként (fő) 

  

regisztrált 

álláskeresők 

száma 2013 

(éves átlag) 

regisztrált 

álláskeresők 

száma 2014 

(éves átlag) 

regisztrált 

álláskeresők 

száma 2015 

(éves átlag 



 
 

októberig) 

Ajkai járás 1866 995 989 

Balatonalmádi járás 957 796 700 

Balatonfüredi járás 827 669 518 

Devecseri járás (2013.07.01-

től) 859 736 624 

Pápai járás 3049 1944 1635 

Sümegi járás 960 674 591 

Tapolcai járás 1464 1068 954 

Várpalotai járás 1999 1397 1341 

Veszprémi járás 3014 2094 1822 

Zirci járás 766 517 452 

Veszprém megye összesen 15331 10890 9626 

 

 

A Balaton-parttal érintett körzetekben (Balatonfüred, Balatonalmádi, Tapolca) a szezonális 

ingadozás meghatározó, a tavaszi, nyári időszakban ezekben a térségekben az átlagosnál 

kedvezőbb, télen kisebb a foglalkoztatottság, és ennek megfelelően változik a nyilvántartott 

álláskeresők száma és aránya is.  

 

A legkedvezőtlenebb helyzetben a periférián lévő falvak munkavállalói vannak, akik eljutása 

a munkaerő-piaci központokba problematikus. Azok a járások számára jelent az átlagosnál 

nagyobb problémát a foglalkoztatási helyzet, amelyek nagyobb arányban tömörítik a 

kedvezőtlen adottságú településeket. 

A tartósan nyilvántartott álláskeresők száma és aránya a közfoglalkoztatásnak köszönhetően 

csökkenő tendenciájú. 

 

Tartósan nyilvántartott munkanélküliek száma járásonként (fő) 

  

tartósan 

nyilvántartott 

munkanélküliek 

2013 (éves 

átlag) 

tartósan 

nyilvántartott 

munkanélküliek 

2014 (éves 

átlag) 

tartósan 

nyilvántartott 

munkanélküliek 

2015 (éves 

átlag) 

Ajkai járás 320 202 191 



 
 

Balatonalmádi járás 209 175 160 

Balatonfüredi járás 133 118 103 

Devecseri járás (2013.07.01-

től) 72 119 107 

Pápai járás 658 482 322 

Sümegi járás 217 162 135 

Tapolcai járás 282 228 190 

Várpalotai járás 435 261 275 

Veszprémi járás 724 437 398 

Zirci járás 179 117 90 

Veszprém megye összesen 3229 2301 1970 
 

 

 

A Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja keretében készült helyzetértékelés 

rávilágított arra hogy az érintett Veszprém megyei településeken a gazdasági válság után 

bekövetkezett recesszió hatása 2013-ra már alig volt tapasztalható az érintett településeken. 

Ugyanakkor a Balaton idegenforgalmi szezon foglalkoztatási csúcsidénye után drasztikusan 

lecsökken a helyben elérhető munkahelyek száma. Az ingadozás kedvezőtlenül hat a 

településeken élő lakosok munkaerő-piaci kontinuitására, ezáltal a bevételek kiszámítható 

alakulására, amely kezelendő probléma. 

 

A megye gazdasági szerkezete 

 

A megye gazdasági helyzetének bemutatásához a Veszprém Megye Területfejlesztési 

Programjának helyzetelemzését vettük alapul. A megye gazdasága az utóbbi 15 évben 

jelentősen fejlődött, korszerűbb szerkezetű lett és folyamatosan alkalmazkodott a 

világgazdasági trendekhez.  

A korábbi nehézipar – szénbányászat, alumíniumkohászat, nehézvegyipar – helyét jellemzően 

a feldolgozóipar vette át, és az országos trendekhez igazodva ezen belül is meghatározó lett a 

versenyképes járműalkatrész gyártás és gépipar. Alkalmazkodva a piaci igényekhez 



 
 

jelentősen korszerűsödött a vegyipar, a műtrágyagyártás mellett nagymértékben nőtt a 

gyógyszer alapanyagok és intermedierek gyártása. 

A megerősödött járműalkatrész-gyártás igénye alapján komoly kutató-fejlesztő bázisok 

alakultak ki a cégeknél, s ezek fejlődése jelentős technikai és technológiai fejlődést generált 

az egész megye iparában. Európai viszonylatban is versenyképes képviselői működnek a 

megyében, és az export tekintetében is meghatározó a szerepük. 

A gazdaságon belüli arányának csökkenése ellenére jelentős a megye élelmiszeripara, 

folyamatosan fejlődő a fa- és bútoripar, hagyományosan jó az építőanyag iparunk. Kevés a 

tőkeerős, nagy munkák elvégzésére is alkalmas építőipari vállalkozás. Világviszonylatban is 

elismert a herendi porcelán és az ajkai kristályüveg, és ezek a cégek kiváló reklámot 

szolgáltatnak a megyének. 

 

Veszprém megye egyes területeinek mezőgazdasági szerepe jelentős az ország 

élelmiszerrel való ellátásában. A megye felszíni tagoltsága, a kedvezőtlen talajviszonyok, a 

sekély termőréteg, a köves kavicsos feltalaj nagymértékben nehezítik a mezőgazdasági 

tevékenységet. Jellemző a nagytáblás termelés. 

Az erdőterületek nagysága növekedett az előző évek átlagához képest. 

A megyében összesen 164.841 ha földterület 88 %-a áll művelés alatt. Ebből szántó 54 %, 

erdő 37 %, gyep 8,6 %. 

A szántóföldi termesztés nagy része gabonatermesztés. A kukoricatermesztés volumene az 

állattartás visszaszorulásával egyre csökken. 

A betakarított kalászos gabonák (búza, rozs, őszi árpa, tavaszi árpa, zab,) mennyisége a 

tritikálé kivételével valamennyi növény esetében visszaesett. 

A megyében mező-, erdő-, és halgazdálkodásból mintegy 650 vállalkozás, valamint közel 

10 ezer fő egyéni vállalkozó él. 

Az éves nettó árbevétel alapján a megyében két vállalkozás kiemelkedő, a Bakonyerdő Zrt. 

és a Gallus Kft. 

A Balaton-part klímája és az itt megtalálható vulkanikus altalaj kedvező feltételeket  biztosít 

a szőlőtermesztéshez. Itt a szőlészet és borászat dinamikus fejlődése figyelhető meg. 



 
 

A Közép-Dunántúlon, ezen belül is Veszprém megyében, néhány gyümölcs termesztése 

kiemelkedő. Ugyanakkor nagy gondot okoz a termelésingadozás, amit a téli és tavaszi 

fagykárok, valamint az egyenetlen csapadékeloszlás okoz. A csekély hűtőkapacitás, valamint 

a nem megfelelő marketing miatt a belföldi termelők hátrányba kerülnek a külföldi 

versenytársakkal szemben. 

Az állattartók is sok problémával küzdenek. A növekvő takarmányárak a hús- és tejtermelés 

jövedelmezőségét tovább csökkentik, hiszen a felvásárlási ár jóval alul marad a termelés 

költségeivel szemben. A méhészek sem zártak jó évet. Az akác több hullámban elfagyott, a 

növények virágzása a forróság miatt hamar lezajlott, így kevesebb mézet gyűjthettek be a 

méhek. Visszaesett a megyében az állatállomány létszáma is. 

 

 

Igen fejlett a megye kereskedelmi hálózata, egyre több jól működő szállítmányozó, logisztikai 

cég van a megyében, s megfelelő számú pénzintézeti, banki fiók áll a vállalkozások és a 

lakosság rendelkezésére. 

A turizmus a megye egyik kiemelkedő ágazata. Az elmúlt években jelentős minőségi fejlődés 

volt tapasztalható, melynek eredményeként több jó színvonalú 4 csillagos szálloda 

kialakítására került sor. 

 

A hazai megyékkel összehasonlítva Veszprém megye gazdaságának állapotát tükröző 

fontosabb mutatókat, kirajzolódik, hogy a megye az élen járó megyéinktől lemaradva, de a 

középmezőny elé pozícionálható. Az ezer lakosra jutó működő vállalkozások számában az 

éllovas Pest és Győr-Moson-Sopron megyék mögött lemaradva Baranya, Csongrád, Vas és 

Zala megyékkel együtt a 65 és 70 közötti csoportban foglal helyet. A szomszédos megyék 

közül Veszprém megye Vas és Zala megyével van hasonló szinten, Győr-Moson-Sopron 

előtte jár, Komárom-Esztergom, Fejér és Somogy pedig lemarad Veszprém megye mögött. 

A hazai tőke aránya mintegy háromszorosan múlja felül a külföldi befektetések arányát, 

ezzel Veszprém megye a külföldi tőkét kevésbé vonzó megyék közé sorolódik. Az egy főre 

jutó GDP tekintetében a megyék mezőnyének második felében foglal helyet. Ezen a téren 



 
 

csak Somogy megyével van hasonló szinten a megye, az összes szomszédjában magasabb az 

egy főre jutó GDP. A társas vállalkozások aránya az összes vállalkozáson belül a megyék 

Budapest nélküli átlaga körül alakul. A szomszédos megyék közül Komárom-Esztergom, 

Fejér és Győr-Moson-Sopron is megelőzi Veszprém megyét. A foglalkoztatottsági arány a 

megyében 2000-2010 között csökkent ugyan, de a megye így is a 7.-8. helyen áll az 

országban. A környező megyékkel összehasonlítva Veszprém megyébe a foglalkoztatottság 

Zalával van hasonló szinten, Vas, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Fejér 

megyénél rosszabb, Somogy megyénél jobb. 

 

A megye Kutatás-fejlesztésben betöltött szerepét és innovációs képességét támasztja alá, 

hogy a szabadalmak foglalkoztatottakra vetített száma messze meghaladja a vidéki átlagot, a 

megyék rangsorában a harmadik helyet foglalja el, megelőzve valamennyi szomszédos 

megyét. 

 

2011. június 30-án Veszprém megyei székhellyel az egy évvel korábbinál 2%-kal több, 

mintegy 56 215 gazdasági szervezetet tartottak nyilván. Ezek kilenctizede vállalkozás, 

fennmaradó része költségvetési és társadalombiztosítási, nonprofit, valamint egyéb szervezet. 

A vállalkozások 74%-a egyéni vállalkozás. A 13,3 ezer társas vállalkozások kétharmada 

korlátolt felelősségű, háromtizede pedig a betéti társasági formát választotta. A 

részvénytárságok aránya alig haladta meg a 0,5%-ot, hasonlóan a szövetkezetekéhez, amiből 

mindössze 88-at regisztráltak. A 37,4 ezer egyéni vállalkozó többsége (43%) mellék-, és 

(35%) főfoglalkozás keretében dolgozott, és alig több mint egyötödük nyugdíjasként. 

2011. június végén a vállalkozások 98%-a legfeljebb 9 főt alkalmazott, 47 cég tartozott a 

nagyfoglalkoztatók (250 fő és afeletti) közé, és további 233 a középvállalkozás (50-249 fő) 

kategóriába. 

A vállalkozói aktivitás Közép-Dunántúl (133) megyéi közül Veszprémben alakult a 

legkedvezőbben, itt a félév végén ezer lakosra 142 (37 társas és 105 egyéni) vállalkozás 

jutott. Az élénk - elsősorban egyéni - vállalkozási tevékenységnek köszönhetően kiugróan 

magas volt az aktivitási mutató értéke a balatoni idegenforgalmi, valamint a Pápa környéki 



 
 

mezőgazdasági területeken. 

Főtevékenység szerint vizsgálva a vállalkozások legnagyobb hányada mezőgazdasággal 

foglalkozott, minden ötödik folytatott agrártermelést. További jelentős arányt (11-12%) 

képviseltek a kereskedelem, a vendéglátás és az ingatlanügyletek területén lévő szervezetek  

is. Míg a társas vállalkozások túlnyomó része ipari, építőipari, kereskedelmi és tudományos 

tevékenységekre szakosodott, addig az egyénieknél a mezőgazdaság és a vendéglátás volt a 

meghatározó. 

 

A megye turizmusban betöltött kiemelkedő szerepét támasztja alá az 1000 lakosra jutó 

vendégéjszakák száma. Ezen a téren Veszprém megye a másik két Balaton parti megyével 

- Somoggyal és Zalával - továbbá Vas megyével együtt vezeti a megyék rangsorát, 10.000 

vendégéjszakát meghaladó értékkel. 

A kereskedelmi szállásférőhelyek területi megoszlását a megyében a koncentráció jellemzi. 

A szállásférőhelyek a megye két összefüggő térségében összpontosulnak, ami egyben 

megfelel a megye elsődleges turisztikai célterületeinek, idegenforgalmi körzeteinek. A 

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településein, azon belül is a közvetlen parti sáv településein 

találni a legtöbb szállásférőhelyet. Az 1000 db feletti szállásférőhellyel rendelkező 

települések közé tartozik Alsóörs, Balatonakali, Balatonalmádi, Balatonszepezd, 

Balatonvilágos, Révfülöp, Tihany, Zánka, továbbá a közel 8000  férőhelyet  kínáló  

Balatonfüred.  Másrészt a megye Bakonyi üdülőkörzethez tartozó települései között is a 

megyei átlagot mesze meghaladó szállásférőhelyet kínálnak a vendégeknek. A legtöbb 

szálláshelyet kínáló települések a Bakonyban Zirc, Bakonybél, Porva, Farkasgyepű, Hárskút, 

Városlőd, Döbrönte, és természetesen a megye városai, Veszprém, Pápa, Sümeg, Ajka. A 

megyében összesen 163 településen nem található semmilyen kereskedelmi szálláshely. 

Szükséges megemlíteni a Balaton térségének „egyéb” nem kereskedelemi szállásférőhely 

potenciálját. Ez 72 településen 28.440 férőhelyet jelent (2010). 

Meghatározó tehát a Balaton kiemelt üdülőkörzet idegenforgalmi tevékenysége annak 

ellenére, hogy az utóbbi években, mind a vendégszámban, mind a vendég éjszakában 

visszaesés tapasztalható, bár a legfrissebb tendenciák szerint némi javulás látszik. A Balaton 



 
 

parton az utóbbi években történtek fejlesztések, különösen szállodafejlesztések, de a 

jelentősebb vendégvonzáshoz nagyobb volumenű fejlesztésekre és attrakciókra lenne 

szükség. A Balaton térségében az elmúlt időszak mennyiségi fejlesztéseinek köszönhetően a 

szükséges kapacitások döntően kiépültek, a fejlesztés feladata a minőségi fejlesztés irányába 

kell, hogy elmozduljon. 

 

A szálláshely-szolgáltatásban, vendéglátásban megtermelt GDP-részaránya a megyében 

magasabb az országosra jellemzőnél, a megye gazdaságában az idegenforgalom-turizmus 

meghatározó jelentőségű. A Balaton közvetlen környezete és a Balaton-felvidék országos 

jelentőségű üdülőterületek, emellett a Bakony települései veszik ki részüket az országos 

átlagot meghaladó mértékben a szálláshely biztosításból, vendéglátásból. A Balaton északi 

partját magába foglaló Balatonalmádi, Balatonfüredi és Tapolcai kistérségekben 

megközelítőleg 20 és 30% közötti a szálláshely-szolgáltatással és vendéglátással foglalkozó 

vállalkozások részesedése a regisztrált vállalkozások sorában. Ugyanakkor a megye többi 

kistérségében is 6,5 és 10% között van az idegenforgalomban tevékenykedő vállalkozások 

aránya. 

A Balaton Régió - kiemelkedő természeti és kultúrtörténeti értékeinek köszönhetően - a 

hatvanas évek közepétől kezdődően a turizmusgazdaság kiépülésével párhuzamosan jelentős 

fejlődésnek indult. A Balaton - Budapestet megközelítően - az ország turizmusában a 

második legfontosabb célpont. Bár népszerűségéből időközben sokat vesztett, jelenleg is 

Közép- Európa egyik leglátogatottabb üdülőhelye a tó és környéke. A Balaton kiemelkedő 

szerepet tölt be Veszprém megye gazdaságán belül, a versenyképességet növelő tényező. 

 

A Balaton térségében a vállalkozások gazdálkodási formája kevésbé függ a település 

méretétől, mint földrajzi helyzetétől. A part mentén jóval intenzívebb a vállalkozási 

tevékenység, és magasabb a nagyobb tőkekoncentrációt feltételező (viszont ennek ellenére 

általában kis létszámot foglalkoztató) társas vállalkozási formák részaránya. A 

háttértelepüléseken az egyéni vállalkozások kiemelkedő szerepe arra utal, hogy 

önfoglalkoztatással sikerül a munkahelyek hiányából adódó megélhetési gondokat 



 
 

mérsékelni. Az egyéni és a jogi személyiség nélküli társas vállalkozások döntő többsége ön- 

és családfoglalkoztató jellegű, esetleg néhány alkalmazottal működik. A nagyobb létszámot 

foglalkoztató vállalkozások - önálló jogi személyiséggel rendelkező társaságok - létszám- 

kategória szerinti megoszlása is igazolja, hogy a Balaton környékének vállalkozásait az 

országosnál kisebb méret jellemzi. 

A térségben működő vállalkozások tőkeerejének vizsgálata azt mutatja, hogy a 

vállalkozások számának növekedését összességében nem követte a tőkeerő növekedése. Az 

egy vállalkozásra eső saját tőke mértéke reálértékben kifejezve a térségben még inkább 

csökkent. 

A fennálló pénz és tőkehiány nagymértékben akadályozta a hagyományos balatoni 

vállalkozások megerősödését. Saját forrás hiányában a fejlesztések finanszírozása banki 

hitel, illetve egyéb támogatások igénybevételével lehetett volna megvalósítható, azonban a 

banki hitelek esetében a hitel-kihelyezési feltételek szinte elérhetetlenek voltak az itteni 

vállalkozások számára. 

A Balaton Régió éves teljes vendégforgalma kb. 9,5-10 millióra (2 millió külföldi és 

mintegy 8 millió belföldi turistára), illetve kb. 55 millió vendégéjszakára becsülhető. 

Elemezések szerint a kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma az összforgalomnak 

hozzávetőlegesen egytizede, ugyanakkor ebből a vendégkörből származik a teljes turisztikai 

bevételének meghatározó része. 

A Balaton part 10 településére koncentrálódik a régió regisztrált vendégforgalmának 

csaknem kétharmada. A külföldi vendégéjszakák aránya a Balatonnál hosszabb ideje 

folyamatosan csökken: 1991-ben még 85% volt, ami 1999-2000-re kétharmadra 

mérséklődött. A Balaton iránti kereslet lényegében négy országra (Németország, Hollandia, 

Dánia, Ausztria) korlátozódik. Ez a négy ország teszi ki a kereskedelmi szálláshelyek 

külföldi vendégéjszakáinak 85%-át, egyedül Németország 65%-át. 

A beszűkült piaci lehetőségek erőteljes marketing tevékenységet, összehangolt piaci 

fellépést igényelnek a korábbi pozíciók visszaszerzése, a magas német forgalom és a 

belföldi vendégek megőrzése érdekében. 

 



 
 

Veszprém megye számára a turizmus hosszú távon is húzóágazat, ugyanakkor a Balaton 

július-augusztusi főszezonján kívül rendkívül kihasználatlanok a települések humán és 

infrastrukturális erőforrásai. 

 

Humán erőforrás-fejlesztési kapacitáselemzés 

 

Nevelés- és közoktatás intézményrendszerének bemutatása 

 

Veszprém megye Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési 

tervdokumentum adatai alapján A megyében 216 számú településen 146 számú 

intézményben 181 számú feladatellátási helyen folyik óvodai nevelés. Az intézményekben 

13068 férőhely biztosított, melyen a 2012-2013-as nevelési évben 11496 gyermek részesül 

óvodai ellátásban. Ez 88 %-os kihasználtságot mutat. 

A megye 89 településén nem működik óvoda, közöttük nincs olyan települési önkormányzat, 

amely szerződés útján látná el a feladatot. A települések közül 11-ben a demográfiai adatok 

alapján a szülők kérésére indokolt lehet az óvodai feladatellátás megszervezése. 

A megye 84 településén az óvodai férőhelyek középtávon biztosítják a feladatellátást. 

A megye 26 településén a férőhelyek száma és a középtávú demográfiai mutatók szerint 

folyamatosan figyelemmel kell kísérni a feladatellátás biztosítását, szükség esetén  

javaslattétel a szükséges kapacitás-bővítésre. 

Az aprófalvas járásokban jellemzőek a kis férőhelyszámú óvodák (30-50 fős), 

kihasználtságuk változó. 11 településen, a gyermeklétszám alapján a szülők kérésére 

indokolt lehet óvodai ellátást szervezni, a rendelkezésre álló adatok alapján a létszám 12-24 

fő közötti éves prognózist mutat. Tekintettel arra, hogy az óvodás korúak száma = óvodás 

gyermekek számával az adattáblák alapján, így valóságos kép nincs arról, hogy az életkor 

szerinti gyermekek hány százaléka nem részesül óvodai ellátásban. Az adatok azt sem tárják 

fel, hogy az adott település óvodáskorú gyermekei hol veszik igénybe az óvodai ellátást, 



 
 

illetve az adott óvodában bejáróként nyilvántartott gyermekek mely települések lakói. Így az 

óvodai férőhelyek esetleges bővítése vagy szűkítése előtt helyszíni vizsgálat feltétlenül 

szükséges. 

 

Veszprém megyében, 10 tankerületben 100 számú intézményben 136 számú feladatellátási 

helyen folyik alapfokú iskolai nevelés és oktatás. Az intézményekben 38006 férőhely 

biztosított, melyen a 2012-2013. tanévben 25103 tanuló részesül általános iskolai nevelés és 

oktatás ellátásban. Ez 66,05%-os kihasználtságot mutat. 

A megye 127 településén nem működik általános iskolai alsó tagozat. A települések közül 

79 helyen a középtávú demográfiai adatok alapján a szülők kérésére indokolt lehet az 

általános iskolai alsó tagozat feladatellátás megszervezése. 

A megye 115 településéről kell megoldani a tanulók szállítását a kötelező felvételt biztosító 

iskolába. 

A megye balatonfüredi tankerületében 8 településen a várpalotai tankerületében 7 

településen biztosított az iskolai férőhelyek száma. 

Az ajkai tankerületében 11 településen, a balatonalmádi tankerületében 10 településen, a 

devecseri tankerületében 28 településen, a pápai tankerületében 49 településen, a sümegi 

tankerületében 21 településen, a tapolcai tankerületében 33 településen, a veszprémi 

tankerületében 19 településen és a zirci tankerület 15 településén a férőhelyek száma és a 

középtávú demográfiai mutatók szerint folyamatosan figyelemmel kell kísérni a 

feladatellátás biztosítását, szükség esetén javaslattétel a szükséges kapacitás-módosításra 

figyelemmel arra, hogy a közszolgálat igénybe vétele a tanulók és szülők számára nem 

jelenthet aránytalan terhet. 

 

 

 



 
 

Egészségügyi ellátórendszer bemutatása 

 

Az alapellátásban érintett felnőtt háziorvosi körzetek között 2015 novemberében, a Kiemelt 

térségi foglalkoztatási és felzárkóztatási terv előkészítéshez tett adatszolgáltatás alapján nem 

volt betöltetlen körzet egy Veszprém megyei járásban sem. A megye ellátását 113 orvos 

biztosítja. Az orvosok átlagéletkora 56 év, amely az orvosok kiöregedésének a veszélyét rejti 

magában. Egy orvosra átlagosan 2120 beteg jut. Ettől magasabb az egy orvosra eső bet eg az 

Ajkai, Tapolcai és a Devecseri járásban. 

 

Gyermek körzeti orvos ellátottság tekintetében a Pápai járás területén történt jelzés egy 

ellátatlan körzetre. A gyermekorvosok átlagéletkora 55 év, amely szintén magas.  

Betöltetlen vegyes körzetek vannak a Balatonalmádi (2), Devecseri (2), Tapolcai (1) és Pápai 

(1) járásban. Ugyanezen járások közötti megoszlásban, megyei szinten 7 fogorvosi körzet 

nincs betöltve 

51 védőnői körzet van a megyében, melyből betöltetlen a Devecseri járásban 3, a Pápai 

járásban 4, a Várpalotai járásban 1. 

 

A fekvőbeteg ellátást a megyében 11 kórház biztosítja. Ebből hetet az Állami Egészségügyi 

Ellátó Központ tart fenn. A Balatonalmádi járásban nincs kórház, a Sümegi járásban kórházi 

telephely működik. Összesen 2903 betegágy kapacitással rendelkeznek az intézmények. 336 

orvos és 1640 szakdolgozó dolgozik a fekvőbeteg ellátás intézményében. Az intézmények a 

működő fekvőbeteg szakmák széles palettájával rendelkeznek. A Veszprém megyei 

fekvőbeteg ellátók szakmailag komolyan elismert kórházak. 

Megemlítendő a balatonfüredi Szívkóház, amely fontos központja lehet a Balaton Kiemelt 

Térség egészségiparra alapozott fejlesztési irányának. 

 

Szociális ellátórendszer bemutatása 

 



 
 

A Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja keretében készült helyzetértékelés 

megemlíti, hogy az 1990-es években nagymértékben lecsökkentett bölcsődei férőhelyek miatt 

jelenleg az üdülőkörzet legtöbb bölcsődéje 100% feletti kihasználtsággal működik. Nem 

megoldott emel- lett az idősebb korosztály idősotthoni elhelyezésének lehetősége sem, 

átlagosan 12,5 férőhely jut 1000 hatvan év felettire, de vannak olyan kistérségek, ahol ez a 

szolgáltatás egyáltalán nem érhető el. 

 

 

Erőforrástérkép 

 

SWOT analízis 

A Kiemelt térség foglalkoztatási és fejlesztési terv elkészítése során, a korábbi tervezési 

dokumentumok és a helyzetelemzés elkészítése után az alábbi tényezők kerültek 

beazonosításra az egész megyére vonatkozóan. 

 

Erősségek 

 Jól hasznosítható természeti adottságok. 

 A Balaton idegenforgalomban betöltött szerepe, a tó kiépült turisztikai szolgáltatásai. 

 Országos viszonylatban is kedvező foglalkoztatási helyzet 

 Fejlődő ipari kapacitás: feldolgozóipar, a versenyképes járműalkatrész gyártás és gépipar, 

korszerűsödött a vegyipar, jelentős az élelmiszeripar, folyamatosan fejlődő a fa- és 

bútoripar. 

 A munkaerő-piaci helyzet alakulását összességében pozitív irányú változás jellemzi 

2014-ben és 2015. évben. A nyilvántartott álláskeresők száma csökkenő tendenciájú. 

 A vállalkozói aktivitás a balatoni idegenforgalmi húzóágazatnak, valamint a Pápa 

környéki mezőgazdasági területeknek köszönhetően magas. 

 A talajadottságok és az éghajlat az erdőgazdálkodásnak és a szőlőtermelésnek kedveznek. 



 
 

 Kedvező kelet-nyugat irányú közúti közlekedés 

 Jól hasznosítható kulturális értékek, mind az épített környezet, mind a programkínálat 

szempontjából 

 A szálláshely-szolgáltatásban, vendéglátásban megtermelt GDP-részaránya magasabb az 

országosnál, a megye gazdaságában az idegenforgalom-turizmus meghatározó 

jelentőségű. 

 Jelentős a vadgazdálkodás, a minőségi vadállomány és az erre épülő vadászati turizmus, 

illetve a kiránduló turizmus. 

 A Balaton térségében országos viszonylatban is kiemelkedő mértékű vállalkozási és civil 

aktivitás. 

 A lakosság vezetékes ivóvízzel való ellátottságában Veszprém megye a második helyen 

áll a megyék rangsorában, gyakorlatilag valamennyi településen kiépítésre került a 

vezetékes ivóvíz ellátás. 

 A megye 217 településéből csak 9 településen nem biztosított még a vezetékes gázellátás. 

 A 10.000 lakosra jutó működő kórházi ágyak száma Budapest után Veszprém megyében 

a legmagasabb. 

 Kiemelten jó oktatási struktúra, a megye valamennyi térségi központjában található 

középfokú képző intézmény. A megyében mind a négy művészeti ágban folyik képzés. 

 Jelentős a német nemzetiségi, valamint a német nemzetiségi nyelvet oktató óvodák, 

általános iskolák, gimnáziumok száma. 

 A megyében 3 felsőfokú oktatási intézmény működik. Ezek közül meghatározó a 

veszprémi Pannon Egyetem, amely a megye gazdaságába integrált kiemelkedő 

jelentőségű kutatás-fejlesztési tevékenységet is végez. 

 

 

Gyengeségek 

 A 2001-2011 közötti évtizedben az országos átlagnál nagyobb népességcsökkenés 

(4,5%). A legsúlyosabb mértékű természetes fogyás a megyeszéli periférikus helyzetű, 



 
 

zömmel aprófalvas térségekben jellemző. 

 A külső vándorlási mérleg negatív, mivel a megyéből többen költöznek el, mint ahányan 

érkeznek. 

 A népességet a nagyfokú elöregedés jellemzi. A születésszám visszaesésével a 

gyermekkorúak aránya csökken. 

 A Balaton és a Balaton-felvidék és a megye perifériáinak kistelepülései lakónépességüket 

tekintve jobbára elöregedők, rossz korstruktúrájúak, a népesség elöregedési folyamata az 

országos átlagot is meghaladja a megye több térségében is. 

 A népességmegtartó képesség romlik, a képzett fiatalok elvándorolnak. 

 Veszprém megye igazán nincs beágyazódva a régió gazdaságába, üzleti kapcsolatai 

elsősorban Nyugat-Magyarország és Nyugat-Európa felé irányulnak. 

 Az egykori ipari központok Ajka és Várpalota ma a szerkezetváltás problémáival 

küzdenek. 

 A megyén belüli területi különbségek munkaerő-piaci szempontból jelentősek. A 

Balaton-parti és háttértelepülések, valamint a városok között jelentős gazdasági, 

társadalmi eltérések alakultak ki. 

 A gazdasági fejlődés komoly hátráltatója a közlekedési infrastruktúra gyengesége, a 

gyorsforgalmi közlekedési hálózat hiánya. 

 A Balaton idegenforgalmi kínálata még ma is jellemzően egyoldalú, erősen szezonális 

jellegű, területileg túlzottan koncentrált. A piaci szektor a szezonális ingadozásoknak 

kitett. 

 Az örökölt középszerű Balatoni kínálat lassú korszerűsítése, lemaradás a 

versenytársaktól. 

 A komplex és sajátos turisztikai termékek hiányoznak, a szolgáltatások színvonala 

változó. 

 Az aktív üdülés, a szabadidősport sportlétesítményi feltétele csaknem teljes egészében 

hiányzik a Balaton-parton. A térség szabadidősport és sportrendezvény kínálata 

szegényes. 



 
 

 Mezőgazdasági termelés szempontjából relatíve legjobb minőségű, országos átlagnál 

jobb, termékeny talajok jobbára csak mozaikosan fordulnak elő, kis területi kiterjedésben. 

 A kisfalvakban a közmű infrastruktúra gyakran fejletlen, hiányos, elavult. 

 A nagy napi turistaforgalommal bíró területeken megoldatlan az autók parkolása, 

hiányoznak az ún. „zöldparkolók”. 

 A bölcsödébe beíratott gyerekek száma rendre meghaladja a férőhelyet. A bölcsődék 

rendszerint csak térségközpontokban találhatók. 

 Az általános iskolában alkalmazott pedagógusok még mindig sok helyen nem felelnek 

meg teljes mértékig a képesítési előírásoknak. 

 Még nem rendelkezik valamennyi általános iskola tornateremmel, könyvtárral vagy 

éppen aulával. Az iskolaépületek egy része rossz állapotban van, és átfogó felújításra 

szorul. 

 

 

Lehetőségek 

 A megye fejlesztése érdekben a gazdaság dinamizálása, új befektetők letelepítése, és a 

termelő infrastruktúra fejlesztése kell legyen a cél. 

 A Bakony kiváló turisztikai potenciálja alapján a Balaton háttér üdülőtérségévé tehető, a 

Balaton kínálatát kiegészíteni képes adottságaival. 

 A Balaton parton a jelentősebb vendégvonzáshoz nagyobb volumenű fejlesztésekre és 

attrakciókra, a mennyiségi helyett a minőségi fejlesztésre lenne szükség. 

 A meglévő Ipari Parkok szolgáltatásbővítő fejlesztése, a gazdaságfejlesztésben játszott 

szerepük növelése. 

 A megyeszékhelyen – Veszprémben – jól működő, széleskörű szolgáltatásokat nyújtó 

Ipari Park létrehozása. 

 Csopak-Balatonfüred térségében gyógyvizes szálloda létesítése, amely a Balatonfüredi 

Szívcentrummal együttműködve komoly gyógyászati és terápiás központ lehet. 

 A bölcsődék számának növelésével a fiatal gyerekes nők foglalkoztatottsága növelhető. 



 
 

 

 

 

Veszélyek 

 A kistelepülések népességmegtartó képessége tovább romlik, a megélhetési problémák 

miatt nőhet a kényszerűen véglegesen elköltözők száma. 

 A kistelepüléseken a munkalehetőségek beszűkülése a születések számának gyors 

visszaeséséhez vezet. 

 A társadalmi problémákkal leginkább terhelt területek tartós leszakadásával lehet 

számolni. 

 Tartós recesszió a turizmus főbb küldő piacain, a belföldi fizetőképes kereslet nem, vagy 

csak lassan nő. 

 Az elkerülő utak fejlesztésének elmaradása és a vendégforgalom növekedése esetén a 

közúti közlekedési rendszer szezonális túlzsúfoltsága megbéníthatja a térséget. 

 A gyereklétszám folyamatos csökkenése okán számolni kell óvodai csoportok, önálló 

intézmények illetve általános iskolák megszüntetésével vagy az intézmények társulás 

keretei között történő fenntartásával. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Stratégia 

 

A Kiemelt térségi felzárkóztatási és foglalkoztatási terv figyelemmel az esélyegyenlőségre c. 

dokumentum stratégiai célrendszere, figyelembe veszi a már elkészült megye szintű, illetve a 

Balaton Kiemelt Üdülőkörzetre készült tervezési dokumentumokat, azok célrendszeréhez 

igazodva építi ki a saját célrendszerét. Elsősorban humán fejlesztési területeket céloz meg, 

ezért a meglévő átfogó célok és stratégiai célok halmazából az érintett ágazatokhoz 

illeszkedőket emeli be, figyelemmel a komplexitásra. 

A tervezés alapjául vett megyei szintű és térségi stratégiai dokumentumok: 

 

 Veszprém Megye Területfejlesztési Programja – Stratégiai Program 

 Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja 

 

 

Jövőkép 

 

A korábban meghatározott jövőképek összecsengően fogalmazzák meg az elvárt fejlesztések 

hatását. 

 

Veszprém Megye Területfejlesztési Programja – Stratégiai Program: 

 „A Dunántúl szívében fekvő, ezerarcú természeti környezettel rendelkező, tradícióit 

gondoskodva őrző Veszprém megye egészséges társadalmának alkotó munkaerejével, 

tudásával, innovációra való nyitottságával, feltörekvő gazdaságával vonzó, élhető és 

versenyképes térség. Olyan terület, ahol jó és biztonságos az élet, kulturált a társadalom, 

megvalósul a kiemelkedő táji-, természeti és az emberi erőforrások fenntartható használata. 

Javul a környezet minősége, a helyi társadalom rétegei széleskörű együttműködésének is 

köszönhetően erősödik a közösség megtartó ereje és az indokolatlan egyenlőtlenségek 

mérséklődnek.” 



 
 

 

 

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja: 

„Balaton, a természetesség és a magas életminőség egységes közép-európai mintarégiója!” 

 

 

„Fő cél a Balaton térségének dinamizálása, fenntartható gazdasági fellendítése, hogy a 

térségben élők és dolgozók számára egész évben biztosítható legyen egy kiszámítható élet és 

munkakörnyezet.” 

 

A tervezés alapjául szolgáló stratégiai dokumentumokban megfogalmazott jövőképek 

megfelelnek a Kiemelt térségi felzárkóztatási és foglalkoztatási terv figyelemmel az 

esélyegyenlőségre dokumentum jövőkép koncepciójának. 

A lényegi elemek átemelve az alábbi jövőkép fogalmazható meg: 

 

Veszprém megye, az adottságként meglévő természeti és kulturális értékek megőrzésével 

és – kifejezetten a Balaton és környéke – hasznosításával, más ágazatokkal 

együttműködve dinamizálja meglévő gazdasági erőforrásait, amely a foglakoztatás 

bővítésével és az elérhető jövedelmek növekedésével stabil egzisztenciális hátteret 

biztosít lakosainak. E mellett a közszolgáltatások fejlesztésével élhető környezetet 

biztosít a megye minden lakosa számára, figyelemmel a területi hátrányból fakadó 

esélyegyenlőtlenségek kompenzálására. 

 

 

Célok meghatározása 

 

A célok meghatározásánál az alapul szolgáló stratégiai dokumentumok összehangolása 

történik meg. Ehhez áttekintettük a meglévő célrendszereket 



 
 

 

Veszprém Megye Területfejlesztési Programja – Stratégiai Program: 

Átfogó cél 1. Gazdasági növekedés, a térségi potenciálokra építő, a versenyképességet 

fokozó gazdaságfejlesztés: 

Az átfogó célként megjelölt életminőség emeléséhez nélkülözhetetlen a gazdasági alapok 

megerősítése, a megye gazdaságának fejlesztése (a különböző térségi potenciálok és 

sajátosságok figyelembevételével), a gazdasági növekedés támogatása, versenyképes, 

innovatív, a kitörési pontokra épülő gazdaságfejlesztés, a megye és települései fejlesztésének 

gazdasági alapjainak megteremtése, a foglalkoztatás és a jövedelmek bővítésével a lakosság 

megélhetésének javítása, közvetve a megye  térségei és települései népességmegtartó és 

népességvonzó képességének erősítése. 

 

Átfogó cél 2. A lakosság életminősége javítása, „jól léte” biztosítása, a társadalom 

fejlesztése: 

Veszprém megye területfejlesztése csak akkor lehet eredményes és sikeres, ha az hozzájárul 

a megye településein élők életminősége javulásával, „jól létének” biztosításával. Az 

életminőség javításának célkitűzése ezért átfogja a koncepció egészét, az egészséges 

társadalom megteremtésétől a megélhetés feltételeinek javítását szolgáló 

gazdaságfejlesztésen, a szolgáltatások elérhetőségének javításán át a  települési terek 

környezetminőségének javításáig 

 

Átfogó cél 3. A térszerkezet tudatos alakítása, versenyképességet segítő szerkezetfejlesztés, 

a várostérségek összehangolt fejlesztése: 

Veszprém megye fejlesztésének fontos feltétele az összehangoltan, harmonikusan és 

fenntarthatóan működő, a meglevő térszerkezet rendszerét építő módon hasznosító és a 

környező makroregionális kapcsolatokban aktívan részt vevő gazdasági, társadalmi és 



 
 

területi térszerkezet megteremtése, amelyben együttműködő, értékeket teremtő és védő 

partnerként vehet részt a megye minden térsége és települése. Ennek megteremtése átfogó 

fejlesztéspolitikai célkitűzés. 

 

 

Az átfogó célok alatt az alábbi, egymással is összefüggésben lévő startégiai célokat határozta 

meg a megyei dokumentum: 

 

Átfogó cél 1. Gazdasági növekedés, a térségi potenciálokra építő, a versenyképességet fokozó 

gazdaságfejlesztés 

 Stratégiai célok: 

- „a gazdasági növekedés, versenyképes, innovatív gazdaság, kitörési pontokra épülő 

gazdaságfejlesztés a fejlődési potenciált hordozó ágazatok fejlesztésével , a foglalkoztatás 

bővítésével” 

- „a térségi és a helyi erőforrások fenntartható kihasználására épülő gazdaságfejlesztés: a 

Balaton térségére és az ipari-, innovációs tengelyekre specializált prioritásokkal” 

- „a vidékies térségek értékalapú megújítása, egészséges élelmiszertermelés és -ellátás, a 

vidék élhetőségének és életképességének fokozása, a térségek leszakadásának megállítása és 

újbóli fejlődési pályára állítása” 

 

 

Átfogó cél 2. A lakosság életminősége javítása, „jól léte” biztosítása, a társadalom fejlesztése 

 Stratégiai célok: 

- „egészséges társadalom megteremtése” 

- „kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása” 

- „közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris társadalom kialakítása” 

 

Átfogó cél 3. A térszerkezet tudatos alakítása, versenyképességet segítő szerkezetfejlesztés, 

a várostérségek összehangolt fejlesztése 



 
 

 Stratégiai célok: 

- „természeti-, táji és egyéb stratégiailag fontos erőforrások megőrzése fenntartható 

használata, energiahatékonyság és környezetünk védelme” 

- „térségi potenciálokra alapozott, a gazdaság versenyképességének javítását szolgáló, 

fenntartható térszerkezet kialakítása 

- „városok és várostérségek összehangolt és integrált fejlesztése” 

- A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a közlekedés fejlesztése 

 

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja: 

 

Fő cél: 

A Balaton térségének dinamizálása, fenntartható gazdasági fellendítése, hogy a térségben élők 

és dolgozók számára egész évben biztosítható legyen egy kiszámítható élet és 

munkakörnyezet. 

 

Átfogó célok: 

 

1. Megbízható jövedelem-szerzés és javuló életminőség biztosítása a helyi lakosok számára 

 

A munkanélküliség, és ezen belül a tartósan álláskeresők számának csökkentése, az éves 

foglalkoztatás elősegítése és környezetbarát technológiák alkalmazásának széles körű 

elterjesztése. 

 

2. Balatonhoz látogatók számának és elégedettségüknek a növelése 

 

A felsőfokú végzettségű lakosok, a K+F tevékenységet végzők számának növelése 

 

3. Innovatív, magas hozzáadott értéket termelő és szolgáltató vállalkozások számának 

bővítése 



 
 

 

A vendégéjszakák számának növelése, különösen a külföldiek által eltöltött éjszakák 

vonatkozásában, szálláshelyek egész évre vetített kapacitás-kihasználtságának javulása. 

 

4. Rugalmasan működő és folyamatosan megújulásra képes szolgáltató intézmények megléte 

 

A Balaton térségében működő intézményekkel, szolgáltatókkal való elégedettség javulása 

a helyi lakosok és turisták részéről. 

 

A Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja dokumentumban foglalt stratégiai célok:  

 

Átfogó cél 1.: Megbízható jövedelem-szerzés és javuló életminőség biztosítása a helyi 

lakosok számára. 

Stratégiai célok: 

 

Megújuló balatoni közösségek 

A társadalom harmonikus fejlődésének záloga a dinamikusan működő gazdaság mellett a 

térségben élő közösségek folyamatos megújulása. 

 

Balatoni egészség és megújulás 

A régióban élők és ide látogatók egészségi állapotának és életminőségének javítása a térség 

természeti forrásaira épített egészségipari szolgáltatások igénybe vétele és közvetítése által. 

 

 

Balatoni terméket az asztalra 

Helyben előállított és feldolgozott egészséges élelmiszerek termelésének, feldolgozásának és 

fogyasztásának az ösztönzése. 

 

Átfogó cél 2. Balatonhoz látogatók számának és elégedettségüknek a növelése 



 
 

Stratégiai célok: 

 

Egészséges környezet, tiszta Balaton! 

A táj fenntartható módon való használata az eltérő területi adottságok figyelembe vételével, a 

biodiverzitás megőrzése, a környezet szennyezés mérséklése és a környezet terhelésének a 

térség fenntartható fejlődését biztosító keretek közé szervezése, a települések építészeti 

színvonalának növelése. 

 

Aktív Balaton! 

A turizmusból származó bevételek növelése, illetve a kapacitások egész éves 

kiegyensúlyozottabb kihasználása a turisztikai termékek és szolgáltatások összehangolt 

fejlesztésének eredményeként. 

 

 

Átfogó cél 3.: Innovatív, magas hozzáadott értéket termelő és szolgáltató vállalkozások 

számának bővítése 

Stratégiai célok: 

 

Innovatív Balaton! 

A balatoni gazdaság jövedelemtermelő és foglalkoztatási képességének javítása a helyi és 

kapcsolódó tudásbázisokkal való együttműködés eredményeként az új termékek, 

szolgáltatások fejlesztése révén. 

 

 

Elérhető Balaton! 

Környezetbarát és a változó igényekre rugalmasan reagálni képes, erőforrás hatékony 

közlekedési rendszer működtetése a Balaton térségében 

 



 
 

Átfogó cél 4.: Rugalmasan működő és folyamatosan megújulásra képes szolgáltató 

intézmények megléte 

Stratégiai célok: 

 

Együttműködő Balaton! 

Közös érdek vezérelte összehangolt intézményi együttműködés a különféle intézményi 

szereplők között 

 

A tervezési munka alapjául szolgáló célrendszer átfedést mutat egymással. A két 

dokumentum célterületének metszete a Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet 72 települése, de 

valójában az átfedést mutató célok a megye közvetetten a Balaton térséghez kapcsolódó többi 

területeire is értelmezgetőek. 

A célrendszereket megvizsgálva és figyelembe véve a helyzetelemzésben leírt folyamatokat, 

állapotokat, prognózisokat, a Kiemelt térségi felzárkóztatási és foglalkoztatási terv 

figyelemmel az esélyegyenlőségre dokumentum az alábbi célrendszert fogalmazza meg 

 

Fő cél: 

A helyi erőforrásokat kihasználva, innovatív fejlesztések eredményeként létrejött 

munkahelye és, rendszeres jövedelemhez jutó, a településéhez kötődő, jó-létben élő 

közösségek megteremtése. 

 

Átfogó cél 1. 

Rendszeres, a megélhetést biztosító jövedelmek biztosítása a gazdaság szerkezetének 

fejlesztésével, diverzifikálásával 

 

Innovatív, a meglévő erőforrásokra és a külső lehetőségek kiaknázására fókuszáló 

gazdaságfejlesztés és foglalkoztatás szervezés, amely folyamatos jövedelmet biztosít a térség 

teljes lakossága számára 

 



 
 

Stratégiai célok: 

 Új munkahelyeket teremtő vállalkozások létrehozása eddig kiaknázatlan ágazati 

területeken 

 

A helyi lakosságnak rendszeres jövedelme származzon a magas, hozzáadott értékű munka 

elvégzésével, amely hosszú távon biztosított. Kiemelkedő lehetőség a megyeszékhely és a 

Balaton észak-keleti térségében található ipari tengely fejlesztése, illetve a Balatonhoz 

kapcsolódó egészségipar és „silver economy” létrehozása 

 

 A meglévő és az újonnan létrehozott munkahelyekre való eljutás biztosítása 

 

A térség kedvezőtlen földrajzi adottságú településeiről is biztosított legyen az eljutás a 

munkaerő-piaci központokba, nem veszélyeztetve a népesség megmaradását. 

 

 Az idegenforgalmi keresletből adódó szezonális munkavégzés szezonon kívüli kiegészítése 

 

A Balatonon meglévő szezonális munkacsúcson kívüli „holt” időszakban a helyi lakosság 

foglalkoztatását és jövedelemszerzési tevékenységit biztosító fejlesztések létrehozása 

 

Átfogó cél 2.: 

Képzett munkaerő megtartása és bevonzása a jó léthez szükséges szolgáltatási funkciók 

biztosításával, a meglévő funkciók optimális összehangolásával 

 

A lakónépesség megtartását és új lakosok betelepülését biztosító társadalmi-, közösségi jó lét 

megteremtése a hiányzó közszolgáltatások mennyiségi és minőségi fejlesztésével, a meglévő 

szolgáltatások elérhetőségének biztosításával, a szolgáltatásszervezés átalakításával 

 

Stratégiai célok: 



 
 

 A közszolgáltatások kapacitásainak fejlesztése a hiányterületeken (egészségügy, oktatás, 

idős gondozás, közösségszervezés) 

 

A területi hátrányból, illetve lakónépesség számának változásából, továbbá a szezonális 

kereslet időszakos felerősödéséből származó kapacitáshiányok megszüntetése, elsősorban 

humán fejlesztéssel, szakemberbővítéssel. Mindezek mellett szükséges az kapcsolódó 

infrastrukturális beruházások kivitelezése. 

 

 A meglévő szolgáltatások működésének átszervezése, elérhetőségének javítása, rugalmas 

intézményi rendszerek kialakítása 

 

A területi tagoltságból és a nem homogén igénybevevő csoportok számából, összetételéből 

adódóan a közszolgáltatások nyújtásának térségi adottságokhoz való illesztése. Elsősorban az 

egészségügy, oktatás, pedagógiai szakszolgálat, és az idősgondozás terén. 

 

 

Átfogó cél 3. 

A helyi erőforrások kihasználását segítő innovatív rendszerek kialakítása a képzés, 

idegenforgalom és a turizmus területén. 

 

A meglévő, de nem teljesen kihasznált erőforrások együttes újraszervezésével új piacok 

nyitása, a kínálati paletta bővítése, amely pozitív hatással a van a foglalkoztatásra és a 

jövedelemtermelő képességre 

 

Stratégiai célok: 

 Képzési háttér biztosítása a munkaerőigényt támasztó ágazatok számára 

 

Képzési helyek, szolgáltatások kialakítás a meglévő képző intézmények részlegének 

kihelyezésével vagy új képzési helyek létrehozásával.  



 
 

 

 Helyi termékekre alapozott idegenforgalmi kínálat bővítése 

 

A helyi termékek magasabb hozzáadott értéken való eladása, marketinggel megtámogatva, a 

főszezonon kívüli forgalmazást is biztosítva. 

 

 Térségi szintű együttműködés a táji-, természeti potenciálok minél szélesebb körű 

hasznosítása céljából 

 

A Balaton, mint a legnagyobb turisztikai attrakció jelentős bevételi forrást generál a környező 

térség lakosainak számára. Ezt a potenciált szükséges becsatornázni a távolabbi települések 

felé, hogy részesüljenek az idegenforgalom által generált jövedelemből. 

 

 

 

 



 
 

1.1. Célfa 

 

 

 

 
 

A helyi erőforrásokat kihasználva, innovatív fejlesztések eredményeként létrejött munkahelye és, rendszeres 
jövedelemhez jutó, a településéhez kötődő, jó-létben élő közösségek megteremtése. 

Rendszeres, a megélhetést biztosító jövedelmek biztosítása a gazdaság 
szerkezetének fejlesztésével, diverzifikálásával 

Új munkahelyeket teremtő 
vállalkozások létrehozása 
eddig kiaknázatlan ágazati 

területeken 

A meglévő és az újonnan 
létrehozott munkahelyekre 

való eljutás biztosítása 

Az idegenforgalmi keresletből 
adódó szezonális 

munkavégzés szezonon kívüli 
kiegészítése 

Képzett munkaerő megtartása és bevonzása a jó léthez szükséges szolgáltatási funkciók 
biztosításával, a meglévő funkciók optimális összehangolásával 

Az idegenforgalmi keresletből 
adódó szezonális 

munkavégzés szezonon kívüli 
kiegészítése 

A meglévő szolgáltatások 
működésének átszervezése, 

elérhetőségének javítása, 
rugalmas intézményi 

rendszerek kialakítása 

A helyi erőforrások kihasználását segítő innovatív rendszerek kialakítása a képzés, 
idegenforgalom és a turizmus területén. 

Képzési háttér biztosítása a 
munkaerőigényt támasztó 

ágazatok számára 

Helyi termékekre alapozott 
idegenforgalmi kínálat 

bővítése 

Térségi szintű együttműködés 
a táji-, természeti potenciálok 

minél szélesebb körű 
hasznosítása céljából 
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Prioritások, lehetséges beavatkozási területek bemutatása (célcsoport, 

megvalósítók) 

 

1. Gazdaság-fejlesztés – jövedelmezőbb turizmus, új és a szezonális munkavégzést 

kiegészítő ágazatok vagy tevékenységek 

 

A Balatoni gazdaság jövedelemtermelő és foglalkoztatási képességének javítása a helyi és 

kapcsolódó tudásbázisokkal való együttműködés eredményeként az új termékek, 

szolgáltatások fejlesztése révén - „Innovatív Balaton!” 

A turizmusból származó bevételek növelése, illetve a kapacitások egész éves 

kiegyensúlyozottabb kihasználása a turisztikai termékek és szolgáltatások összehangolt 

fejlesztésének    eredményeként. – „Aktív Balaton!” 

 

Célok: 

 Térségi gazdaságfejlesztési programok megvalósítása a Balaton kiemelt térség 

meghatározó munkaerőpiaci körzeteinek (Tapolca, Balatonfüred, térsége) gazdaság-

fejlesztési koordinálásában és a helyi vállalkozásokkal, gazdaságfejlesztő, innovációs 

intézményekkel együttműködve 

 Fiatalok, felsőfokú végzettségűek foglalkoztatási lehetőségeinek bővítése, 

 Innováció-orientált vállalkozások, illetve kutatás-fejlesztési programok ösztönzése, 

 Helyi tudásbázisra, táji, társadalmi és kulturális adottságokra építő, illetve turizmushoz, 

ingatlan-gazdálkodáshoz kapcsolódó u.n. beszállító vállalkozások fejlődésének 

ösztönzése. 

 Környezetterhelő tevékenységek helyett környezetkímélő technológiák alkalmazásának 

elterjesztése és fejlesztése. 

 Balaton térségébe történő befektetések ösztönzése. 

 

Intézkedések 
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1.1.Helyi, térségi tudásbázisokhoz kapcsolódó innováció orientált térségi alapon 

szervezett vállalkozás-fejlesztés 

 

A Balaton térség nagy részében - a jelenleg még csak a nyári szezonban meghatározó turizmus 

mellett szükséges a foglalkoztatás feltételeit is javítani. A Balaton térségére - hasonlóan 

Magyarország más vidéki területeire - jellemző a fiatalok és különösen a felsőfokú 

végzettségűek elvándorlása. Ezen negatív folyamata fiatal generáció felkarolásával állítható 

meg, hiszen a fiatalok akkor maradnak egy térségben, településen, ha kiszolgálják az 

igényeiket, és a megfelelő lehetőségek biztosítottak a számukra mind a foglalkoztatás, mind a 

kultúra, mind pedig a mindennapi élet egyéb területén. A Balaton által jelenleg nyújtott 

lehetőségek – főleg a nyári időszakon kívül – alacsony színvonalúak, vagy ami még 

jellemzőbb, hogy ezek a lehetőségek nem léteznek. 

Ezen folyamatok kompenzálása érdekében javasolt ösztönözni a helyi gazdasági célú 

együttműködéseket, ahol a nonprofit, a vállalkozói és kapcsolódó tudományos, oktatási 

szféra közös részvételével sikerül a jövedelem és foglalkoztatás bővülését is szolgáló 

programokat megvalósítani. 

A Balaton térségében olyan gazdaság-fejlesztési program kialakítása a cél, amely hozzájárul 

ahhoz, hogy 

 a térség vállalkozásai sikeresen tudjanak önálló termékekkel megjelenni a piacokon, 

 minél nagyobb számban legyenek képesek egy adott termelési láncban szereplővé válni, 

és 

 segítse, támogassa az új vállalkozások megkapaszkodását. 

 A foglalkoztatási lehetőségek bővítésében, fejlesztésében meghatározó szerepet töltenek 

be a Balaton menti nagyobb városok, illetve agglomerációs körzetek gazdaságszervező 

tevékenységei, ezért jellemzően ezen központok koordinálásával indokolt a vállalkozási 

környezetet fejleszteni. A programok során törekedni kell az elsősorban felsőfokú 

végzettségűeket foglalkoztató vállalkozások innováció-orientált fejlesztésére, illetve a 

szolgáltató szektor megújítására. Az innováció fejlesztése azért is kiemelt terület, mivel 

az elmúlt 8 évet tekintve, a térségben az átlagosnál alacsonyabb arányban jelen levő kkv-

k fő törekvése a talpon maradás, és nem az innovációs tevékenység erősítése volt. Az 

innováció akadálya a forráshiány mellett a vállalkozások humán erőforrás 

képzettségének és menedzsment tevékenységének elégtelensége. A vállalkozások 

innovációs potenciálját az alábbi megoldásokkal lehetne fejleszteni: 
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 Iskolában elkezdett tudatformálással, a szakképzés fejlesztésével, duális szakképzés 

fejlődésével, a gyorsuló technológiai változások nyomon követésével. 

 Tanácsadással, a piaci lehetőségek megismertetésével, tréningek, rendezvények 

szervezésével, projektek, kutatásfejlesztési projektek indításával vállalkozó 

résztvevőkkel, adatbázis létrehozásával, együttműködéssel, fejlesztési tervekkel, 

kísérleti programokkal. A kereskedelmi és iparkamarák működési folyamatainak 

fejlesztése és összehangolása szükséges annak érdekében, hogy felkészülten tudják 

segíteni a segítséget igénylő, hozzájuk forduló vállalkozásokat. 

 Nagy múltra tekint vissza Magyarországon és ezen belül a Balaton térségében a 

hajógyártás, továbbá a hajók, hajójáratok zavartalan működését biztosító, helyben levő 

javító- és szervizüzemek működése. Mind a gyártás, mind a hajó fenntartás korszerű 

körülményeinek megteremtése szükséges a térségben elsősorban barnamezős 

beruházások által. A gyártás tekintetében olyan üzem létrehozása, kialakítása, amely 

alkalmas kiszolgálni a Balatonra jellemző és napjainkban ismét növekvő piacot jelentő 

vitorlás gyártást. 

A fenntartó üzem, esetleg üzemek kialakítása – a munkahelyteremtés, a helyben még 

rendelkezésre álló szakértelem megőrzése mellett – költséghatékony megoldást is jelent. A 

tavon közlekedő hajópark karbantartási munkáit, hajózásra történő felkészítését jelenleg nem, 

vagy csak korlátozottan és korszerűtlen körülmények között végzik a Balaton térségében. A 

jelentős számú hajó utaztatása távolabbi üzemekbe olyan többlet költségekkel jár, ami a 

térségben történő javító bázis kialakításával csökkenthető. 

Fontos, hogy a helyben működő vállalkozások központja is ebben a térségben legyen, ezzel is 

a Balaton térséggazdasági növekedését erősítve. 

A gazdaság-fejlesztés során szükséges a kis- és középvállalkozások üzleti környezetét 

javítani. Ennek részeként fejleszteni kell a működésükhöz szükséges alapvető termelői 

infrastruktúrát, segíteni kell a szakmai ismeretek elsajátítását, új szakmai ismeretek 

megszerzését (élve az átképzések lehetőségeivel, a felnőttképzési kínálattal), az értékesítési 

együttműködések kialakítását, valamint szükséges információt nyújtani a piaci 

lehetőségekről, a fejlődési trendekről. Lehetőség a vállalkozások infrastrukturális hátterének 

támogatására, fejlesztésére a közös szolgáltatásokat, üzleti-, szakmai segítséget nyújtó 

inkubátorházak létrehozása, illetve a Balaton térség gazdaságát kiszolgáló logisztikai 

területek barnamezős alapú, tájba illő fejlesztése. A logisztikai központok kialakításánál 

fontos szempont kell, hogy legyen a fő közlekedési (közúti- és vasúti) útvonalak közelsége, 

továbbá az, hogy a térségben jelentős számban rendelkezésre álló barnamezős területeken 



60 

 
 

 

valósuljanak meg. Az üzleti infrastruktúra fejlesztés egyes beavatkozásait összehangoltan 

szükséges szervezni, annak érdekében, hogy egymást erősítve, a térségben rendszerben 

működve hosszú távon képesek legyenek az önerőből történő működésre úgy, hogy 

mindeközben ne alakulhassanak ki párhuzamos és ezért felesleges kapacitások. 

A modern, hatékonyan működő gazdaság alapfeltétele az információs infrastruktúra 

megfelelő színvonalú kiépítettsége, a megfelelő informatikai háttér biztosítása, ami nemcsak 

közszolgáltatások elektronikus ügyintézését teszi lehetővé, hanem hozzájárul többek között a 

távmunka végzéshez is. Az infokommunikációs technológia a ma ismert leghatékonyabb, 

legsokoldalúbb, legszélesebb körben használható segédeszköz egyrészt a közszolgáltatások 

korszerűsítésére, minőségének javítására, másrészt a vállalati és lakossági felhasználók 

informatikai szolgáltatáson alapuló működéséhez. Ezen terület fejlesztése igazodik a helyi 

lakosságon belül a fiatalabb generáció igényeihez és szintén hozzájárul a térségben 

tartásukhoz. Egységes, homogén informatikai infrastruktúra kialakítása a cél, tekintettel arra, 

hogy egységes rendszert üzemeltetni és fejleszteni is költséghatékonyabb. Annak érdekében, 

hogy a Balaton régióban lakók mind szélesebb köre élni tudjon a fejlesztés által kínált 

lehetőségekkel, ezen szolgáltatások minél szélesebb körben történő hozzáférését szükséges 

biztosítani. A fentiek alapján indokolt fejleszteni a szélessávú informatikai hálózati 

elérhetőséget a térségben, elsősorban a Balaton parttól távolabbi településeken kifejezetten a 

távmunka elősegítése érdekében. 

Az innovatív vállalkozások indításának ösztönzésénél törekedni kell az alacsony 

nyersanyagigényű, azonban összetett, kiemelt szaktudást igénylő tevékenységek folytatására. 

Ugyan nem lehetséges a Balaton térségébe környezetkárosító ipari bázisokat, tömegtermelést 

jelentő ipari, feldolgozó üzemeket telepíteni, azonban megteremthető az ipar és a környezet 

között az az egyensúly, ami elősegítheti a gazdasági fejlődést előmozdító termelő vállalatok 

térségbe települését. Ezt a szempontot is figyelembe véve a vállalkozás-fejlesztési program 

céljait meghatározott területekre koncentrálva lehet hatékonyan megvalósítani. 

A Balaton térségében ezek a területek lehetnek: informatika, gyógyszeripar, orvosi 

műszergyártás, az életminőség javításához kapcsolódó eszközök gyártása, illetve a megújuló 

energiaiparhoz kapcsolódó termelő tevékenységek (az infrastrukturális adottságok, 

közlekedési lehetőségek, terhelhetőség függvényében és a környezetvédelmi szempontokat 

figyelembe véve). Annál is inkább, mert ezeknek az üzemeknek a környezetterhelése 

viszonylag alacsony. 
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1.2.Balatoni kézművesipar fejlesztése 

 

A gazdaság fejlesztésénél elsősorban a térség gazdasági hagyományaira, természeti-földrajzi 

adottságaira érdemes építeni. A táji, kulturális adottságokból kiindulva – már nem túl nagy 

számban és jelentőséggel - jelen vannak az egyedi értéket, tájegységre jellemző specialitást 

jelentő termékek előállítására alkalmas mesterségek, a kézműves tevékenységek. 

Tekintettel arra, hogy jelenleg egy szűk és visszaszorulóban levő vállalkozói rétegről van 

szó, biztosítani, támogatni szükséges a mesterségek folyamatos utánpótlását, a szakmák 

elsajátítását, akkreditált képzését. A kézművesség munkalehetőséget és egyben a 

társadalomba való integrálódáshoz esélyt is teremt a fogyatékkal élők, illetve csökkent 

munkaképességű emberek számára, ezért az esélyegyenlőségi feltételek biztosítása fontos 

szempontot kell képezzen. A termékek minőségbiztosítási rendszerének régió szintű 

kidolgozása, bevezetése és működtetése is elvárás, annak érdekében, hogy a termékek 

esetében az egységesen magas színvonal biztosítható legyen, illetve egyedi, balatoni értékké 

emelje azokat. A fejlesztésekhez szükséges lehet a vállalkozások közti, illetve a tervező, 

fejlesztő intézményekkel való együttműködés ösztönzése, hálózatok létrehozása. 

Szükséges a helyi profilú vállalkozások –amelyekhez a szaktudás jelen van a térségben – 

arányának növelése, helyben történő letelepedésük megteremtése. Balaton térségében jó 

esélyei vannak olyan vállalkozások fejlődésének, melyek a térségbeli tudásbázisokon túl a 

helyi keresletre építenek (pl. ajándék és dísztárgyak gyártása; szabadidős kellékek, halászati 

és horgászati eszközök gyártása, illatszerek és gyógyhatású termékek gyártása, fa- és erdei 

termék feldolgozás, nádfeldolgozás, ingatlankezeléssel kapcsolatos építőipari és szolgáltató 

tevékenységek). A kézműves termékek előállításához előnyben részesítendőek a helyben 

termelt, előállított, illetve rendelkezésre álló alapanyagok, amelyek a helyi gazdasági 

tevékenységet fokozzák, valamint a gazdaságossági és környezetvédelmi szempontokat 

figyelembe véve is előnyösek, tekintettel arra, hogy így az ár-érték arány szempontjából 

kedvezőbben állíthatóak elő termékek és a szállításhoz kapcsolódó költségek 

csökkenthetőek, az ebből származó környezeti terhelés minimalizálható, a káros anyag 

kibocsátás jóval kisebb. 

A helyi alapanyagok alkalmazásával természetes eredetű, egyedi stílusjegyekkel rendelkező 

termékek állíthatóak elő. Ezen termékek előállítói a térségben alkalmazott védjegy 

programhoz kapcsolódhatnak, így hasznosítva a hálózat biztosította előnyöket (pl.: 

megbízható minőség, védjegy program kritériumainak való megfelelés, mások által nem 

megismételhető termék előállítása, helyi hagyományokat ápoló tevékenység 
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gyakorlása/alkalmazása). 

A kézművesipar speciális részét képezik a képzőművészek, népművészek és iparművészek, 

akik tevékenysége a Balatonnál kiemelt fontosságú. Számos művész lakhelye található a 

térségben és közülük sokan szakmai tevékenységüket is itt végzik. Annak érdekében, hogy a 

különböző   művészeti ágak képviselői minél szélesebb körben végezhessék szakmai 

tevékenységüket helyben, az általuk készített termékek piacra lépését, illetve elterjedését is 

szükséges elősegíteni. 

Mindezek mellett fontos a helyi termékek árusítását megszervezni és fejleszteni, ahol a 

vásárlók könnyen hozzájuthatnak az árucikkekhez. Az így kialakított, egyértelműen 

felismerhető, tetszetős környezet több termékcsoport esetében akár hálózattá is szervezhető, 

ezzel is erősítve a kínált áru egyediségét és helyi eredetét. 

A kézművesipar turisztikához történő kapcsolásával a helyi lakosságon túl a térségbe 

látogatókkal is megismertethetőek a termékek előállítása során alkalmazott eljárások, 

tevékenységek. 

A térség kézművesiparának fejlesztési igényét alátámasztja, hogy a Balaton térségének 

három megyéjében – a Kereskedelmi és Iparkamara adatbázisa alapján –12 kézműves 

termékek készítésével, vagy annak oktatásával foglalkozó regisztrált vállalkozás/vállalkozó 

van. Kedvezőbb az arány a megyék népművészeti egyesületeinek taglétszám-adatai alapján, 

ahol közel 350 tagot számlálnak, és akik között sokféle mesterséget/szakmát gyakorló népi-

iparművész van. Összességében azonban elmondható, hogy a kereslet, az igény a minőségi, 

igényes kézműves termékekre sokkal nagyobb – akár csak a térség fesztiváljainak kézműves 

termékek eladási adatai alapján – mint amekkora jelenleg a térségben fellelhető, ezen 

területen tevékenykedő vállalkozások és az általuk készített termékek száma. 

 

1.3.Turisztikai vállalkozások tevékenységének diverzifikációja 

 

A szezonalitás visszaszorítása, kiküszöbölése érdekében szükségszerű a turisztikai területen 

működő vállalkozások által végzett szolgáltatások, tevékenységeik bővítése, ezzel a 

bevételek növelése és a szolgáltatás-kínálat olyan módon történő kialakítása, hogy az aktív 

munkavégzés az év minél nagyobb részében folytatható legyen. 

A térség turisztikai vállalkozásainak jelentős része vendéglátás és szálláshely szolgáltatást 

nyújt a régióba érkező látogatók, turisták számára. Ezt a szűknek mondható szolgáltatási 

termékskálát szükséges újabb kínálati elemekkel bővíteni. A nyári időszakot megelőzően, 
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illetve az utána következő időszakban a turisztikai szolgáltatók aktív tevékenysége 

jelentősen alacsonyabb, ezzel a vállalkozások bevételei is csökkenő tendenciát mutatnak. 

Ahhoz, hogy a bevételek nyári szezonon kívüli alacsony értékei növelhetőek legyenek, ezen 

vállalkozások tevékenységi körét bővíteni szükséges olyan elemekkel, amelyek segítségével 

meghosszabbítható az az időszak, amikor a vállalkozások aktív tevékenységéből bevétel 

keletkezik. Ez a folyamat egyrészt segíti az éven át történő foglalkoztatás elérését, másrészt 

hozzájárul a vállalkozások fennmaradásához. 

A kiegészítő tevékenységek széles skálán mozoghatnak, a szorosan a turisztikai 

tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásoktól, a turisztikához kapcsolódó termékek, 

kiegészítő eszközök gyártásán át a turisztikai szolgáltatásokhoz csak áttételesen, vagy 

egyáltalán nem kapcsolódó tevékenységekig. Alapvetően nem a kiegészítő tevékenységek 

köre kell, hogy meghatározásra kerüljön, hanem az, hogy olyan valós térségi keresletre, 

szükségletre adjanak megoldást, ami biztosítja bevételeiket. 

Szükséges olyan szolgáltatások nyújtása, amely segítséget, támogatást kínál a kiegészítő 

tevékenységet indító vállalkozások számára, az adminisztratív folyamatok kezelésében, 

munkavállalók képzésének, átképzésének támogatásában, megszervezésében. 

 

1.4.Térségi marketing – befektetések ösztönzése működtetése 

 

Balaton térség kommunikációja nem csak a turisták irányába fontos, hanem a befektetők, 

vállalkozások felé is. A térség számára fontos, hogy ennek érdekében a jövőben 

megerősödjön, illetve kialakuljon az új vállalkozások letelepedése érdekében – a 

turizmushoz hasonlóan - a térséget egységben kezelő térségi marketing rendszer a Balaton 

Fejlesztési Tanács koordinálásában. A fejlesztési koncepcióra építve ki kell dolgozni a térség 

egészének marketing stratégiáját, programját, ami nem csak a turisztikai célokat, hanem a 

térség teljes körű kommunikációját, pl. egyéb befektetési lehetőségek, egyedülálló természeti 

értékek bemutatása kell, hogy szolgálja. A marketing kommunikációhoz kapcsolódóan 

fontos a térség egyedi arculatának kialakítása, majd – a korszerű kommunikációs eszközök 

alkalmazásával - a térségi célcsoport orientált promóciója mind belföldi és külföldi szintéren 

egyaránt. A modern technikai eszközöket (pl. mobil technológiák, interneten közösségi 

oldalak) is alkalmazó szervezett kommunikációs tevékenység szervezése a turisztikai, 

gazdaságfejlesztési célok mellett fontos szerepet tölthet be a helyi társadalmi 

együttműködések szervezésében, helyi lakosok informálásban is. Fontos, hogy a marketing 
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kommunikáció során megjelenjenek a térség egyedi értékei, mint a nemzeti park jelenléte a 

térségben. 

A térségi marketing tevékenységgel szükséges segíteni a nagyobb városokhoz, 

agglomerációs központhoz kapcsolódóan szervezett térségi gazdaságfejlesztési programok 

megvalósítását. A térségi marketing során nem csak arculatépítési, illetve egyéb 

kommunikációs tevékenységekre van szükség, hanem célszerű a vállalkozások, befektetők 

figyelmét vonzó versenyképes környezet bemutatásával és komplex befektetési ösztönzési 

csomagok kialakításával felkelteni. A befektetési döntéseket sokszor nemcsak tisztán 

pénzügyi szempontból, hanem az életminőséget is figyelembe vevő komplex döntési 

rendszer alapján hozzák meg. A befektetők szempontrendszerét három nagy részegységre 

lehet tagolni: 

 Állami környezet (közigazgatás, adók, fejlesztési támogatások, jogbiztonság, 

átláthatóság, korrupció) 

 Munkaerő-piaci környezet (költségek, termelékenység, szakképzettség, oktatási 

rendszer, szakképzett munkaerő rendelkezésre állása) 

 Piaci környezet (beszállítók, fizetési morál, piaci, kereslet/kínálat, infrastruktúra) 

Ezek azok a területek, ahol beavatkozási programok, csomagok kialakításával elő lehet 

segíteni a vállalkozások térségi beáramlását, letelepedését. 

 

1.5.Balatoni egészségipari K+F+I tevékenység 

 

Az infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztések hatására az intézmények, szolgáltatók nemcsak 

a páciensek számára válhatnak vonzóvá. A képzett, idegen nyelvet is beszélő szakember gárda 

és a kezelt páciensek növekvő száma erőteljes vonzást gyakorol az egészségipari kutató-

fejlesztő cégekre is. Az egészségügyet kiszolgáló egészségipari cégek (gyógyszer, műszer, 

IT stb.) térségi aktivitását és a kapcsolódó bevételek növekedését felgyorsíthatják az olyan 

fejlesztések, melyek klinikai vizsgálóhelyek létrehozását, kutatási programok elindítását, 

kutatási együttműködések kialakítását célozzák. Ehhez persze számos szakterület (a 

vizsgálattal célzott egészségügyi szakterület mellett pl. klinikai farmakológia, intenzív 

szakellátás, minőségbiztosítás, egészségügyi jog és érdekképviselet, speciális klinikai 

menedzsment tudásainak) jelenléte és együttműködő hozzájárulása szükséges, ami által az 

egészségipari kutatás-fejlesztés számára kedvező piaci környezet jön létre. 
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Prioritás megvalósításában résztvevő szereplők, lehetséges kedvezményezettek köre: 

Mikro-, kis- és középvállalkozások, kutató intézetek, térségben jelen levő felsőoktatási 

intézmények, oktatási intézmények, közművelődési intézmények, kamarák, munkaügyi 

központok, klaszterek. 

 

 

2.Turizmus 

 

 

Célok 

 Turisztikai kapacitások egész éves kihasználtságának javítása. 

 Az egyre szélesebb és magasabb turisztikai költési hajlandóssággal rendelkező lakosság 

számára fontos egészséges életmódhoz kapcsolódó aktív turisztikai termékek (pl. 

kerékpározás, természetjárás, ökoturizmus, geoturizmus, vitorlázás, horgászat, fürdőzés) 

magas szintű infrastrukturális és szolgáltatási rendszerének kialakítása. 

 Résjellegű, szűkebb célcsoportot érintő turisztikai termékek természetvédelmi célokkal 

összehangolt fejlesztése (pl. lovaglás, golf – összhangban a Balaton térségében lévő 

természetes élőhelyek védelmével, surf, kite, vízisí, barlangászat, stb…). 

 Konferencia turizmus bővítése, kulturális és sport-és ökoturisztikai programok 

összehangolása egész évben és a programok tudatos, kreatív elemekkel történő 

fejlesztése. 

 Az adott kategóriákban minőségi szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ösztönzése, 

utóbbiak esetében helyi, „egészséges” termékek felhasználására építve. 

 A térségi, helyi turisztikai desztinációs menedzsment rendszer keretében, vagy ahhoz 

kapcsolódóan egy Balaton térségi szintű, elsősorban marketingkommunikációs, 

termékkoordinációs és képzési feladatokat ellátó turisztikai szolgáltató szervezet 

létrehozása és működtetése. 

 

Intézkedések 

 

2.1.Aktív turizmus fejlesztése 

Elsődlegesen olyan turisztikai szolgáltatások fejlesztése javasolt, melyek hozzájárulnak a 
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Balaton térségében lévő turisztikai kapacitások egész éves, kiemelten tavaszi, őszi időszaki 

kihasználtságának javításához, azaz nem feltétlenül a nyári balatoni fürdőzéshez 

kapcsolódnak, de egyúttal remek kiegészítő programot is kínálnak a nyaralások során. 

Elsősorban a nyári turisztikai szezonon kívül hosszabb pl. egy hetes tartózkodásra elsősorban 

az idősebb, 50 év feletti korosztályt célszerű megcélozni, míg a rövidebb, pl. hétvégi 

tartózkodásra a családokat, fiatalokat kell elérni. Továbbá egyedi kínálattal, pl. sport és 

kulturális rendezvényekkel, konferenciákkal egy-egy speciális célcsoportot lehet a jelenleg 

még alacsonyan kihasznált időszakban megszólítani. A turisztikai szolgáltatásokat nem csak 

a part menti sávban, hanem lehetőség szerint a parttól távolabbi településeken is fejleszteni 

kell, kihasználva a természeti, táji adottságokat, illetve az egyedi helyi termék kínálatot. A 

Balaton térségében az egyedi természeti adottságokra építve magasabb minőségi színvonalra 

kell emelni a lakosság és a turisták növekvő egészségtudatosságára illetve a természetesség 

iránti igényükre építő aktív turisztikai szolgáltatásokat. 

A térségben indokolt a helyi értékekre, illetve mozgásra, kihívásokra támaszkodó nagy 

befogadóképességű témapark létesítése, melynek célja, olyan Közép-Európában egyedülálló 

egész évben nyitva tartó szórakoztató park létesítése, mely használata egész napos program 

keretében kínál szórakozási lehetőséget családoknak, fiataloknak. A tervezett helyszín 

kiválasztása lehetőség szerint barnamezős területen történjen, és ne veszélyeztesse a 

természeti értékek megőrzését. A projekt kidolgozása folyamatban. 

 

Kerékpáros turizmus 

A kerékpáros fejlesztések célja, összhangban az egészségtudatossággal, illetve az aktív 

mozgást előterébe helyező életmóddal: 

Minden korosztály számára elérhető kerékpáros paradicsom kialakítása és működetése az év 

nagy részében. Ennek kapcsán „nyugat-európai” szintű kerékpáros turisztikai 

szolgáltatásokat kell nyújtani, bővíteni kell a kerékpározás biztonságos útvonalait. A Balaton 

térségében kerékpározás egyedisége abban rejlik, hogy belátható távon (legyen egy három 

napos Balaton kör, vagy csillagtúrák), szép táji és tiszta levegőjű környezetben, minden 

korosztály számára biztosítható a kerékpározás élménye. 

Fontos feladat a kerékpáros turizmus infrastrukturális és információs rendszerének magas 

minőségű megteremtése a Balaton térségében, a part közelében és a parttól távolabbi 

települések turisztikai potenciáljának kihasználása, erősítése érdekében. Fontos feladat a 

következők megvalósítása: 

 Infrastrukturális fejlesztések, illetve kerékpárutak karbantartása: „Balatoni bringakörút” 
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közlekedés biztonságának javítása és a parttól távolabbi települések (pl. Balaton-

felvidék) és kiemelten a turisztikai szempontból frekventált területek (pl. borospincék, 

vendéglátóhelyek, látogató központok, szabadidőparkok, stb) biztonságos 

elérhetőségének biztosítása. 

 Tájékoztatás javítása: a kerékpárútvonalak alapos és informatív kitáblázása, illetve a 

térképalapú kerékpárútvonal ajánlások készítése a Balaton teljes térségében profiknak, 

kedvtelésből sportolóknak, időseknek, családoknak a meglévő értékekre építve. 

 Kerékpárosoknak nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztése és egész éves 

elérhetőségük a helyi vállalkozókra építve (pl. szervizek, kölcsönzők). 

 Kerékpárok szállításának ösztönzése a közösségi közlekedésben (vasúton, vízen), illetve 

tárolók építésével a különféle közlekedési módok összekapcsolása. 

A fejlesztéseknek ki kell térniük a parttól távolabbi településekre, sőt javasolt az útvonal-

fejlesztéseket összehangolni a szomszédos térségekkel (pl. Sió menti öko- és aktív 

turisztikai programok, Zala-völgye kerékpárút). 

 

Természetjárás, gyaloglás 

A Balaton térségben, a nemzeti park területén kiemelt természeti, táji és geológiai értékek 

találhatók, mely révén a Balaton-felvidék az UNESCO világörökségi cím várományosa, 

illetve a Bakony–Balaton Geopark tagja az UNESCO által elismert Globális Geopark 

Hálózatnak és az Európai Geopark Hálózatnak. Ezek a természeti vonzerők jó alapot kínálnak 

a gyalogláshoz, túrázáshoz. Ezért cél minden korosztály számára elérhető gyalogtúra 

paradicsom kialakítása és működetése egész évben. Ennek érdekében fontos feladat a 

gyalogtúrázás információs rendszerének kiépítése és az útvonalak karbantartásának 

biztosítása, illetve új túracélpontok kialakítása 

 Gyalogtúra útvonal ajánlások készítése (pl. zarándokútvonalak bevonásával) a Balaton 

teljes térségében pl. profi túrázóknak, családoknak, időseknek, nordicwalking-ozóknak, 

geoturistáknak, illetve a gyalogtúra útvonalak alapos kitáblázása és turistajelzéseinek 

folyamatos karbantartása. Lehetséges útvonalak tervezése a megtekinthető állapotban 

lévő műemlékek mellett vezethet  el (pl. „középkori műemlékek  útja"  (templomok, 

várak)    vagy „barokk és klasszicista műemlékek útja" (templomok, kastélyok, kúriák, 

középületek, temetők) vagy „népi műemlékek útja" (parasztházak, tájházak, pincék, 

présházak). 

 Gyalogos turistacélpontok létesítése (pl. kilátók), pihenőhelyek kialakítása erdőkben, 

öko- turisztikai bázisok létesítése, új szolgáltatási elemekkel való bővítése. 
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 Gyalogtúra útvonalak karbantartásának megszervezése pl. a közfoglalkoztatottak 

bevonásával köz- és tranzitfoglalkoztatási programok részeként. 

 

Vitorlázás fejlesztése 

A vitorlázás fejlesztése során cél a vitorlázást kedvelők és a vitorlázók számának bővítése a 

Balatonon, ami különösen fontos feladatot jelent az utánpótlás nevelésben, az infrastruktúra 

bővítésében, illetve a vitorlázást mind több személlyel való megkedveltetésben. Vitorlázás 

egyedisége, hogy viszonylag sekély, édes vízi tavon, csodálatos táji környezetben, fejlett 

időjárás-előrejelző és veszély jelző rendszere révén biztonságosan lehet vitorlázni. A 

vitorlázás fejlesztéséhez szükséges infrastrukturális fejlesztések, képzési programok 

megvalósítása, illetve a vitorlázáshoz kapcsolódó vállalkozások fejlődésének ösztönzése 

 Vitorláskikötők, illetve férőhelyek számának bővítése, illetve a meglévők higiéniai 

szempontú és környezetvédelmi fejlesztése. A fejlesztéseknél figyelembe kell venni a 

természetvédelmi és közegészségügyi szempontokat különösen természetes fürdőhelyek, 

illetve ivóvíz-kivételi pontok közelsége esetén. 

 A vitorlázást oktató és megszerettető programok indításának ösztönzése minden 

korosztály számára. 

 Vitorlás versenyek szervezése és összehangolása, különösen fontos minél több 

nemzetközi verseny Balatonra csábítása. 

 Vitorlásépítők, vagy kiegészítő gyártók közti együttműködés ösztönzése, növekedésük 

segítése szakmai tanácsadással, külső forrásbevonással. 

 Vitorlások magánszemélyeket szállító szolgáltatásaihoz szükséges jogszabályi 

egyszerűsítések megvalósítása, illetve a mederhasználati díj ellenében elvárt 

mederkotrási feladatok elvégzésének, támogatásának ösztönzése az állami 

szervezeteknél. 

 

Strandok fejlesztése 

A strandok sokat fejlődtek az elmúlt években, de ahhoz, hogy megmaradjon a Balaton nyári 

vonzereje is, illetve a családok komfortos és magas színvonalú kiszolgálása megvalósuljon, 

további fejlesztések szükségesek. Ennek kapcsán célként kell megfogalmazni a strandok 

szolgáltatási minőségének javítását és nyitva tartásuk növelésének ösztönzését. 

Strandok fejlesztésén belül a következő feladatok ellátása hangsúlyos 

 infrastrukturális beruházások: strandokon higiénikus fejlesztések, 

mederkotrások,minőségi zöldfelületi rendszereinek kialakítása és gondozása, a strandok 
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akadálymentesítése, hogy a fogyatékkal lévők is tudjanak fürdeni, illetve használhassák 

a kiegészítő létesítményeket. A nagyobb települések (lélekszám, illetve üdülőházak és 

szálláshelyek alapján) strandjain a szezonhosszabbítást elősegítő fejlesztések: 

medencék, fürdőházak kialakítása és lehetőség szerint megújuló energiaforrással való 

ellátása. A kisebb települések strandjain kulturális, zenei programoknak helyet adó terek 

kialakítása. Tájékoztató táblák kihelyezése a strandokhoz kötődő természeti értékekről 

és védelmükről. 

 A strandokon gyerekszolgáltatások, illetve szabadidősportok feltételeinek javítása (pl. 

kreatív megjelenésű vizieszközök beszerzése, kenuzás, kajakozás ösztönzése). A vízi 

eszközök tárolásának és partra emelésének infrastrukturális feltételeinek a 

megteremtése. 

 A strandokon működő vendéglátóhelyek higiéniás környezetének, illetve egységes 

arculati fejlesztésének ösztönzése. 

 A strandok minősítési rendszerének további működtetése és intenzívebb 

kommunikálása, illetve mobil turisztikai információs pontok létesítése, helyi termékek 

értékesítési feltételeinek kialakítása. 

 

Horgászturizmus 

A horgásztársadalom egyre bővül és annak érdekében, hogy ezen célcsoport megnyerhető 

legyen a Balaton számára szükséges a minőségi horgászturisztikai szolgáltatások 

infrastrukturális hátterének megteremtése, horgászok számának növelése. 

A balatoni horgászás fejlesztésében kulcskérdés 

 a horgászok vízre jutási lehetőségének fejlesztése, parti létesítmények, 

csónakkölcsönzők létrehozása, 

 a horgászok számára kedvező, de a Balaton ökológiai helyzetének megfelelő 

halállomány kialakítása, 

 egységes horgászati marketing és tájékoztatási rendszer a Balaton egészére. 

A horgászás körülményeinek javítása érdekében javasolt egységes horgászási feltételek és 

díjszabályok, illetve támogatási rendszer biztosítása a Balaton egészére, ami szükségessé 

teheti egy egységes balatoni Horgász Szövetség megalakítását. 

A horgászatot nemcsak a Balatonon, hanem a tó körül lévő kisebb horgásztavakban is 

javasolt ösztönözni, aminek meg kell jelennie a térségi kommunikációban is. Ennek kapcsán 

igényként felmerül a Marcali víztározó elsősorban horgászati célú fejlesztése. 
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2.2. Kulturális turisztikai vonzerő, programok fejlesztése 

 

A Balaton térségében is törekedni kell a kulturális program kínálat folyamatos megújításának 

ösztönzésére, a programok egész éves szervezésére a civil és egyéb szakmai szervezetekkel 

együttműködésben. A Balaton térségben az UNESCO világörökség várományosi 

programmal összhangban a kulturális örökségértékek megóvása és fenntartható bemutatása, 

valamint a kulturális jellegű programok és tevékenységek széleskörű elterjesztése kiemelt 

feladat. Olyan programokat javasolt megvalósítani a helyi szereplők bevonásával, melyek 

nemzetközi szinten is láthatóvá teszik e csodás táji környezetben végzett kulturális jellegű 

tevékenységeket. 

A Balaton térségben található kulturális örökségértékek megőrzésének és turisztikai célú 

fejlesztésének folytatása is szükséges, beleértve a térségi jelentőségű, egyedi kulturális 

örökségi értékek mentén kialakított szolgáltatások fejlesztését is. Ezen beruházásoknak az 

örökségvédelmi célon túl hozzá kell járulniuk a turista forgalom növeléséhez, illetve a 

Balaton térség kulturális célú programjainak nemzetközi szintű megjelenítéséhez. 

A Balaton térségben törekedni kell a jövőben a konferenciák szervezésének további 

bővítésére, illetve az ehhez szükséges rendezvény infrastrukturális fejlesztések 

megvalósítására azokon a településeken, ahol a településen vagy a környékén megfelelő 

minőségű és számú szállásférőhely található (pl. Balatonfüred). Ezen események nagyban 

hozzájárulhatnak a szálláshelyek egész éves kihasználtságának javításához. A konferencia 

turizmus szervezéséhez szükséges tartós együttműködés kialakítása a tudományos, 

ismeretterjesztő konferenciákat szervező szervezetekkel, illetve a Balaton térségbeli, vagy 

környékbeli tudományos tevékenységet végző intézményekkel, pl. egyetemekkel. A 

konferencia helyszínek az időjárási viszontagságok kivédésére kiváló helyszínt nyújtanak a 

kulturális rendezvények megtartására, mely kapcsán együtt kell működni kulturális 

rendezvényszervező irodákkal. 

A kulturális turisztikai kínálat folyamatos szinten tartása, illetve vonzóvá tétele érdekében 

javasolt 

 Interaktív, modern kiállítások működtetése a meglévő és új, kreatív helyszínen lévő 

kiállítóhelyeken. 

 Kulturális és a természeti örökséghez kötődő rendezvények, programok támogatása,a 

közművelődési intézményrendszer kínálatának bővítése, illetve a szükséges rendezvény- 

infrastruktúra fejlesztése. 

 Civil szervezetek bevonása a programok szervezésében, illetve a kulturális kínálat 
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kialakításába. 

 

2.3.Turisztikai menedzsment rendszer és marketing fejlesztése 

 

A turizmusból származó bevételek növekedésének, illetve a kapacitások ésszerűbb 

felhasználásának igénye megköveteli a Balaton térség tudatos és lehetőség szerint koordinált 

marketingjét. Célként kell kitűzni a Balaton térség hatékonyabb, intenzívebb és egységes 

turisztikai kommunikációját, a Balaton térség egész éves kínálatának, termékeinek 

fejlesztését és kommunikálását és több személy elérését. A kommunikáció során javasolt 

kiemelni a térség nemzetközi viszonylatban is értelmezhető egyedi természeti-táji értékeit, 

pl. nemzeti park, geopark jelenlétét, valamint az egyes szolgáltatások kínálatánál azok 

nemzetközi szinten is értelmezhető egyediségét. 

A helyi együttműködésekben szerveződött térségi turisztikai desztinációs menedzsment 

szervezeteknek magas színvonalon kell ellátni a helyi turisztikai információk áramoltatását, 

egyedi szolgáltatási csomagok és programok kialakítását. Nagytérségi, regionális szinten a 

Balaton Fejlesztési Tanács térségmarketing tevékenységéhez kapcsolódóan intenzíven kell 

kommunikálni a Balaton térség nyújtotta egészéves turisztikai élményeket a belföldi lakosság 

és a külföldi célcsoportok irányába egyaránt, valamint a szolgáltatási színvonal javításához 

szükséges munkaerő (pl. magánszállásadók) képzésének szak- és továbbképzésének a 

szervezését. A turisztikai desztinációs fejlesztéseknél építeni kell meglévő desztinációs 

menedzsment szervezetekre, turizmussal foglalkozó intézményekre, illetve egyéb, a turizmus 

szervezését, marketingjét segítő kezdeményezésekre. 

A Balaton térségi szintű turisztikai kommunikációs rendszerébe javasolt Veszprémet, illetve 

a Bakony egyes turisztikai vonzerejét, valamint a közeli megye jogú városok kiemelt 

turisztikai kínálatát (pl. zalaegerszegi élményfürdő és csúszdapark, kaposvári kamarazenei 

fesztivál) is belefoglalni, mint a Balaton térséghez legközelebb eső, komolyabb turisztikai 

vonzerőkkel is rendelkező nagyvárost. 

 

2.4, Szálláshelyek, vendéglátás fejlesztése - elsődlegesen minőség 

színvonalának javítása 

 

Az attrakciók mellett szükséges a szálláshelyek és a vendéglátás minőségi színvonalának 



72 

 
 

 

emelése, ami a szolgáltatók együttműködésével, megújulásra való nyitottságával, illetve a 

promóciós előnyt is jelentő – az országos szinten működő minősítő rendszereket kiegészítő - 

speciális balatoni védjegy szolgáltatás alkalmazásával is ösztönözhető. 

A gasztronómia kapcsán ösztönözni kell a helyi termék kínálatot, az egészségtudatos, 

biogazdaságokból származó élelmiszerek fogyasztását, illetve a balatoni különlegességek, 

mint például a bor minőségének garanciáját és kínálatát. A nagyobb szálláshelyeken 

törekedni kell a térségi együttműködéssel kialakított egészség-megőrzési programok 

kínálatára, valamint az egész évben elérhető – lehetőség szerint egyedi arculattal rendelkező 

- wellness szolgáltatások létrehozására. Ösztönözni kell egyes, a kategóriájában jelenleg 

alacsony színvonalú szolgáltatást nyújtó vagy üres szálláshelyek megújulását, illeszkedve a 

piaci keresleti igényekhez. A minősített, támogatott turisztikai szolgáltatók felé elvárás, hogy 

egyrészről rugalmasan reagáljanak az igényekre, míg másrészről biztosítsák szolgáltatásaik 

egész éves elérhetőségét. 

A turisztikai célú fejlesztések kapcsán kiemelt figyelmet kell fordítani a családok, 

kisgyermekek igényeire, mely kapcsán célzott szolgáltatásokat kell létrehozni (pl. 

játékparkok létesítése), illetve az alapvető szolgáltatások nyújtásánál a célcsoport igényeit is 

javasolt figyelembe venni (Pl. akadálymentesítés, családi szobák, játszósarkok, 

kölcsönözhető kerékpárok gyereküléssel stb…) 

 

Prioritás megvalósításában résztvevő szereplők, lehetséges kedvezményezettek köre: 

Önkormányzatok, közművelődési intézmények, civil szervezetek (egyesületek), 

sportszolgáltatást végző vállalkozások, magyar állam vonatkozó szervezetei, egyházak, 

szállásszolgáltatást nyújtó vállalkozások, szervezetek, Balatoni Integrációs Közhasznú 

Nonprofit Kft, a Balaton Regionális TDM Egyesület, helyi TDM szervezetek, Magyar 

Turizmus Zrt és a Balatoni Marketing Igazgatóság, 

 

 

2. Egészségipar 

A régióban élők és ide látogatók egészségi állapotának és életminőségének javítása a térség 

természeti forrásaira épített egészségipari szolgáltatások igénybe vétele és közvetítése által. -

„Balatoni egészség és megújulás!” 

 

Célok 
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 A térségben lakók és a turisták számára európai színvonalú, lakosság közeli 

egészségügyi szolgáltatások biztosítása az egészségügyi járóbeteg (alap és szak) 

ellátások fejlesztésével. 

 Az időskori szolgáltatások és ellátások magas minőségű és változatos kínálatának 

kialakítása a Balaton térségében, aminek eredményként növekszik a szolgáltatásokat 

vásárló időskorú letelepedők száma, az itt élő idős lakosság életminősége és növekszik a 

szolgáltatások, valamint a szolgáltatásokhoz kapcsolódó egész éves munkahelyek száma. 

 A rehabilitációs szolgáltatások széles körben, komplex módon történő fejlesztése 

eredményeként az ország és Európa rehabilitációs központjává váljon a térség, és a 

rehabilitációból, valamint a kapcsolódó értékesített szolgáltatásokból jelentősen 

növekedjenek a térség bevételei. 

 A Balaton térség egészségturisztikai bevételeinek növelése – az egészségügyi 

szolgáltatások palettájának bővítésével és elérhetőségének javításával, a wellness és 

egészségturisztikai szolgáltatókkal együttműködésben. 

 

Intézkedések 

 

3.1. Lakosság közeli egészségügyi szolgáltatások fejlesztése 

 

A lakosság megtartásához, az újonnan letelepedő és az idelátogató turisták számának 

növeléséhez egyaránt alapfeltétel, hogy európai színvonalú járóbeteg egészségügyi 

szolgáltatások legyenek elérhetők a településeken, illetve azok közelségében. A 

szolgáltatások fejlesztése során kiemelt figyelmet kell fordítani az idényenként jelentősen 

változó igényekre, amely a páciensek számában, a kezelendő jellemző betegségekben is 

utolérhető. A nyári szezonban a BKÜ településein élők száma akár a többszörösére 

növekszik az állandó lakosok számához viszonyítva. Az egészségügyi szolgáltatóknak a 

nyaralással együtt járó jellegzetes egészségügyi problémákat és baleseteket kell nagy számban 

kezelni. A nyaralási szezonon kívül a falvak, különösen a háttértelepülések lakóinak száma, 

nyaralók híján pedig a szolgáltatók és a szolgáltatások száma is meredeken visszaesik. A 

járóbeteg (elsődlegesen a gyermekeket és az időseket célzó) ellátások igénybevétele akár 

komoly nehézségeket okoz a települések állandó lakossága számára. 

A fejlesztésekkel javítani kell a szolgáltatások elérhetőségét és minőségét, a turisztikai 

idényen kívüli időszakban és a balatoni háttértelepüléseken is. A tervezett fejlesztéseknek az 
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igénybevevők elvárásaihoz való rugalmas alkalmazkodás mellett reagálnia kell a 

fenntarthatósági elvárásokra is. 

Az egészségügyi alapellátási és szakellátási szolgáltatások fejlesztése körében tervezett 

intézkedések: Szolgáltatások szakmai, tartalmi fejlesztése 

 Kistérségi szintű alapellátási, szolgáltatásszervezési modellek kialakítása és 

megvalósítása, praxisközösségek létrehozása; 

 Mozgó szakorvosi szolgálat (MSZSZ) fejlesztése; 

 Házi betegápolás kapacitásainak fejlesztése; 

 Szociális és egészségügyi alapellátások hatékony együttműködését biztosító 

rendszer- és szervezetfejlesztések, kistérségi integrált intézmények kialakítása; 

 Betegségmegelőzést, egészségfejlesztést, szűrést célzó lakossági szolgáltatások 

kiterjesztése az egészségfejlesztési irodákkal való együttműködésben. 

Az egészségügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése 

 Alapellátási (háziorvosi, gyermekorvosi, gyermekfogászati, védőnői) infrastruktúra 

együttműködésekre való alkalmassága és minőségének emelése céljából elsődlegesen a 

meglévő épületek fejlesztése, szűréshez és diagnosztikához szükséges, valamint IT 

eszközök beszerzése, a szolgáltatásszervezési feladatok hátterének kialakítása; 

 Mozgó szakorvosi szolgálatok működési feltételeinek megteremtése – vizsgálóhelységek 

kialakítása és felszerelése, lokális beavatkozások eszközeinek beszerzése, IT háttér 

kialakítása; 

 Az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos információ hozzáférhetőségének javítása: 

szolgáltatási adatbázis kialakítása és működtetése, többnyelvű honlap fejlesztése, 

települések központjában szolgáltatási pultok és IT információs pontok elhelyezése, 

szálláshelyek tájékoztatása; 

 Az egészségügyi szolgáltatást igénylők és az ellátók, szolgáltatók közötti kapcsolat, 

kommunikáció fejlesztése – elektronikus tanácsadás, 24 órás telefonos 

segítségnyújtás, szolgáltatásban résztvevők kommunikációs és nyelvi képzése; 

 Házi betegápolás eszközeinek fejlesztése; 

 Egész évben egészségügyi (szakorvosi, kiegészítő és alternatív) szolgáltatást nyújtó 

vállalkozások működési feltételeinek kialakítása: infrastrukturális háttér fejlesztése 

és eszközök beszerzése. 
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3.2. Az időskori ellátások és szolgáltatások fejlesztése 

 

A hazai és nemzetközi folyamatokhoz hasonlóan a térségben is növekszik a lakosság átlagos 

életkora, az időskorú lakosság száma és aránya. A térségben tapasztalt demográfiai 

változások kialakulásában emellett szerepet játszik a fiatal, munkaképes korú lakosság 

térségből való elvándorlása, valamint az idős embereknek a vonzó épített és természetes 

környezet miatti, növekvő mértékű betelepülése is. A Balaton térségében újonnan 

letelepedők (magyarok és külföldiek) jelentős része rendelkezik valamilyen, régebb óta 

tulajdonolt vagy akár a letelepedéshez kapcsolódóan vásárolt lakáscélú ingatlannal. 

A beavatkozás során új szolgáltatások kialakítása, a meglévő a szolgáltatások tartalmának és 

a kapcsolódó háttér infrastruktúrának a fejlesztése egyaránt szükséges. 

Az egyes intézkedésekben körvonalazott fejlesztések megvalósítói között önkormányzatok 

és intézményeik, egyházak, non-profit szervezetek és piaci szolgáltatók (pl. gyógytorna, 

masszázs, házvezetés, kertgondozás, kulturális, kozmetikai-szépészeti szolgáltatásokat, 

valamint a szolgáltatások szervezését, elérhetőségét biztosító szervezetek) egyaránt jelen 

vannak. Együttesen képesek lesznek a térség idősödő lakosságának változatos és egyre 

növekvő színvonalú igényei kiszolgálására. 

Az alábbi beavatkozások eredményeként a térség időskori szolgáltatások piacán működő 

szolgáltatók megerősödnek, új munkahelyek és új vállalkozások jönnek létre. Ezáltal az egész 

lakosság életminősége javul, ami további letelepedőket is vonz a régióba. 

 A szociális és egészségügyi alapellátások rendszerének fejlesztése, integrációja a 

térség településein. 

 Életkora és/vagy egészségi állapota miatt hátrányos helyzetű, speciális igényű 

lakosság számára az önálló életvitelhez szükséges, hiányzó ellátások, 

szolgáltatások biztosítása önkormányzati vagy non-profit szervezeteken keresztül. 

 Az időskorú lakosság igényeit kiszolgáló, egészségi állapotának megtartását illetve 

javítását célzó, egész évben elérhető, megvásárolható szolgáltatások biztosítása 

 az otthonukban élő idős emberek számára interaktív kommunikációs 

szolgáltatás kialakításával, az önálló életvitel támogatásával; 

 az életkori sajátosságoknak és igényeknek megfelelő szolgáltatási paletta 

kialakításával és nyújtásával (pl. kiegészítő és alternatív egészségügyi 

szolgáltatások, életvitelt segítő szolgáltatások, mint a házkörüli munkák elvégzése, 

asszisztált bevásárlás, asszisztált közlekedés stb.). 

 Önálló életvitelt biztosító asszisztált és a tartós gondozást nyújtó (bentlakásos) 
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intézmények kialakítása. 

 Az időskorú szolgáltatások kiajánlását segítő, eladását támogató, közvetítő 

rendszer kialakítása. 

 Az időkorúaknak szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára üzleti támogató 

rendszer kialakítása. 

 

3.3. Rehabilitációs szakellátások és szolgáltatások fejlesztése 

 

A Balaton térségében országos és nemzetközi mértékkel nézve is nagy sűrűséggel vannak 

jelen rehabilitációs intézmények. Bár a rehabilitációs intézmények létrejötte a múltban 

gyakran a helyi természeti adottságok, a térségben főként a gyógyvizek kihasználásához 

kapcsolódott, mára a rehabilitációval, mint gyógyászati tevékenységgel kapcsolatban 

felhalmozott és a térségben rendelkezésre álló humán kapacitások jelentős vonzerőt 

gyakorolhatnak a gyógyulni vágyó páciensekre szerte a világon. A rehabilitációs 

szolgáltatások komplex módon történő fejlesztésével a Balaton térsége az ország és Európa 

egyik rehabilitációs központjává, speciális egészségturisztikai központjává válhat. 

A térségben dolgozó egészségügyi szakemberek által a rehabilitációs eljárások során 

használt, tudományos bizonyítékokkal alátámasztott gyógymódok jelentik a garanciát a 

sikeres kezelésre, a gyógyulásra. Ezek mellett a természeti környezet és a gyógyvizek olyan 

hozzáadott értéket képviselnek, melyek egészségre gyakorolt pozitív hatását évszázadok óta 

tapasztalják, és dicsérik a gyógyulni vágyó, emiatt ide utazó páciensek. 

A beavatkozás fő tengelyét legnagyobb eséllyel a Zalakaros - Hévíz – Tapolca – 

Balatonfüred vonal képezheti. A jelenleg főként mozgásszervi, szív-érrendszeri és légzőszervi 

betegek rehabilitációját célzó terápiák mellett jelentős érdeklődésre számíthat a térség új 

rehabilitációs szakterületek megtelepítése esetén, pl. sportsérülések gyógyítására, 

fogyatékossággal élők, szellemi és mozgássérültek fejlesztésére. 

A beavatkozás keretében olyan fejlesztések megvalósítására kerül sor, melynek 

eredményeként jelentősen megnő a BKÜ-be gyógyulási céllal érkező, gyógyászati és 

rehabilitációs szolgáltatásokat vásárlók száma. Az intézkedések konkrét célja, hogy a térség 

városaiban, meglévő és új szolgáltatási helyszíneken vonzó szolgáltatási környezet alakuljon 

ki. A szolgáltatók széles körének bevonásával biztosítható, hogy a gyógyközpontokban az 

elektív műtétektől a rekreációig változatos egészségügyi és kiegészítő egészségturisztikai 

szolgáltatások legyenek elérhetők. A Balaton térségébe érkező gyógyulni vágyók egyéni 
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terápiás tervében így pl. a mozgásszervi rehabilitáció mellett szépészeti-kozmetológiai- 

bőrgyógyászati kezelések, fogászati beavatkozások, szemészeti, belgyógyászati, orvosi 

wellness stb. szolgáltatások egyaránt megjelenhetnek, igénybe vehetők lesznek. 

Az összehangolt fejlesztések eredményeként a rehabilitációs tevékenységnek, az értékesített 

egészségügyi, rekreációs és wellness szolgáltatásoknak, valamint a fellendülő egészségipari 

K+F+I tevékenységnek köszönhetően már 10 éven belül számottevően növekszik a térségben 

a munkahelyek száma és a gazdaság bevételei. 

 

3.4. Az egészségturizmus fejlesztése 

 

Az elmúlt évtizedek során, párhuzamosan a várható élettartam növekedésével, a fejlett 

országokban mindenütt tapasztalható volt az egészség fokozatos felértékelődése. A jóléti 

társadalmakban ehhez az életmód és egészségturizmus előretörése kapcsolódott. A térség 

egészségiparában a szakmai együttműködéseknek túl kell lépnie a magyar egészségügy 

keretein annak érdekében, hogy a létrehozott új kapacitások és szolgáltatások elérjék a 

lehetséges szolgáltatás vásárlókat a világ számos pontján. Ki kell használni a kapcsolódási 

lehetőséget a térség hagyományosan erős turisztikai ágazatához. A termálvíz, a 

művészetterápia és a lovas terápia nem csak a beteg emberek rehabilitációjában, kezelésében 

alkalmazhatók sikerrel, de igen fontosak az egészség megőrzése és fejlesztése érdekében, és 

emellett rendkívül népszerű wellness aktivitások is. Ráadásul a Balaton térsége nem csak 

optimális hátteret tud szolgáltatni mindehhez, hanem megtaláljuk valamennyi hagyományát 

is a térségben (Lovasterápia és hippológia tanszék a Kaposvári Egyetemen; művészeti 

iskolák Zalában, Köveskálon, Balatonszepezden; termálvizes fürdők Igalon, Marcaliban, 

Zalakaroson, Hévízen). A testi-lelki harmónia és egészség elérésére való törekvések között 

egyre népszerűbbek a természetgyógyászati beavatkozások, kezelések, melyek egészségügyi 

ellátás részeként és wellness környezetben egyaránt keresettek lehetnek, és tovább 

szélesíthetik az elérhető szolgáltatások körét (pl. testkontroll tanfolyamok, fogyókúrák 

szervezése önállóan vagy orvosi wellness részeként). 

A sikeres piaci fellépés megalapozása érdekében megelőzően szükséges az egészségügyi 

szolgáltatások iránti igény felmérése, egészségturisztikai szolgáltatások minőségbiztosítási 

rendszerének kialakítása és a nemzetközi színtéren egységes, térségi marketing 

megvalósítása. Az egészségturisztikai szolgáltatások fejlesztése során kiemelten fontos a 

piaci szereplők felkutatása, bevonása és együttműködésük koordinálása számos területen, az 
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infrastruktúrafejlesztések (pl. egyedi, exkluzív élményfürdők) megvalósításától az 

szolgáltatások komplexitásának és elérhetőségének biztosításáig. 

Az összehangolt fejlesztések eredményeként az értékesített egészségügyi, rekreációs és 

wellness szolgáltatásoknak köszönhetően számottevően növekszik a térséget 

egészségturisztikai céllal felkeresők száma, a turisták kiszolgálását biztosító munkavállalók 

és munkahelyek száma, valamint a gazdaság bevételei. 

Az intézkedések a turisták számára vonzó környezeti feltételek kialakítását, piacképes 

szolgáltatások kialakítását és a szolgáltatások nemzetközi vevőközönséghez való sikeres 

eljuttatását célozzák, melynek része: 

 az egészségturisztikai szolgáltatások iránti nemzetközi igény feltárása; 

 piacképes egészségturisztikai szolgáltatási csomagok kialakítása; 

 nemzetközi szinten közös, tudatos marketing tevékenység folytatása; 

 az egészségturisztikai szolgáltatások hazai és nemzetközi közvetítése, eladása 

térségi rendszerének kialakítása. 

 

Prioritás megvalósításában résztvevő szereplők, lehetséges kedvezményezettek köre: 

Szociális és egészségügyi ellátást szervező kistérségi társulások, 

önkormányzatok,közművelődési intézmények, közösségi színterek,egyházak, civil 

szervezetek (alapítványok), szociális és egészségügyi szolgáltatást nyújtó vállalkozások, 

rehabilitációs intézmények fenntartói, egészségügyi szolgáltatást nyújtó vállalkozások, 

turisztikai szolgáltatók és beruházók, BFT - Balaton Integrációs Kft. 

 

4. Mezőgazdaság, helyi termékek 

 

Helyben előállított és feldolgozott egészséges élelmiszerek termelésének, feldolgozásának és 

fogyasztásának az ösztönzése – „Balatoni terméket az asztalra!” 

 

Célok 

 Balaton térségében zöldség-gyümölcs termesztés és állattenyésztés valamint kapcsolódó 

feldolgozás ösztönzése és helyi piacokon, szolgáltatóknak való értékesítése. Előnyben 

kell részesíteni a biotermékeket és a táji jellegű termékek termelését, valamint az extenzív 

állattenyésztést. 

 Szőlőtermesztés és bortermelés presztízsének javítása minőség-fejlesztéssel és 
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hatékonyabb marketing tevékenységgel, a térségbeli értékesítés ösztönzése. 

 Balatoni halgazdálkodás feltételrendszerének javítása. 

 

 

Intézkedések 

 

4.1. Mezőgazdasági termelés és értékesítés ösztönzése 

 

Balaton térségében, de területenként eltérő specifikumokkal hagyományai vannak a 

mezőgazdasági termelésnek. A térségnek viszonylag kedvező adottságai vannak a szőlő-, 

gyümölcs- és zöldségtermesztésre illetve állattenyésztésre. 

Szükséges a térség és a parttól távolabbi településeken a mezőgazdasági adottságok 

magasabb szintű hasznosítása, termékek értékesítésének ösztönzése, különös tekintettel a 

helyi piacokra való szállításra. Ennek érdekében javasolt ösztönözni és támogatni a zöldség- 

és gyümölcstermesztését, az állatállomány bővítését, valamint a termékek helyi 

feldolgozottságát. A támogatásoknál előnyben kell részesíteni a biotermékeket és a táji jellegű 

termékek termelését, valamint az extenzív állattenyésztést. Javasolt szervezéssel segíteni a 

termékek eljuttatását a fogyasztókhoz (pl. virtuális balatoni nagybani piac szervezésével), 

illetve a termékek tárolását igény szerint megoldani (pl. hűtőházak építése). A tervezett 

beruházásokkal kapcsolódni lehet a Rövid Ellátási Lánc programhoz is. Ösztönözni kell a 

Leader csoportokon belül a termelői és feldolgozói együttműködéseket, hogy egyrészről 

rendszeresen és megbízhatóan biztosítani lehessen a szállodáknak az igényelt áru 

mennyiséget, illetve a feldolgozói kapacitás megosztásra kerüljön az érintettek között. 

Mindezek mellett törekedni kell arra, hogy a termékek  egyedi,  táji  arculata  is  

megmaradjon.  A  tevékenységek  fejlesztéséhez,  illetve minőségi javítása érdekében fontos, 

hogy az érintett ágazatokban évente, a munka és értékesítési holtszezonban továbbképzések 

valósuljanak meg. 

A termőfölddel való gazdálkodás érzékeny kérdés a Balaton térségében. Szükséges 

 a szántó területeken extenzív, talajvédő gazdálkodás alkalmazása és az erózió elleni 

védelem, 

 a kiváló minőségű szőlőterületek fejlesztése, komplex meliorációja, 

 a folyamatos erdőborítást biztosító, természet-közeli erdőgazdálkodás ösztönzése. 

 a mezőgazdasági tevékenységekhez elengedhetetlen a meglévő öntözőrendszerek 
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felújítása, új rendszerek létesítésének támogatása, illetve többcélú tározók létesítése. 

A melegházi zöldség és gyümölcstermesztésnél törekedni kell a kitermelt, illetve használt 

termál és gyógyvizek hőjének pl. hőcserélő útján történő hasznosítására. A geotermikus 

energia túlzó felhasználásának és a természetes utánpótlódás mértékét meghaladó, energetikai 

termálvíz-használat problémájának egyik lehetséges megoldása a termálvíz visszasajtolása. 

Fontos, hogy az ilyen irányú fejlesztések a gazdaságossági, műszaki és környezetvédelmi 

szempontok együttes figyelembevétele mellett valósuljanak meg. 

A mezőgazdasági tevékenységek részben hozzájárulnak a Balaton térségben, különösen a 

parttól távolabbi településeken a foglalkoztatási problémák enyhítéséhez. 

 

4.2.Mezőgazdasági termék helyi feldolgozás, minőségi élelmiszerfogyasztás, vendéglátás 

és helyi termék értékesítés ösztönzése 

 

A térség egyedisége, illetve a mezőgazdasági termékek feldolgozottsági szintjének javítása 

érdekében célként kell kitűzni a helyben megtermelt minőségi élelmiszerek feldolgozásának, 

értékesítésének ösztönzését és a balatoni vendéglátás minőségének javítását. A helyi 

termékek, élelmiszerek sok esetben egy térség karakterét is meghatározzák, illetve fontos 

„nagykövetei”, valamint „marketing eszközei” lehetnek egy területnek. 

Egyre nagyobb az igény a lakosság részéről az élelmiszerek származási helyének nyomon 

követése iránt. A turisták számára kifejezett cél, hogy egy térségnek ne csak a természeti és 

kulturális értékeit ismerjék meg, hanem a helyi gasztronómiai specialitásokkal is 

találkozzanak, miközben az elfogyasztott ételek minősége alapvetően határozza meg a 

vendégek jóérzését és bizalmát. Továbbá fontos, hogy a mezőgazdasági termékek lehetőség 

szerint helyben feldolgozásra kerüljenek, növelve a hozzáadott értéket és az 

élelmiszerfogyasztáshoz kapcsolódóan a térségi imázs képzés részévé váljanak. Ennek 

érdekében szükséges az alábbiak megvalósítása 

 Helyi termékek feldolgozása és ahhoz kapcsolódó infrastrukturális, eszköz 

beruházások az alábbi termékekhez kapcsolódóan pl.: gyümölcsök, zöldségek helyi 

termékké való feldolgozása; szőlészet és borászat; gyógy- és fűszernövények 

termesztése valamint feldolgozása. A támogatások során törekedni kell az innováció 

ösztönzésére, új termékek előállításra, illetve elsősorban a feldolgozott 

mezőgazdasági termékek megfelelő márkázására, piaci pozicionálására, értékesítési 

csatornáinak tervezésére. Ezen szempontokat a térségben működő egységes 

tanácsadási rendszer működtetése révén szükséges megvalósítani. 
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 Balatoni mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek (helyi alapanyag és feldolgozás), 

illetve vendéglátóhelyek minőségbiztosítása (élelmiszer-biztonsága) és a kapcsolódó 

védjegy program működtetése, valamint a védjegy alapján az értékesítési előnyt szolgáló 

kommunikációs akciók megvalósítása. Az élelmiszer alapú Balatoni helyi termék védjegy 

rendszer működtetése szakmai szervezetekkel együttműködve az Éltető Balaton-

felvidékért Egyesület által bevezetett rendszer adaptálása, kiterjesztése a Balaton térsége 

egészére. A kialakítandó eredetvédelmi rendszer során elsősorban a lokális kötődés és 

elismertség hangsúlyozására kell törekedni, nem célszerű helyettesíteni a már meglévő 

általános minőséget igazoló védjegyeket. 

 helyi értékesítés szervezése: helyi piacok kialakításának támogatása, helyi (mobil) 

értékesítési pontok működtetése, illetve helyi termékeknek az előállítás helyén történő 

kínálatának és értékesítésének ösztönzése: pl. borházak fejlesztése, gazdaudvar, falusi 

vendégasztal létesítése, bemutató gazdaságok létesítése, fejlesztése. 

 

4.3. Szőlészet és borászat fejlesztése 

 

A Balatoni borrégió Magyarország hét borrégiójának egyike. A régiót hat borvidék alkotja: a 

Badacsonyi, a Balatonboglári, a Balaton-felvidéki, Balatonfüred–Csopaki, a Nagy-Somlói és 

a Zalai. Borvidékei a Balaton körül sorakoznak, ezek a területek a 19. században egységes 

borvidéket képeztek. Balaton térség egyik egyedi márkája a történelmi borvidékeken 

megtermelt szőlő és előállított bor, mely kapcsán törekedni kell az eredetiség és a minőség 

védelmére, ami mindenféleképpen hozzájárul a balatoni bor presztízsének emeléséhez. A 

fejlesztések során építeni kell a meglévő kezdeményezésekre, a történelmi borvidékek 

programjaira és kínálatára, a borutak szervezése, illetve Balatoni Kör céljaira. A Balaton bor 

értékesítését nemcsak hazai, hanem nemzetközi viszonylatban is elő kell segíteni. Az alábbi 

tevékenységek megvalósítása javasolt 

 Érdekvédelmi tevékenység a helyi borok, ételek és alapanyagok előtérbe állításával, 

az adminisztratív megosztottság csökkentése, tevékenységek összehangolása. 

 Balatoni bor tudatosan egységes arculatának építése, egységes logóval. 

 Rendezvények szervezése a balatoni bor reklámozására. 

 Helyi termelőknél, borosgazdáknál lévő helyben történő borfogyasztás 

infrastrukturális feltételeinek javítása (pl. vendéglátás fejlesztése, higiénia 

beruházások, elérhetőséget javító útfejlesztések). 
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 Szükséges figyelemmel kísérni az elégséges tápanyagpótlást. 

 

 

4.4. Halgazdálkodás fejlesztése 

 

Balaton egyik speciális terméke a helyben halászott hal, mely kapcsán – a környezeti 

fenntarthatóság és az országon belüli sajátos szervezeti viszonyok szempontjait figyelembe 

véve - javítani kell a balatoni halgazdálkodás feltételrendszerét, a Balaton menti halastavakkal 

való együttműködésre és ösztönözni kell a halfogyasztást nemcsak a Balaton térségében, 

hanem országos szinten is. A Balaton térségében napjainkban probléma, hogy a balatoni 

halászat megszűntetésével vendéglátóhelyen szinte lehetetlen Balatonba fogott halhoz jutni 

az adminisztratív, értékesítési és mennyiségi problémák miatt. Amennyiben hosszú távon a 

Balaton a horgászoké marad, akkor tartósan be kell rendezkedni a helyi őshonos halaknak a 

környező halastavakban való tenyésztésére, illetve a helyi fogyasztásban való 

felhasználására. 

A halászat kapcsán fő cél a fenntarthatósági és horgászati szempontokat szem előtt tartó 

halászati tevékenység versenyképességének javítása, fenntartható környezethez való 

illesztése és a halfogyasztás, helyben történő értékesítés ösztönzése 

 

 

Prioritás megvalósításában résztvevő szereplők, lehetséges kedvezményezettek köre: 

Gazdálkodók, élelmiszer előállító vállalkozások, kézműves vállalkozók, helyi terméket 

előállító vállalkozások,   egyéni   vállalkozók,   piacot   szervező   egyesületek,   

önkormányzatok, Helyi Leader Egyesületek Balatoni borászok, érdekvédelmi szervezetek 

halászati ágazatban tevékenykedő gazdasági társaságok, balatoni Leader csoportok. 

 

5. Társadalmi megújulás 

 

A társadalom harmonikus fejlődésének záloga a dinamikusan működő gazdaság mellett a 

térségben élő közösségek folyamatos megújulása - „Megújuló balatoni közösségek!” 
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Célok 

a. Balatoni közösségek megújulása érdekében egészséges, környezettudatos életmód 

folytatását ösztönző és közösségfejlesztő programok szervezése. 

b. Közösségfejlesztő programok a térség elhanyagolt, többnyire idősek által tulajdonolt 

ingatlanjainak, üdülőinek a felújítására és hasznosítására. 

c. Balaton térségben élők és üdülők biztonság-érzetének megőrzése érdekében 

elsősorban közösségi alapon szervezett közbiztonsági programok megvalósítása. 

 

Intézkedések 

 

5.1. Egészséges életmód iránti elköteleződés 

 

Az egészséges emberek nem csak hosszabb ideig élnek, kevesebbet betegeskednek és jobban 

dolgoznak, de kiegyensúlyozott közösségben élve boldogabbak is lesznek. Az egészséges 

életmód iránti elköteleződés pedig hozzájárul a természetes és természet-közeli környezet 

megőrzéséhez, ezáltal a térség megújító erejének fenntartásához. A térség valamennyi 

lakójára szükség van ennek eléréséhez, az egyénektől a vállalkozásokig, a közintézményektől 

a civil szervezetekig. 

Az egészséges életmód széleskörű elterjesztését az alábbi területeken javasolt ösztönözni: 

táplálkozás, természetes  környezet  -  vegyszermentes  mindennapok,  testmozgás,  mentális  

egészség,   szellemi megújulás. A fenti célok elérése érdekében egészségfejlesztési 

programok szervezése és megvalósítása javasolt. 

 

5.2. A helyi társadalom kulturális és területi identitásának növelése 

 

A helyi társadalom identitástudatának fejlesztése az egészséges társadalom kialakításáért és a 

Balaton sikeres turisztikai desztinációként és élettérként való azonosítás feltételeként 

szükséges a civil közösségek közösségszervező és kulturális tevékenységének megerősítése. 

Ehhez kapcsolódóan az alábbiak megvalósítása javasolt 

d. Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége kapacitásainak erősítése, tevékenységének 

támogatása. 

e. Balatoni Civil Alap felállítása és működtetése az életképes civil kezdeményezések 
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ösztönzésére. 

f. A térséggel foglalkozó infokommunikációs műhelyek létrehozása, tevékenységének 

támogatása, a térségi média szerepének erősítése. 

g. A térségi kulturális hagyományok erősítése, a régió turisztikai vonzerejének 

növelése, közösségi rendezvények szervezése. 

h. A térség kulturális szerepének erősítése, valamint országos, és nemzetközi kulturális 

palettán való pozicionálása. 

i. Tanórán kívüli a tanórai nevelést kiegészítő nem formális, informális tanulási 

alkalmak (táborok, tematikus hetek stb.) megvalósítása. 

j. A térségen belül közösségi együttműködések erősítése érdekében idegen 

nyelvtanulás ösztönzése, különösen az idősebb lakosság körében (pl. magyar 

lakosoknak idegen nyelvismeret, külföldi ingatlan tulajdonosoknak magyar 

nyelvismeret tanítása). 

k. A természeti, örökség értékek megismertetése a helyi lakossággal, természet- és 

örökségvédelemmel kapcsolatos információk terjesztése és közös értékvédelmi 

akciók szervezése. 

 

5.4. Közösségfejlesztés és foglalkoztatás az elhanyagolt ingatlanok 

hasznosítására 

 

A Balaton térségében egyre több használton kívül ingatlan lesz, illetve az idős emberek már 

sok esetben nem képesek rendben tartani nyaralójukat, kis házukat. Ezért szükséges a 

használaton kívüli ingatlanok életre keltése és felújítás utáni tartós használata. Ezen célok 

egy aktív szervezési munkával és a Balaton térségére sajátos támogatásokkal 

összeegyeztethetők a helyi foglalkoztatás fejlesztésével és fiatalok térségben maradásának, 

vagy térségbe való költözésének ösztönzésével. 

A közösségi együttműködést segíthetik azok a programok, melyek egyszerre építenek a 

térség kihasználatlan értékekre, a szabad, tartósan munkát keresőkre, vagy azon üres, alig 

használt ingatlanokra, melyek fenntartását már egyre kevésbé tudják vállalni az idős, gyakran 

a Balatontól távol élő tulajdonosok. Egy közösségi foglalkoztatási program megfelelő 

szervezeti keretet kínálna egyes ingatlanok rendben tételére, illetve minimális színvonalú 

felújítására, hogy aztán ezen ingatlanokat alacsonyabb áron pl. fiataloknak, vagy 

kiskeresetűeknek alkalmanként, vagy hosszú távú használatra bérbe lehessen adni. Ezen 
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felújítások a konkrét munka mellett lehetőséget adnának képzési, egyéb közösségfejlesztési 

programok szervezésére, illetve generációk találkozására is. Minden ilyen, vagy hasonló célú 

program, pl. „Nagyapám háza” program hozzájárul a helyi értékek megőrzéséhez és a 

közösségi összefogás, balatoni identitás erősítéséhez. A program sikere érdekében 

szükséges egy vagyonkezelő, szervező társaság felállítása, illetve a foglalkoztatási 

programok indítása. A sikeres megvalósítás záloga a humán erőforrás fejlesztése, így az 

ingatlangazdálkodáshoz, építőiparhoz szükséges szakképzési programok indításának 

támogatása a térségben. 

 

5.5. Személy és vagyon biztonsági programok 

 

A térségen belüli együttműködések, illetve közösségfejlesztési programok hozzájárulhatnak 

az egymás iránti bizalom növeléséhez. A Balaton térségben lakók közti kölcsönös bizalom 

erősítése fontos a jó közbiztonság szempontjából, aminek megléte a sikeres turisztikai 

desztinációk egyik feltétele. Mindezek mellett a közbiztonság javításához a közösségi alapon 

szervezett helyi védelem (pl. Polgárőrség), illetve a modern technikai eszközök (pl. 

térfigyelők) alkalmazását is bővíteni lehet. Ezen eszközök, nem csak a vagyonvédelmi, 

hanem pl. a Balaton vízének megfigyelése esetén életmentő célt is szolgálhatnak. A Balaton 

térség biztonságát nagymértékben javítja az elsősorban tóhoz kötődő biztonsági 

tevékenységek magas színvonalú ellátása, így a vizimentési feladatok, vagy a vihar- 

előrejelzés, ami a vészhelyzetekre való felkészülést segíti. 

A vízi mentés részeként szükséges 

l. a Balaton vízfelületén, illetve parti részein tartózkodók számára a mentés-, 

elsősegélynyújtás-, sürgősségi ellátás-, felkutatás-, valamint a kapcsolódó prevenciós 

tevékenység és szervezési feladatok ellátásának magas szintű megvalósítása. 

m. a vízi balesetek kapcsán a sürgősségi ellátás fejlesztése vízen történő ellátás 

megkezdése érdekében és a keleti medencében működő EMESSE program folytatása 

(két sürgősségi mentőhajó üzembe állítása). 

A vészhelyzetekre való felkészülés érdekében szükséges az időjárási jelenségek, a 

vízminőség változásából fakadó veszélyek, a prognosztizálható veszélyhelyzetek, valamint a 

haváriák következményeinek érzékelése (monitorozását), feldolgozását, valamint a térségek, 

települések és személyek tájékoztatása. A katasztrófa-védelem munkájának támogatása 
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érdekében szükséges olyan fejlesztések, beruházások megvalósítása, mely a természeti 

akadályok ellenére biztosítja a hozzáférést a potenciális veszélyhelyzetben lévő területekhez. 

 

Prioritás megvalósításában résztvevő szereplők, lehetséges kedvezményezettek köre 

Önkormányzatok, közművelődési intézmények, közösségi színterek, civil szervezetek, 

egészségfejlesztési tartalmú szolgáltatásban érintett vállalkozások, szolgáltatók regionális 

vagyonhasznosító szervezet felállítása az ingatlanok kezelésére és a program szervezésére, 

mentőszolgálatok, katasztrófavédelem, önkormányzatok, rendőrség, vizimentők 

 

 

6. Környezet-fejlesztés 

 

A táj fenntartható módon való használata az eltérő területi adottságok figyelembe vételével, 

a biodiverzitás megőrzése, a környezetszennyezés mérséklése és a környezet terhelésének a 

térség fenntartható fejlődését biztosító keretek közé szervezése a települések építészeti 

színvonalának növelése – „Egészséges környezet, tiszta Balaton!” 

A természet megőrzése nem öncélú, hanem a régió vonzereje fenntartásának, a fejlődésének 

záloga, mivel a természeti értékeknek komoly gazdasági, turisztikai és marketing értéke is 

van. – „Természetes Balaton!” 

 

Célok 

a. Természeti környezet, táji értékek védelme, mely a régió vonzerejének, fejlődésének 

záloga. 

b. „Fenntartható Balaton” A klímaváltozásra való felkészülés illetve a változásokra 

való alkalmazkodás (mivel ez alapvetően határozza meg a turizmus, mezőgazdaság, 

a halászat és nem utolsó sorban a térségi migrációs folyamatokat.) 

c. A Balaton vízmennyiség- és vízminőség védelmét szolgáló programok folytatása 

szennyvízkezelési, csapadékvíz-elvezetési programok folytatása; a Kis-Balaton 

tározóként történő figyelembevétele (a megfelelő vízmennyiség rendelkezésre állása 

érdekében. 

d. A szélsőséges éghajlatváltozás következményeire való felkészülés, pl. víz-

monitoring és vízlefolyást és visszatartást kezelő rendszerek fejlesztése. 

e. A Nemzeti Parkban és a természet és környezetvédelmi civil szervezetekben 
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meglévő szellemi potenciálok hasznosítása, illetve a Nemzeti Park koordináló 

szerepének növelése a táj fejlesztésében. 

f. A nemzeti parkban, azon belül a Kis-Balaton területén megkezdett élőhely-védelmi 

program folytatása és a Hévízi tó vízminőség védelmének nyomon követése. 

g. A természetvédelmi vonatkozású tervekben (a természetvédelmi kezelési tervben, a 

Natura 2000 fenntartási tervben illetve a Balaton nádas-rendeletben) foglaltak 

érvényesítése, az egyedi tájértékek és a fasorok védelme. 

h. A közönség számára tóparthoz való hozzáférés tereinek bővítése érdekében a part- 

rehabilitációs program megvalósítása. 

i. Az épített örökség értékek védelme mellett, az építészeti minőség és települési 

arculati elemek fokozott javítása. 

j. Az agglomerálódó térségek sajátos területhasználati konfliktusainak eredményes 

kezelése, a speciálisan a BKÜ térségére vonatkozó szabályozások következetes 

érvényesítése az ágazati és a helyi (települési szintű) szabályozásoknál. 

k. Környezettudatos megoldások ösztönzése az épületek energia- és 

vízfelhasználásában, illetve közlekedésben a zaj, por szennyezések mérséklése 

érdekében is, az egészségre ártalmatlan beltéri levegő biztosítására való törekvés 

(egészségre ártalmatlan épületszigetelő anyagok, fal- és padlóburkolatok, 

épületanyagok használata). 

l. A hulladékgazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése, a közüzemi szolgáltatás 

körébe tartozó települési hulladékok rendszeres elszállításának fejlesztése. 

m. A kitermelt, illetve használt termál és gyógyvizek hőjének pl. hőcserélő útján történő 

hasznosítása. 

 

Intézkedések 

 

A Balaton kiemelkedő természeti-, táji és kulturális értékeinek megőrzése a jelen és a jövő 

generációk számára megköveteli a táji-, természeti-, környezeti problémák kezelését. A 

táji-, természeti környezet, illetve az ahhoz igazodva kialakult, abba harmonikusan 

illeszkedő gazdálkodási és településrendszer, valamint a tájformáló, tájképi értékű 

településkép a kulturális értékek együttesével pótolhatatlan és a jövő számára megőrzendő 

rendszert alkot, amelyeknek védelme, értékeik kibontakoztatása, fenntartható fejlesztése 

elengedhetetlen. 
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6.1. Vízpart-rehabilitáció 

 

A Balaton mentén, részben a Natura 2000 területeken parti sávban a természetes 

környezet visszaállítása a Balaton vízpart–rehabilitációs tanulmánytervek alapján. A part 

menti településeken törekedni kell arra, hogy a belterületi terület-felhasználási 

szerkezetben a zöldfelületek megmaradjanak. A vízpart-rehabilitációs tervekben 

előirányzott terület-felhasználási változtatások ütemezett megvalósításával növelni kell a 

látogatók és a helyi lakosok számára a Balatonhoz, mint tóparthoz való hozzáférést 

biztosító tereket. A hozzáférés megoldásával párhuzamosan az illegális betöltések 

elbontásáról, illetve a nádast feldaraboló illegális bejárók megszüntetéséről is gondoskodni 

kell. Ez igényli az épített környezet kisebb mérvű átalakítását is. 

 

6.2. Vízminőség megőrzés 

 

A Balaton térség egyedi vonzereje a Balaton, mint Közép-Európa legnagyobb édesvízi 

tava és a tavat körülvevő természeti és táji környezet. Az embereknek a Balaton térségéhez 

való viszonyát alapvetően határozza meg a Balaton, mint vízfelület és a táji, beleértve a 

természeti és ember által alkotott épített környezet minősége. A vízmennyiség és 

vízminőség változásának folyamatos figyelemmel kísérésével tudományos igényű 

kiértékelésekre alapozva kell folytatni a vízminőség javítását és a kiegyensúlyozott 

vízmennyiség biztosítását szolgáló intézkedések megvalósítását (pl. szennyvízkezelés, 

csapadékvíz- elvezető rendszerek megvalósítása, a szennyvízcsatornára történő rákötési 

kötelezettség érvényesítése, a vízfolyások szabályozása), miközben biztosítani kell a 

biodiverzitás megőrzését. A szürkevíz vagy csapadékvíz hasznosítását a közegészségügyi 

szempontok figyelembevételével kell megvalósítani. 

 

6.3. Balaton és térsége vízgazdálkodásához kapcsolódó fejlesztések 

 

A Víz Keretirányelv előírásai szerint minden víztestre vízminőségi célállapot lett 

megállapítva. Ezek a célkitűzések a „jó állapot” vagy a „jó ökológiai potenciál” célkitűzések, 

melyek tartalmát külön jogszabályok állapítják meg. E célkitűzések eléréséhez hozzájárulnak 

a különböző fejlesztési, vízgazdálkodási, vízvédelmi, természetvédelmi, jóléti beruházások, 



89 

 
 

 

mely intézkedések hatásait előzetesen meg kell határozni és a vízminőség javulásával 

kapcsolatba hozható eredményindikátorként feltüntetni. 

A Balaton és a kapcsolódó vízfolyások minőségének védelme és a biztonságos 

vízkormányzás feltételeinek megteremtése kiemelt cél a Balaton térségében. 

Az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásai mérséklése érdekében sürgető feladat az 

aszálykezelés (vízvisszatartás, öntözésfejlesztés) térségileg összehangolt megoldása és az 

árvizek kártételei elleni védelem fejlesztése. Ennek részeként a települési csapadékvíz 

elvezető rendszerek kiépítése és folyamatos karbantartásuk, a medrek jó karban tartása, a 

záportározás megoldása egyaránt feladat. 

A szélsőségek hatásainak mérséklése csak a vízszintszabályozás eszközrendszere (zsilip 

felújítás, Sió vízszállító képességének növelése a belvízi kockázat egyidejű csökkentésével) és 

a háttér infrastruktúra együttes fejlesztése révén lehetséges. Mindkét célt együttesen 

szolgálhatja a Kis-Balaton tározó komplex vízhasznosítása, összhangban a természetvédelmi 

értékek megőrzésével. 

A sérülékeny földtani környezetben lévő, üzemelő ivóvízbázisok megóvása, ennek 

érdekében az illegális hulladéklerakók felszámolása, új szennyező források keletkezésének 

megakadályozása kiemelt feladat. Mivel a tervezett nagymértékű karsztvíz kivételek jelentős 

hatást fognak gyakorolni a térség felszín alatti vízkészleteire, indokolt a változások fokozott 

monitoringozása a Vízgyűjtő-gazdálkodási terv és a készülő Nemzeti Víz Stratégiában 

rögzített célkitűzések érvényre juttatása érdekében. 

A vízellátás terén cél, a nem ivóvíz minőségű vízigények kielégítésének gazdaságosságára 

törekedni, pl. helyi vízvisszatartással, szürkevíz hasznosítással (locsoló, takarító, WC-öblítő, 

stb. célra). Szennyvízelvezetés és -kezelés terén cél, hogy a nem csatornázott településeknek 

és a már csatornázott településeknek a teljes körű közcsatornás szennyvízelvezetése és annak 

szennyvíztisztító telepen, vagy egyedi rendszerek keretében történő tisztítása illetve a 

rákötési kötelezettség érvényesítése mielőbb megvalósuljon. Emellett nem lehet figyelmen 

kívül hagyni a várhatóan hosszabb távig csatornahálózatra rá nem csatlakoztatható 

településrészeket, ahol szabályozott körülmények között a szakszerű egyedi 

szennyvízkezelés megoldását engedélyezve a helyi veszélyeztetés kockázatát csökkenteni 

kell. 

A térség egésze számára kiemelkedő jelentőségűek Balaton és térsége vízgazdálkodásához 

szorosan kapcsolódó víziközmű, vízbázisvédelmi és szennyvízelvezetési fejlesztésekkel 

kapcsolatos programok, melyek megvalósításának folytatása a program része. 

A táj védelmében kiemelkedő szerepet töltött be a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park 
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Igazgatóság. A nemzeti park, a régió egyik "védjegye", amely nem egyszerűen szép táj, 

hanem a különleges természeti értékekre utal, amelyek megőrzése kiemelkedő jelentőségű. A 

tó és környezete természetességének megőrzéséhez folytatni kell többek között a nemzeti 

parkon belül a Kis-Balaton területén megkezdett élőhely-védelmi programokat.  

 

6.4. Egységes környezeti és vízügyi megfigyelő-, tájékoztatási és 

döntéstámogató rendszer kialakítása, Balaton-kutatások ösztönzése 

 

A Balaton vízkészlet gazdálkodásának közvetlen eszköze a tó vízszintszabályozása. Cél az 

üzemi vízszintszabályozás terén a nyári időszakban a lehető legstabilabb és kiszámítható 

vízállás biztosítása. Ez a szabályozási szint növelésére is kiterjedhet, a déli part 

veszélyeztetett településeinek megfelelő védelmének megoldásával egyidejűleg. Fel kell 

készülni a térségben az utóbbi évtizedben regisztrált szélsőséges éghajlati, vízháztartási 

jelenségek következményeinek kezelésére. Olyan monitoring rendszer működtetése 

szükséges, amely alkalmas az éghajlati, vízszintbeli változások nyomon követésére. Cél, 

hogy a tó életében ciklikusnak tekinthető rövid távú változások megkülönböztethetők 

legyenek a hosszútávon jelentkező, trend-szerű változásoktól. 

A Balaton-felvidéken feltárható karsztvíz a Balaton északi térsége vízellátásának alapját 

képezi. Itt a nyílt karsztos vagy alig fedett karsztos területek aránya kiemelten nagy, ez 

okozza a terület érzékenységét. A sérülékeny földtani környezetben lévő, üzemelő 

ivóvízbázisok megóvása, ennek érdekében az illegális hulladéklerakók felszámolása, új 

szennyezőforrások keletkezésének megakadályozása kiemelt feladat. Mivel a tervezett 

nagymértékű karsztvíz kivételek jelentős hatást fognak gyakorolni a térség felszín alatti 

vízkészleteire, indokolt a változások monitoringozása a Nemzeti Víz Stratégia terveztében 

rögzített célkitűzések érvényre juttatása érdekében. 

A Balaton esetén kiemelt feladat a meder karbantartása, veszélymentesítése, a jelentős 

mederhasználati díj ellenében elvárt szolgáltatások, így a folyamatos kotrás ellátása, 

támogatása. A kikötők és strandok kotrása a mindenkori üzemeltető feladata. A Balaton 

vízszintjének emeléséhez szükséges a déli parton az építtet értékek megőrzését szolgáló 

védelmi intézkedések megvalósítása, a beépítések rendezése valamint elengedhetetlen a 

zsilipek felújítása és a Sió vízszállító képességének növelése. 
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6.5 Települési környezet minőségének javítása 

 

Szükséges a települések szerkezetének az életminőség javítását is szolgáló további fejlesztése 

részben 

n. a fenti zöld infrastruktúra rendszerek hálózatba szervezése, 

o. a fejlesztéseknek a beépítésre szánt területeken való koncentrálása (a beépítések 

tájban való kiterjedésének korlátozásával), 

p. a hiányzó - és a kiemelt térségi területrendezési tervben is előirányzott – települési 

elkerülő szakaszok megvalósítása, illetve 

q. az intelligens közlekedési rendszerek működtetése által. 

r. Turizmus versenyképességének és a helyi lakosság igényeinek javítása érdekében 

szükséges a leromlott, igénytelen települési területek megújítása, a települési 

zöldfelületek fejlesztése és a közlekedés biztonságának javítása. 

s. Ennek érdekében meg kell valósítani 

t. A településkép javítását és ezen belül közösségi terek létesítését, a települések 

arculatának fejlesztését, épületek megjelenési formájának javítását összhangban a 

helyi építési szabályzattal és településarculati, tájesztétikai előírásokkal. A 

fejlesztéseknek a helyi és környezetbarát építőanyagok felhasználását, a műemléki 

épített értékek, műemléki jelentőségű területek és környeztük felújítását is kell 

ösztönözniük, együttműködve egy műemléki kataszter felülvizsgálata során az 

ingatlanok tulajdonosaival. 

u. Balaton térségben kiemelt, tartósan állami tulajdonú épített örökségértékek további 

megújítását, lehetőség szerint oly módon, hogy növelje az adott létesítmény 

turisztikai vonzerejét (pl. a Tihanyi félszigeten, Somogyvár, Dörgicse településeken) 

Törekedni kell a korabeli gazdálkodó, fürdőző, kulturális Balatoni élet 

hagyományainak megőrzésére és kreatív eszközökkel történő bemutatására. 

v. Az agglomerálódó térségek, település együttesek területére vonatkozóan a terület- 

illetve településrendezési tervek szabályozási tartalmának magába kell foglalni 

azokat a szabályozási elemeket, amelyek a beépítésre szánt területek összenövését 

megakadályozzák. Az új beépítések ne lehetetlenítsék el a műszakilag igénybe vett 

területeket elválasztó, tagoló ökológiai hálózatok, biológiailag aktív felületek 

megtartását. Előnyben kell részesíteni a barnamezők újrahasznosítását az új terület 

igénybevételekkel szemben. 
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w. Az átmenő közlekedési forgalomból eredő környezetszennyezés és balesetveszély 

mérséklését, az érintett településeken levegőszennyezést és zajterhelést mérő 

állomások felállítását, tranzit forgalom elterelését szolgáló közlekedéstechnikai 

berendezések létesítését, a településen belüli gyalogos és kerékpáros forgalom 

előnyben részesítését és biztonságos feltételeinek kialakítását, valamint a kerékpáros 

útvonalak hosszának növelését. Ehhez kapcsolódóan kiemelt feladat a vasúti átjárók 

biztonságossá tétele és kerékpárosok számára is átjárható kialakítása (pl. a 

labirintkorlát hosszú, utánfutós, csomagokkal megrakott kerékpárosok számára 

átjárhatatlan). A kerékpáros közlekedés további térnyerése érdekében fontos cél a 

biztonságos és felhasználóbarát kerékpár parkoló és tároló helyek számának 

növelése (intézményeknél, szolgáltató helyeken, strandokon, stb.), vasúti- és 

buszpályaudvarokon B+R parkolók kialakításának támogatása, illetve a 

kerékpárosok számára akadálymentesített közlekedési felületek kialakítása. 

x. A balatoni magaspartokhoz (Balatonfűzfő, Balatonkenese, Balatonvilágos, 

Balatonfőkajár, Tihany, Balatonföldvár) szorosan kapcsolódó felszínmozgások 

környezeti kockázatot jelentő, valamint településeket és az infrastruktúrát 

veszélyeztető hatásait mérséklő, kivédő beavatkozások megvalósítását. 

El kell érni a Balaton térség rendezési tervét és egyéb jogszabályokat figyelmen kívül hagyó 

beruházások, építkezések leállítását és az eredeti állapot visszaállítását. 

A potenciálisan építéssel vagy művelési ág váltásával járó tevékenységeknek meg kell 

felelniük a Balaton-törvény előírásainak. Tihany Európa Diplomás területén pedig szükséges 

a támogatott projektek megfelelőségének előzetes vizsgálata az Európai Diploma elvei 

szempontjából. A Balaton- felvidék világörökség-várományos helyszínein ugyanez javasolt. 

A települési arculat kedvező irányú változtatásához hatékonyan járulhatnak hozzá minőségi 

követelmények teljesítését befolyásoló és ellenőrző térségi és helyi településrendezési és 

építészeti tervtanácsok, valamint a jó példákat és jó gyakorlatokat népszerűsítő képzések és 

kiadványok. Az új építések átgondolt szabályozásán túl a településkép alakításában 

kiemelkedő szerepe van a közterületek szabályozásának is, amely a közterületi reklámok 

elhelyezésének szabályozását is magában foglalja. A térség egyetemeivel együttműködve fel 

kell tárni és helyi szinten védeni kell azokat az épületeket és építményeket, amelyek a Balaton 

térségére jellemző építészeti karaktert hordoznak. 

A térségben össze kell hangolni azon ásványi anyag kitermelési és szállítási igényeket a táji, 

természeti és környezeti szempontokkal, melyek jelentős infrastrukturális fejlesztésekhez, 

továbbá a műemléki védettségű épületek felújításához szükségesek. 
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A légszennyezés mérésére javasolt pollen monitoring és előrejelzési rendszer kiépítése és 

működtetése. 

 

6.6 Biodiverzitás és természeti rendszerek fenntartása 

 

Cél a természeti és táji környezet megőrzése, a biodiverzitás fokozása, hogy megmaradjon a 

turisták és helyi lakosok számára vonzó természetes környezet. Az alábbi beavatkozások 

támogatása javasolt: 

y. Táji diverzitás, ökoszisztéma szolgáltatások fenntartása és a degradált ökoszisztémák 

helyreállítása. 

z. Idegenhonos inváziós fajok állományának visszaszorítása, betelepülésének 

megakadályozása. 

aa. Klímaváltozás hatásaihoz történő alkalmazkodás elősegítése és a klímaváltozás 

negatív hatásainak mérséklése. 

bb. A jelentős puffer-kapacitással rendelkező erdők kiterjedésének növelése, amely 

kedvezően járul hozzá e környezetileg érzékeny térség stabilitásához. Az erdők 

ökológiai hálózati szerepe is kihasználandó tervszerű erdősítéssel megerősíthető a 

Balaton-felvidék és a Bakony erdőtömbjei közötti, valamint a maradék természetes 

parti élőhelyek és a háttérterületek közötti kapcsolat). Mivel az erdősítés 

konkurenciát jelenthet egyes hagyományos művelési ágaknak (szőlők, gyepek, 

agrár-erdészeti maradványterületek) és természetközeli élőhelyeknek (sziklagyepek), 

a körültekintő megvalósítása elsődleges. 

 

6.7. Energiahatékonyság javítása és kapcsolódóan megújuló energia 

használat terjesztése 

 

A beavatkozások célja a fenntartható fejlődés elősegítése az energiahatékonyság növelésével, 

illetve a megújuló energiák alkalmazásával. A környezettudatosság fontos eleme az 

energiatudatosság beépülése a mindennapi életbe, mely kapcsán törekedni kell továbbra is az 

épületállomány energiatakarékosságot szolgáló felújítására, valamint a működtetésére. 

A megújuló erőforrások fűtési és hűtési célú hasznosításának elterjedését, ezen belül is 

napelemek, napkollektorok, illetve kisebb biomassza fűtőművek létesítését. 
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A termálvizek esetén törekedni kell a több célú hasznosításra, pl. a jóléti, fürdési, 

gyógyászati szolgáltatásokon túl a hulladékvizek, és így a hulladékenergia fűtési célú 

felhasználására. 

Továbbá javasolt ösztönözni a tapolcai távhőszolgáltatás után a balatonfüredi távhő rendszer 

korszerűsítését, megújuló energiára (biomassza, geotermikus) való áttérés támogatását, 

illetve a hulladékok energetikai célú hasznosítását. 

 

6.8 Elektromos közlekedés balatoni pilot-projektjei 

 

A fenntartható fejlődés elősegítése mára lehetségessé vált a megújuló energiaforrások 

alkalmazásával történő elektromos közlekedési megoldások elterjesztése során. A Balaton 

térségben különösen fontos, tekintettel a nyári zsúfolt közlekedési időszakra és az egyéni 

közlekedésből következő magasabb széndioxid kibocsátásra és egyéb légszennyezésre az 

elektromos meghajtású járművek széles körű elterjesztése.  Ennek érdekében az alábbiak 

megvalósítása szükséges. 

cc. elektromos jármű töltőhálózat létesítésének támogatása elsősorban közösségi, illetve 

egyéni közlekedési célra. 

dd. kerékpáros e-bike töltőpontok létesítése. 

ee. zéró emissziós hajózást kiszolgáló töltőpontok létesítése. 

ff. intelligens áramellátó hálózat fejlesztésének támogatása. 

 

Prioritás megvalósításában résztvevő szereplők, lehetséges kedvezményezettek köre 

Települési önkormányzatok, önkormányzati társulások, közművelődési intézmények, 

közösségi színterek, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, vízügyi igazgatóságok, 

MTA Ökológiai Kutatóközpont - Balatoni Limnológiai Intézet, Balatoni Integrációs 

Nonprofit Kft, Magyar Közút NKft, természetvédelemmel foglalkozó nonprofit szervezetek, 

KKV-k, távhőszolgáltatók, lakosság, Balatoni Hajózási Zrt, közösségi közlekedést szervező 

vállalkozások, elektromos közlekedési rendszert működtető társaságok 

 

 

7. Intézmény-fejlesztés 

 



95 

 
 

 

Közös érdek vezérelte összehangolt intézményi együttműködés a különféle intézményi szereplők 

között - „Együttműködő Balaton!” 

 

Célok 

a. Balaton térségében egy-egy ágazati területen a különféle szervezetek 

tevékenységének összehangolása. 

b. A Balaton térség átfogó, turizmuson túlmutató kommunikációjának szervezése a 

Balaton Fejlesztési Tanács és az általa kijelölt szerveztek részvételével. 

 

Intézkedések 

 

7.1. Balaton térségi együttműködések állandó szervezése 

 

Szervezetfejlesztés és a térségi együttműködések ösztönzése különösen fontos a program 

végrehajtásának támogatására, illetve a program céljainak teljesítése, valamint a fejlesztési 

irányokban megjelölt célokhoz kapcsolódó tevékenységek költségtakarékos és sikeres 

elérése érdekében. A szervezet fejlesztése nemcsak a program megvalósítása miatt fontos, 

hanem a térségi elkötelezettséggel rendelkező projektek fejlesztése, majd sikeres 

működtetése illetve a térségi gazdasági, civil, állami szereplők együttműködésének 

ösztönzése érdekében is. A jövőben is ösztönözni és bátorítani kell a Balatonért dolgozni 

kívánó civil szervezeteket, akik egy-egy sajátos célt, vagy célcsoport képviselve szolgálják a 

térség fejlődését. 

A szervezettség nemcsak általánosságban a fejlesztéspolitikában, hanem egy-egy ágazati 

területén is különösen fontos. Így nélkülözhetetlen a jól szervezettség, a koordináció 

c. új befektetések és a vállalkozások együttműködésének ösztönzésében; 

d. turisztikai fejlesztésekben; 

e. a szakképzés, egyéb képzések, oktatási, kulturális kínálat összehangolásában; 

f. a munkaerő-piaci kereslet és kínálat közelítésében; 

g. a közlekedés és különösen a tömegközlekedés szervezésében; 

h. a környezetvédelmi és vízgazdálkodási intézkedések összehangolásában (pl. a 

Balaton vízgyűjtőjének felügyeletére egy szervezet kijelölése); 

i. mintajelleggel a régió és tájainak fenntartható rendszereinek menedzselésben; 

j. közbiztonsági és vízbiztonsági feladatokban. 
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k. Az állami intézmények, önkormányzatok és civil szervezetek közti együttműködés 

javítása érdekében az alábbi szakterületeken a releváns intézmények, szervezetek 

közti párbeszéd szervezése személyesen, illetve elektronikus kommunikációs felület 

alkalmazásával szükséges 

l. a kiemelt projektcsomagok koordinációjáért felelős szervezet intézményi 

fejlesztései, belső folyamatainak átalakítása, kapacitástervezése. 

m. az együttműködés tereinek erősítése az egyes adatbázisok összehangolásával és 

megosztásával. 

n. új szervezeti megoldásokra való javaslattétel az egyes szakterületek működését 

meghatározó intézmények esetén (pl. vízgazdálkodás). 

o. A fejlesztések és a balatoni programok eredményeinek összegzése és értékelése, 

visszacsatolása a döntéshozók, lakosság és a szakma felé. 

p. jó gyakorlatok megismertetése a régióban megvalósult eredmények, illetve egyéb 

programok példáján. 

 

7.2. Fenntarthatóan működő pénzügyi támogatási alap létrehozása 

 

Ahhoz, hogy a Balaton térségben érvényesülni tudjanak a helyi szempontok, illetve 

megvalósuljon a térségi, helyi kezdeményezések összehangolása – a szubszidiaritás elvével 

összhangban javasolt a Balaton térségében fenntartható módon működő és rendelkezésre álló 

fejlesztési alap létrehozása. A 

„Balaton fenntartható használatához” kapcsolódóan számos olyan forrás keletkezik, mely 

felhasználását teljes mértékben, vagy részben szükséges, illetve célszerű a Balaton térség 

fejlesztéséhez kapcsolni.. 

A Balaton térségben vannak fejlesztési területek, pl. regionális szintű turizmus-szervezés és 

marketing, illetve a Balatoni kompetenciában megvalósuló intézkedések szinte bármelyike, 

amit célszerű egységesen kezelni és támogatni a térségben. Az alap lehetőséget adna arra, 

hogy az EU támogatási programoktól függetlenül is tartósan álljon rendelkezésre forrása 

szükséges támogatási célokra. A forrásfelhasználás céljait és feltételeit a Balaton Fejlesztési 

Tanácson keresztül a helyi szereplők határoznák meg. 

Így a Balaton térség nem lesz folyamatosan kiszolgáltatva az egyedi kormányzati 

döntéseknek, illetve a központi támogatáspolitikának, hanem a legfontosabb és helyi 

kompetenciájába tartozó fejlesztések finanszírozása minden évben kiszámítható módon 
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megvalósulhat. 

 

Prioritás megvalósításában résztvevő szereplők, lehetséges kedvezményezettek köre: 

Balaton Fejlesztési Tanács és a Balatoni Integrációs Nonprofit Kft. és egyéb partner 

szervezetek - állami intézmények, önkormányzatok és civil szervezetek 

 

8. Horizontális jellegű fejlesztési célok, elvek 

 

A Stratégia készítése során az alábbi horizontális jellegű fejlesztési célok, elvek kerültek 

megfogalmazásra: 

a. Fenntartható környezet- és tájhasználat, mely során a tervezett beruházások, (pl. 

ingatlan-, vonalas infrastruktúra-fejlesztések) figyelemmel vannak a természeti 

értékek, a táji értékek és a tájkarakter védelmére, a vízbázisok védelmére, a 

levegőszennyezés csökkentésére, a hulladékok keletkezésének mérséklésére. A 

fejlesztések során figyelemmel kell lenni a térségi, illetve települési rendezési 

tervekre, amelyek az egyes településeken, illetve térségekben a természeti, 

környezeti értékek, adottságok és erőforrások figyelembe vételével befolyásolják az 

egyes beruházások megvalósítását. 

b. Barnamezős területek hasznosítása, illetve a használaton kívül épületek, területek 

(pl. kiskertek, üres ingatlanok) „újrahasznosítása” a zöld mezős beruházások helyett. 

A jelentős léptékű és területigényű beruházásokat, pl. kulturális központ, 

szórakoztató témapark lehetőség szerint barnamezős területen kell megvalósítani, 

illetve figyelemmel kell lenni, hogy megvalósításuk ne veszélyeztesse a térség 

természeti értékeit (pl. golf pálya létesítés esetén). 

c. Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok bevonása és az esélyegyenlőség biztosítása 

a fejlesztések megvalósítása során, illetve a fejlesztések hatásainak szétterítése. A 

hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatása nem Balaton-specifikus 

probléma, ez a cél az ország egészében fontos. Így ezen fejlesztéseket a Balaton 

térséget alkotó megyék, illetve a szakágazat tervezte meg, miközben a beavatkozásra 

alapvetően támogatási forrással és szabályozási eszközzel a kormányzati irányítással 

működő szakágazatok rendelkeznek. 

d. Korszerű információs és kommunikációs technológiák (ICT) alkalmazása, mely 
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során biztosítani kell az információknak a hátrányos társadalmi csoportokhoz való 

eljutást. 

e. Balaton térségen belüli partnerségi együttműködések ösztönzése az érintet szakmai 

szerveztek, intézmények között, illetve az állami, önkormányzati szerveztek és civil 

szervezetek közti partnerségben. 

f. Mindennapi élet biztonságának javítása a Balaton térségében, amely magában 

foglalja a szárazföldi és vízi közlekedés biztonsági intézkedések révén a balestek 

kockázatának mérséklését, illetve vagyon és személyi biztonságjavításhoz 

kapcsolódó intézkedéseket. 
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1.2. A célok kapcsolódása a Terület- és Településfejlesztés Operatív Program 

intézkedéseihez, megyei projektjeihez. 

 

Veszprém megye Terület- és Településfejlesztés Operatív Programhoz kapcsolódó tervezési 

dokumentuma Veszprém Megye Integrált Területi Programja. A célok kapcsolódásának 

vizsgálatához megkerülhetetlen az elkészült dokumentum elemzése. 

 

A megyék számára az 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján rendelkezésre álló Terület- 

és Településfejlesztési Operatív Program forráskeret felhasználását a megyék területfejlesztési 

koncepciói és programjai alapozzák meg. A térségi gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatás 

erősítését célzó TOP lehetőséget biztosít a területi szereplők igényei és szükségletei alapján 

meghatározott fejlesztések megvalósítására. A forrásfelhasználás hatékonnyá tétele érdekében 

vált szükségessé a megyei szintű Integrált Területi Program elkészítése, amely a helyi 

igényekkel összhangban a rendelkezésre álló TOP forráskeretek felhasználásának szerkezetét, 

elvárt eredményeit és ütemezését támasztja alá a 2014-2020-as költségvetési időszakra 

vonatkozóan. A 2014-es ITP 1.0 verzió estében tematikus programcsomagok összeállítása 

történt meg, míg a 2015-ben véglegesített 2.0 verzió már nevesítve tartalmazza a TOP 

források terhére megvalósuló, egyes ágazatokra és több kulcsprojektre épülő 

projektcsomagokat. 

 

Veszprém Megye Integrált Területi Programja 6 célkitűzést határoz meg, szerkezetét tekintve 

a megyei területfejlesztési program 4 prioritásából kiindulva, ugyanakkor illeszkedve a TOP 

beruházási prioritásaihoz tartozó egyedi célkitűzésekhez. 

A Veszprém megyei ITP célkitűzései 

ITP-1. Önkormányzati gazdasági területek fejlesztése és elérhetőségük javítása 

ITP-2. Élhető, vonzó települések megteremtése és a munkavállalást ösztönző infrastruktúra 

fejlesztése 

ITP-3. Leszakadó városi területek megújítása és hátrányos helyzetűeket támogató programok 

megvalósítása. 

ITP-4. Természeti adottságokra és kulturális örökségre épülő turizmus fejlesztése  

ITP-5. Az energiahatékonyság növelése és a helyi erőforrások fenntartható használatának 

elősegítése 

ITP-6. A Veszprém megyén belüli területi egyenlőtlenségek csökkentése komplex 

fejlesztések megvalósításával 
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A célkitűzések illeszkedése a Megyei Területfejlesztési Program 4 prioritástengelyéhez 

M1. prioritás: A térségi és a helyi gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás bővítése a megye 

hagyományos foglalkoztató központjaiban, illetve vidéki térségeiben 

M2. prioritás: A sajátos területi-természeti erőforrás, agroökológiai és turisztikai potenciálok 

kiaknázása, fenntartható erőforrás gazdálkodás 

M3. prioritás: A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a helyi és térségi közlekedési 

infrastruktúra fejlesztése 

M4. prioritás: A lakosság életminőségének javítása, a diszkrimináció mentesség, valamint a 

közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításával. A helyi 

közösségek fejlesztése 

 

Az ITP-1. cél komplex módon támogatja az önkormányzati iparterületek, inkubátorházak, a 

helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges önkormányzati háttér-infrastruktúra fejlesztését, 

valamint ezekhez kapcsolódóan az elérhetőség javítását, így az M1 és M3 célokhoz egyaránt 

hozzájárul. 

 

Az ITP-2. cél megvalósításával a Veszprém megyében élők és a betelepülni szándékozók 

szempontjából egyaránt vonzó, élhető települések jönnek létre, melyekben korszerű 

infrastruktúra támogatja a munkába álló, vagy már dolgozó kisgyermekes szülőket. A 

célkitűzés ugyanakkor támogatja az életszínvonal emelését a foglalkoztatottak és 

családtagjaik egészségügyi és szociális alapellátásának minőségi javításával, valamint a 

fenntartható közlekedési módok helyi megvalósításának támogatásával egyaránt. Az ITP-2. 

megvalósítása az előzőek alapján az M3 és M4 prioritástengelyekhez kapcsolódik. 

 

Az ITP-3. cél a leromlott, szegregált városi területek megújítása mellett a hátrányos helyzetű, 

alacsonyan képzett és tartósan munkanélküli csoportok képzését, támogatását szolgáló 

programok megvalósítását is biztosítja, így a településkép javításán túl a helyi 

foglalkoztatottsági szint növeléséhez, és a helyi közösségek megerősítéséhez is hozzájárul. A 

célkitűzés ily módon a megyei területfejlesztési program M1 és M4 prioritásából vezethető le. 

 

Az ITP-4. cél a megye természeti adottságaira és a gazdag kulturális örökségre épülő 

turisztikai fejlesztések megvalósítását szolgálja, melyek egyrészt közvetlenül is hozzájárulnak 

a megye gazdaságának erősítéséhez, másrészt kiegészítik a többi ITP cél keretében 
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megvalósuló, a helyi gazdaságot támogató és a települések élhetőségét fenntarthatóan 

biztosító beruházásokat. 

 

Az ITP-5. cél a területfejlesztési program M2 prioritásának hangsúlyos elemét, az 

energiahatékonyság javítását szolgálja. Az ITP célja a helyi gazdaság erősítésével és az élhető 

települések megteremtésével egyidejűleg a fenntarthatóság biztosítása és a helyi 

erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás megteremtésének elősegítése. A célkitűzés révén – 

önkormányzati épületek energiahatékonyságának növelése – a működési, fenntartási 

költségek csökkenthetők, az így felszabaduló források a többi ITP cél megvalósítására 

fordíthatók. A csapadékvíz megfelelő elvezetése, illetve minél nagyobb arányú helyi 

hasznosítása az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás mellett a vonzó és élhető 

települések megteremtéséhez is hozzájárul. 

 

Az ITP-6. cél a devecseri pápai és sümegi járásokban kiemelten támogatja az ITP előbbi 

céljaihoz, valamint a megyei területfejlesztési program prioritásaihoz és a TOP egyedi 

célkitűzéseihez kapcsolódó fejlesztések megvalósítását, melyet az ITP egyes intézkedések 

esetében a forrásfelhasználási módok között való nevesítéssel is támogat. 

 

Az ITP célkitűzései biztosítják a szoros kapcsolatot a megyei területfejlesztési program 

prioritástengelyei és a TOP beruházási prioritásaihoz tartozó 11 egyedi célkitűzés között. 

 

A TOP egyedi célkitűzései 

1.A – A vállalkozások munkahelyteremtő képességének ösztönzése, a helyi gazdaság 

működését segítő helyi-térségi feltételek biztosításával 

1.B – A turizmus területi adottságaiban rejlő endogén potenciál kibontakoztatása a 

foglalkoztatás elősegítése érdekében 

1.C – A munkahelyek elérhetőségének javítása, a munkavállalók mobilitásának segítése a 

közlekedési feltételek fejlesztésével 

1.D – Kisgyermekesek munkaerőpiacra történő visszatérése a gyermekellátási szolgáltatások 

fejlesztése által 

2.A – Vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a népesség megtartása településfejlesztési 

beavatkozásokkal  

3.A – Fenntartható közösségi mobilitás elősegítése 
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3.B – A települési önkormányzatok energiahatékonyságának javítása és a megújuló 

energiaforrások részarányának növelése 

4.A – Önkormányzati közszolgáltatások hozzáférhetőségének és minőségének fejlesztése 

4.B/5.B – A leromlott városi területeken a jobb életlehetőségekkel rendelkező hátrányos 

helyzetű személyek számának növelése 

5.A – A foglalkoztathatóság javítása és a helyben, a helyi és térségi gazdasági szereplők által 

foglalkoztatottak számának növelése 

5.C – Helyi szintű társadalmi párbeszéd és helyi identitás erősödése  

 

Az ITP-1. cél az önkormányzati gazdasági területek fejlesztése és elérhetőségük javítása 

révén komplexen járul hozzá az 1.A és 1.C célkitűzések megvalósulásához.  

 

Az ITP-2. cél több olyan cél komplex megvalósítását szolgálja, melyek a TOP-ban különböző 

prioritásokhoz kapcsolódnak. Az élhető, vonzó települések megteremtése és a munkába állást 

segítő infrastruktúra fejlesztése így hozzájárul az 1.D, a 2.A, a 3.A és a 4.A egyedi 

célkitűzések megvalósulásához, lehetővé téve integrált települési, térségi fejlesztések 

megvalósulását. 

 

Az ITP-3. cél szintén több egyedi célkitűzés integrált módon való megvalósulását segíti elő, a 

leszakadó térségek megújítása és a hátrányos helyzetűek támogatása a TOP 4.B/5.B mellett az 

5.A és az 5.C célkitűzéseihez is illeszkedik. 

 

A megyei területfejlesztési dokumentumok egyik leghangsúlyosabb elemére épülő ITP-4. cél 

közvetlenül kizárólag a TOP 1.B egyedi célkitűzéséhez kapcsolódik, de a helyi gazdaság 

erősítése révén közvetetten hozzájárul más célok megvalósulásához is. 

 

Az energiahatékonyság növelését és a helyi erőforrások fenntartható használatát elősegítő 

ITP-5. cél a TOP két prioritásának egyedi célkitűzését integrálja, a 2.A és a 3.B célokhoz 

egyaránt kapcsolódik. 

 

Az ITP-6. cél a Veszprém megyében meglévő belső területi egyenlőtlenségek csökkentésére 

irányul, ily módon a TOP összes egyedi célkitűzéséhez közvetlenül is kapcsolódik. 
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Az ITP 1.0 verzió estében projektcsomagok, tematikus programcsomagok összeállítás történt 

meg, míg a 2.0 verzió már nevesítve tartalmazza a A projektgyűjtés eredményeként 

elfogadásra kerültek a megyei, illetve az egyes járások gazdasági fókuszú vezérprojektjei, 

ezek az alábbiak: 

 

Veszprém Megye: 

- Ipari és gazdasági területek, telephelyek szolgáltatás és infrastruktúra fejlesztése a 

munkahelyteremtés érdekében (Ipari Parkok, ipari területek, barnamezős területek, 

Innovációt segítő inkubátorházak, Tudományos parkok fejlesztése, bővítése illetve KKV 

támogatása)  

- Együttműködésekre épülő, a tematikus utakhoz kapcsolódó szolgáltató fejlesztés a 

turisztikai vonzerőket és szolgáltatásokat érintő, összehangolt turisztikai fejlesztések 

érdekében  

- Helyi termékek előállításának és piacteremtésének ösztönzése – kézműipar, Termelői 

piacok, termelői polcok elterjesztése illetve a vállalkozások online megjelenésének 

támogatása, piacfejlesztés ösztönzése  

- A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 

intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével  

- A gazdasági környezet elérhetőségét szolgáló kisléptékű közlekedésfejlesztés 

- A helyi foglalkoztatási szint javítása és közösségfejlesztési akciók ösztönzése a 

megyében 

 

A dokumentum csupán a megyei szintű projektek illeszkedését vizsgálja a Kiemelt térségi 

foglalkoztatási terv célrendszeréhez. Érdemes mindenképpen érdemes végigtekinteni a járási 

szintű projekteket is, melyek jól azonosíthatóan illeszthetőek nem csak a kiemelt térség 

viszonylatában, hanem az elmaradott térségek területi hátrányainak felszámolását célzó 

megközelítésben is.  

 

Ajkai Járás: 

- Vállalkozások flexibilitását elősegítő Innovációs és Szolgáltató Központ a Főnix Ipari 

Parkban  

- Ipari bekötő út 

- Ajkai Foglalkoztatási Paktum 
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- Térségi kerékpárút hálózat kialakítása a munkahelyi mobilitás biztosítása érdekében bel- 

és külterületi kerékpárút 

- Turisztikai szolgáltatások javítása új élményelemek kialakítása az Ajkai Parkerdőben  

- Ajka Kristály látogatóközpont kialakítása  

- Térségi helyi termékek piacra jutását elősegítő feldolgozó üzemek kialakítása 

- Főnix Ipari Park közútfejlesztése 

- Infrastruktúrafejlesztés az Ipari Parkhoz kapcsolódóan 

 

Balatonalmádi Járás: 

- Foglalkoztatás-bővítés elősegítése az óvodai-, bölcsődei kapacitások, családi napközik 

számának növelésével  

- Turisztikai szolgáltatásbővítés (fürdőfejlesztés, wellness, parti-sétány bazársor átépítése 

stb.) 

 

Balatonfüredi Járás: 

- Füred Kemping  

- Zákonyi utcai mélygarázs 

- Tudásalapú gazdaságnövekedési és munkahelyteremtő program 

- Tematikus utak 

 

Devecseri Járás: 

- Infrastruktúra kiépítése Devecser város ipari övezetében  

- A kistérség hagyományos kézműipari és mezőgazdasági ágazatinak fejlesztése 

 

Pápai Járás: 

- Turisztikai potenciálok erősítése, a meglévők szolgáltatási színvonalának növelése, járási 

turisztikai attrakció-fejlesztés  

- Iparterületi fejlesztések támogatása, az iparterület megközelíthetőségének javítása 

 

Sümegi Járás: 

- Iparterület fejlesztése, azon Inkubátorház létrehozása, a betelepülő vállalkozások 

fejlesztése  

- Ökogazdaság fejlesztésének támogatása 

- Foglalkoztatás növelő turizmusfejlesztés, tematikus utak kialakítása 
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Tapolcai Járás: 

- Környezetipar- és gazdaságfejlesztés  

- Turisztikai potenciálokon, szolgáltatásbővítésen alapuló foglalkozásbarát- és 

gazdaságfejlesztés 

 

Várpalotai Járás: 

- Kis- és középvállalkozások fejlődésének és újabb vállalkozások letelepedésének 

támogatása 

- Környezettudatos régió közösség – az egészséges helyi élelmiszerekért 

 

Veszprémi Járás: 

- A térségi ipari területek infrastrukturális fejlesztése és elérhetőségének javítása 

- Helyi termék előállításához és forgalmazásához kapcsolódó infrastruktúra megteremtése 

 

Zirci Járás 

- Ipari Park és a kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése Zircen 

- Magasabb hozzáadott értékű termékek előállítása és piacra juttatása 

- Ásványvízpalackozás 

- Családi napközi létesítése Zircen 

- A munkába járás feltételeit javító közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

- Tematikus utak 

 

A Kiemelt térségi foglalkoztatási és felzárkóztatási terv célrendszere az alábbi módon 

illeszkedik a megyei ITP céljaihoz és a megyei szintű projektekhez: 

 



 
 

 

Átfogó cél Stratégiai cél ITP cél TOP egyedi célok Megyei szintű projektek kapcsolódása a célokhoz 

R
en

d
szeres, a m

eg
élh

etést b
izto

sító
 jö

v
ed

elm
ek

 b
izto

sítása a g
azd

aság
 

szerk
ezetén

ek
 fejlesztésév

el, d
iv

erzifik
álásáv

al 

 

Új munkahelyeket 

teremtő létrehozása 

eddig kiaknázatlan 

ágazati területeken 

 

ITP-1 

ITP-4 

1.A – A vállalkozások munkahelyteremtő 

képességének ösztönzése, a helyi gazdaság 

működését segítő helyi-térségi feltételek 

biztosításával 

1.B – A turizmus területi adottságaiban rejlő 

endogén potenciál kibontakoztatása a 

foglalkoztatás elősegítése érdekében 

2.A – Vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a 

népesség megtartása településfejlesztési 

beavatkozásokkal  

5.A – A foglalkoztathatóság javítása és a helyben, 

a helyi és térségi gazdasági szereplők által 

foglalkoztatottak számának növelése 

 

 

Ipari és gazdasági területek, telephelyek szolgáltatás és 

infrastruktúra fejlesztése a munkahelyteremtés érdekében (Ipari 

Parkok, ipari területek, barnamezős területek, Innovációt segítő 

inkubátorházak, Tudományos parkok fejlesztése, bővítése 

illetve KKV támogatása)  

A meglévő és az 

újonnan létrehozott 

munkahelyekre való 

eljutás biztosítása 

 

ITP-1 

ITP-6 

1.C – A munkahelyek elérhetőségének javítása, a 

munkavállalók mobilitásának segítése a 

közlekedési feltételek fejlesztésével 

3.A – Fenntartható közösségi mobilitás 

elősegítése 

5.A – A foglalkoztathatóság javítása és a helyben, 

a helyi és térségi gazdasági szereplők által 

foglalkoztatottak számának növelése 

 

 

A gazdasági környezet elérhetőségét szolgáló kisléptékű 

közlekedésfejlesztés 

 



 
 

 

Az idegenforgalmi 

keresletből adódó 

szezonális 

munkavégzés 

szezonon kívüli 

kiegészítése 

 

ITP-4 

ITP-6 

1.A – A vállalkozások munkahelyteremtő 

képességének ösztönzése, a helyi gazdaság 

működését segítő helyi-térségi feltételek 

biztosításával 

1.B – A turizmus területi adottságaiban rejlő 

endogén potenciál kibontakoztatása a 

foglalkoztatás elősegítése érdekében 

2.A – Vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a 

népesség megtartása településfejlesztési 

beavatkozásokkal  

 

 

 

Együttműködésekre épülő, a tematikus utakhoz kapcsolódó 

szolgáltató fejlesztés a turisztikai vonzerőket és szolgáltatásokat 

érintő, összehangolt turisztikai fejlesztések érdekében  
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A közszolgáltatások 

kapacitásainak 

fejlesztése a 

hiányterületeken 

ITP-2 

ITP-6,  

1.D – Kisgyermekesek munkaerőpiacra történő 

visszatérése a gyermekellátási szolgáltatások 

fejlesztése által 

 

 

A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 

munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 

fejlesztésével  

 

A meglévő 

szolgáltatások 

működésének 

átszervezése, 

elérhetőségének 

javítása, rugalmas 

intézményi 

rendszerek 

kialakítása 

ITP-2 

ITP-5 

ITP-6 

1.D – Kisgyermekesek munkaerőpiacra történő 

visszatérése a gyermekellátási szolgáltatások 

fejlesztése által 

3.B – A települési önkormányzatok 

energiahatékonyságának javítása és a megújuló 

energiaforrások részarányának növelése 

4.A – Önkormányzati közszolgáltatások 

hozzáférhetőségének és minőségének fejlesztése 

 

 

 

A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 

munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 

fejlesztésével  
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Képzési háttér 

biztosítása a 

munkaerőigényt 

támasztó ágazatok 

számára 

 

ITP-3. 

ITP-6 

4.B/5.B – A leromlott városi területeken a jobb 

életlehetőségekkel rendelkező hátrányos helyzetű 

személyek számának növelése 

5.A – A foglalkoztathatóság javítása és a helyben, 

a helyi és térségi gazdasági szereplők által 

foglalkoztatottak számának növelése 

 

 



 
 

 

Helyi termékekre 

alapozott 

idegenforgalmi 

kínálat bővítése 

 

ITP-4 1.A – A vállalkozások munkahelyteremtő 

képességének ösztönzése, a helyi gazdaság 

működését segítő helyi-térségi feltételek 

biztosításával 

1.B – A turizmus területi adottságaiban rejlő 

endogén potenciál kibontakoztatása a 

foglalkoztatás elősegítése érdekében 

2.A – Vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a 

népesség megtartása településfejlesztési 

beavatkozásokkal  

 

 

 

Helyi termékek előállításának és piacteremtésének ösztönzése – 

kézműipar, Termelői piacok, termelői polcok elterjesztése 

illetve a vállalkozások online megjelenésének támogatása, 

piacfejlesztés ösztönzése  

 

 

Térségi szintű 

együttműködés a táji-

, természeti 

potenciálok minél 

szélesebb körű 

hasznosítása céljából 

 

ITP-4 

ITP-6 

1.B – A turizmus területi adottságaiban rejlő 

endogén potenciál kibontakoztatása a 

foglalkoztatás elősegítése érdekében 

2.A – Vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a 

népesség megtartása településfejlesztési 

beavatkozásokkal 

5.C – Helyi szintű társadalmi párbeszéd és helyi 

identitás erősödése  

 

 

 

Együttműködésekre épülő, a tematikus utakhoz kapcsolódó 

szolgáltató fejlesztés a turisztikai vonzerőket és szolgáltatásokat 

érintő, összehangolt turisztikai fejlesztések érdekében  

 

A helyi foglalkoztatási szint javítása és közösségfejlesztési 

akciók ösztönzése a megyében 
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