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STRATÉGIAI PROGRAM 
 

1. Bevezetés 

 

A Veszprém Megyei Önkormányzat - jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve - a 2014-

2020 közötti Európai Uniós programozási időszakra törtnő felkészülés részeként 

területfejlesztési dokumentumait megújítja. Ennek a tervezési folyamatnak részeként a 

megyei önkormányzat elkészítette Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepcióját. A 

hatályos jogszabályok a megyei jogú város támogatását is szükségessé teszik a megyei 

koncepció elfogadásához, ezért a Veszprém megyei Közgyűlés és Veszprém Megyei Jogú 

Város Közgyűlése együttes ülésen tárgyalta és fogadta el a megyei területfejlesztési 

koncepciót. A Veszprém Megyei Közgyűlés 62/2013 (XII.19.) számú határozatával a 

Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepciót elfogadta. Veszprém Megyei Jogú Város 

Közgyűlése 383/2013 (XII.19.) számú határozatával egyetértett a Veszprém Megyei 

Területfejlesztési Koncepcióval. 

 

A területfejlesztési koncepcióval összhangban, arra építve megkezdődött Veszprém Megye 

Területfejlesztési Programjának kidolgozása. A területfejlesztési koncepció a megye hosszú 

távú céljait jelöli ki, és ezzel mintegy iránytűje a 2014-2020-as időszakra középtávú időszakra 

készülő területfejlesztési programnak. Jelen dokumentum ennek a középtávú programnak az 

egyeztetési változata. A területfejlesztési program stratégiai és operatív programból épül fel. 

A tervezés a megye teljes területét felöleli. Veszprém Megyei Jogú Város és Veszprém megye 

párhuzamosan készülő fejlesztési dokumentumai egymással összehangoltan készülnek el. A 

területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 15. § (2) és (14) 

bekezdése szerint a területfejlesztési koncepció és program kidolgozását, a területrendezési 

terv készítésében való közreműködést és más közös területfejlesztési feladatokat a Balaton 

kiemelt üdülőkörzete térségében a Balaton Fejlesztési Tanács látja el. A Balaton Fejlesztési 

Tanács dönt a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról, és megállapodást köthet az 

érintett tárcákkal az egyes fejlesztési programok finanszírozásáról. A Balaton Kiemelt 

Üdülőkörzet területfejlesztési programja kidolgozása is megkezdődött. A két tervezési 

folyamat közötti összhang biztosítása - annak ellenére, hogy a megyei tervezés előrébb tart - 

megtörténik. 

 

A megyei programkészítés és finanszírozás kereteit az 1298/2014. (V. 5.) Korm. határozat 

jelöli ki, amely tartalmazza a megyék, továbbá azok járásai illetve az MJV-k fejlesztését 

támogató források indikatív megoszlását. A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 

Iránymutatást adott közre a megyei szintű tervezési folyamat keretében elkészítendő 

tervdokumentumok kidolgozásához. Az ebben foglalt ajánlások, valamint a 218/2009. (X. 6.) 

Korm. rendelet „a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a 

területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, 
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egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól” teremtik meg a megyei 

tervezés szakmai és jogszabályi kereteit.  

 

A programkészítés széleskörű partnerségen alapul. A megyei önkormányzat a programozás 

során is alkalmazza a területfejlesztési koncepció készítésekor megkezdett és eredményesnek 

bizonyult gyakorlatot, és a területfejlesztési program készítése is a települési önkormányzatok 

és a megye lakosságának széleskörű bevonásával készül. 

 

A megyei program véglegesítése az országos programok lezárt, végleges anyagának hivatalos 

megjelenését, valamint a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal valamennyi releváns 

iránymutatása, tartalmi követelménye megjelenését követően lehetséges. 

 

 

2. A tervezési folyamat eljárásainak, a tervezés tárgykörének és 

körülményeinek leírása 

 

2.1. A területfejlesztés intézményrendszerének, valamint tervezési 

gyakorlatának megváltozása, a megyei önkormányzat feladatai 
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1) 

bekezdése szerint „A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben 

meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint 

koordinációs feladatokat lát el. A megyei önkormányzat képviselő-testülete a közgyűlés.” 

 

A törvény alapján a területfejlesztés vált a megyék (megyei önkormányzatok) egyik 

legfontosabb feladatává. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény alapján pedig a megye vált a 

területfejlesztés legfontosabb területi szintjévé. 

 

Fenti törvényi módosítások eredményeként a korábbi öt területi szint helyett (kistérség, 

megye, régió, kiemelt térség, országos szint) alapvetően két területi szint került 

meghatározásra (megyei és országos), azzal, hogy ezen túl csak egy kötelezően megyék által 

létrehozandó kiemelt térségi tanácsot ismer a Balaton térségében. A korábban működő 

regionális fejlesztési tanácsok jogutódjai az adott NUTS II-es szintet alkotó megyék lettek, a 

területfejlesztési hatáskör címzettjei pedig a megyei önkormányzatok lettek. Ezzel a megye 

hosszú- és középtávú fejlesztését megalapozó és meghatározó dokumentumok kidolgozása is 

a megyei önkormányzat feladatává vált.  

 

A fenti változások az eddigi területfejlesztési gyakorlat jelentős átalakítását igénylik. A 

változások érintik a területfejlesztés tervezését is. A megújított területfejlesztési 
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szabályozások szerint a megyéknek két tervi műfajban kell területfejlesztési tervezést 

végezni: (1) koncepciót kell készíteni, majd ezt követően (2) programozni. 

 

A megyei önkormányzat területfejlesztési feladatai a hatályos Tftv. alapján 

 

11. § (1) A megyei önkormányzat területfejlesztési feladatai: 

 

a) a területfejlesztési tervezéssel összefüggő feladatok ellátása keretében: 

aa) az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióval összhangban - a megyei jogú 

városok önkormányzatának egyetértésével - kidolgozza és határozattal elfogadja a megyei 

területfejlesztési koncepciót, illetve - a megyei területfejlesztési koncepció és a megyei 

területrendezési terv figyelembevételével - a megyei területfejlesztési programot, a 

területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter állásfoglalásának beszerzését 

követően, 

ab) részt vesz az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepció, valamint az operatív 

programnak kidolgozásában, a megyei jogú városok önkormányzata kötelező bevonásával 

észrevételeik figyelembevétel, 

ac) előzetesen véleményezi az országos, valamint a megyét érintő ágazati fejlesztési 

koncepciókat és programokat a megyei jogú városok önkormányzata kötelező bevonásával, 

észrevételeik figyelembevételével, 

ad) előzetesen véleményezi a térségi területfejlesztési koncepciókat és programokat, 

ae) a tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről, 

 

b) a területfejlesztési tervek végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása keretében: 

ba) nyomon követi és értékeli a megyei területfejlesztési koncepció és a megyei 

területfejlesztési programok végrehajtását, 

bb) dönt a hatáskörébe utalt fejlesztési források felhasználásáról, 

bc) monitoring bizottság vagy más döntéshozó szerv útján közreműködik a területi operatív 

programok irányításában, megvalósításuk végrehajtásában, 

bd) figyelemmel kíséri az operatív programok megyében jelentkező feladatainak 

megvalósítását, beleértve a megyehatáron átnyúló és más nemzetközi programok 

végrehajtását a megyei jogú városok önkormányzata kötelező bevonásával, észrevételeik 

figyelembevételével, 

be) más megyei önkormányzatokkal és az államigazgatási szervekkel közösen, monitoring 

bizottság vagy más döntéshozó szerv útján közreműködik a határon átnyúló nemzetközi 

fejlesztési programok irányításában, részt vesz azok lebonyolításában, végrehajtásában, 

bf) dönt a Kutatási és Innovációs Alapnak a miniszter által a megyei önkormányzat 

hatáskörébe utalt pénzeszközeinek pályázati kiírásairól, illetve felhasználásáról, 

bg) a megye gazdaságának és foglalkoztatásának fellendítése érdekében gazdaságfejlesztési, 

befektetés ösztönző tevékenységet lát el, aminek elősegítése érdekében külön szervezetet 

hozhat létre vagy megállapodás alapján más szervezettel működhet együtt; 
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c) a területfejlesztési koordinációval kapcsolatos feladatok ellátása érdekében: 

ca) összehangolja illetékességi területén az államigazgatási szervek, a települési 

önkormányzatok, a megyei jogú város önkormányzata, a gazdasági és civil szervezetek 

fejlesztési elképzeléseit, 

cb) területileg összehangolja a politikai és a területi szerepéből, továbbá a nemzetközi és 

határon átnyúló együttműködésből adódó feladatait, biztosítja azok összhangját, 

cc) a települési önkormányzatok felkérése alapján elősegíti a helyi önkormányzatok 

területfejlesztési társulásainak szerveződését, 

cd) szakmai kapacitásával segíti a területfejlesztési önkormányzati társulások és a térségi 

fejlesztési tanácsok tervező, döntés-előkészítő, fejlesztési célokat feltáró, pályázatokat 

megalapozó tevékenységét, 

ce) a térségi gazdaságfejlesztő szervezet útján koordinálja a megye területén az ipari parkok 

és a szabad vállalkozási zónák tevékenységét, az önkormányzatok és a gazdasági szervezetek 

fejlesztési elképzeléseit a megye gazdasági szereplőivel együttműködve, 

cf) vizsgálja és értékeli a megye társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti állapotát, 

adottságait, a vizsgálatok során felhasznált információkat és a vizsgálatok eredményeit a 

területi információs rendszer rendelkezésére bocsátja, 

cg) kölcsönös információcserével segíti a területfejlesztési és területrendezési információs 

rendszer működését, információkat biztosít a területi tervek készítéséhez, valamint fogadja a 

törvényben szereplő megyei szintre delegált feladatok elvégzése érdekében a központi 

adatbázisok adatait, 

ch) a területfejlesztési koordinációval kapcsolatos feladatok ellátása érdekében önkormányzati 

rendeletet alkot a települési önkormányzatok, a megye területén székhellyel vagy telephellyel 

rendelkező gazdálkodó szervezetek által a megye területén uniós, központi vagy helyi 

önkormányzati költségvetési forrásból megvalósítandó fejlesztéseinek koordinációjáról. 

 

2.2. Tervezési előzmények ismertetése 
 

A megyei önkormányzat a 218/2009. (X. 6.) a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési 

program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, 

kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló Korm. 

rendeletben foglaltakat figyelembe véve, azzal összhangban készítette el Veszprém megye 

területrendezési tervét, valamint Veszprém megye területfejlesztési koncepcióját. 

 

Veszprém megye területrendezési terve 

 

A területrendezési tervről szóló megyei közgyűlési rendelet célja, hogy meghatározza 

Veszprém megye egyes térségei terület-felhasználásának feltételeit, a műszaki 

infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható 

térségfejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, 

értékek megőrzésére, illetve természeti erőforrások védelmére, és fenntartható használatára. 
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A területrendezési terv (és a közgyűlési rendelet) hatálya Veszprém Megye közigazgatási 

területéből a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén kívüli területekre terjed ki. 

 

A terv kidolgozásánál felhasználásra kerültek: 

 a hatályos megyei területrendezési terv elfogadásáról szóló megyei közgyűlési rendelet és 

határozatok,  

 azok az országos, régiós és megyei fejlesztési dokumentumok, amelyek közvetve a 

területrendezés célrendszerét is meghatározzák,  

 a módosítást megalapozó vizsgálatok és elemzések fő eredményei,  

 az Országos Területrendezési Terv (és a tervről szóló törvény) Veszprém megye Balaton 

Üdülőkörzeten kívüli területére vonatkozó elemei,  

 a módosítás elkészítéséhez beszerzett hivatalos ágazati adatszolgáltatások (a 38/2009. 

(II.27.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével), 

 a megye településeinek hatályos településszerkezeti tervei, 

 a módosítás tervezése során - Veszprém Megye Önkormányzata közreműködésével a 

tervező által - beszerzett kiegészítő ágazati adatszolgáltatások és információk, 

 valamint a tervezői munka eredményei. 

 

A megyei területrendezési terv módosításánál figyelembevételre kerültek a települések által 

elfogadott településszerkezeti tervek, amelyek adott település fejlesztési céljainak 

figyelembevételével kerültek megfogalmazásra és elfogadásra. E települési területi jövőképek 

összességének az országos és térségi elemekkel való szintetizálása biztosítja, hogy a megyei 

területrendezési terv érvényesíti és szintetizálja az országos, a térségi és a helyi érdekeket. 

 

(A Balaton kiemelt üdülőkörzet területén a területrendezés alapvető feladatainak ás 

szabályainak megállapítására a Balaton Kiemelt üdülőkörzet Területrendezési Tervének 

elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi 

CXII. törvény rendelkezései vonatkoznak) 

 

Veszprém megye területfejlesztési koncepciója 

 

A megyei területfejlesztési program készítésekor a megyei területfejlesztési koncepció tölt be 

megalapozó szerepet. Míg a területrendezési terv a fejlesztések lehetséges helyszíneit indirekt 

módon biztosítja illetve korlátozza szabályozási tartalma révén, addig a területfejlesztési 

koncepció 10 stratégiai célból és számos részcélból felépülő célrendszere a megye hosszú 

távú jövőképének elérését szolgálja. 

 

A területfejlesztési koncepció a törvényi meghatározás szerint: „Az ország, illetve egy térség 

átfogó távlati fejlesztését megalapozó és befolyásoló tervdokumentum, ami meghatározza a 

térség hosszú távú, átfogó fejlesztési céljait, továbbá a fejlesztési programok kidolgozásához 

szükséges irányelveket, információkat biztosít az ágazati és a kapcsolódó területi tervezés és a 

területfejlesztés szereplői számára”.  
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A megyei területfejlesztési koncepció hivatott arra, hogy a megye egészének tervezési 

alapjait lerakja. Ezért a megyei területfejlesztési koncepció készítése úgynevezett teljes 

tervezés, mely kiterjed: 

 a megye társadalmi, gazdasági és környezeti alrendszereire egyaránt, beleértve a vidéki 

térségekkel kapcsolatos témakörökre; 

 a megye fejlődése szempontjából fontos témákra, ágazatokra; 

 a megyei szinten és a központi szinten kezelhető témákra és ágazatokra egyaránt; 

 az önkormányzat és a közszféra tevékenységeivel befolyásolható témákra és ágazatokra, 

de emellett számba veszi a gazdasági szereplők, a vállalkozások, a civil szervezetek, 

egyházak és egyéb társadalmi szerveztek felelősségi körébe tartozó feladatokat. 

 

Fentiek figyelembevételével Veszprém megye területfejlesztési koncepciójának feladata a 

megye fejlesztéspolitikájának megfogalmazása, Veszprém megye és térségei területi 

fejlődése fő irányainak, fejlesztési stratégiai céljainak és az ezek elérését segítő 

legfontosabb eszközöknek hosszabb időtávra szóló meghatározása, 

  

 a társadalom és a gazdaság megújulását elősegítő, a térségi erőforrásokat hasznosító 

megyei fejlesztéspolitika fő irányainak meghatározása, összehangolása, 

 

 a „jól lét” feltételeinek fokozatos biztosítása az itt élők és ide látogatók számára, 

 

 a lakosság egészségi állapotának javítása, 

 

 a gazdaság szerkezeti megújulásának elősegítése az egyes ipari és mezőgazdasági jellegű 

térségekben, a munkanélküliség mérséklése; 

 

 a hátrányos térségek felzárkóztatásának és fejlődésének elősegítése; 

 

 a környezeti feltételek javítása, 

 

 az innováció feltételeinek javítása a megye megfelelő termelési és szellemi háttérrel 

rendelkező központjaiban, és az innovációk térségi terjedésének elősegítése; 

 

 a Balaton üdülőkörzet, mint a kiemelt térség sajátos fejlődésének elősegítése; 

 

 a befektetők számára vonzó vállalkozói környezet kialakítása. 

 

 

A megyei területfejlesztési koncepció kidolgozásának keretei 

 

Veszprém megye új Területfejlesztési Koncepciójának készítése a Nemzeti Fejlesztés 2030 

dokumentum kidolgozásával párhuzamosan folyt. A megyei koncepció - a sajátos megyei és 

térségi érdekek érvényesítésével - figyelembe veszi a Nemzeti Fejlesztés 2030 c. 

dokumentumban megfogalmazott célkitűzéseket és épít azok indoklásaira is. Az Országos 
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Területfejlesztési Koncepció pedig figyelembe vette és beépítette azokat a Veszprém megyei 

területpolitikai célkitűzéseket, amelyeket a megyei közgyűlés a munka kiindulásaként 

megfogalmazott és elfogadott.  

 

Ezek az - alábbi - Veszprém megyei fejlesztéspolitikai célok megjelentek - ezzel 

megerősítésre kerültek - az OTK-ban: 

 A közösségi közlekedést segítő kelet-nyugati irányú közlekedési infrastruktúra (8-as főút 

és vasútvonalak) hálózati fejlesztése, a városok közötti kapcsolat javítása. 

 A helyi gazdaság jelenlegi teljesítő képességének, hozzáadott értékének emelése, új 

perspektivikus ágazatok és a „tudásalapú ipar” megerősödése. 

 A megyében élők szaktudásának, képzettségi színvonalának növelése, a tudományos 

kutatás és fejlesztés feltételeinek, intézményeinek fejlesztése. 

 Az ipari zónák rehabilitációjának folytatása, a turizmus és koncentrált ipari tevékenységek 

környezetterhelésének minimalizálása. 

 A megye határain túlnyúló egészségügyi szolgáltatások fejlesztése. 

 A megye táji-, természeti- és műemléki értékeinek megőrzése, tematikus összekapcsolása, 

fenntartható hasznosítása, megismertetése. 

 A kasztvíz ivóvízforrás védelmének fejlesztésével a környezet minőségének javítása és a 

Balaton védelmének növelése. 

 A balatoni turisztikai körzet, mint rekreációs térség szolgáltatás- és minőségi kínálatának 

a szezonalitást oldó fejlesztése, koordinálása. 

 A városok térségszervező szerepköreinek élénkítése, kooperálás; az aprófalvas és 

perifériális térségek komplex fejlesztése a népességmegtartás érdekében. 

 A megyeszékhely és a városok a kultúra és az innovatív tudás központjai. 

 

Az országos szinten megfogalmazott fejlesztési célrendszer és a megyei szinten támogatott 

fejlesztési irányok együttes figyelembevételével került megfogalmazásra Veszprém megye 

területfejlesztési koncepciója úgy, hogy az egyes fejlesztési célterületek meghatározásánál és 

lehatárolásánál figyelembe vételre kerültek a megyén belüli térségek speciális adottságai, 

eltérő fejlesztési potenciáljai. 

 

A megyei területfejlesztési koncepció feladatának tekintette, hogy a további területi tervezés 

(a várostérségek tervezése) felé közvetítse az országos szinten megfogalmazott, a célok 

elérését szolgáló eszközöket és megoldásokat. Ennek érdekében a megyei koncepció 

szövegszerűen is beemeli (beidézi) a „Nemzeti Fejlesztés 2030” dokumentum legfontosabb, a 

továbbtervezés - a stratégiai és operatív program készítése - során is figyelembe veendő, 

irányt mutató szakmai megfogalmazásait. A megyei területfejlesztési tervezés a következő 

(2014-2020-as) fejlesztési ciklus forrásfelhasználását is orientálja. 

 

 

A megyei területfejlesztési koncepció kidolgozásának szakaszai 

 

A megyei területfejlesztési koncepció kidolgozása - a tartalmi követelményeknek megfelelően 

- két szakaszból, a helyzetértékelés és a koncepció kidolgozásából állt:  
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A helyzetértékelés tárgya volt: 

 a megye társadalmi, gazdasági, stb. viszonyainak felmérése, 

 a megye területén zajló folyamatok vizsgálata,  

 a beavatkozást igénylő területek (földrajzi és tematikai értelemben egyaránt) azonosítása. 

 

A helyzetértékelés célja volt, hogy alapját és kiindulási pontját képezze a megyei 

területfejlesztési koncepciónak, majd pedig a megyei területfejlesztési stratégia és program 

kidolgozásának.  

 

A megyei dokumentumok elkészítése során figyelemmel kellett lenni az EU-nak a 2014-

2020-as programozási időszakra vonatkozó jogszabályaira. A helyzetértékelésnek alapvetően 

két fókuszt kellett szolgálnia. Egyrészt, hogy a tematikus célkitűzések figyelembe vételével 

kellő alapot adjanak koncepciót követő programok kidolgozására. Másrészt, hogy 

beazonosíthatók legyenek olyan területek, helyszínek ahol komplex, több alapból 

finanszírozható programok megvalósíthatók. 

 

A helyzetértékelés figyelembe vette a korábban készített koncepcionális-stratégiai 

elemzésekben leírtakat. Adatbázisa statisztikai alapú, idősoros elemzést tett lehetővé. A 

helyzetértékelésben bemutatásra került a 2007-2012 közötti időszakban felhasznált EU-s 

források területi megoszlása is, a dokumentum erre vonatkozóan szakmailag megalapozott 

elemzést tartalmaz.  

 

A koncepció része: Veszprém megye jövőképének megfogalmazása, valamint a jövőkép 

elérésének szolgálatába állított koncepcionális területfejlesztési és ágazati célkitűzések 

rendszere a „Nemzeti Fejlesztés 2030” tervezési dokumentumban megfogalmazott országos 

fejlesztési célrendszer figyelembevételével. 

 

A megyei területfejlesztési koncepcióhoz kapcsolódóan - a tervezési folyamatba illesztve a 

szükséges oda-visszacsatolás figyelembevételével - elkészült a - jogszabály szerint kötelező - 

„környezeti értékelés” munkarész is. 

 

2.3. Társadalmasítás, együttműködés és partnerség Veszprém megye 

területfejlesztési koncepciója elkészítése során 

 

A partnerség megalapozására Veszprém megyében - az országban az elsők között - 2012. 

május 31-én megalakult a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium. A 

kollégium létrehozásának célja a megyei önkormányzat területfejlesztési, 

vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatai ellátásának elősegítése, 

a területfejlesztés szereplői együttműködésének megteremtése volt. 

 

A Kollégium állandó tagja volt a koncepció készítésének időszakában a megyei 

önkormányzat, illetve a megyei kormányhivatal, Veszprém önkormányzata, a Pannon 
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Egyetem, a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, a megyei kereskedelmi és 

iparkamara, valamint a Balaton Fejlesztési Tanács. Az együttműködés célja egyebek között a 

megye különböző adottságú térségeiben a társadalom és a gazdaság megújulását elősegítő, a 

térségi erőforrásokat hasznosító fejlesztéspolitika kidolgozása, összehangolása és 

érvényesítése; a térségi és helyi közösségek területfejlesztési és területrendezési 

kezdeményezéseinek elősegítése, összehangolása a megyei célokkal; az elmaradott térségek 

felzárkóztatásának elősegítése, a kiemelt térségek sajátos fejlődésének elősegítése volt. 

 

A területfejlesztési kollégium megalakulását követően a megyei önkormányzat kidolgozta azt 

a partnerségi tervet, amelyet először a megyei területfejlesztési koncepció kidolgozása, 

egyeztetése során valósított meg. Hasonló módon zajlik a területfejlesztési program 

partnerségi, társadalmasítási folyamata is. 

 

A helyzetértékelés véglegesítésével egyidejűleg kezdődtek meg a koncepció kialakításának 

egyeztető megbeszélései a megye térségközponti városaiban. Az egyeztetések helyszínei és 

időpontjai az alábbiak voltak: 

 2012. október 11-én délelőtt Tapolca, 

 2012. október 11-én délután Ajka, 

 2012. október 16-án délután Veszprém, 

 2012. október 17-én reggel Sümeg, 

 2012. október 17-én késő délelőtt Devecser, 

 2012. október 17-én délután Pápa, 

 2012. október 18-án reggel Balatonalmádi, 

 2012. október 18-án késő délelőtt Zirc, 

 2012. október 18-án délután Várpalota, 

 2012. november 9-én délelőtt Balatonfüred. 

 

A térségi megbeszélések - amelyeken a térségi és helyi önkormányzati és területfejlesztési 

szereplőkön túl részt vett a megyei önkormányzat főjegyzője, főépítésze, valamint a tervezők - 

nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a koncepció célkitűzései a térségi potenciálok és 

sajátosságok figyelembevételével kerüljön megfogalmazásra. 

 

A megyei koncepció tervezete - a kormányrendeletben meghatározott körben és módon - 

2012. november és 2013. január között széles körben került egyeztetésre az illetékes 

minisztériumokkal, a megye települései önkormányzataival (kiemelten és több lépcsőben 

Veszprém megyei jogú város önkormányzatával), valamint a megye meghatározó gazdasági és 

társadalmi szervezeteivel. Az egyeztetés során beérkezett észrevételek és javaslatok beépültek 

a koncepciót megalapozó helyzetelemzésbe, illetve a koncepció célrendszerébe. 

 

A 2013. áprilisi átdolgozás során figyelembevételre kerültek a Nemzetgazdasági Tervezési 

Hivatal által a koncepció „minőségbiztosítás” keretében megfogalmazott (a 2013.április 16-án 

a NGM-ben lefolytatott tervezői egyeztetés során pontosított) javaslatok. A megyei 

területfejlesztési koncepció végső formába öntése előtt Veszprém Megyei Jogú Várossal 

újabb egyeztetés történt.  
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Veszprém megye területfejlesztési koncepciója elfogadására 2013. december 19-én, az OTK 

elfogadását követően - mindezidáig példa nélküli módon - Veszprém Megye Közgyűlése és 

Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlésének együttes ülése keretében került sor. 

 

2.4. A megyei stratégiai programhoz kapcsolódó társadalmasítási folyamat 
 

A járási fejlesztési részprogramok a megyei szintű tervezési folyamathoz kiadott 

Iránymutatásban foglaltakkal összhangban a megye városaival (járásközpontjaival) folytatott 

konzultációt követően kerülhetnek kialakításra. A részprogramok tervezéséhez szükséges 

helyi/települési szintű egyeztetésekre 2014. januárjában került sor a megye járási 

központjaiban. Az egyeztetés-sorozat menetrendje az alábbi volt: 

 

Egyeztetés helyszíne: Egyeztetés dátuma: Egyeztetés időpontja: 

Balatonfüred 2014. január 8. 9.00 

Balatonalmádi 2014. január 8. 13.00 

Pápa 2014. január 9. 9óra30 

Ajka 2014. január 10. 9.00 

Várpalota 2014. január 13. 9.00 

Devecser 2014. január 14. 9.00 

Sümeg 2014. január 14. 13.00 

Tapolca 2014. január 15. 10.00 

Zirc 2014. január 16. 9.00 

Veszprém 2014. január 21. 9.00 

 

2014. február 21-én a Megyeházán tartott fórumra valamennyi érdekelt kistérségi települési 

vezető és további érdekeltek is meghívást kaptak. 

 

A stratégia véglegesítést megelőző állapotának bemutatására, valamint a járási részprogramok 

tervezetének ismertetésére illetve egyeztetésére 3 helyszínen, valamennyi járás érdekeltjeinek 

részvételével 2014. május 23-án Veszprémben, május 29-én Pápán illetve Tapolcán kerül sor. 

 

A társadalmasítási folyamat részletes bemutatását, a döntési pontok, határidők, mérföldkövek, 

illetve jelentősebb események, rendezvények felsorolását a Partnerségi program c. fejezet 

tartalmazza. 

 

2.5. Veszprém megye területfejlesztési tervezésének lépései, mérföldkövek 

 

1. Helyzetfeltáró dokumentumok (elkészült, elfogadásra került) 

 

2. Megyei területfejlesztési koncepció (elkészült, elfogadásra került) 
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3. Megyei területfejlesztési program 

 3.a. megyei stratégiai program 

 3.b. megyei operatív program  

 

4. Megyei területfejlesztési részdokumentumok: 

 4.a. a TOP-hoz illeszkedő megyei területfejlesztési részdokumentum (I. fázis) 

 megyei gazdaságfejlesztési részprogram (egyeztetési változat elkészült) 

 járási fejlesztési részprogramok (10 járási részprogram) 

 

 4.a. a TOP-hoz illeszkedő megyei területfejlesztési részdokumentum továbbfejlesztése 

(II. fázis) 

 

 4.b. Ágazati OP-khoz illeszkedő megyei területfejlesztési részdokumentum 

 

 4.c. Környezeti értékelés 

 

 4.d. Társadalmi gazdasági hatásvizsgálat 

 

5. Partnerség 

 

6. Területi koordináció ellátása 

 

7. Uniós forrásból támogatandó megyei projektötletek gyűjtése 

 

 

3. Célrendszer: a jövőkép, az átfogó cél és a fejlesztési elvek alapján a 

specifikus, horizontális és területi célok meghatározása, 

viszonyrendszerének bemutatása 

 

Veszprém megye középtávú - a 2014-2020 közötti fejlesztési időszakra szóló - 

területfejlesztési programjának célja és feladata a Veszprém Megyei Közgyűlés 62/2013 

(XII.19.) számú határozatával elfogadott „Veszprém megye területfejlesztési 

koncepciója” részét képező nagytávú jövőkép elérését szolgáló középtávú programok 

megfogalmazása a hosszú távú területfejlesztési koncepcióban elfogadott fejlesztési 

célrendszer és a megye térségei és városai fejlesztési prioritásai együttes 

figyelembevételével. 
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3.1. Veszprém megye jövőképe: Vonzó, élhető és versenyképes térség 
 

A jövőképben megfogalmazottak elérése érdekében Veszprém megye és térségei 

fejlesztésében a jóváhagyott területfejlesztési dokumentumok szerint prioritást élvez 

 a versenyképesség növelése,  

 a térség gazdaságának az itt élők megélhetését segítő fejlesztése,  

 valamint a megye lakossága életminősége javítása, „jól léte” biztosítása. 

 

„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.” 

 

A megye jövőképe olyan távlatot rajzol fel, amelyben - a Nemzeti Fejlesztési Koncepcióban kitűzött 

országos szintű stratégiai célkitűzések megvalósulásától is függő ütemben és mértékben - Veszprém 

megyében: 

 a helyi erőforrások széleskörű kihasználásával erősödik a gazdaság úgy az ipari ágazatok, 

mint a mezőgazdaság, illetve a szolgáltatások vonatkozásában,  

 erősödik a gazdaság térségi beágyazottsága, nő a versenyképessége, 

 javulnak a lakosság életkörülményei, 

 a gazdaság minden versenyképes szektorában javulnak a fejlődési lehetőségek, 

 nő a foglalkoztatás, az aktív korú lakosság minden rétege és a tenni kívánók számára esély 

lesz a munkavállalásra, illetve a megélhetést biztosító önfoglalkoztatásra,  

 a XXI. századi innovatív, tudás alapú gazdasági ágak, szolgáltatások és intézmények 

megyei jelenléte megerősödik;  

 a helyi szereplők együttműködése révén a megtermelt jövedelmek lehető legnagyobb része 

a megyén belül marad, a térség gazdasági szereplőit és polgárait gazdagítja;  

 fejlődnek a települések, javul a környezet állapota és a lakosság életminősége, 

 nő a megye népességmegtartó és népességvonzó képessége, amelynek eredményeként 

csökkennek a megyén belül jelentős területi társadalmi-gazdasági különbségek, a 

multikulturális és érdektagolt helyi társadalom konfliktusai jól kezeltek. 

 javulnak a gazdaságfejlesztés infrastrukturális feltételei úgy a K-Ny irányú közúti és 

vasúti, mint az É-D-i irányú közúti és vasúti (Veszprém - Győr) kapcsolatok vonatkozásában, 

 a belső közlekedési hálózat javításával valamint a közösségi közlekedés feltételei javításával 

javul a munkahelyek és az ellátást biztosító központok elérhetősége,  

 az információs társadalom legújabb vívmányai elterjedtek, és alkalmazásuk megjelenik a 

gazdasági és társadalmi életben, 

 megvalósulnak klímavédelmet és az energiahatékonyságot szolgáló fejlesztések, nő a 

megújuló energia termelésének és felhasználásának súlya és aránya úgy a megye 

gazdaságában, mint településeiben és a háztartásokban, 
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 a (Székesfehérvár) Várpalota - Veszprém - Ajka gazdasági és innovációs tengely a térségi 

gazdaságfejlesztés és a tudásipar meghatározó célterületévé válik, bővül Pápa gazdasága és 

Győr gazdaságával való együttműködése, 

 erősödik a táji-, természeti erőforrások fenntartható használata és a helyi potenciálokra és 

termelési hagyományokra, valamint a bővülő értékesítési lehetőségekre alapozva nő a helyben 

termelt és felhasznált egészséges élelmiszer mennyisége és aránya,  

 kialakulnak a térségi sajátosságokat figyelembevevő tájgazdálkodás feltételei, a táji, 

természeti adottságokra és kultúrtörténeti hagyományokra épülve, a helyi környezeti 

feltételekhez igazodva javul a vidéki térségek értékteremtő képessége, szerepe az e 

térségekben való megélhetésben, a vidék népesség- és képességmegtartásában, 

 kiteljesedik a térségi sajátosságokkal bíró szőlőtermesztés és borászat, a helyi karaktert adó 

egyedi termékek termesztése és feldolgozása, 

 a települések megőrzik és gazdagítják természeti- és épített értékeiket, ápolják helyi 

hagyományaikat, amelyek így a fejlesztés erőforrásaivá válnak, 

 javul a megye térszerkezete, azon belül javul az egyes települések szerkezete is, a 

társadalmilag indokolt és a gazdasági fejlődéssel összehangolt ütemben folytatódik a 

városközpontok funkcióbővítő megújítása és megkezdődik a vidéki településeken a helyi 

értéket és karaktert hordozó településközpontok és településrészek revitalizálása, 

 bővülnek a zöldfelületek, egyaránt növekszik azok használati értéke és biológiai aktivitása, 

fokozatosan kialakulnak a települések zöldfelületi rendszerei (hálózatai), 

 tovább nő a megye erdősültsége, javul az erdők állapota és ez egyaránt hozzájárul a térségi 

gazdaság erősödéséhez, az ökológiai-, a turisztikai- és rekreációs potenciál növekedéséhez, 

 bővül a turizmus, javulnak a vendégül látás feltételei, a Balaton-felvidék kihasználja a 

kiemelkedő turisztikai potenciáljában rejlő lehetőségeket, kialakul a Balaton-felvidék és a 

Bakony turisztikai és fejlesztési együttműködése, 

 Veszprém megyei jogú város integrálódik a Balaton Kiemelt üdülőkörzetbe, 

 a Bakonyalja térségében bővülnek a falusi vendéglátás, a rekreáció lehetőségei, javulnak 

annak feltételei, térségi együttműködései, 

 biztosítottak és elérhetők az alap-, a közép-, valamint a felsőfokú minőségi oktatás és a 

képzés, valamint a munkaerő-piaci igények változásához való alkalmazkodást biztosító 

élethosszig való tanulás feltételei,  

 kialakul a lakosság sokoldalú ellátásának hatékony rendszere, biztosított az intézményhálózat 

elérhetősége, 

 Veszprém erősödik, mint a felsőfokú képzés és a térségi gazdasággal együttműködő innováció 

regionális központja (Székesfehérvárral való együttműködésben), 

 tovább nő a születéskor várható élettartam, a megye településein biztosítottak az egészséges 

élet megőrzésének, illetve a gyógyulás feltételei,  

 megőrződnek a gazdag hagyományok és tradíciók,  

 nő a kultúra szerepe a térségi és a helyi identitás erősödésében, nő a kultúra szerepe a térség és 

a települések fejlődésében (fejlesztésében), 

 

Veszprém megye jövőképe egy dinamikusan megújuló harmóniát tükröz, annak 

megteremtését vetíti előre. Harmóniát, amelyet ez a táj - a Balaton-part, a Balaton-felvidék, a 

Bakonyalja, a Bakony, a Somló - is tükröz, harmóniát a rendelkezésre álló sokszínű 

potenciálok és azok kihasználása között, harmóniát az itt élő emberek képességei, elvárásai és 

a térség és települései fejlődése között, harmóniát települési környezetben és harmóniát a 

társadalomban.  
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A megyei területfejlesztési koncepció átfogó célja tehát ennek a harmóniának a megteremtése, 

olyan vonzó, élhető és versenyképes térség kialakítása, amely az itt élők, és az ide látogatók 

szélesen értelmezett „jól lét”-ének is feltétele. A megyei területfejlesztési stratégiai program a 

jövőkép elérését előmozdító hosszú távú célokhoz kapcsolódó prioritásokat és a középtávú, 

2014-20 közötti időszakra szóló programokat határozza meg. 

 

3.2. A területfejlesztési koncepcióban rögzített célrendszer 
 

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 megyei célok átgondolt és célirányos fejlesztéssel, összehangolt beavatkozásokkal 

és széleskörű társadalmi együttműködéssel érhetők el. Veszprém megye fejlesztésének 

stratégiai célkitűzései az átfogó célok szolgálatában elsősorban azokra a terültekre 

koncentrálnak, amelyek befolyásolása megyei szinten is van lehetőség. A megyei 

területfejlesztési koncepció célrendszere kapcsolódik a nemzeti fejlesztési dokumentumokban 

foglalt azon törekvésekhez is, amelyek a kis- és közepes vállalkozások fejlesztésével; a 
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foglalkoztatás növelésével; az energiafüggetlenség megteremtésével, a népesedési fordulat 

elősegítésével, valamint a települések közötti integráció erősítésével kiemelten foglalkoznak.  

 

Veszprém megye ugyanakkor elkötelezett a természeti erőforrásainak és értékeinek 

védelmével, területének, gazdaságának és társadalmának érdekeivel egybeeső országos célok 

szolgálatában. A megye számít arra, hogy a „Nemzeti Fejlesztés 2030” dokumentumban 

megfogalmazott - az ország egésze átalakítására irányuló- változások megvalósulnak és 

eredményesek lesznek. Ezzel kedvezőbbé válik az a gazdasági-, a társadalmi- és a 

szabályozási környezet, amelyben a megye fejlődése megvalósulhat. A megye arra is számít, 

hogy érdekeltségi rendszer országos szintű megváltoztatása a megyei célok teljesülését is 

elősegíti majd. 

 

 

4. A jövőkép, a célok és a prioritások közötti kapcsolatok 

 

Veszprém megye jövőképe az elfogadott területfejlesztési koncepcióban megfogalmazottak 

szerint: 

VESZPRÉM MEGYE VONZÓ, ÉLHETŐ ÉS VERSENYKÉPES TÉRSÉG 

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. 

 

A területfejlesztési program prioritásai a megyei területfejlesztési koncepció céljaihoz 

illeszkednek. Az elfogadott koncepció átfogó és stratégiai céljai a 2020-ig terjedő időszakra 

szólnak, ami megegyezik a területfejlesztési program időtávjával. Emiatt a területfejlesztési 

stratégia célrendszere megegyezik a területfejlesztési koncepció célrendszerével. 

 

A célrendszert a következő ábra szemlélteti. 
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Veszprém megye területfejlesztési programja a koncepcióban meghatározott átfogó és 

stratégiai célok figyelembevételével, azok megvalósulása szolgálatában 4 

prioritástengelyt határoz meg. Ezek Veszprém megye leginkább problematikus és 

leginkább fejlesztendő kulcsterületeire fókuszálnak.  

 

A területfejlesztési stratégiai program beavatkozási területeket rendel a prioritástengelyekhez. 

Ezek jelölik ki azokat a kérdésköröket, amelyek a megye fejlesztési stratégiáját 

meghatározzák. 

 

 

4.1. A stratégia prioritástengelyei 
 

1. Prioritástengely: 

A térségi és a helyi gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás bővítése a megye hagyományos 

foglalkoztató központjaiban illetve vidéki térségeiben 

 

A prioritástengely beavatkozásai közvetlenül az alábbi, a területfejlesztési koncepcióban 

rögzített átfogó illetve stratégiai célok elérését szolgálják: 

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” 

 

A megyei területfejlesztési koncepció szerint a fejlődési potenciált hordozó - nemzetstratégiailag kiemelt, 

perspektivikus - ágazatok közül Veszprém megyében az alábbi ágazatok fejlesztése ígéri a legerőteljesebb 

növekedést, a versenyképesség erősítését, az innováció eredményeinek hasznosulását, a foglalkoztatottság 

bővülését, ezért ezen ágazatok fejlődése feltételeinek biztosítása prioritást élvez: 

- a járműipar és a hozzá kapcsolódó gép- és elektronikai ipar 

- a vegyipar 

- a turizmus 

- az élelmiszer-feldolgozó ipar 

- az építőanyag-ipar fejlesztése 

- a környezetipar 

 

Az országosan is stratégiainak tekintett ágazatokon túlmenően Veszprém megye egyes térségeiben stratégiai 

jelentőségű: 

- az alumíniumipar 

- az üveg és porcelánipar 

- a faipar és bútorgyártás 
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A Koncepció számos, a megyei gazdaság erősítését és fejlesztését szolgáló térségileg specializált célkitűzést is 

meghatároz. 

 

Veszprém megye területfejlesztési programja a koncepcióban meghatározott ágazatokra fókuszálva rögzíti a 

beavatkozási területeit, amelyeket a munkahelyteremtés, a megyei KKV-k foglalkoztatásbővítése és innovációs 

teljesítményének javítása, a vállalkozások innovációs teljesítményének javítása, a munkaerőpiaci kereslet és 

kínálat összehangolása valamint a képzések szerkezetének és tartalmának továbbfejlesztése érdekében határoz 

meg. 

 

A prioritástengely az alábbi tematikus célokhoz kapcsolódik: 

(1) A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése 

(3) A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági a halászati és akvakultúra-ágazat 

versenyképességének javítása 

(4) Az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden 

ágazatban 

(8) A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése 

(10 Az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba történő beruházás 

 

2. Prioritástengely: 

A sajátos területi - természeti erőforrás, agroökológiai és turisztikai - potenciálok 

kiaknázása, fenntartható erőforrás gazdálkodás 

 

A prioritástengely beavatkozásai közvetlenül az alábbi, a területfejlesztési koncepcióban 

rögzített átfogó illetve stratégiai célok elérését szolgálják: 

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 

 

A Balaton Régió fejlesztésének - a Koncepcióban is deklarált - célja, hogy a természetesség és a magas 

életminőség közép-európai mintarégiója legyen. Váljon ez a több megyére kiterjedő, összehangolt tervezést és 

fejlesztést igénylő térség a környező táj egyedülálló természeti és kulturális adottságaira építve, európai szinten 

igényes, exkluzív vonzó lakó-, üdülő-, és munkakörnyezetté. A megyei program a természeti erőforrásokkal való 

fenntartható gazdálkodást, közte a turisztikai potenciál elemeinek védelme illetve a megye egyedülállóan gazdag 

turisztikai potenciálja hasznosítása érdekében avatkozik be. 

 

A Nemzeti Vidékstratégiához kapcsolódva, a vidékfejlesztési célokat a területfejlesztés átfogó célrendszerébe 

illesztve Veszprém megye legfontosabb – a Koncepcióban rögzített - célkitűzései: a vidékies térségei értékalapú 

megújítása, az egészséges élelmiszertermelés és –ellátás lehetőségeinek biztosítása, a vidék élhetőségének és 

életképességének fokozása e térségek leszakadásának megállítása, és újbóli fejlődési pályára állítása. A vidéki 

térségek felzárkóztatásának kulcskérdése a helyben történő boldogulás feltételeinek megteremtése. Veszprém 

megye vidéki térségeiben cél a mező- és erdőgazdasági adottságok hasznosítása, illetve a tradíciók erősítése, 

szükség esetén újraélesztése. A vidéki térségek egyben a megye periférikus térségei is, amelyek a különböző – 

demográfiai, foglalkoztatási, megélhetési – válságjegyeket leginkább magukon viselik. Alapvető cél e térségek 
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leszakadásának megállítása, és újbóli fejlődési pályára állításuk. Ehhez a meglévő gazdálkodási tradíciók 

hasznosítása, a térségenként eltérő speciális adottságok hasznosítása és a változó gazdasági környezethez való 

alkalmazkodás képessége egyaránt szükségszerű. A Program a Koncepcióban meghatározottakra tekintettel a 

megye agroökológiai potenciáljának jobb hasznosítása érdekében tervez beavatkozást. 

 

A prioritástengely az alábbi tematikus célokhoz kapcsolódik: 

(3) A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági a halászati és akvakultúra-ágazat 

versenyképességének javítása 

(4) Az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden 

ágazatban 

(8) A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése 

 

3. Prioritástengely: 

A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a helyi és térségi közlekedési 

infrastruktúra fejlesztése 

 

A prioritástengely beavatkozásai közvetlenül az alábbi, a területfejlesztési koncepcióban 

rögzített átfogó illetve stratégiai célok elérését szolgálják: 

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

várostérségek összehangolt fejlesztése 

Stratégiai célok: 

- „a mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a közlekedés fejlesztése” 

 

Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója külön stratégiai célban határozza meg a mobilitás megyei 

szintű javításának fejlesztési céljait és a kapcsolódó feladatokat. Az elérhetőség és biztosításának egyik 

eszközeként a közlekedésnek hozzá kell járulnia a társadalmi és gazdasági célok megvalósulásához. Ezért 

elengedhetetlen, hogy megfelelő minőségű, mennyiségű, valamint a területi sajátosságokat figyelembe vevő és a 

megyei fejlesztési célok teljesülését elősegítő és támogató közlekedési rendszer jöjjön létre Veszprém megyében. 

A konkrét fizikai kapcsolatok hiánya akadályozza a térségeket, településeket gazdasági potenciáljuk 

kiaknázásában.  

 

A mobilitás lehetőségének biztonsága kiemelt fontosságú Veszprém megyében a munkahelyek és foglalkoztató 

központok elérhetőségének biztosítása, ezzel a foglalkoztatás növelése érdekében. Az elérhetőség nem csak a 

mobilitás (közlekedés) mennyiségének és minőségének fokozásával javítható, hanem keresleti oldalról az utazási 

igények csökkentésével, valamint egyéb alternatív megoldásokkal, például az infokommunikációs szolgáltatások 

fejlesztésével is.  

 

Javítani kell a funkcionális és foglalkoztatási központok elérhetőségét, hogy összekötő kapocsként 

működhessenek vonzáskörzetük és a többi központ között. Annak érdekében, hogy a vidéki, illetve a társadalmi-

gazdasági szempontból periférikus térségekben élők minél kevesebb hátrányt szenvedjenek a szolgáltatásokhoz 

és a munkahelyekhez való hozzáférés tekintetében, alternatív lehetőségek kiaknázásán túl elsősorban a napi 

munkába járást megbízhatóan lehetővé tevő közösségi, és közúti közlekedés javítása szükséges. 

 

A megyei Program – fenti, Koncepcióban meghatározott szempontokat is figyelembe véve – meghatározza a 

közútfejlesztés, a vasútfejlesztés és a kerékpáros közlekedés fejlesztésének országos szintű, Veszprém megyét 

érintő feladatait, amelyek várhatóan megvalósulnak a tárgyi időszak végére. A Program a koncepció céljaihoz 

kapcsolódóan az elérhetőség javítását, a térségi mobilitás biztosítását, a környezetbarát illetve az intelligens 

közlekedés támogatását és forgalombiztonsági beavatkozásokat irányoz elő. 
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A prioritástengely az alábbi tematikus célokhoz kapcsolódik: 

(4) Az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden 

ágazatban 

(8) A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb 

hálózati infrastruktúrákban 

 

4. Prioritástengely: 

A lakosság életminőségének javítása1, a diszkrimináció mentesség, valamint a közösségi 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításával. A helyi közösségek 

fejlesztése.  

 

A prioritástengely beavatkozásai közvetlenül az alábbi, a területfejlesztési koncepcióban 

rögzített átfogó illetve stratégiai célok elérését szolgálják: 

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” 

- „városok és várostérségek összehangolt és integrált fejlesztése” 

 

A Területfejlesztési Koncepcióban foglaltak szerint Veszprém megye társadalma egészsége és megújuló 

képessége növelése érdekében cél a népességszám csökkenésének megállítása (nagyobb távlatban a népesség 

növelése),  

- a gyermekek születésének ösztönzésével,  

- a lakosság egészségi állapotának javításával, a várható élettartam növelésével, 

- a megye települései népességmegtartó és a népességvonzó erejének növelésével 

- a megye környezeti állapotának javításával.  

 

E célkitűzés szolgálatában alapvető a megye településeinek „családbarát” fejlesztése, a gyermekvállalást és a 

gyermeknevelést könnyítő megoldások széleskörű alkalmazásával. Legfontosabb eszköz ennek érdekében a 

térségi és a helyi gazdaságok erősítése és bővítése, ezzel a munkahelyek stabilitásának és a családok 

megélhetését biztosító jövedelmeknek a növelése. A népességvonzó képesség erősítése érdekében ki kell 

használni a Balaton térsége jelentette vonzerőt. 

 

Alapvető fontosságú Veszprém megyében a népesség szellemi, erkölcsi, tudásban és értékekben való 

gyarapodásának elősegítése a képzettség emelésével, a képességek bővítésének, az innovációra való nyitottság 

növelésének támogatásával. Lényeges a családok és a közösségek megerősítése, a közösségi és egyéni 

felelősségvállalás erősítése, az értékátadás kereteinek biztosítása, a fiatalok és a képzettséget szerzettek 

térségben tartása. 

 

Lényeges a népesség egészségi állapotának javítása az egészség megőrzése és gyógyulás elősegítése, az 

egészséges életmód, a sport és a mozgás, valamint az egészséges táplálkozás ösztönzése. Ehhez szükséges a 

hatékony közegészségügyi és egészségügyi szolgáltatások, a megelőzés és egészségfejlesztés, valamint a 

rekreáció biztosítása, ehhez a megyei szinten rendelkezésre álló eszközök mozgósítása. 

                                                           
1
 A lakosság életminőségének része (e program keretében) a megélhetés feltételét jelentő jövedelmek (első 

prioritástengely részét képező) megszerezhetőségétől, a munkahelyek elérhetőségén, a közösségi szolgáltatások 

meglétén, minőségén és elérhetőségén, a műszaki infrastruktúrahálózatok szolgáltatásainak elérhetőségén 

keresztül a lakóhelyi épített és természeti környezet állapotáig valamennyi tényező. 
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A Koncepció értelmében Veszprém megye fejlődésének – versenyképessége javításának - lényegi feltétele a 

korszerű gyakorlati tudást biztosító képzés és szakképzés fejlesztése, a képességek folyamatos fejlesztésének és 

az élethosszig való tanulás feltételeinek széleskörű biztosítása, a kutatás- fejlesztés és az innováció eredményeit 

a térségi gazdaságba és a helyi társadalomba integrálni képes kreatív térségi társadalom kialakítása. Ennek 

érdekében cél a Koncepció szerint: 

- A K+F+I szektor erősítése  

- A közoktatás fejlesztése 

- A szakképzés és felnőttképzés 

- Felsőoktatás fejlesztése 

 

A Koncepció rögzíti, hogy a kreatív társadalom kialakítása nem nélkülözheti a hatékony szociálpolitikát, a 

társadalmi felzárkózást elősegítő lépéseket, a kultúra és a sport fejlesztését. Ennek érdekében célul tűzi ki az 

alábbiakat: 

- A szociálpolitika hatékonyságának javítása 

- Társadalmi felzárkóztatás 

- A kultúra fejlesztése 

- A sport fejlesztése 

 

Veszprém megye fejlesztésének célja a fenntartható várostérségi fejlődés biztosítása minden térségében. A 

Koncepció meghatározza ennek elérését lehetővé tevő részletes célokat. 

 

A Megyei Területfejlesztési Program életminőség javítására fókuszáló prioritása a Koncepció 

népességmegtartással, a humán erőforrások fejlesztéssel foglalkozó stratégiai céljaihoz illetve részcéljaihoz 

kapcsolódik. Az e prioritásban tervezett beavatkozások a városok demográfiai problémáira illetve a 

szegregátumokkal kapcsolatos konfliktusokra kínálnak megoldást, a városok ellátó szerepének szélesítését 

segítik elő, a szociális és egészségügyi alapszolgáltatásokhoz való hozzáférést, a lakosság képzettségének és 

innovációs képességének javítását támogatják, elősegítve ezzel a Koncepcióban kitűzött célok elérését. 

 

A prioritástengely az alábbi tematikus célokhoz kapcsolódik: 

(9) A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem 

(10) Az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba történő beruházás 

(11) Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás 

 

 

4.2. A prioritástengelyek kapcsolódása a stratégiai célrendszerhez 
 

A területfejlesztési koncepció a megye hosszú távú fejlesztési céljait jelöli ki. A megyei 

területfejlesztési program stratégia középtávra készült. A rövidebb időtávra tekintettel a 

stratégia prioritástengelyei súlyozással kerültek meghatározásra, aszerint, hogy a 7 éves 

időtávban mely - a koncepció hosszú távú céljainak elérését segítő - prioritások 

megvalósíthatók. Cél továbbá, hogy ágazati fókusz szerint működjenek a prioritások a 

horizontális célok érvényesülése mellett. 
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A négy prioritástengely és a stratégiai célok kapcsolata 

Átfogó célok Stratégiai célok 

A térségi és a helyi 

gazdaság fejlesztése, a 

foglalkoztatás bővítése a 

megye hagyományos 

foglalkoztató 

központjaiban illetve 

vidéki térségeiben 

A sajátos területi - 

természeti erőforrás, 

agroökológiai és 

turisztikai - potenciálok 

kiaknázása, fenntartható 

erőforrás gazdálkodás 

A mobilitás támogatása, 

az elérhetőség javítása, a 

helyi és térségi 

közlekedési 

infrastruktúra 

fejlesztése 

A lakosság 

életminőségének javítása 

, a diszkrimináció 

mentesség, valamint a 

közösségi 

szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés 

esélyegyenlőségének 

biztosításával. A helyi 

közösségek fejlesztése. 
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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 

 

  

 
   

Vidékies térségek értékalapú 

megújítása, egészséges 

élelmiszertermelés és -ellátás, a 

vidék élhetőségének és 

életképességének fokozása e 

térségek leszakadásának megállítása, 

és újbóli fejlődési pályára állítása 
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 Egészséges társadalom 

megteremtése 

 

   
  

 

Kreatív, tudásalapú társadalom, 

korszerű gyakorlati tudás biztosítása 

 

   
  

 

Közösségi megújulás, értéktudatos 

és szolidáris társadalom kialakítása 
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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 

 

 
  

 
  

A városok és várostérségek 

összehangolt és integrált fejlesztése 

 

   
  

 

A mobilitás támogatása, az 

elérhetőség javítása, a közlekedés 

fejlesztése 
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4.3. A stratégiai program horizontális céljai 

 

 Hatékonyságra törekvés a fejlesztések megvalósítása során 

 Innováció erősítése, innovatív megoldásokra való törekvés  

 Helyi erőforrásokra való építkezés 

 Összehangolt és integrált beavatkozások a települések fejlesztése során 

 Területi különbségek csökkentése, területi harmónia,  

 Társadalmi kohézió, identitás erősítése 

 Munkához jutás feltételeinek javítása, foglalkoztatás növelése 

 Az értékek megőrzése és fenntartható hasznosítása 

 Energiatudatosság, klímavédelem, fenntartható fejlesztés 

 

 

4.4. Külső koherencia vizsgálata 

 

A stratégiában kijelölt prioritások a szomszédos megyék, illetve a Balaton Kiemelt 

Üdülőkörzet fejlesztési irányaival összhangban kerültek meghatározásra. Ezt a szomszédos 

megyei önkormányzatok számára visszamutatás céljából megküldött Veszprém megyei 

program dokumentum pozitív visszhangja is megerősíti. A stratégia prioritásai összhangban 

vannak Veszprém MJV fejlesztési irányaival is. A Veszprém megyei önkormányzat a külső 

koherencia hatékonyságának növelése érdekében javaslatokat fogalmazott meg a szomszédos 

megyékkel történő együttműködés lehetséges tématerületeire, melyek megvalósítása 

megyehatárokon átnyúló szándékot és eszközöket kíván meg. A stratégia külön fejezetben 

tartalmazza ezeket a közös fejlesztési programelemeket. 

 

 

 

5. A prioritástengelyek azonosítása, tartalma 

 

5.1. Prioritástengely: A térségi és a helyi gazdaság fejlesztése, foglalkoztatás 

bővítése a megye hagyományos foglalkoztató központjaiban illetve vidéki 

térségeiben 
 

Célkitűzés 

 

Cél a gazdasági növekedés felgyorsítása, elsősorban, a kiemelt fejlődési potenciált hordozó 

ágazatok fejlesztésével és az innováció keletkezésének és terjedésének ösztönzésével valamint 

a foglalkoztatás bővítésének támogatásával. 
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Indoklás 

 

A térség gazdaságának növekedése lassult, versenyképessége több vonatkozásban visszaesett, 

a foglalkoztatottság szintje pedig jelentős mértékben elmarad az országos célkitűzésektől. 

Veszprém megyében az egy főre eső GDP vásárlóerő-paritáson mérve az elmúlt években 

rendre és erőteljesen elmaradt a Közép-Dunántúl átlagától és alacsonyabb, mint a megyék 

átlaga (Budapest nélkül). A különbségek csökkenésének jelei sem láthatók.  

 

Veszprém megye gazdaságának legjelentősebb és legdinamikusabban fejlődő ágazata a 

gépipar, ezen belül pedig a járműalkatrész-gyártás. Ebben az ágazatban dolgoznak a 

leginnovatívabb cégek, amelyek alkalmazzák a kutatás-fejlesztés és innováció eredményeit.  

Ezen ágazat nagyszámú beszállítót is foglalkoztat a megyében. A cégek többségénél a 

külföldi beszállítók vannak túlsúlyban, tehát ha magyarországi beszállítók arányát 

kismértékben is lehetne növelni, az komoly mértékben elősegítené a megye 

kisvállalkozásainak fejlődését és munkahelyteremtést. 

 

Ma a világon Európában, így Magyarországon is komoly verseny folyik az új befektetőkért, s 

csak azok a települések, ipari területeke, Ipari Parkok tudnak versenyképesek lenni, amelyek a 

befektetési terület mellett komplex szolgáltatást kínálnak.  

 

A gazdaság fejlődésének egyik fontos eleme a megfelelő szakember utánpótlás. A régióban 

folyó kutatási és fejlesztési tevékenység lényegesen kisebb mértékű a térség gazdasági 

súlyánál. Ezt jól tükrözi az a statisztikai adat, miszerint a K+F mutatók tekintetében a régió az 

országos átlagnál rosszabb helyet foglal el. A régióban egyedüli jelentős felsőoktatási és 

kutatási bázis a Pannon Egyetem, ezért szerepe fontos a régió fejlesztése szempontjából. 

 

A vidéki térségek egyben a megye periférikus térségei is, amelyek a különböző - demográfiai, 

foglalkoztatási, megélhetési - válságjegyeket leginkább magukon viselik. Alapvető cél e 

térségek leszakadásának megállítása, és újbóli fejlődési pályára állításuk. Ehhez a meglévő 

gazdálkodási tradíciók hasznosítása a helyi foglalkoztatás bővítésében, a térségenként eltérő 

speciális adottságok hasznosítása és a változó gazdasági környezethez való alkalmazkodás 

képessége egyaránt szükségszerű. 

 

Beavatkozási területek 

 

Ipari és gazdasági területek, telephelyek szolgáltatás- és infrastruktúra fejlesztése a 

munkahelyteremtés érdekében  

 

 Vállalkozói Tudáspark kialakítása Veszprém e célra kijelölt területén, az innováció 

terjedésének támogatása, ezen belül a kutatás-fejlesztés eredményeinek mielőbbi 

alkalmazásának elősegítése Veszprém megyei jogú város, a Pannon Egyetem valamint a 

Veszprém megyei Kereskedelmi és Iparkamara együttműködésében, a kis és 

középvállalkozások innovációs potenciáljának erősítése érdekében. 
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 Inkubátorházak létrejöttének és szolgáltatásainak támogatása a foglalkoztatási 

központokban, a megye várostérségi központjaiban a mikro- és kis- vállalkozások 

megerősödésének elősegítése érdekében. 

 Ipari Parkok és ipari területek fejlesztése, a parkok által nyújtott szolgáltatások bővítése 

 

Megyei kis- és közepes méretű vállalkozások foglalkoztatás-bővítése és innovációs 

teljesítményének javítása  

 

 A járműipari klaszter támogatása és kibővítése 

 Beszállítóvá válás segítése, ösztönzése a megye kis- és közepes vállalkozásai számára 

 KKV-k innovatív fejlesztéseinek ösztönzése 

 Az info-kommunikációs technológiák elterjedésének támogatása a gazdaság 

termelékenységének növelése érdekében  

 Az e-kereskedelem, a költséghatékony e-ügyintézés támogatása, feltételeinek 

megteremtése. 

 

A munkaerőpiaci kereslet és kínálat összhangjának javítására irányuló intézkedések, 

mint pl.  

 

 Helyi foglalkoztatási tervek, „foglalkozatási paktumok” létrehozása, működtetése 

 Térségi illetve megyei foglakoztatási fórum létrehozása, működtetése 

 Térség-specifikus foglalkoztatást ösztönző programok, közte a térségi gazdasági és 

munkaerő-piaci szereplők együttműködésének ösztönzése és térségi foglalkoztatási 

programok, paktumok és munkaerő-mobilitási alternatív akciók támogatása 

kezdeményezések támogatása 

 Munkaerő-mobilitási alternatív akciók támogatása 

 Felnőttképzés, továbbképzés ösztönzése, támogatása 

 A megyében jelentkező képzési igények felmérési, előrejelzési rendszerének kialakítása 

 Ösztöndíjrendszer, gyakornoki rendszer kialakítása a hiányszakmákban és a 

létszámproblémával küzdő ágazatokban 

 Állásbörze, képzési börze szervezése 

 Hátrányos helyzetű rétegek át- és továbbképzése komplex munkaerő-piaci programok 

keretében 

 A képzési kínálathoz szükséges infrastrukturális és humánerőforrás fejlesztés a gyakorlati 

képzést biztosító oktató intézményeknél. 

 

A helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi alternatív foglalkoztatás bővítést 

célzó programok támogatásával  

 

A vidéki térségek felzárkóztatásának kulcskérdése a helyben történő boldogulás feltételeinek 

megteremtése. Veszprém megye vidéki térségeiben cél a mező- és erdőgazdasági adottságok 

hasznosítása, illetve a tradíciók erősítése, szükség esetén újraélesztése.  
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 Önfoglalkoztatás támogatása a mezőgazdaságban, családi gazdaságok és a középbirtokok 

élénkítése 

 Helyi kézműves termékek és művészeti alkotások létrehozásának és marketingjének 

támogatása 

 Fiatal helyi gazdák segítése, támogatása 

 Mezőgazdasági termelés - felvásárlás - feldolgozás kapcsolatrendszer létrehozásának, 

bővítésének ösztönzése, helyi és térségi rendszerek kialakításának támogatása, különösen 

egyrészt a  

o turizmushoz kapcsolódó termékfejlesztés és értékesítés, 

o másrészt a helyi oktatási-nevelési vagy szociális intézmények számára 

alapanyagok, élelmiszerek biztosítása területén.  

 Termelői piacok, termelői polcok létrehozása  

 Helyi termékekhez kapcsolódó tudatosítás, fogyasztás, ösztönzés, marketing tevékenység 

 Termelői és feldolgozói szakmai együttműködések létrejöttének támogatása. 

 

A képzések szerkezetének és tartalmának továbbfejlesztése az innovatív megoldások 

támogatására, a térségi gazdaság és a társadalom igényeihez való jobb alkalmazkodás 

érdekében 

  

Veszprém megyében úgy a közép-, mint a felsőfokú képzési infrastruktúra jó színvonalú. A 

Pannon Egyetem, illetve a 22 középfokú szakképzéssel foglalkozó intézmény megfelelő 

lehetőséget biztosít a megyében, illetve a nagytérségben élő fiatalok számára. El kell érni, 

hogy a végzős fiatalok túlnyomó többsége a szakmájában tudjon elhelyezkedni és találjon 

megélhetést. Emellett kívánalom az is, hogy a fiatalok olyan szakmákat válasszanak, 

amelyekben el tudnak helyezkedni. 

Ehhez szükséges 

 a szakiskola, egyetem tehetséges hallgatóinak támogatása azok vállalati partnerei által 

 szakmai gyakorlati helyek biztosítása, 

 foglalkoztatási jó gyakorlatok összegyűjtése, elemzése, dokumentálása, 

 új eredményeket hozó projektek fejlesztése. 

 

Valamennyi beavatkozás potenciális kedvezményezetti köréhez tartoznak: települési önkormányzatok, 

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, 

vállalkozók, civil egyesületek, egyházak 

 

Területi szempontok 

 

A prioritástengely a megye teljes területét érinti.  A beavatkozási területek specifikálják az 

egyes célterületekre a releváns feladatokat. A gazdaságfejlesztés elsődlegesen a megye 

hagyományos gazdasági körzeteiben és foglalkoztatási központjaiban indokolt. Kiemelt 

fontossággal bír a Székesfehérvár - Várpalota - Veszprém - Ajka ipari- és innovációs tengely 

erősítése, Veszprémben és térségében a kutatási-, innovációs potenciál erősítésére, a magas 

hozzáadott értéket adó ágazatok fejlesztésére, Várpalota és Ajka térségében pedig a 

foglalkoztatás bővítésére helyezve a hangsúlyt. „Szabad Vállalkozási Zóna kerül kijelölése 
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Devecserben, a térség gazdasági fejlődése elősegítése érdekében. Tapolca és Sümeg 

körzetében kiemelt szempont a természeti és táji környezet kímélése a foglalkoztatást 

ösztönző fejlesztések során, míg Pápa és térségének gazdasága erősen kapcsolódhat a győri 

járműipari tevékenységekhez. 

 

A foglalkoztatási központok erősítése a mobilitás támogatásával együtt elősegíti, hogy a 

vidéki térségekben élők számára is elérhetővé váljanak az ipari gazdasági központokban 

bővülő munkalehetőségek. Területi differenciálás szükséges annak érdekében is, hogy a 

gazdaságfejlesztés, új területkijelölések ne járjanak a megye ökológiailag értékes területeinek 

fogyatkozásához, értékcsökkenéséhez. Az önfoglalkoztatás növelése a vidéki térségek 

felzárkóztatását mozdítja elő. 

 

5.2. Prioritástengely - A sajátos területi - természeti erőforrás, 

agroökológiai és turisztikai - potenciálok kiaknázása, fenntartható 

erőforrás gazdálkodás 
 

Célkitűzés 

 

A megye egyedülállóan gazdag és sokrétű természeti adottságainak a megye fejlődésének 

szolgálatába állítása a fenntarthatóság szem előtt tartásával. Kiemelkedően fontos a vizek és 

az ásványkincsek adta potenciálok kihasználása, valamint a természeti és kulturális értékek 

idegenforgalmi hasznosítása. A turizmus terén cél a vendégkör bővítése, a tartózkodási idők 

növelése és a turizmusból származó helyben maradó bevételek növekedése.  

 

Indoklás 

 

Veszprém megye kiemelkedően gazdag természeti erőforrásokban, amelyek így a megye és 

térségei fejlesztésének meghatározó erőforrásai. Ezért a megyei fejlesztési koncepció és az 

abban foglalt keretek között kidolgozott stratégiai program csak olyan fejlesztési irányokat és 

beavatkozásokat támogat, amelynek eredménye nem jár a táji-, természeti potenciálok 

helyreállíthatatlan károsításával, a tájkép harmóniájának sérülésével, a biológiai sokszínűség 

elszegényedésével. Olyan fejlesztési irányok élveznek preferenciát, amelyek anélkül 

használják ki ezeket a potenciálokat a mai generáció érdekében, hogy azzal az értékek hosszú 

távú megőrzését veszélyeztetnék. 

 

Az elmúlt évtizedekben a térségi erőforrások közül sokszor indokolatlanul háttérbe szorultak 

az ásványi nyersanyagok. Veszprém megye kivételes készletekkel rendelkezik barnaszénből, 

bauxitból valamint oxidos és karbonátos mangánércből, melyek korábban az ipari termelés 

meghatározó nyersanyagai voltak. 

 

Veszprém megyében az országos átlaghoz képest a gazdaságon belül nagyobb a súlya 

turizmusnak (kb. 10%). A megye idegenforgalmában a vonzó tényezők között a gazdag 

természeti, táji értékek és a kultúrtörténeti, építészeti emlékek, látnivalók egyaránt 
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kiemelkedő szerepet töltenek be. A megye speciális idegenforgalmi adottsága a Balaton-

felvidék és a Balaton partvidékének Veszprém megyei szakasza, amely a megyébe a legtöbb 

szálláshelyet is igénybe vevő vendéget, köztük jelentős számban külföldieket csábít. 

 

Beavatkozási területek 

 

A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás 

 

A természeti táj gazdagsága, változatossága és harmóniája egyaránt fontos eleme (és feltétele) 

az itt élők életminőségének, a térséghez, a kiemelkedő karakteres vonásokkal bíró helyekhez 

való kötődésének, mint a vendégek fogadásának, a turisztikai potenciálnak. 

 

Fontos ezért  

- a táji értékek, eltérő tájkaraktert hordozó területek számbavétele, a tájtervezés 

bővítendő eszközrendszerével a tájak fejlesztése.  

- a biológiai sokszínűség megőrzése, a biológiai aktivitásérték növelése  

- az ökológiai hálózatok rendszerének fejlesztése, folyamatosságának biztosítása mind 

úgy térségi-, mind települési léptékben. 

 

A természeti erőforrásokkal való gazdálkodáson belül stratégiai jelentőségű: 

 

A vizek nyújtotta potenciálok kihasználása 

 A felszíni víztárolás lehetőségének kihasználásával (új domb- és hegyvidéki víztározók, 

szükségtározók létesítésével) javítható a térség vízgazdálkodása, növelhető a visszatartott 

vizek mennyisége és hasznosítása, egyúttal pedig csökkenthetőek a lezúduló felszíni vizek 

okozta károk. 

 A takarékos vízhasználat ösztönzése és támogatása a lakossági, ipari és a mezőgazdasági 

felhasználásban. 

 A térségileg kiemelkedő karsztvíz bázis védelme  

 Ásványvíz, mint térségi jellegzetes természeti érték (és fogyasztható egészséges ivóvíz) 

védelme és kihasználása, az erre épülő vertikum erősítése a Balaton-felvidéken, kiemelten 

Tapolca térségében. 

 Természetes fürdőhelyek és védőterületeik védelme, a térség strandjainak kiváló 

vízminőségének megőrzése érdekében. 

 A Balaton jó vízminőségének megőrzése, annak hosszú távú fenntartása,  

 Az egészséges ivóvíz biztosítása és biztonságos szolgáltatása a lakosság és az 

üdülőnépesség részére a megye egész területén, 

 A keletkező kommunális szennyvíz ártalmatlanítás javítása. 

 

Az ásványkincsek nyújtotta potenciálok figyelembevétele és kihasználása 

 A szén alapú energiatermelés lehetőségének megtartása (korszerűsödő, az energiatermelés 

hatékonyságát növelő, illetve a környezetet kevéssé terhelő technológiák alkalmazásával). 

 A szén vegyipari alapanyagként történő hasznosítása, amihez indokolt kihasználni a 

kiemelkedő vegyészeti kutatási tapasztalattal rendelkező Pannon Egyetem tudásbázisát. 
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 Ajka, Devecser és Várpalota térségében az alumínium ágazat megőrzése és fejlesztése. Ez 

szolgálja a jelentős számú - bauxit feldolgozásra, illetve az alumíniumra alapozó - 

vállalkozás fejleszthetőségét is. 

 Szigorú környezeti feltételrendszer kidolgozása és biztosítása mind a szénkészletek  

hasznosítása, mind a bauxitra épülő alumíniumipari vertikum fejlesztése esetében. 

 

A turisztikai potenciál elemeinek védelme 

 A Balaton, vizes élőhelyek és egyéb természeti területek ökológiai és kémiai állapotának 

megóvása és további javítása, a Balaton part terhelésének korlátozása, a nádasok védelme, 

a térség élő és élettelen természeti értékeinek megőrzése. 

 A térség további beépítésének megakadályozása, tájrehabilitáció, a tájsebek kezelése, az 

eróziós és deflációs hatások mérséklése (magaspart és pincevédelem). 

 A Balaton-felvidék aktív tájképvédelme, a természetvédelemre, táji adottságokra épülő 

gazdálkodási módok kialakítása, fejlesztése. 

 A kulturális örökség magas szintű védelme, tudatosítása és bemutatása. 

 A különleges táji- és kultúrtörténeti értékekkel, egyediséggel bíró kultúrtájak - azok között 

is kiemelten a történelmi borvidékek: a Badacsonyi borvidék, a Balatonfüred-Csopaki 

borvidék, a Balaton-felvidéki borvidék, valamint a Somlói borvidék - táji és kulturális 

jellegzetességeinek megőrzése  

 

A Somogy, Veszprém és Zala megyék területének egy részére kiterjedő Balaton Kiemelt 

Üdülőkörzet területét érintő Veszprém megyei beavatkozások, feladatok esetében megvan az 

az intézményes fórum, amely az egyes igények egyeztetésére alkalmas. A kialakult 

intézményrendszer (Balaton Fejlesztési Tanács, Veszprém Megyei Önkormányzat) a Balaton 

térséggel összefüggő program végrehajtási feladatok végigvitelét elviekben lehetővé teszi, a 

Balatont érintő területi szempontok megfelelően érvényesíthetők. 

 

Az energiagazdálkodás racionalizálása, a települések alternatív és megújuló 

energiahasznosításának elősegítése, intézmények energiaracionalizáló fejlesztései, 

alkalmazkodás a klímaváltozás hatásaihoz a városokban 

 

A klímaváltozás alapvető okai és következményei nagyrészt a városi térségekben 

összpontosulnak. A városok mikro- és mezoklímája a globális változás hatásai nélkül is 

jelentősen eltérnek a kevésbé városiasodottabb térségekétől, ezek a különbségek pedig a 

klímaváltozás hatására a későbbiekben felerősödhetnek. Így a várospolitika klímaváltozásra 

adott reakciói napjainkban az európai gondolkodás részét képezik. A klímaváltozás hatásaira 

koncentráló megközelítésmód és az alkalmazkodóképességet célzó intézkedések egyben 

lehetőséget is teremtenek az alternatív gazdasági növekedésre és a környezettudatosság 

növelésére. 

 

Az energiaracionalizálást, klímavédelmet szolgáló támogatott beavatkozások: 

- Megújuló forrásból származó energia termelése (szél, nap, biomassza), az épületállomány 

energiafelhasználásának csökkentése, klímabarát építészeti megoldások előnyben 

részesítésének támogatása. 
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 A megújuló forrásból származó energia szállítása, raktározása. 

 Helyi szabályozások, adók, pénzügyi ösztönzők és beruházások alkalmazása a városi 

klímavédelem érdekében. 

 A zöld gazdaság céljainak és elveinek követése, valamint a lokális erőforrásokra épülő 

helyi gazdaság erősítése. 

 Jobb elérhetőség biztosítása kevesebb közlekedési szükséglettel optimális 

területhasznosítás révén. 

 Klímabarát, alacsony szén-dioxid kibocsátású, versenyképes és biztonságos városi 

tömegközlekedés kialakítása, a gyalogos és a kerékpáros közlekedés előtérbe 

helyezésével, valamint a szolgáltatások technikai alkalmazkodása a klímaváltozáshoz. 

 

Veszprém megye egyedülállóan gazdag turisztikai potenciáljának hasznosítása 

 

A megye idegenforgalmában a vonzó tényezők között a gazdag természeti, táji értékek és a 

kultúrtörténeti, építészeti emlékek, látnivalók egyaránt kiemelkedő szerepet töltenek be.  

 

A Balaton, a Balatoni-riviéra és a Balaton-felvidék Veszprém megye legnagyobb jelentőségű 

turisztikai desztinációja. Emellett a gazdag turisztikai potenciállal, vagy sajátos értékekkel 

rendelkező települések az idegenforgalom legfőbb haszonélvezői a megyében. Ezek körében 

kiemelkedő a gazdag történelmi múlttal rendelkező megyeszékhely, emellett megye több 

kisvárosa egyedi arculatával és speciális turisztikai kínálatával jelenik meg (Tapolca, Sümeg, 

Zirc, Pápa, Balatonfüred). A Bakony összefüggő erdőségei, a Magas Bakony Tájvédelmi 

Körzet és a középhegység festői falvai együttesen a megye középső részének összefüggő 

idegenforgalmi körzetét alkotják. A bakonyi erdők a pihenés mellett az aktív turizmus sajátos 

lehetőségét (lovaglás, vadászat, kerékpározás, gyalogos túrázás) is kínálják.  

 

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

magasabb az országosra jellemzőnél. 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 térség olyan természeti és gazdasági egységet képez, melynek kezelése nem 

bontható meg. Speciálisan a Balaton térségére külön fejlesztési koncepció és program készül, 

jelen programmal párhuzamosan (ÁROP-1.2.11/A-2013-2013 azonosítószámú projekt 

keretében).  

 

A turisztikai potenciál kihasználását szolgáló beavatkozások  

 

A turisztikai beavatkozások fő céljai az alábbiak:  

 A térség változatos vonzerőire és erőforrásaira épített új, komplex, fenntartható és 

versenyképes turisztikai termékek kialakítása, valamint magas színvonalú szolgáltatások 

nyújtása annak érdekében, hogy a térség újra a gazdasági növekedésünk egyik kiemelt 

színtere lehessen. 
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 A szezon meghosszabbítása egész éves kínálati programcsomagok megteremtésével, 

ennek érdekében térségi turisztikai hálózatok, tematikus utak kialakítása, megerősítése. 

 Egységes megyei, a Balaton egészére kiterjedő turisztikai menedzsmenttel összehangolt 

térségi turisztikai menedzsment létrehozása, működtetése, ennek keretében Veszprém 

megyei jogú város turisztikai kínálatának integrálása a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 

turisztikai kínálatába 

 a turisztikai kínálat területileg differenciált tervezésével a vendégforgalom területi 

szétterítése, a háttérterületek adottságain (borvidék, nemzeti park, geopark, földtani 

értékek, hegyek, erdők, aprófalvak, történelmi emlékek, népi hagyományok gasztronómia 

stb.) alapuló alternatív turisztikai termékek kínálatának kifejlesztése és „értékesítése” a 

parttól távolabbi településeken. 

 

A beavatkozások jellemzően az alábbi tevékenységek támogatására terjednek ki:  

 

 a kultúra (ezen belül kiemelten a helyi kultúra) szerepének erősítése a turisztikai kínálat 

bővítésében, 

 a speciális helyi és térségi termékek előállításának, helyi termékláncba való integrálásának 

támogatása,  

 a falusi turizmus igényes szálláshelyeinek bővítése, a meglévő szálláshelyek 

vonatkozásában a szolgáltatás minőségének javítását szolgáló fejlesztések támogatása, 

 az egyházi, lovas, vadász, horgász, csillagászati és geo-turizmus infrastrukturális 

feltételeinek javítása, a jelzett gyalogutak (turistautak) hálózatának bővítése, Bakony-

Balaton Geopark kialakítása, 

 a gyalogos közlekedés biztonságának és kulturáltságának biztosítása a vidéki települések 

belterületein (a járdahálózat fejlesztésével) a közösségi közlekedési megállóhelyek 

megközelíthetőségének javítása, a vendégfogadásra alkalmas települési környezet 

kialakítása. 

 a Balaton-felvidék és a Bakony közötti közúti közlekedés feltételeinek javítása, 

 a balatoni regionális szerepkörű kerékpárút hálózatra ráhordó térségi kerékpárút hálózat 

fejlesztése, a kerékpáros turizmust segítő szolgáltató infrastruktúra fejlesztésével, 

 a térség átjárhatóságát (az egyes attrakciók és szolgáltatások elérhetőségét javító) 

közlekedéshálózat fejlesztés támogatása a 4 és 5 számjegyű mellékutak kötelező műszaki 

paramétereitől elmaradó (kitérőkkel egysávos) útkapcsolatok kialakításával, (a helyi 

önkormányzatok szerepvállalásának növelésével) 

 tematikus utak kialakításának ösztönzése illetve szervezésének segítése (pl. Tematikus 

utak kialakítása - Borút hálózat létrehozása, Várak, kastélyok, templom- és kolostorromok 

Veszprém megyében és „egyházi” út kialakítása), háttér-infrastruktúra fejlesztése, 

információs pontok és közös programok szervezése.  

 

A kiemelten Bakony és a Balaton térségét érintő turisztikai fejlesztések esetében kulcskérdés, 

hogy a helyi TDM szervezetek támogatását és aktív szerepvállalását a megyei program 

végrehajtásában meg lehessen szerezni. A program turizmusfejlesztéssel összefüggő 

beavatkozásai illetve a konkrét projektek megvalósítása során a Bakony-Balaton TDM és más 

turisztikai szervezetek bevonása történik meg. 
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A megye agroökológiai potenciáljának hasznosítása, termelési feltételeinek megőrzése 

 

Veszprém megye felszínének tagoltsága, az erdők jelentős kiterjedése miatt - a Kisalföld 

kivételével - országos összehasonlításban kevéssé alkalmas mezőgazdasági termelésre. A 

Kisalföld országos összehasonlításban kiváló és jó termőhelyi adottságú területein cél a 

racionális földhasználat kialakítása, a hatékony és eredményes szántóföldi gazdálkodás 

feltételeinek megteremtése. A kedvező termőhelyi adottságú területen kiemelt jelentőségű az 

üzemi gazdálkodásra kevéssé alkalmas birtokméretek esetén a kiegészítő, háztáji gazdálkodás 

feltételeinek javítása, a felvásárló, feldolgozó hálózat kiépítése a termék-utak racionalizálása 

ennek a térségi szintű önellátás érdekében fontos gazdálkodási formának (egyúttal a 

termőföldi potenciál hatékony kihasználásának) bővítése érdekében.  

 

Ezt a célkitűzést szolgálják: 

 

A jó termőhelyi adottságú területeken: 

 a parlagterületek csökkentése,  

 a termőhelyi viszonyoknak megfelelő tájgazdálkodás támogatása,  

 a takarmánytermesztésre alapuló állattenyésztés és a feldolgozóipar (húsipar, tejipar) 

fejlesztése, 

 az energianövények termesztésének elkerülése az élelmiszertermelés elsődlegességének 

fenntartása érdekében 

 mezővédő erdősávok létesítése. 

 

A megye közepes termőhelyi adottságú térségeiben: 

 a termőhelyi adottságoknak megfelelő gazdálkodás kialakítása és támogatása 

 a munkaintenzív kertészeti ágazatok támogatása 

 a kiegészítő, háztáji gazdálkodás feltételeinek javítása a termékek mind nagyobb részének 

helyben történő értékesítésével és feldolgozásával. 

 

A megye mezőgazdasági művelésre legkevésbé alkalmas - jellemzően dombvidéki - 

területein: 

 a rét- és legelőgazdálkodás támogatása, 

 az erdőterületek bővítése (elsősorban a megyei területrendezési terv erdősítésre alkalmas 

területi lehatárolása figyelembevételével) 

 a kisüzemi és ház körüli állattartás támogatása, a termékek helyi és térségi piacra 

jutásának biztosításával, a felvásárlás megszervezésével, 

 az erózió elleni védelem. 

 

Mindhárom célterületen támogatandó a belterületi lakótelkeken való saját célra, vagy 

kistermelői piacra szánt egészséges élelmiszerek termesztése (és azok piacra juttatása). 

 



Veszprém Megye Területfejlesztési Programja - Stratégiai Program 

 

38 
2014. szeptember 

A települési termőterületeken (kertek, zártkertek, gyümölcsösök) a trágyázás, műtrágyázás, 

valamint a kémiai növényvédelem környezetkímélő módjának alkalmazása (nem pazarló 

vegyszerhasználat), ezáltal a vizek tápanyag- és szervesanyag terhelésének csökkentése a cél. 

 
Valamennyi beavatkozás potenciális kedvezményezetti köréhez tartoznak: települési önkormányzatok, 

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, 

vállalkozók, civil egyesületek, egyházak 

 

Területi szempontok 

 

A prioritástengely tartalma a megye teljes területét magába foglalja. A beavatkozási területek 

specifikálják az egyes célterületekre a releváns intézkedéseket. A természeti és a táji értékek 

védelme és fejlesztése kiemelten fontos a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén, illetve a 

természetvédelmi oltalom alatt álló területek által érintett térségekben (két tájvédelmi körzet, 

természetvédelmi területek, ex-lege védett területek, Natura2000 területek), de a táj 

meghatározó erőforrás jellege miatt fontos a „nem védett” tájaink értékeinek és karakterének, 

és a földtani értékek megőrzése szempontjából is. Kiemelt emellett a a Balaton parti sáv, a 

Balaton-felvidék Veszprém város és a Bakony térsége összehangolt turisztikai tervezése, 

illetve a fejlesztések összehangolása, az összehangolást biztosító szervezeti rendszerek 

erősítése. 

 

5.3. Prioritástengely - A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a 

helyi és térségi közlekedési infrastruktúra fejlesztése 
 

Célkitűzések 

 

A cél a közlekedési szolgáltatások minőségének, és megbízhatóságának  javítása, ezen 

keresztüla gazdaság versenyképességének növelése, illetve az itt élők életminőségének 

javítása. 

 

Indoklás 

 

A megye kiegyensúlyozott területi fejlődését hátráltatják a közlekedési hálózat hiányosságai, 

melyek elsősorban az észak-dél irányú kapcsolatok terén, illetve a főútvonalaktól távol eső 

periférikus térségek nehézkes elérhetőségében mutatkoznak meg, továbbá esetenként a város 

és térsége kapcsolatrendszerében. A megye mellékúthálózatának kiépítettsége és állapota nem 

kielégítő, fejlesztésével a megyén belüli elérési idők optimalizálása, korszerű 

gazdaságszervezési követelményekhez való igazodása érhető el. Hiányosak a megyében a 

belső kerékpárút hálózati elemek, a meglévő kerékpárutak minősége zömében nem megfelelő, 

a kapcsolódó infrastruktúra szinte teljesen kiépítetlen. A mellékúthálózat jelentős része ugyan 

alkalmas kerékpárforgalom strukturált levezetésére, de ezek helyét és kiegészítő feltételeit 

meg kell teremteni. Az egyre erősödő tranzitforgalom ellehetetleníti egyes települések belső 

forgalmát, megsokszorozva a balesetveszélyt, a települési környezeti ártalmakat. A települési 
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közúthálózati elemek kiépítettsége nem teljes, a kiépített szakaszok burkolatának minősége, 

szélessége, teherbírása több helyen nem megfelelő.  

 

A megye közösségi közlekedési lefedettsége csaknem 100 %-os, amit legnagyobb részben a 

közúti közösségi közlekedés biztosít. Az autóbusz közlekedés szervezettsége, szolgáltatások 

színvonala nem kielégítő. A közösségi közlekedési formákon belül és között az átszállási 

lehetőségek lokálisan és időben sem felelnek meg az elvárásoknak, a kapcsolódó 

infrastruktúra, a pályaudvarok műszaki színvonala, elhelyezkedése nem megfelelő. A 

közösségi közlekedési formák igénybevételének egyszerűbb és átjárhatóbb formában való 

működése érdekében szükséges a közösségi közlekedési szervezetek kialakítása, a közúti és 

vasúti közlekedés menetrendjeinek összehangolására, a közösségi közlekedésben részt vevő 

járművek optimális és költséghatékony használatának megteremtésére, a járműpark frissítése, 

felújítása, környezetbarát autóbuszok beszerzése. 

 

A megye ipari és gazdasági fejlesztése szempontjából nagy jelentőségű a meglévő vasúti 

hálózat. Az áruszállítások környezetbarát, költséghatékony megoldását jelentheti a vasúti 

szállítási lehetőségek jobb kihasználása. A meglévő, fejlesztendő és az új iparterületek 

esetében ezt iparvágányok kiépítésével lehet elősegíteni. 

Az alábbiakban azon Veszprém Megyét érintő közlekedési infrastruktúra-fejlesztések 

kerülnek bemutatásra, melyek a projekt nélküli (TOP forráson kívül eső) esetben várhatóan 

megvalósulnak a tárgyi időszak végére: 

 

Kerékpáros közlekedési fejlesztések az Országos Kerékpáros Koncepció tartalma szerint 

Meglévő, fejlesztendő törzshálózati elemek: 

 Budapest - Balaton kerékpárút-hálózat (MT, környezeti vizsgálatok, cselekvési terv 

készül rá KÖZOP projekt keretében) 

 Balatoni Bringakör (MT, környezeti vizsgálatok, cselekvési terv készül a fejlesztendő 

törzshálózati elemekre KÖZOP projekt keretében) 

Az OTrT 2013 évi felülvizsgálatához kapcsolódó elemek: 

 Délnyugat - magyarországi kerékpárút Veszprém megyei érintettsége: 

7.C.: Balatonfőkajár - Balatonfűzfő - Balatonalmádi 

 Északnyugat - dunántúli kerékpárút Veszprém megyei érintettsége: 

8.A.: Győr - Pannonhalma - Csesznek - Zirc - Veszprém - Balatonalmádi - 

Balatonfüred - Badacsonytomaj - Szigliget - Keszthely - Hévíz - Zalabér - 

Zalaegerszeg - Zalalövő - Őriszentpéter 

8.B.: Balatonfüred - Tihany 

 Balaton - Rába kerékpárút Veszprém megyei érintettsége: 

Veszprém - Nagyvázsony - Kapolcs - Tapolca - Sümeg - Somlóvásárhely - Pápa - 

Árpás - Győr 

 Rába - Bakonyalja kerékpárút Veszprém megyei érintettsége: 

Sárvár - Celldömölk - Mersevát - Pápa 
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OTrT szintű új elemek: 

 Tapolca - Szigliget 

 

Tervezett Veszprém megyét is érintő közútfejlesztések az NKS jelenlegi verziója szerint: 

 83. számú út Pápa - Győr (M1) közötti burkolat-megerősítés (2x1) 

 8. számú főút 1Ajka kelet - Jánosháza között (2x2) 

 8. számú főút Veszprém körgyűrű (2x2) 

 82. számú út Átkötés a 8. sz. főútra (2x1) 

 8. számú főút Várpalota déli elkerülő (2x2) 

 710. számú út M7 - 71. sz. főút között (2x1) 

 

Az 1222/2011. (VI. 29.) számú Kormányhatározat a hosszú távú gyors - és főúthálózat 

fejlesztési tervekben foglaltak alapján a fejlesztések ütemezése az alábbiak szerint alakul: 

 2011-2016 közötti I. programciklusban:  

 M8/710. főút fejlesztése a 710. számú főút M7 csomópont - Balatonakarattya  

 8. számú kiemelt főút Székesfehérvár - Herend közötti szakasza: 

Székesfehérvár - Feketehegy és Várpalota elkerülő, M7 kezdőcsomópont 

fejlesztése, Veszprém déli elkerülőn és Márkó nyugat - Herend nyugat közötti 

kapacitásbővítés 

 82. számú főút Veszprém, Gyulafirátót elkerülő 

 83. számú főút Győr (M1 autópálya) - Takácsi dél (Takácsi, Gyarmat, 

Tétszentkút, Tét, Győrszemere elkerülő) 

 2017-2020 közötti II. programciklusban: 

 M8 autóút Balatonfűzfő (710. sz. főút) - Veszprém (73. sz. főút) 

 8. számú kiemelt főút Herend nyugat - Ajka közötti szakasza 

 2021-2024 közötti III. programciklusban: 

 8. számú kiemelt főút Bakonygyepes, Devecser és Tüskevár elkerülő 

 2025-2027 közötti IV. programciklusban: 

 8. számú kiemelt főút Ajka - Vasvár közötti szakasza 

Az IKOP legfrissebb verziójában - egyelőre jóváhagyás nélküli - tervezett közútfejlesztési 

nagyprojektjeinek listája az alábbi Veszprém Megyét érintő részeket tartalmazza: 

 8. sz. főút Várpalota elkerülő (2x2), 2014-2016 közötti megvalósítása IKOP1. 

tengelyen 

 Veszprém körgyűrű (2x2), 2015-2017 közötti megvalósítása IKOP 1. tengelyen 

 8. sz. főút Ajka kelet - Jánosháza között (2x2), 2018-2020 közötti megvalósítása IKOP 

1. tengelyen 

 83. sz. főút Pápa - M1 közötti települések elkerülése és rekonstrukció (2x1), 2015-

2016 közötti megvalósítása IKOP4. vagy egyéb forrásból 
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Az IKOP legfrissebb verziójában - egyelőre jóváhagyás nélküli - tervezett vasúti, városi és 

elővárosi kötöttpályás nagyprojektek listájában Veszprém Megye érintettsége: 

 Székesfehérvár - Veszprém - Boba rekonstrukció és ETCS2 kiépítés, 2016-2018 

közötti megvalósítása CEF vagy IKOP 2. forrásból 

 Győr - Pápa - Celldömölk szűk keresztmetszet, villamosítás, 2017-2018 közötti 

megvalósítása IKOP 4. forrásból. 

 

A megyei fejlesztéseknek a fenti elemekhez kapcsolódva kell kiépülni. 

 

Beavatkozási területek 

 

A program, figyelembe véve a Nemzeti Közlekedési Stratégia célkitűzéseit is, az alábbi 

területeken irányoz elő beavatkozásokat: 

 

Az elérhetőség javítása  

 

- A megye térségei városai elérhetősége, versenyképességük javítása, népességmegtartó 

és népességvonzó képességük növelése érdekében kiemelt stratégiai cél a hiányzó 

kapcsolatok pótlása 

- valamint a hiányzó, illetve gyenge kapacitású É-D-i közlekedési kapcsolatok kiépítése, 

illetve kapacitások növelése  

- a megyei területrendezési tervben rögzített közúti és vasúti hálózatfejlesztések 

ütemezett megvalósítása 

- a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása 

 

Térségi mobilitás biztosítása 

 

- kerékpárút hálózat kialakítása és a meglévő kerékpárút hálózat további fejlesztése, a 

balesetmentes közlekedés feltételeinek megteremtése 

- utazási igényeknek megfelelő és színvonalú, igényvezérelt közösségi közlekedés 

biztosítása, települések közötti munkahelyi buszok, iskolabuszok indítása 

- intermodalitás javítása: vasúti, közúti és egyéni közlekedési módok közötti 

módváltások megkönnyítése, szükség szerint közlekedési hálózatok átszervezése, 

integrált közlekedési csomópontok létrehozása. 

 

Környezetbarát közlekedési eszközök használata 

 

- a pozitív externáliákat létrehozó tevékenységek (gyaloglás, kerékpározás, közösségi 

közlekedés) támogatása 

- a kerékpártárolók kialakítása 

- bérbringa rendszerek fejlesztése, kiépítése 

- elektromos buszok, elektromos autók beszerzése, használata 
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- korszerű kedvező károsanyag kibocsátású, illetve zéró emissziós áruszállító járművek 

használata 

- a településeken "zöld zónák" létrehozása 

 

Intelligens közlekedési rendszerek fejlesztése 

 

- Időszerű változás lenne a közösségi közlekedés szereplőinek, a több kistérséget 

összefogó összehangolása egy modulárisan felépülő, fenntartható rendszer keretében. 

- Közlekedésszervezési megoldások, a városi közlekedés hatékonyságának javítása 

érdekében (pl. közösségi közlekedés járműparkjának menedzsmentje, elektronikus 

jegyrendszer kiépítése. 

 

Forgalombiztonság növelése 

 

- Kistérségek települései közötti kerékpárút hálózat fejlesztése 

- A településeken belül közlekedő lakosok biztonságának növelése érdekében szükséges 

forgalomtechnikai megoldások (pl. jelzőlámpák elhelyezése, gyalogátkelőhelyek 

létesítése, forgalomlassító szigetek elhelyezése, stb.)  

 

Valamennyi beavatkozás potenciális kedvezményezetti köréhez tartoznak: települési önkormányzatok, 

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, 

vállalkozók, civil egyesületek, egyházak 

 

Területi szempontok 

 

A prioritási tengely a megye egész területére koncentrál, de minden esetben az érintett 

települések helyi adottságaihoz kell igazítani és egymással térségileg integráltan kell 

megvalósítani. 

 

5.4. Prioritástengely - A lakosság életminőségének javítása, a 

diszkrimináció mentesség, valamint a közösségi szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításával. A helyi közösségek 

fejlesztése.  
 

Célkitűzések 

 

Veszprém megye települései nyújtsanak egészséges és harmónikus környezetet az itt élők és 

az itt pihenők számára. A megye városai és várostérségei legyenek képesek az új 

kihívásokhoz alkalmazkodni összehangolt, integrált fejlesztések eredményeképpen. A helyi 

társadalmak fejlesztése járuljon hozzá a közösségek érdekeinek érvényesítéséhez, az 

esélyegyenlőség biztosításához. 

 

A megye társadalma egészsége és megújuló képessége növelése érdekében cél  
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- a népességszám csökkenésének megállítása (nagyobb távlatban a népesség növelése),  

- a gyermekek születésének ösztönzése,  

- a lakosság egészségi állapotának javítása a várható élettartam növelése, 

- a megye települései népességmegtartó és a népességvonzó erejének növelése, 

- a megyében élők versenyképes tudásának megőrzése és folyamatos bővítése a változó 

követelmény mindenkori figyelembevételével 

- a megye környezeti állapotának javítása. 

 

Indoklás 

 

A területfejlesztési koncepciót megalapozó helyzetértékelésben feltárt kedvezőtlen tendenciák 

mérséklése többirányú, összehangolt beavatkozást igényel.  

 

A megye népességvonzó képessége erősítése érdekében ki kell használni a Balaton térsége 

jelentette vonzerőt (egyaránt beleértve a vállalkozásfejlesztés nagyobb lehetőségeit és az 

alkonygazdaságban rejlő potenciált), a Balaton, illetve a Balaton-felvidék sajátos adottságait 

valamint a megye várostérségi településeinek vonzó lakókörnyezeti feltételeit. 

 

Alapvető fontosságú Veszprém megyében - az országos stratégiai célkitűzésekhez 

kapcsolódva - a népesség szellemi, erkölcsi, tudásban és értékekben való gyarapodásának 

elősegítése a képzettség emelésével, a képességek bővítésének, az innovációra való nyitottság 

növelésének támogatásával.  

 

A kitűzött stratégiai célok elérése érdekében lényeges a családok és a közösségek 

megerősítése, a közösségi és egyéni felelősségvállalás erősítése, az értékátadás kereteinek 

biztosítása, a fiatalok és a képzettséget szerzettek térségben tartása. 

 

Kiemelt fontosságú a népesség egészségi állapotának javítása az egészség megőrzése és a 

gyógyulás elősegítése, az egészséges életmód, a sport és a mozgás, valamint az egészséges 

táplálkozás ösztönzése.. 

 

Fontos stratégiai cél a társadalmi biztonság, kiemelten közbiztonság, szociális, családi és 

személyi biztonság, az információbiztonság, illetve a munkahelyek biztonságának erősítése. 

 

Veszprém megye fejlődésének - versenyképessége javításának - lényegi feltétele a korszerű 

gyakorlati tudást biztosító képzés és szakképzés fejlesztése, a képességek folyamatos 

fejlesztésének és az élethosszig való tanulás feltételeinek széleskörű biztosítása, a kutatás- 

fejlesztés és az innováció eredményeit a térségi gazdaságba és a helyi társadalomba integrálni 

képes kreatív térségi társadalom kialakítása. 

 

A megye lakossága számára a települések és azok környezete adja a lakás, az élet, a munka a 

rekreáció kereteit. A települések műszaki infrastrukturális adottságai, felszereltsége, 

komfortja, színvonala, illetve a települések által nyújtott szolgáltatások minősége alapvetően 

befolyásolja az itt élők, illetve az itt pihenők életminőségét, elégedettségét, környezetükkel 
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való elégedettségét. Ezért a települések - egymással is összehangolt -értékőrző fejlesztése 

kiemelt - életminőséget szolgáló - megyei stratégiai célkitűzés. Ezért Veszprém megyében 

minden vonatkozásban törekedni kell a fenntartható városi és várostérségi fejlődés 

biztosítására. 

 

Beavatkozási területek 

 

A városok demográfiai problémáinak kezelése, szegregátumok kezelése 

 

A városok demográfiai problémáinak kezelésére integrált beavatkozások szükségesek, kiemelt 

hangsúlyt fektetve a megfelelő munkalehetőségek teremtésére, a foglalkoztatás és a 

társadalmi befogadás eszközeivel. Egyes társadalmi csoportok további elszigetelődésének 

megakadályozása érdekében figyelmet kell fordítani az alacsonyabb képzettségű rétegek 

munkalehetőségeinek bővítésére, valamint a hátrányos helyzetű - különös tekintettel a 

leromlott városrészekben koncentrálódó - társadalmi csoportok szociális, oktatási és lakhatási 

helyzetének fejlesztésére is. A városoknak fel kell készülniük a társadalom korszerkezetének 

változásából következő új szükségletek kielégítésére is. 

 

E célkitűzéseket az alábbi támogatott beavatkozások szolgálják  

 Helyi munkaerőpiaci programok megvalósítása az elöregedésből és elvándorlásból fakadó 

munkaerő kiesés elkerülése érdekében. 

 Korban, családszerkezetben, és társadalmi összetétel szempontjából vegyes 

lakóterületeket kialakítására való törekvés a városfejlesztési tevékenységek során  

 Új és jobb minőségű szolgáltatások biztosítása az idősödő népesség számára (szociális 

ellátás, egészségügy, kultúra, közlekedés, akadálymentes környezet, közbiztonságot 

erősítő elemek az épített környezet kialakításában, stb.). 

 Közösségfejlesztő kulturális és társadalmi programok megvalósítása. 

 Gyermekjóléti és családokat érintő oktatási, szociális és egészségügyi szolgáltatások 

biztosítása megfelelő minőségben, kapacitásokkal és elérhető módon 

 

Városok ellátó szerepének növelése a várostérségek központi funkcióinak erősítése 

 

A célkitűzéseket az alábbi támogatott beavatkozások szolgálják 

 

 A város és vonzáskörzetének szereplői közötti együttműködés fokozása. 

 A város szétterülésének megakadályozása, a beépített területek összenövésének 

megakadályozása, a barnamezős területek (használaton kívüli ipari területek) előnyben 

részesítése, a városi és zöldmezős beruházások háttérbe szorítása 

 Az ökológiai funkciójú területek további visszaszorulásának elkerülése 

 Kulturális örökség komplex védelme és hasznosításának elősegítése  

 Szabadterületek, és zöldfelületek hálózatba szervezése (zöld gyűrű) és minőségi bővítése- 

a helyi adottságoknak megfelelően a városkörnyéki területeken egységes, rendszerszerűen 

kezelt rekreációs, ökológiai, tájesztétikai jellemzőkkel. 

 Közbiztonságot erősítő elemek a várostérségek térszerkezetének alakításában. 
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 A városban található központi szolgáltatások hozzáférhetőségének biztosítása (pl. a nyitva 

tartás szervezése, parkolási lehetőségek, a közösségi, gyalogos és kerékpáros közlekedés 

általi megközelíthetőség lehetővé tétele) 

 Jövedelemtől és életkortól függetlenül használható, mozgásra, egészséges életmódra és 

kreativitásra ösztönző, tiszta (köz)területek létesítése, fejlesztése 

 

A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, családi 

napközik stb.), valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások 

minőségének fejlesztése 

 

Az óvoda, a bölcsőde fejlesztésének, illetve a családi napközi kialakításának célja a 

kisgyermekes fiatalok helyben tartása, a település népességmegtartó képessége érdekében. 

 

E célkitűzéseket az alábbi támogatott beavatkozások szolgálják: 

- Az épületek fizikai állapotának javítása. 

- A helyszínek óvodai, bölcsődei feltételeinek kialakítására, szolgáltatások fejlesztése. 

- Egészséges óvodai, bölcsődei környezet megteremtése (egészséges ivóvíz, megfelelő 

szanitáció és higiéné, egészséges beltéri levegő). 

- Családi napközi helyszínek komplex fejlesztése. 

 

A megye környezetminőségének javítása 

 

A célkitűzéseket az alábbi támogatott beavatkozások szolgálják: 

 Az egykori, de mára felhagyott ipari, honvédelmi terület igénybevételekből származó 

tájsebek rehabilitálása 

 A levegőminőség megőrzése 

 A zajcsökkentést, az érintett népesség arányának csökkentését eredményező 

fejlesztések támogatása 

 Környezeti és környezet-egészségügyi területi információs rendszer kiépítése 

 

A lakosság egészségének megőrzése, egészségi állapotának javítása 

 

Földrajzi- (térségi) és szakterületi ellátás-fejlesztési programok kidolgozása és társadalmi 

együttműködéssel történő megvalósítása a területi és szakmai hozzáférési aránytalanságok 

csökkentésére, a hatékonyság és minőség javítására. Cél, hogy a programok a megye minden 

térségében kiterjedjenek az összes népegészségügyi szempontból jelentős szakterületre, 

különös tekintettel az egészségmegőrzésre és a betegségmegelőzésre, valamint érintsék a 

következő szakterületeket: az alapellátás, a foglalkozás-egészségügyi ellátás, a sürgősségi 

ellátás és rehabilitáció, valamint a kardiovaszkuláris, pulmonológiai, onkológiai, pszichiátriai 

és gyermek-egészségügyi ellátás. 

 

 Az egészségügyi ellátórendszer további fejlődésének elősegítése, a strukturális 

átalakítása pozitív eredményeinek stabilizálása, a kialakuló betegút-szervezést 

támogató intézményrendszer erősítése, 
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 Az alapellátás és a járóbeteg-ellátás összehangolt fejlesztése (a Semmelweis Tervben 

megfogalmazott célkitűzések megvalósítására) a térségi és települési sajátosságok 

figyelembevételével, 

 a betegutak folyamatos figyelemmel kísérése (monitoringja) hatékonyságának 

értékelése, szükség szerinti változtatások bevezetése, 

 Az egészségügyi és szociális ellátórendszer intézményei elérhetőségének - javítása, 

megközelítésük könnyítése 

 A megye határain túlnyúló - országos és nagytérségi szerepű - egészségügyi 

szolgáltatások megőrzése és fejlesztése kiemelten Balatonfüreden és Tapolcán. 

 Az egészségügyi intézményi rendszer átalakítása során kialakult gyógyturisztikai 

intézmények fejlesztése, speciális szolgáltatásaik bővítése. 

 

A népesség képzettségének és innovációs képességeinek javítása, fiatalok, pályakezdők 

megyei foglalkoztatásba integrálása 

 

A K+F+I szektor erősítése 

- A megyei és a térségi gazdaságba hasznosulni és integrálódni képes kutatás-fejlesztési 

tevékenységek támogatása a Pannon Egyetem, az MTA BLKI és a Badacsonyi 

Szőlészeti-Borászati Kutatóintézet bázisán, az eredmények felhasználásával a 

magasabb szellemi hozzáadott értéket biztosító munkahelyek bővítése elsősorban 

Veszprémben és a Székesfehérvár - Veszprém - Ajka tengely mentén valamint 

Balatonfüred és Pápa térségében. Cél az egyetem-kutatóintézet-ipar klaszterek, 

platformok működésének támogatása, a kapcsolatrendszerek erősítése. 

- Az informatikai oktatás fejlesztés a Pannon Egyetem bázisán, 

 

A közoktatás fejlesztése 

- A nyelvoktatás fejlesztése egyrészt a turizmus szolgálatában, másrészt a jelentős 

német nemzetiség identitástudatónak megőrzésének érdekében, 

- A helyi kultúra és a helyi hagyományok beépítése a közoktatásba részben a turizmus 

fejlesztése, részben pedig a térségi és települési népességmegtartó képességet is 

erősítő valamint a fenntartható fejlődést elősegítő helyi identitástudat növelése 

érdekében. 

 

A szakképzés és felnőttképzés 

- Veszprém megye gazdasági sajátosságaira, piaci igényeire tekintettel lévő 

oktatásfejlesztés mind a szakképzés, mind a felnőttképzés vonatkozásában elsősorban 

Veszprémben, Ajkán, Pápán, Balatonfüreden és Várpalotán. 

- A gyakorlati tudás átadására alkalmas műhelyek, gyakorlóhelyek fejlesztése 

- A térségi gazdaság szereplőinek erőteljesebb bevonása a gyakorlati tudás 

elsajátításába 

- A távoktatás lehetőségeinek bővítése a felnőttképzésben 

- A felnőttképzés egyéb területeinek fejlesztése - a nem-formális pedagógia 

módszertanára épülő képzések, az önművelésre, az önképzésre, a közös tanulási-

tanítási folyamatokra épülő, a közösségi művelődés intézményrendszere által életre 



Veszprém Megye Területfejlesztési Programja - Stratégiai Program 

 

47 
2014. szeptember 

hívott és támogatott informális képzések szakkörök, illetve a népfőiskolai tevékenység 

támogatása. 

 

Felsőoktatás 

- Veszprém megye, illetve a Közép-Dunántúli térség gazdasági sajátosságaira, piaci 

igényeire tekintettel lévő oktatásfejlesztés a Pannon Egyetem bázisán 

- A Pannon Egyetem versenyképességét és a nemzetköziesedés folyamatát javító 

oktatási és kutatási kapcsolatok fejlesztése és az oktatási programokban való 

együttműködés a hazai és nemzetközi felsőoktatási intézményekkel és 

kutatóintézetekkel.  

- Speciális készségek és tudások oktatása (pl. vállalkozóvá válás, szaknyelvi 

kompetenciák, egyéni tudásmenedzsment, kultúraközi kommunikációs készségek, 

kollaborációs készségek és módszerek, problémamegoldó képességeik, általános és 

kurrens IKT ismeretek stb.) az Egyetemen 

 

A szociálpolitika hatékonyságának javítása 

- A felnőtteket és a gyerekes családokat szükségleteik szerint erősítő, - települési 

szinten egy egységes struktúrát alkotó - szociálpolitikai szolgáltatások rendszerének 

létrehozása a megye településeiben (illetve együtt élő településcsoportjaiban)  

- Szociális szolgáltatások és intézmények infrastruktúra fejlesztése. 

- A fogyatékos személyek, megváltozott munkaképességűek társadalmi és 

munkaerőpiaci integrációjának elősegítése. 

- Civil szervezetek, egyházak szociális tevékenységének támogatása, azok integrálása a 

térségek és települések szociálpolitikai szolgáltató rendszerébe. 

 

A kultúra fejlesztése 

- A gazdag helyi-, térségi- és nemzeti tudat, önbecsülés és összetartozás erősítése a 

közösségi művelődés eszközeivel. 

- A kulturális örökség megőrzése, mint gazdasági, mint társadalmi erőforrás 

fenntartható megőrzése, értékeinek kibontakoztatása, hozzáférésük javítása. 

- Nemzetiségi kultúra és életmód sajátosságainak megőrzése, ápolása. 

- A megye nemzetiségi közösségeinek kulturális autonómiájának erősítése, ennek 

érdekében a megye nemzetiségi közösségei, önkormányzatai, intézményei támogatása. 

- A turizmusba bekapcsolódni képes épített örökségi helyszínek bővítése és érték-

kibontakoztató helyreállítása  

- A kulturális örökségvédelem beépítése a megye várostérségei fejlesztési terveibe. 

- A kulturális szolgáltatásokhoz és a közművelődés lehetőségeihez való hozzáférés 

támogatása, a területi különbségek csökkentése érdekében a kulturális szolgáltatások 

fejlesztése, a kulturális javakhoz és értékekhez való hozzáférés javítása. 

- Jelentős helyi értéket képviselő felhagyott katonai és ipari létesítmények (pl. 

Hajmáskér laktanya főépülete, Hajag-tető BARS-állomás, Tótvázsony és 

Szentkirályszabadja objektumai, Ajka üveggyár illetve szénosztályozó) környezetének 

helyreállítása, hasznosításra való alkalmassá tétele. 
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A sport fejlesztése 

- Rendszeres testmozgás programok megvalósítása a megye településein 

- A sport szerepének növelése az egészségmegőrzésben 

- A sportbeli hagyományok támogatása 

- Az iskolai testnevelés feltételeinek biztosítása, diáksport versenyek rendezése, 

- A sportlétesítmények korszerűsítése és közösségi szabadidős használatra történő 

megnyitása, 

- Nemzetközi versenyek támogatása a megye sikeres sportágaiban. 

 

Valamennyi beavatkozás potenciális kedvezményezetti köréhez tartoznak: települési önkormányzatok, 

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, 

vállalkozók, civil egyesületek, egyházak 

 

Területi szempontok 

 

A prioritási tengely Veszprém megye egész területére koncentrál. A megye egészségügyi és 

oktatási központjai szerepe hangsúlyos. A területi hátrányokból származó társadalmi 

hátrányok csökkentése kiemelten a megye Vas és Zala megyei határ menti településeiben 

valamint a belső periféria településeiben fontos. 

 

 

6. A járások stratégiai céljai és beavatkozások 

 

A stratégiai program 2. sz. melléklete tartalmazza. 

 

 

7. Partnerségi program 

 

A partnerség célja a megyei program által érintett szereplők illetve megvalósítók bevonása a 

tervezés illetve a végrehajtás folyamatába. A Partnerségi program keretében bevonásra 

kerülnek a települési önkormányzatok, társadalmi szervezetek, gazdasági szervezetek, és 

a megye lakossága. Az említett szereplők bevonása átgondoltan történik az egyes tervezési 

fázisokhoz igazítva annak időbeni ütemezését illetve a módját. A partnerségi terv célja a 

konszenzusos megoldások megtalálása, végső soron pedig a hatékonyság és az 

eredményesség.  

 

A Partnerségi program sarkalatos kérdése a részvételi tervezés megvalósítása. A Veszprém 

Megyei Önkormányzat elkötelezett abban a tekintetben, hogy a 2012-ben a megyei 

területfejlesztési koncepció megalkotása során megkezdett széleskörű párbeszéd és oda-

visszacsatolásokat a rendszerbe beépítő egyeztetési és a megyei szereplőkkel közös 
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koncepcióalkotási folyamat az akkor megkezdett munka folytatásának tekinthető 

területfejlesztési programozás időszakában is hasonlóan eredményesen folytatódjon. A 2012-

ben megkezdett és kétségkívül sikeres gyakorlatot folytatva a Partnerségi program a 

területfejlesztési programozás során is a statisztikai kistérségek központi településén 

megrendezett fórumokat tekinti a részvételi tervezés legfőbb színterének. 

 

A megyei önkormányzat a programozás előkészítéseként 2013 őszén kidolgozta a megyei 

gazdaságfejlesztési részprogramot, amely a területfejlesztési programba beépülve a megye 

számára biztosított központi források elosztásához határozza meg a kereteket. A Partnerségi 

program keretében a gazdaságfejlesztési részprogram társadalmi megvitatása a 

kistérségenként megtartott fórumokon párbeszéd keretében zajlott 2013 decemberében. 

 

A partnerség fontos részét képezi a 2014. január 8. és 21. között megrendezésre került 

kistérségi egyeztető fórumok megtartása, amely kettős célt szolgált. Egyrészt a meghívott 

települési önkormányzati vezetők, gazdasági társaságok vezetői, civil szervezetek vezetői 

véleményezhették a megye honlapjára január elején felkerült területfejlesztési program első 

változatát, másrészt a résztvevők amellett, hogy első kézből kaptak tájékoztatást a megyei 

önkormányzat szakembereitől és megbízott tervezőitől a megyei tervezés céljairól, 

feladatairól és körülményeiről, párbeszéd keretében javaslatokat tettek és ismertették az 

általuk képviselt szervezet projektötleteit, fejlesztési elképzeléseit is.  

 

A Partnerségi program részeként a megyei önkormányzat a településektől a 2013 őszén bekért 

projektötletek pontosítását kérte 2014 januárjában, a kistérségi fórumokat követően. Erre a 

célra egységes projektadatlapok készítése történt meg, amelyek lehetővé tették a heterogén 

tematikájú települési projektötletek közel egységes szempontok szerinti összegyűjtését. A 

Partnerségi programban foglaltaknak megfelelően a projektjavaslatok összegzésre kerülnek, a 

programkészítő tervezők rendszerezik azok tartalmát. 

 

Az időközben megváltozott metodika által kistérségi helyett már járásinak nevesített 

részprogramok elkészítése a járásszékhely települések vezetőinek részvételével, 

bevonásukkal, közreműködésükkel és véleményezésükkel történt. Az egyeztetéseket követően 

az elkészült járási részprogram tervezetek valamennyi járás települési vezetői számára 

bemutatásra kerülnek további egyeztetés céljából. 

 

A Partnerségi program keretében a Veszprém megyei önkormányzat az üzleti és a civil 

szereplők tervezésbe történő bevonását is fontos feladatának tekinti. Cél a megyében érdekelt 

üzleti szereplők, továbbá a civil szféra elkövetkező programozási időszakra tervezett 

fejlesztési szándékainak megismerése. Ennek érdekében a megyei önkormányzattal 

egyeztetett módon a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara végzett 

projektgyűjtést a vállalkozói szektor körében. A projektgyűjtés módszertana eltért a megyei 

önkormányzat által alkalmazottól, így a projektgyűjtés eredménye közvetlenül nem volt 

felhasználható, viszont arra alkalmas volt, hogy az üzleti szereplők fejlesztési szándékairól 

egy átfogó kép álljon rendelkezésre. A tervezés későbbi fázisában a releváns projektgazdák 

közvetlen megkeresése lehetséges a beérkezett javaslatok figyelembe vételével.  
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A civil szféra képviselőivel és az egyházakkal is kiépítésre került a partnerség. Az egyházak 

képviselői is éltek a megyei önkormányzat felkérése alapján azzal a lehetőséggel, hogy 

projektjavaslataikat megküldjék. A civil szereplők - egyesületek, civil szervezetek, Leader-

csoportok - fejlesztési szándékainak megismerését szintén fontosnak tartotta a megyei 

önkormányzat. A civil szervezetek részére szervezett rendezvényeken a megyei főépítész 

részt vesz, tájékoztatást ad a megyei tervezés aktuális állásáról. 

 

A Partnerség fontos része a Veszprém Megyei Területfejlesztési Kollégium munkája. Ez a 

szakmai tömörülés a megyei területfejlesztési koncepció időszakában került felállításra. A 

Megyei Önkormányzat a részvételen alapuló tervezés szempontjaira tekintettel a programozás 

időszakában is támaszkodik ennek a grémiumnak a közreműködésére. A Kollégium olyan 

szakmai szereplőket tömörít, mint a Megyei Önkormányzat, illetve a Megyei Kormányhivatal, 

Veszprém Város Önkormányzata, a Pannon Egyetem, a Közép-Dunántúli Regionális 

Fejlesztési Ügynökség, a Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Balaton Fejlesztési 

Tanács. A Kollégium egyfajta monitoring és kontroller szerepet lát el az elkészülő 

tervanyagok kollégiumi üléseken történő megvitatása és véleményezése útján. A programozás 

időszakában 2014 február 10-én tárgyalta meg a stratégiai programot a Területfejlesztési 

Kollégium, majd május 15-i ülésén a stratégia ismételten megtárgyalásra került, mielőtt annak 

tervezése lezárulna. 

 

A kisebb tervezési közösségek, üzleti és civil szereplők tervezési folyamatba történő 

bevonásának módja: 

Fentiekben bemutatásra került a partnerség keretében bevont szereplők beazonosítása, és az 

egyes szektorok (önkormányzati, vállalkozói, civil szféra) érdekeltjei bevonásának 

bemutatása, a részvételük legfontosabb eredményei. A bevonás módja a járási rendezvények 

esetében a megyei önkormányzat általi hivatalos megkeresés volt. A rendezvények olyan 

fórumai voltak a partnerségnek, ahol az önkormányzatok vezetői mellett vállalkozók, civil 

partnerek is kifejthették javaslataikat a tervezés számára. A vállalkozói szféra esetében a 

Kamara által elvégzett projektgyűjtés biztosított további konkrét lehetőséget a fejlesztési 

céljaik, ötleteik integrálására a megyei tervezési folyamatba. A megyében tevékenykedő civil 

szervezetek bevonását a kötelező megkereséseken és a fórumokra történő meghíváson túl az 

is segítette, hogy a megyei főépítész és a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal munkatársai 

közösen tartottak tájékoztatót részükre a megyei területfejlesztési tervezés folyamatáról a civil 

fórum rendezvényen. A járási részprogramok visszamutatását szolgáló, a megye három 

városában megtartott második körös járási rendezvényeken az önkormányzatok mellett az 

üzleti és civil szektor szereplői is meghívást kaptak, ahol további javaslatokkal élhettek, 

illetve kérdéseket tehettek fel, melyeket a megyei önkormányzat szakemberei, az NTH 

valamint a Tervezők közösen válaszolták meg. Mindezen rendezvények, fórumok mellett a 

megyei önkormányzat honlapján folyamatosan figyelemmel kísérhette/kísérheti minden 

megyei és járási érdekeltségű szereplő a programozás aktuális állását, a stratégiai, az operatív 

és a járási szintre vonatkozóan egyaránt. Az elkészülő dokumentumok újabb, aktualizált 

változatai folyamatosan kerülnek fel a megyei honlapra, amelyek véleményezési lehetősége 

minden érdekelt előtt nyitva áll. A véleményezőket javaslataik Tervezőkhöz történő 
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eljuttatásában a megyei önkormányzat által kijelölt felelősök, megyei koordinátorok 

segítették. A megyei önkormányzat mindezek mellett a személyes konzultáció lehetőségét is 

folyamatosan biztosította minden érdekelt számára. 

 

A Partnerségi program fontosabb lépései, a tervezés során figyelembe vett határidők és 

döntési pontok: 

 A megyében érdekelt szereplők tájékoztatása a 2014-2020 közötti időszakra történő 

felkészülésről, a megyei területfejlesztési program kidolgozásának megkezdéséről: 2013 

december 

 Megyei gazdaságfejlesztési részprogram egyeztetése kistérségi fórumokon történő 

megvitatással, írásos véleményeztetéssel: 2013. december 

 Kistérségi fórumok megtartása mind a 10 kistérségben a központi településen a települési 

javaslatok megismerése és tájékoztatás céljából: 2014. január 

 Települési projektjavaslatok begyűjtése, feldolgozása: 2014. január-február 

 Területfejlesztési Kollégiumi ülés: 2014. február 10. 

 Egyeztetés a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Veszprém megyei felelőseivel 2014. 

február 12. 

 Egyeztetés a projektgenerálás témakörében a KDRFÜ munkatársaival 2014. február 20-

án. 

 Tájékoztató fórum Veszprémben a Megyeházán valamennyi megyei polgármester 

meghívásával a területfejlesztési program egyeztetési változatának ismertetése, 

konzultációs, véleményezési lehetőség: 2014. február 21. 

 Partnerségi egyeztetés Veszprém Megyei Jogú Várossal: 2014. február 26. 

 Beérkezett projektjavaslatok összesítését követően kistérségenkénti konzultációk a 

szűkítés megalapozása és a kulcsprojektek körének meghatározása érdekében, valamint a 

járási részprogramok céljai, prioritásai közös kimunkálása érdekében: 2014 február 27.: 

Ajka, Devecser, március 4.: Zirc, március 5.: Pápa. 

 A megyei területfejlesztési program 3.0 verziójának leszállítása 2014. március 13. 

 Egyeztetés a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Veszprém megyei felelőseivel 2014. 

április 22. 

 Megyei Közgyűlés döntött a megyei gazdaságfejlesztési részprogram I. fázis 

elfogadásáról 2014. április 17. 

 Előzetes járási fejlesztési részprogramok 1.0 változatának leszállítása 2014. április 28.  

 Megyei civil szervezetek számára tájékoztató fórum a megyei területfejlesztési tervezési 

folyamatról a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal részvételével. 2014. május 

 Területfejlesztési Kollégiumi ülés: 2014. május 15. 

 Tervezői egyeztetés valamennyi járásszékhely településsel a járási részprogramok 

tartalmát érintően 2014. május 16-23 között. 

 A megyei területfejlesztési program (stratégiai program 4.0, operatív program 1.0 

verziójának) leszállítása a széleskörű társadalmi egyeztetés keretében a TEIR-be történő 

feltöltés céljából 2014. május 20. 

 Tájékoztató és egyeztető fórum megtartása három járásközpontban a járási részprogramok 

véleményezése tárgyában (mind a 10 járásközpont és az érintett települések 
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részvételével): 2014. május 23-án Veszprémben, május 29-én délelőtt Pápán illetve 

délután Tapolcán. 

 Veszprém megye területfejlesztési programja megküldése miniszteri állásfoglalás 

megkérésére 2014. június. 

 Területfejlesztési Kollégiumi ülés: 2014. július 8. 

 A területfejlesztési program Veszprém Megyei Közgyűlés elé terjesztése, Közgyűlési 

megtárgyalás 2014. július 10-én. 

 Nemzetgazdasági Miniszter véleményének figyelembe vételével a Program véglegesítése 

2014. augusztus 

 Megyei Területfejlesztési Program beterjesztése és Közgyűlési elfogadása 2014. 

szeptember 25-én. 

 Tervezési folyamat lezárása, járási részprogramok III. fázisának elfogadása: 2014. 

szeptember 30. 

 

(A 2014. augusztusától szeptember 30-ig terjedő időszak lépéseit, döntési pontjait és 

határidőzését meghatározni az NTH későbbiekben megjelenő iránymutatásai folyamatos 

figyelembe vételével lehetséges.) 

 

 

8. Végrehajtásban közreműködő szervezetek közti együttműködés és 

munkamegosztás 

 

Az alábbi fejezet továbbfejlesztése - az NTH megyei koordinátoraival egyeztetve - a 

vonatkozó, de ma még nem ismert jogszabályok ismertté válását és rendelkezésre állását 

követően lehetséges.  

 

A Megyei Területfejlesztési Stratégia a korábban elkészült Koncepcióra támaszkodó, 

megalapozott, az Európai Uniós elvárásoknak megfelelően kellően széles társadalmi bázison, 

partnerségen alapuló, racionális és elérhető célok megvalósítását tartalmazza. Veszprém 

megye területfejlesztési stratégiájának megvalósítása és az operatív program elemeinek 

megvalósítása sokszereplős, összetett együttműködésen alapuló partnerségen keresztül 

történik. A célok megvalósítása a megyében lévő városok, illetve térségei lakosságának 

egésze és a gazdasági élet résztvevőinek teljes spektruma számára egy pozitív, sokrétű 

fejlődési potenciált magába foglaló jövőképet kell, hogy mutasson. A következőkben 

azonosítjuk azokat a kulcsfontosságú szereplőket, akik a gazdasági program ily módon 

történő megvalósításában szerepet vállalhatnak: 

 

 Veszprém Megyei Önkormányzat 

 települési önkormányzatok, közülük kiemelt szereppel bírnak a várostérségek központi 

települései, 

 kistérségi területfejlesztési társulások keretében együttműködő önkormányzatok, 

 Veszprém megye lakosai, 
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 civil szervezetek, társadalmi szervezetek, 

 cégek, vállalkozások, melyek Veszprém megyei székhellyel illetve telephellyel 

rendelkeznek 

 javasolt Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával való egyeztetés és kölcsönös 

partnerségi viszony. 

 

Kedvező és előremutató lenne az egyes önkormányzatok, az önkormányzat és az üzleti 

szektor, illetve az önkormányzat és a civil szektor között megvalósítani tervezett közös 

fejlesztési elképzelések, jellemzően nagyobb volumenű partnerségre épülő projekteket lehetne 

azonosítani, már ma. Ezzel együtt igen kevés az esély arra, hogy a tervezés jelenlegi 

bizonytalanságai között (pl. a társfinanszírozási igény tényleges mértékének kérdése, a 

döntési mechanizmus tisztázatlanságai, stb.) érdemi fejlesztési partnerségek lennének 

létrehozhatók. A tervezés számára még számos alapvető információ nem áll rendelkezésre 

ahhoz, hogy az ezek a közös fejlesztési elképzelések beazonosíthatók és főbb elemeik 

felvázolhatók legyenek. Jelenleg nem állnak készen azok a szereplők, akik a közös projektek 

létrehozását megkezdhetnék. Ma még sajnos nem ideális a helyzet ilyen jellegű 

együttműködések kezdeményezéséhez. 

 

A területfejlesztési program végrehajtásában közreműködő szereplők együttműködése több 

színtéren valósul meg. A tíz Veszprém megyei járás központi településén tartott fórumok - 

hasonlóan a területfejlesztési koncepció készítése időszakában megtartott egyeztetésekhez - a 

kölcsönös tájékoztatást szolgálják. Valamint ezeken a fórumokon kezdődött meg a járási 

fejlesztési részprogramok alapjainak kimunkálása. A várostérségi egyeztetések a megyei 

program elfogadását követően évente megrendezésre kerülnek, a végrehajtásban érintett és 

érdekelt helyi önkormányzati, civil és gazdasági szereplők bevonásával. 

 

Az együttműködés platformjai: 

 járásközpontokban szervezett fórumok, 

 szakmai szervezetek fórumai, 

 civil szervezetek fórumai, 

 Területfejlesztési Kollégium, 

 partnerségi fórumok. 

 

Fenti fórumok, kooperációk konkrét lépéseit és folyamatát, helyszíneit, már megvalósult 

valamint tervezett időpontjait, résztvevőinek körét a Partnerségi Program tartalmazza (ld. a 

Partnerségi program c. fejezetben). 

 

A partnerségi tervben bemutatott széles résztvevői kör a program végrehajtásában is 

szerephez jut. A megyei területfejlesztési kollégium a végrehajtás monitoringjának 

eredményeit értékeli. A járások a projektcsomagok megvalósulását nyomonkövetik és 

értékelik. Azonban ma még meglehetősen kialakulatlan a program végrehajtás országos 

szintű kereteinek szabályozása, így a végrehajtásban közreműködő szervezetek köre és 

együttműködésük pontos keretei ma még nem határozható meg ennél nagyobb pontossággal. 
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A szomszédos megyékkel történő együttműködés lehetséges területei: 

 

A Veszprém Megyei Önkormányzat javaslatot tett valamennyi szomszédos megyei 

önkormányzat számára közös, mindkét megyét érintő fejlesztések összehangolására illetve 

együttes megvalósítására. 

 

Fejér megyével közös fejlesztési lehetőségek 

Veszprém megye kiemelten kívánja kezelni a 8-as főút fejlesztését megye határokon átnyúló 

fejlesztését, a közlekedési kapcsolatok erősítését, továbbá a Székesfehérvár - Veszprém - 

Boba vasúti törzshálózat fejlesztését. Szintén fontos a megyehatárok területén a vidéki 

térségek felzárkóztatása is. 

 

Győr- Moson- Sopron megyével közös fejlesztési lehetőségek 

Veszprém megye el kívánja érni a két megyeszékhely (Győr-Veszprém) közlekedési 

kapcsolatának erősítését, ide értve a kerékpárút kiépítését is. Fontos fejlesztési szándék a 

Győr - Pápa - Devecser - Tapolca - Badacsonytomaj, majd a második balatoni komp révén az 

M7-es autópálya elérését biztosító közúti kapcsolat kialakítását, valamint a Győr - Pápa - 

Celldömölk vasútvonal és a 83-as számú főút fejlesztését, valamint további Rába hidak 

kiépítését. Győr- Moson- Sopron megye további javaslatként fogalmazta meg az alábbi 

együttműködési lehetőségeket: 

- a Rába folyóra (valamint a Marcalra) alapozott vízi turizmus fejlesztése 

- a Veszprém-Városlőd-Pápa-Csorna-Mosonmagyaróvár közlekedési tengely megerősítése, 

új főúti szakaszok kiépítésével 

- indokolt megőrizni és hasznosítani az elődeinktől örökölt vasúthálózat - jelenleg részben 

bezárt, részben takarékon igénybevett - mellékvonalait (Veszprém-Győr, Pápa-Csorna, 

Pápa-Veszprémvarsány-Kisbér) 

- indokolt támogatni a megyehatár két oldalán található településeket összekötő, ma még 

nem szilárd burkolatú utak kiépítését (pl.: Kajárpéc-Nagydém) 

 

Komárom-Esztergom megyével közös fejlesztési lehetőségek  

A Veszprém Megyei Önkormányzat a megyehatár területén a vidéki térségek felzárkóztatását 

(Bakonyalja - Vértes) kívánja elérni. Ennek részleteivel a Komárom-Esztergom Megyei 

Önkormányzat egyetért. További javaslatként lehetőséget lát:  

- A foglalkoztatási paktumokban, annak térségspecifikus alkalmazásában és ezek 

összehangolásában, amely a vízgazdálkodási, erdészeti, majorsági, tájgazdálkodási 

fejlesztések esetében különösen eredményes lehet. 

- A halászati vertikum fejlesztésében, továbbá a Cuhai-Bakony-éren és vízgyűjtőjén lévő 

tavak integrált szemléletű fejlesztésében és turisztikai célú hasznosításában. 

 

Somogy megyével közös fejlesztési lehetőségek 

Veszprém megye célja közlekedési kapcsolatok fejlesztése, közúti fejlesztések tekintetében a 

71-es, 75-ös, 76-os főutak, a vasúti közlekedés tekintetében a „balatoni körvasút” lehetősége. 

Fontos megyei fejlesztési szándék a Győr - Pápa - Devecser - Tapolca - Badacsonytomaj, 
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majd a második balatoni komp révén az M7-es autópálya elérését biztosító közúti kapcsolat 

kialakítása. 

 

Vas megyével közös fejlesztési lehetőségek 

Vas megyével közös együttműködésben a megyehatárok területén a vidéki térségek 

felzárkóztatása, illetve a Marcal-völgy tájegység problematikájának megoldása, továbbá a 

vonalas infrastruktúrák (közúti- és vasúthálózat) összehangolt fejlesztése az elsődleges 

együttműködési terület. 

 

Zala megyével közös fejlesztési lehetőségek 

Veszprém és Zala megye közös érdeke a 71-es út fejlesztése és a megyehatár mentén a vidéki 

térségek felzárkóztatása, illetve a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet kapcsán a közös célok 

megfogalmazása, amelyek a kiemelt térség területfejlesztési dokumentumaiban is kifejtésre 

kell, hogy kerüljenek.  

 

 

9. A stratégia végrehajtásának szereplői és feladataik, a végrehajtás és 

a finanszírozás intézményi és eljárásrendi rendszerének átfogó 

bemutatása 

 

Az alábbi fejezet továbbfejlesztése - az NTH megyei koordinátoraival egyeztetve - a 

vonatkozó, de ma még nem ismert jogszabályok ismertté válását és rendelkezésre állását 

követően lehetséges.  

 

A megvalósítás intézményrendszerének, valamint a megvalósítást és a program 

megvalósítás monitoringozását meghatározó folyamatok - jelenleg ismert - jogszabályi 

keretei: 

- 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről 

- 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési 

program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, 

kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól 

- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 

- 2013. évi CCXVI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi 

XXI. törvény módosításáról 

- 1298/2014. (V. 5.) Korm. határozat A 2014-2020 közötti időszakban a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az 

operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok 

önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról 

- Az ágazati operatív programokról május 14-én megszületett Kormánydöntés. 

 

A 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a területfejlesztés tervezése kétszintűvé vált (megyei 

és országos), a megyei szintű tervek és megvalósítás pedig a megyei önkormányzatok 
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felelősségi körébe került. A törvény alapján a területfejlesztés vált a megyék (megyei 

önkormányzatok) egyik legfontosabb feladatává. A területfejlesztéssel és területrendezéssel 

összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény alapján pedig a 

megye (megyei önkormányzat) vált a területfejlesztés legfontosabb területi szintjévé. 

 

A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2014-2020-as időszakra vonatkozó fejlesztési 

dokumentációk elkészítésével megkezdte felkészülését az új Uniós tervezési időszakra. Ezzel 

párhuzamosan Veszprém Megyei Jogú Város is készíti a 2014-2020-as időszakra felkészülés 

jegyében új városfejlesztési dokumentumait. A készülő megyei dokumentumok azonban nem 

csak a következő EU-s fejlesztési időszakig szólnak, hanem hosszútávon jelenítik meg azt a 

jövőképet, mellyel meghatározhatóak a fő fejlesztési irányok, azonosítható a megye gazdasági 

környezetben betöltött szerepe, lokalizálhatóak a kitörési lehetőségek, illetve az esetleges 

visszahúzó erők, és bemutatásra kerül, hogy a jó stratégiát követve hová juthat el Veszprém 

megye. Az Önkormányzat feladata annak biztosítása, hogy ez a tervezési folyamat minden 

esetben a Veszprém megyei polgárok érdekét tartsa szem előtt. A létrejött területfejlesztési 

dokumentumot Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hivatott jóváhagyni, s ezt 

követően az abban foglaltak végrehajtását elősegíteni és felügyelni, valamint szükség esetén, 

illetve a jogszabályokban rögzített rendszerességgel felülvizsgálni és aktualizálni. 

 

A megyei területfejlesztési stratégia és az integrált területi programok (ITP) végrehajtása az 

IH által jóváhagyott menedzsment szervezet (munkaszervezet) által történik. A megyei szintű 

döntéshozatal a Veszprém megye közgyűlése által felhatalmazott megyei önkormányzati 

szakbizottságok és végül a megyei közgyűlés feladata. 

 

A megyei gazdaságfejlesztési és településfejlesztési részprogramok esetében a 

munkaszervezet a megyei önkormányzaton belül létrehozott munkaszervezet. A 

munkaszervezet az alábbi speciális feladatokat látja el: 

- ITP menedzsment / munkacsoport vezetése 

- tervezés – előkészítés koordinációja 

- pénzügyi tervezés és végrehajtás koordinációja 

- műszaki tervezés koordinációja 

- közbeszerzési eljárások bonyolítása 

- soft tevékenységek koordinációja 

- kivitelezés koordinációja – műszaki ellenőrrel való kapcsolattartás 

 

Mivel az ITP megvalósítása esetében program menedzsmentről beszélünk, az egyes 

kompetenciakörök szükségessége gyakorlatilag párhuzamosan jelentkezik egy rövid kb. 1 

évnyi kezdeti időszaktól eltekintve. A speciális feladatok nem jelentik feltétlenül, hogy 

minden feladat elvégzésére egy szakértő szükséges, de a szervezetnek alá kell támasztania, 

hogy ha több feladatot lát el valaki az szükséges kompetenciákkal rendelkezik és feladatainak 

elvégzése a heti 40 óra +5%-nál többet nem vesz igénybe. 

 

Az NGM által kiadott útmutató az ITP-k végrehajtására javasolt munkamódszerét csak a 

megyei jogú városok esetére határozza meg, megyei önkormányzatok esetére nem, az 

alábbiak szerint: 
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A megyei jogú városok esetében az alábbi munkaszervezeti módszer alkalmazása javasolt (ez a vállalati 

munkaszervezésben jól ismert projekt alapon szervezett munkacsoport szervezethez hasonlítható). A hivatal egy 

feladatorientált munkacsoportot hoz létre nem, mint önálló szervezeti egység (osztály) hanem mint egy adott 

időtartamra adott feladattal rendelkező munkacsoport. Az egyes feladatkörök szakértői ebben az esetben 

szervezetileg továbbra is az eredeti hivatali osztályukhoz tartoznak, de a feladatvégzés idejére átkerülnek az ITP-

t bonyolító egységhez. Szervezeti vezetőjük továbbra is a delegáló osztály vezetője, de a feladat végrehajtás 

során az ITP munkacsoport vezetője a feladatra vonatozó felettesük. Fontos, hogy a munkacsoport vezetője 

NEM hivatali osztályról delegált munkaerő, hanem speciálisan a menedzsment, irányító feladatára alkalmazott 

személy. 

 

Fenti minisztériumi javaslatot figyelembe véve mindenképp leszögezhető, hogy a Főépítészi, 

Területfejlesztési, Területrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda feladata lesz az operatív 

koordináció. Szükség esetén a Gazdasági Iroda és az Önkormányzati Iroda is feladatokat tud 

átvenni, de a program végrehajtás felelőse a Főépítészi, Területfejlesztési, Területrendezési és 

Vagyongazdálkodási Iroda. A legfontosabb feladatai a koordináció és a kapcsolattartás a 

szakminisztérium, az NTH és a települési önkormányzatok felé, a végrehajtás során 

gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről. A bevont szervezeti egységek száma, 

köre és feladatai a konkrét intézményrendszeri kérdések ismeretében még változni fognak. 

 

Bármilyen szervezeti keretet is választ és működtet az ITP gazdája a munkacsoport program 

menedzsment feladatokat lát el. A program menedzsment nem csupán az ITP 

háttérdokumentum tartalmának mechanikus végrehajtását jelenti, hanem az időközben 

bekövetkező változások kezelése és az időben még távolabb eső projektek pontosítása és 

támogatási csatornába terelése is a feladata. A program menedzsment a szakmai precizitáson 

túl rugalmasságot és szoros együttműködést igényel a helyi szintű döntéshozókkal és a 

szakmai feladatokat ellátó cégekkel valamint a TOP Irányító Hatósággal. 

 

A megyei önkormányzatok mellett mind a tervezés időszakában (megyei koncepció és 

programozás), mind a végrehajtás során további együttműködő települési önkormányzatok, 

társadalmi szervezetek, társulások, intézmények, vállalkozások, az oktatás, egészségügy, 

lakossági ellátás, turisztika területén dolgozó szervezetek partnerségi bevonása szükséges 

a sikeres és hatékony megvalósításhoz.  

 

A 2013. évi CCXVI. tv. értelmében a regionális fejlesztési ügynökség közreműködő 

szervezeti feladatokat lát el a területi operatív programok végrehajtásában és ellenőrzésében, 

valamint a megyei önkormányzat vidékfejlesztési feladatkörében a vidékfejlesztési források 

felhasználásával kapcsolatban a közreműködői szervezeti feladatokat a regionális fejlesztési 

ügynökség látja el. Veszprém megye területfejlesztési programja végrehajtásában a Közép-

Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség mint a TOP leendő közreműködő szervezete 

fog részt venni. 

 

A partnerség megalapozására Veszprém megyében 2012. május 31-én megalakult a Veszprém 

Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium. A Kollégium feladata a megyei 

önkormányzat területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs 

feladatai ellátásának elősegítése, a területfejlesztés szereplői együttműködésének 
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megteremtése. A Kollégium állandó tagja a Megyei Önkormányzat, illetve a Megyei 

Kormányhivatal, Veszprém Város Önkormányzata, a Pannon Egyetem, a Közép-

Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, a Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 

valamint a Balaton Fejlesztési Tanács. 

 

A helyi média bevonása biztosítja a megfelelő információáramlást, a társadalmasítás eszköze 

lehet. A megyei lakosság, az itt működő vállalkozások közvetlen bevonásához is meg kell 

találni a megfelelő fórumokat. A Stratégiában megfogalmazott célok elérésének egyik 

legnagyobb gátja a lakosság ellenállása lehet, vagy éppen ellenkezőleg a katalizátorává válhat 

az elfogadó és aktívan együttműködő hozzáállásával. A legtöbb esetben a döntéshozók illetve 

a lakosság közötti kommunikáció minősége dönti el, hogy melyik véglet felé tolódik el a 

morál az adott kérdés tekintetében. 

 

A hatékony programozás és megvalósítás elengedhetetlen feltétele emellett a megyei 

területfejlesztést befolyásoló országos szintű tervezéshez és a végrehajtási 

intézményrendszerhez való illeszkedés (Országos Területfejlesztési Koncepció, Terület- és 

Településfejlesztési OP, ágazati operatív programok). 

 

 

10. Monitoring és értékelési terv 

 

A megyei program tartalmának megvalósulásának nyomon követése szükséges. Időről-időre 

meg kell vizsgálni az előrehaladás fokát az indikátorok teljesülésének mérése segítségével. Az 

értékelési folyamat monitoring és értékelési terv alapján történik. 

 

A monitoring a megyei területfejlesztési program elemeinek, intézkedéseinek, projektjeinek 

pénzügyi és fizikai megvalósításának nyomon követésére terjed ki. A monitoring vizsgálat 

eredménye mutatja meg, hogy az adott programelemek, projektek az előre eltervezett módon 

kerül-e végrehajtásra, valamint hogy biztosított-e a koncepcionális és stratégiai célok elérése. 

 

Monitoring feleljen meg az alábbi jellemzőknek: 

 hatékony eszköz a program megvalósulását ellenőrző Veszprém Megyei Önkormányzat 

kezében 

 folyamatos legyen, nem egyszeri tevékenység 

 konkrét, jól meghatározott célja a megyei stratégia és operatív programelemek 

megvalósulásának nyomonkövetése 

 valósuljon meg folyamatos adat, információ gyűjtés a megvalósításra vonatkozóan, 

történjen meg folyamatos összevetés a kitűzött célokkal, 

 feladata, hogy hívja fel a figyelmet a céloktól való esetleges eltérésekre, ezáltal lehetővé 

téve a megyei önkormányzat - illetve a végrehajtásba vele partnerségben bevont további 

szereplők - számára, hogy szükség esetén beavatkozzon. 
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Már jelen - tervezési - szakaszban ki kell alakítani a monitoringrendszert, megszervezni az 

indikátorok elemzéséhez tényadatokat szolgáltató információ rendszer elemeit és a rendszeres 

információgyűjtés módját. 

 

A megvalósulás folyamatának ellenőrzésére éves jelentések készítése történik.  

 

A megvalósulás monitoringja indikátorok meghatározásával történik. A prioritástengelyeket, 

intézkedéseket illetve beavatkozásokat összefoglaló táblázat, továbbá a prioritástengelyek 

kifejtése tartalmazza a program egyes elemei megvalósulását mérő indikátorok 

meghatározását. 

 

A monitoring és értékelési terv szakmai tartalmának kialakításában az alábbi 

dokumentumokat vettük figyelembe: 

- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, 

- a Kormány 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozata a 2014-2020 közötti európai uniós 

fejlesztési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének 

kialakításával összefüggő aktuális feladatokról, 

- 1115/2013. (III.8.) Korm. határozat a 2014-2020 közötti források területi 

koordinációjának kereteiről, 

- 1731/2013 (X.11.) Korm. határozat a 2014-2020-as európai uniós programok 

lebonyolításának alapelveiről, 

- a 218/2009. (X. 6.) Korm. Rendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési 

program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, 

kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól, 

- Veszprém megye területfejlesztési programja - Stratégiai program 

- az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Közös Stratégiai Kerethez tartozó Európai 

Regionális Fejlesztési Alapra, Európai Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 

vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési 

Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános 

rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 

helyezéséről, 

- az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és 

„a növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzésről szóló egyedi 

rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, 

- az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Szociális Alapról és az 

1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről, 

- The Programming Period 2014-2020 - Guidance Documenton Monitoring and Evaluation 

- European Regional Development Fund and Cohesion Fund - Concepts and 

Recommendations. 

 

A monitoring és értékelési terv kialakítása során figyelembe vételre kerültek az alábbi 

rendeletek is: 

 11299/2013/EU rendelet 
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 1300/2013/EU rendelet 

 1301/2013/EU rendelet 

 1302/2013/EU rendelet 

 1303/2013/EU rendelet 

 1304/2013/EU rendelet 

 1305/2013/EU rendelet 

 

A monitoring és értékelési tevékenység szervezeti kereteinek és folyamatainak beazonosítása 

a tervezés későbbi szakaszában lehetséges csak, mivel a megyei önkormányzatok megyei 

szintű területfejlesztési koordinációs funkciója jogszabályilag definiált, ennek pontos keretei, 

egyéb intézményi szereplői és az egyes szereplők közötti feladatmegosztás még nem került 

nemzeti szinten kialakításra. Mindaddig, amíg ez a funkciólehatárolás nem áll rendelkezésre, 

monitoring és értékelési terv nem készíthető. 

 

Az indikátorok módszertanának meghatározásához központi módszertani útmutatás lenne 

szükséges, azért, hogy valamennyi területfejlesztési programot készítő megye egységes 

szemléletmód és módszer alapján alakítsa ki a saját indikátor-készletét. Az indikátor-rendszer 

véglegesítéshez az Operatív Programok elfogadása is szükséges. Szükséges továbbá a 

Partnerségi Megállapodás ismerete is. A TOP-ban szereplő, az Európai Bizottság által 

kötelezően alkalmazandónak előírt 15 releváns TOP indikátor módszertani adatlapjai is még 

csak jelenleg állnak véleményezés alatt. Mindezek ismertté válását követően nyílik mód az 

indikátorok módszertanának meghatározására a további indikátorokra nézve is. 
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A Program indikátorai és az indikatív finanszírozási háttér bemutatása 

 

Prioritástengelyek Beavatkozások Tervezett beavatkozások indikátorai 
Mérték-

egység 

Bázis 

ér-

ték 

Bázis

év 

Célállapot 

elérésének 

időpontja 

Adat-

forrás 

Finanszí-

rozás 

indikatív 

forrása 

1. A térségi és a helyi 

gazdaság fejlesztése, 

foglalkoztatás bővítése a 

megye hagyományos 

foglalkoztató 

központjaiban illetve 

vidéki térségeiben 

Ipari és gazdasági területek, 

telephelyek szolgáltatás- és 

infrastruktúra fejlesztése a 

munkahelyteremtés 

érdekében 

- Támogatásban részesülő vállalkozások 

száma 
db 0 2014 2023 IH 

TOP1, 

GINOP 

- Vissza nem térítendő támogatásban 

részesülő vállalkozások száma 
db 0 2014 2023 IH 

- A foglalkoztatás növekedése a 

támogatott vállalkozásoknál 

teljes 

munka-

időegyen

-érték 

 2014 2023 IH 

- A vállalkozásoknak közpénzből nyújtott 

támogatáshoz illeszkedő 

magánberuházás (vissza nem térítendő 

támogatás) 

millió Ft 

(EUR) 
0 2014 

2023 IH 

- Az újraépített vagy felújított közutak 

teljes hossza 
km 0 2014 2023 IH 

Megyei kis- és közepes 

méretű vállalkozások 

foglalkoztatás-bővítése és 

innovációs teljesítményének 

javítása 

- Támogatásban részesülő vállalkozások 

száma db 0 2014 2023 IH 
TOP1, 

TOP6, 

GINOP - Vissza nem térítendő támogatásban 

részesülő vállalkozások száma db 0 2014 2023 IH 

- A foglalkoztatás növekedése a 

támogatott vállalkozásoknál 

teljes 

munka-

időegyen

-érték 

 2014 2023 IH 

- A vállalkozásoknak közpénzből nyújtott 

támogatáshoz illeszkedő 

magánberuházás (vissza nem térítendő 

támogatás) 

millió Ft 

(EUR) 
0 2014 2023 IH 

- A kkv-k nettó árbevétele millió Ft 

(EUR) 
0 2014 2023 KSH 

- A kkv-k exportárbevételének a teljes 

kkv árbevételhez viszonyított részaránya %  2014 2023 KSH 

A munkaerőpiaci kereslet és - A programokba bevont személyek fő 0 2014 2023 IH TOP6 
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kínálat összhangjának 

javítására irányuló 

intézkedések 

száma 

A helyi foglalkoztatási szint 

javítása megyei és helyi 

alternatív foglalkoztatás 

bővítést célzó programok 

támogatásával 

- Vissza nem térítendő támogatásban 

részesülő vállalkozások száma 
db 0 2014 2023 IH 

TOP1, 

TOP6, VP 

- A foglalkoztatás növekedése a 

támogatott vállalkozásoknál 

teljes 

munka-

időegyen

-érték 

0 2014 2023 IH 

- A vállalkozásoknak közpénzből nyújtott 

támogatáshoz illeszkedő 

magánberuházás (vissza nem térítendő 

támogatás 

EUR 0 2014 2023 IH 

- Munkanélküli résztvevők száma, 

beleértve a tartós munkanélkülieket is 
fő 0 2014 2023 FAIR 

- A munkahelyi képzésekben résztvevők 

száma 
fő 0 2014 2023 FAIR 

A képzések szerkezetének és 

tartalmának 

továbbfejlesztése az 

innovatív megoldások 

támogatására, a térségi 

gazdaság és a társadalom 

igényeihez való jobb 

alkalmazkodás érdekében 

- Munkanélküli résztvevők száma, 

beleértve a tartós munkanélkülieket is 
fő 0 2014 2023 FAIR 

TOP1, 

EFOP 

- A munkahelyi képzésekben résztvevők 

száma 
fő 0 2014 2023 FAIR 

2. A sajátos területi - 

természeti erőforrás, 

agroökológiai és 

turisztikai - potenciálok 

kiaknázása, fenntartható 

erőforrás gazdálkodás 

A természeti erőforrásokkal 

való fenntartható 

gazdálkodás 

- Bel- és csapadékvízvédelmi 

létesítmények hossza m 0 2014 2023 FAIR 

TOP2, 

KEHOP 

Az energiagazdálkodás 

racionalizálása, a települések 

alternatív és megújuló 

energiahasznosításának 

elősegítése, intézmények 

energiaracionalizáló 

fejlesztései, alkalmazkodás a 

klímaváltozás hatásaihoz a 

városokban 

- Bel- és csapadékvízvédelmi 

létesítmények hossza m 0 2014 2023 FAIR 
TOP2, 

TOP3, 

KEHOP - A középületek éves elsődleges energia-

fogyasztásának csökkenése kWh/év  2014 2023 IH 

- További kapacitás megújuló energia 

előállítására MW 0 2014 2023 IH 

- Az üvegházhatást okozó gázok éves 

csökkenése 

tonna 

CO2 

egyen-

 2014 2023 IH 
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érték 

Veszprém megye 

egyedülállóan gazdag 

turisztikai potenciáljának 

hasznosítása 

- Támogatásban részesülő vállalkozások 

száma db 0 2014 2023 IH 
TOP1, 

TOP2, 

GINOP 

Hazai 

finanszírozás 

- Vissza nem térítendő támogatásban 

részesülő vállalkozások száma db 0 2014 2023 IH 

- A foglalkoztatás növekedése a 

támogatott vállalkozásoknál 

teljes 

munka-

időegyen

-érték 

 2014 2023 IH 

- A vállalkozásoknak közpénzből nyújtott 

támogatáshoz illeszkedő 

magánberuházás (vissza nem térítendő 

támogatás 

EUR 0 2014 2023 IH 

- A természeti és a kulturális örökségnek, 

illetve látványosságnak minősülő 

támogatott helyszíneken tett látogatások 

várható számának növekedése 

látogatás/

év 

 2014 2023 

Létesít

mények 

adat-

szol-

gálta-

tása 

- Hazai és nemzetközi turisták költésének 

növekedése 

millió Ft 

(EUR) 
0 2014 2023 

KSH/ 

kutatás 

A megye agroökológiai 

potenciáljának hasznosítása, 

termelési feltételeinek 

megőrzése 

- Támogatásban részesülő vállalkozások 

száma db 0 2014 2023 IH 
TOP1, 

KEHOP, VP 

- Vissza nem térítendő támogatásban 

részesülő vállalkozások száma db 0 2014 2023 IH 

- A foglalkoztatás növekedése a 

támogatott vállalkozásoknál 

teljes 

munka-

időegyen

-érték 

 2014 2023 IH 

- A vállalkozásoknak közpénzből nyújtott 

támogatáshoz illeszkedő 

magánberuházás (vissza nem térítendő 

támogatás 

EUR 0 2014 2023 IH 

3. A mobilitás 

támogatása, az 

elérhetőség javítása, a 

Az elérhetőség javítása  - Az újraépített vagy felújított közutak 

teljes hossza 
km 0 2014 2023 IH 

TOP1, 

TOP3, IKOP 

Térségi mobilitás biztosítása - Az újraépített vagy felújított közutak km 0 2014 2023 IH TOP1 



Veszprém Megye Területfejlesztési Programja - Stratégiai Program 

 

64 
2014. szeptember 

helyi és térségi 

közlekedési 

infrastruktúra 

fejlesztése 

teljes hossza 

Környezetbarát közlekedési 

eszközök használata 

- Kialakított kerékpárosbarát települések 

vagy településrészek száma (OP 

kondíciós lista alapján) 

db 0 2014 2023 IH 

TOP3 

- Kialakított kerékpárforgalmi 

létesítmények hossza (OP kondíciós lista 

alapján) 

km 0 2014 2023 IH 

Intelligens közlekedési 

rendszerek fejlesztése 

- Kialakított intelligens közlekedési 

rendszerek száma 
db 0 2014 2023 IH 

TOP3 

Forgalombiztonság növelése - Közlekedésbiztonsági fejlesztést 

megvalósított települések száma db 0 2014 2023 IH 

TOP3 

Hazai 

finanszírozás 

- Kialakított új, forgalomcsillapított 

övezetek száma 
db 0 2014 2023 IH 

 

4. A lakosság 

életminőségének 

javítása, a 

diszkrimináció 

mentesség, valamint a 

közösségi 

szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés 

esélyegyenlőségének 

biztosításával. A helyi 

közösségek fejlesztése. 

A városok demográfiai 

problémáinak kezelése, 

szegregátumok kezelése 

- Integrált városfejlesztési stratégiákat 

alkalmazó területeken élő lakosság 
személy 0 2014 2023 IH 

TOP2, 

TOP4, TOP6 

- Városi környezetben létrehozott vagy 

helyreállított nyitott terek 
m

2
 0 2014 2023 IH 

- Szociális városrehabilitációval érintett 

akcióterületen élő lakosság száma 
fő 0 2014 2023 IH 

- Városi környezetben létrehozott vagy 

helyreállított köz- vagy kereskedelmi 

épületek 

m
2
 0 2014 2023 IH 

- Helyreállított lakóegységek városi 

területeken 

lakó-

egység 
0 2014 2023 IH 

- A programokba bevont személyek 

száma 
fő 0 2014 2023 IH 

- Támogatott civil szervezetek száma 
db 0 2014 2023 IH 

Városok ellátó szerepének 

növelése a várostérségek 

központi funkcióinak 

erősítése 

- Városi környezetben épített vagy 

helyreállított köz- vagy kereskedelmi 

épületek 

m
2
 0 2014 2023 IH 

TOP2, TOP5 

- Városi környezetben létrehozott vagy 

helyreállított nyitott terek m
2
 0 2014 2023 IH 
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A szociális 

alapszolgáltatásokhoz és 

gyermekjóléti 

alapellátásokhoz (bölcsőde, 

családi napközik stb.), 

valamint óvodai ellátáshoz 

való hozzáférés javítása és a 

szolgáltatások minőségének 

fejlesztése 

- Támogatott gyermekgondozási és 

oktatási intézmények kapacitása 
személy 0 2014 2023 IH 

TOP1 

- Napközbeni ellátásban részesülő 

gyermekek száma (bölcsőde, családi 

napközi) fő 0 2014 2023 KSH 

A megye 

környezetminőségének 

javítása 

- Városi környezetben létrehozott vagy 

helyreállított nyitott terek 
m

2
 0 2014 2023 IH 

TOP2, 

KEHOP, 

Hazai 

finanszírozás 

A lakosság egészségének 

megőrzése, egészségi 

állapotának javítása 

- Jobb egészségügyi szolgáltatásokban 

részesülő lakosság 
személy 0 2014 2023 IH 

TOP4, 

EFOP 

Hazai 

finanszírozás 
- A fejlesztés révén létrejövő, megújuló 

szociális alapszolgáltatások száma 
db 0 2014 2023 IH 

- Akadálymentesített épületek száma db 0 2014 2023 IH 

A népesség képzettségének 

és innovációs képességeinek 

javítása, fiatalok, 

pályakezdők megyei 

foglalkoztatásba integrálása 

- Munkanélküli résztvevők száma, 

beleértve a tartós munkanélkülieket is fő 0 2014 2023 FAIR 
TOP5, 

TOP6, 

EFOP 
- A munkahelyi képzésekben résztvevők 

száma fő 0 2014 2023 FAIR 
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11. A TOP-ban megvalósítani javasolt kulcsprojektek 

 

Külön dokumentumban került bemutatásra, az Uniós Részdokumentum keretében. 

 

A vezérprojektekhez készülő előzetes megvalósíthatósági tanulmányok információ-tartalma 

elégséges lesz ahhoz, hogy a kiemelt projekt-javaslatokról érdemi párbeszéd kezdődhessen a 

megye és a finanszírozók között. Ehhez szükséges az Operatív Programok elfogadása is, 

hiszen, elvben, a finanszírozó OP célrendszere határozza azt meg, hogy az adott OP számára 

mely projekt tekinthető támogathatónak. Az EMT-k alapján lesz lehetőség az egyes 

vezérprojektekben megvalósítandó tervezett tevékenységek konkrétabb megfogalmazására 

ehelyütt is. Az EMT-k készítése jelenleg még nem kezdődött meg, mivel a projektgyűjtés is a 

közelmúltban zárult. 
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1. sz. melléklet - Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

ajánlása 

 

Javaslat az országos területfejlesztési tervezés számára a 2014-2020 közötti időszakban - a 

jelenleg ismert feltételek között - a finanszírozási konfliktust hordozó fejlesztések forrásainak 

biztosítására 

 

Veszprém megye számára a 2014-ben formálódó Operatív Programokból leginkább az 

alábbi elemek hiányoznak azok közül, amelyeket a megyei stratégiai program feltétlenül 

szükségesnek tart a megye térségei és települései fejlődéséhez: 

 

1. Közlekedési hálózat további fejlesztése: A megye versenyképessége, gazdasága 

fejlesztése, valamint a megye településein élők munkahelyekhez és szolgáltatásokhoz való 

jobb hozzáférése érdekében szükséges a megyei fejlesztési koncepcióban, illetve az 

operatív programban kiemelten szükségesnek tartott fejlesztések mielőbbi megvalósítása. 

Ezen fejlesztések egy részét az országos operatív programok tartalmazzák, más részük 

azonban - részben országos támogatás, részben pedig a középtávra becsült ágazati 

források szűkössége miatt - nem került betervezésre, miközben ezen fejlesztések 

Veszprém megye egyes térségei fejlődését fokozottan érintő (és támogatott) elemei.  

 

Részletezetten: 

 

A közúti hálózat fejlesztésében: 

- a 8-as számú főút teljes szakaszán a főút homogén 2x2 forgalmi sávos 

keresztmetszetű, gyorsforgalmi úttá történő fejlesztése, 

- a Veszprém - Balatonalmádi útszakasz 2x2 sávra való bővítése, 

- a 71-es és a 77-es jelű utak felújítása, korszerűsítése, 

- a megye térszerkezet fejlesztése szempontjából kiemelt jelentőségű Győr - Pápa -

Devecser - Tapolca - Badacsonytomaj (É-D-i főúti tengely) fejlesztésének előkészítése 

és ütemezett kiépítése  

- 82-es jelű út Veszprém - Győr közötti fejlesztése, korszerűsítése, előzési szakaszok 

kialakítása, 11,5 tonnás megerősítés, 

- 83-as jelű út fejlesztése, korszerűsítése, előzési szakaszok kialakítása, 11,5 tonnás 

megerősítés, 

- mellékúthálózat kiegészítése, 

- a jelenlegi mellékút hálózat külterületi és belterületi szakaszainak felújítása, burkolat 

megerősítése, forgalombiztonságának javítása, 

- főút és belső úthálózatok kapcsolatrendszerének biztosítása (az országosan 

megvalósításra tervezett főúthálózat fejlesztés és a helyileg tervezhető „kisléptékű 

közlekedési beavatkozások” között hiányzó elemek megvalósítása a hálózatok 

működő rendszerbe szervezése érdekében) 
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- a gazdálkodást, illetve a turisztikai attrakciók megközelítését segítő külterületi 

úthálózat - kiemelten a hegyvidéki, szőlészeti dűlőutak - fejlesztése 

 

A közösségi közlekedés vonatkozásában: 

- új komp kapcsolat létesítése Badacsonytomajnál az É-i és a D-i part között az M7 

irányú kapcsolat biztosítására 

- a Győr- Zirc közötti É-D-i vasút fejlesztés előkészítése és megvalósítása 

- Székesfehérvár - Boba vasútvonal 160 km/ó-ra történő fejlesztése 

- a Balaton vasúti körbejárhatóságát biztosító hiányzó pályaszakasz kiépítése 

 

2. Megalapozó, előkészítő tervezések kiemelt támogatása: A jelenleg ismert országos 

Operatív Programok nem biztosítanak kellő lehetőségeket és forrásokat a 

projektelőkészítést és projekttervezést megelőző előkészítő tervezés számára.  

 

Ilyen szükséges - de jelen tervek szerint nem támogatott - tervezések a térségi szintű 

energiaracionalizálási koncepciók és programok készítése, a kapcsolódó előzetes 

hatástanulmányok, a térségi (több települést, vagy egy részvízgyűjtőt érintő) 

vízgazdálkodási-, felszíni vízrendezési tervek, a térségi szintű erdősítési-, racionális 

földhasználati-, vagy a térségi veszély-elhárítási (veszélyeztetettség csökkentési) 

programok, amely alapján meghatározható a fejlesztések és a szükséges beavatkozások 

sorrendje, illetve az, hogy adott forrás felhasználásával hol kell (és lehet) a 

leghatékonyabban beavatkozni, fejleszteni. Megalapozó előkészítő tervezés nélkül a 

„projektelőkészítés” típusú tervezések nem megalapozottak, ezért ezek gyorsan lehívható 

külön forrást igényelnek. 

 

Az előkészítő tervezések részét kell, hogy képezze a településrendezési (szerkezeti és 

szabályozási) tervek fejlesztéspolitikát támogató felülvizsgálatai és módosításai, 

amelyeket településenként vagy együtt tervezhető településcsoportonként együtt 

tervezésben célszerű bonyolítani a projektekhez egyenként kapcsolódó tervezések helyett. 

 

3. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet fejlesztésének támogatása: Mivel a Kormány a 

1334/2014 (VI. 6.) számú határozata részeként úgy döntött, hogy a Balaton Kiemelt 

Üdülőkörzetben nem valósít meg Európai uniós jogszabály által meghatározott integrált 

területi beruházást és ennek megfelelően a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területére 

vonatkozóan több operatív program keretében nyílik támogatási lehetőség, azzal, hogy a 

Kormány egyedi határozattal dönt a kiemelt térségi beruházásokról, szükségessé válik 

ezen beruházások és kormányzati döntések Veszprém megyét érintő elemeinek integrálása 

a megye területfejlesztési dokumentumaiba. 

 

4. Az üdülőnépesség és az ezzel összefüggő sajátosságok figyelembevétele a fejlesztési 

tervezésben. Indokolt a nem a helyi lakosok által okozott műszaki- és humán 

infrastruktúra terhelés figyelembevétele a szolgáltatások fejlesztésében, a közlekedés, a 

műszaki infrastruktúra hálózatok és azok szükséges kapacitásai tervezésében. (Ehhez 
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kapcsolódóan az üdülőnépesség létszámával és az ott töltött idővel arányos 

figyelembevétele a fejlesztési források térségek közötti elosztásánál) 

 

5. A demográfiai kihívások kezelését szolgáló hatékony beavatkozások támogatása. Az 

ismert ágazati OP-kban kevés eszköz és figyelem fordítódik a demográfiai kihívások 

hatékony kezelésére, illetve az elöregedésből és elvándorlásból fakadó munkaerő kiesés 

hatékony kezelésére, elkerülése miközben a megye kiemelt célkitűzése a népességszám 

csökkenésének megállítása (nagyobb távlatban a népesség növelése), a foglalkoztatottság 

bővülése.  

 

6. Veszprém megyében az előző fejlesztési időszakokban jelentős fejlesztések valósultak 

meg a termálvíz turisztikai hasznosítására (pld. Pápa). Ezen létesítmény-együttesek 

megfelelő kihasználását, a gazdaságos működtetését akadályozza a minőségi szállások 

hiánya. Veszprém megye ezért kezdeményezi, hogy a 2014-2020 közötti fejlesztési 

programok ne csak a meglévő szálláshelyek fejlesztését, hanem új létesítmények 

megvalósulását is támogassák amennyiben a megvalósuló fejlesztések bizonyítottan 

hozzájárulnak a már meglévő létesítmények gazdaságosabb kihasználásához, a korábban 

támogatott fejlesztések jobb hasznosulásához. 

 

7. Veszprém megye kezdeményezi, hogy az Ős-Dráva Program mintájára - a szomszédos 

Vas megyével együttműködésben - teremtődjön meg a Marcal folyó, a Cuhai-Bakonyér 

(megyén belül pedig a Séd patak) átfogó (a komplex vízrendezést, a turisztikai 

fejlesztések lehetőségét egyaránt megteremtő) gazdaság- és társadalomfejlesztési 

programja kidolgozásának és megvalósításának a lehetősége. Ezzel (is) 

összefüggésben Veszprém megye - az országhatár menti együttműködések mintájára - 

kezdeményezi, hogy a 2014-2020 közötti fejlesztési finanszírozás támogassa a 

megyehatár menti térségek összehangolt fejlesztését.  

 

8. Veszprém megye vidéki térségei számára kiemelt jelentőségű az élelmiszer termékláncok 

kiépítésének összehangolt fejlesztési forrásokkal való támogatása, a feldolgozóipar 

fejlesztése. 

 

9. Veszprém megye javasolja megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy az energetikai 

megtakarítás célú fejlesztések támogatása ne korlátozódjon a kis és középvállalkozásokra. 

 

10. Veszprém megye - a jelentős értéket és fejlesztési potenciált képező tájkép és településkép 

védelmében - kezdeményezi, hogy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet valamint az Országos 

Területrendezési Tervben „világörökség várományos” területként meghatározott 

térségekben kerüljön be a támogatható fejlesztések közé a magas feszültségű légkábelek 

földkábelre való kiváltása. 

 

11.  A megyei és a járási források szűkössége miatt Veszprém megye indokoltnak tartja, hogy 

a megye területén található, de országos jelentőségű és érdekű intézmények fejlesztése 
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országos fejlesztési források támogatásával valósuljon meg. (Pld. a Balatonfüreden 

található Állami Szívkórház, Honvéd Kórház és MÁV Szanatórium.) 

 

12. Veszprém megye indokoltnak és a hosszú távra szóló gondolkodás megalapozására 

szükségesnek tartja a fejlesztéseket hosszú távra megalapozó - de már középtávon 

költségigényes - kutatásokhoz szükséges források célirányú kiegészítését.  

 

Megyei érdek  

- egyrészt a jelentős fejlődési potenciált jelentő gazdag ásványi nyersanyagkészlet (mint 

a barnaszén, illetve az építőanyagiparban hasznosítható ásványok) innovatív, más célú 

hasznosítását megalapozó kutatások, fejlesztések támogatása,  

- másrészt a Balaton, mint fürdésre, vízisportolásra alkalmas tó hosszú és nagytávon 

való fenntarthatóságának biztosítását - az üdülési potenciál alakulása szempontjából 

kedvezőtlen változások lehetőségének csökkentését - szolgáló kutatások 

támogatásának finanszírozása,  

amelyekre az ismert országos operatív programok nem biztosítanak lehetőséget. 

 

13. A 2000 lakosegyenérték alatti településekben keletkező szennyvizek környezetkímélő 

ártalmatlanítására irányuló programok folytatása az ehhez szükséges források 

ütemezett biztosításával különös tekintettel a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén és a 

megye szennyezésre kiemelten érzékeny (karsztvidéki) térségeiben. 

 

Az Operatív Programokból finanszírozható, de szűkös forrásokkal meghatározott 

fejlesztési célkitűzések: 

- a közúti hálózat települési átkelési szakaszainak forgalomtechnikai rendezése, a 

balesetmentes közlekedés feltételeinek megteremtése, forgalombiztonság fokozása, 

- a kerékpárút hálózat bővítése, hálózatba szervezése vonatkozásában a jóváhagyott 

megyei tervekben rögzített és jóváhagyott elemek megvalósításának támogatása, 

- a helyi és helyközi autóbusz kiszolgálás térbeli és időbeni kínálatának növelése, a 

hálózatok racionalizálása, 

- a helyi és helyközi autóbusz közlekedés finanszírozási rendszerének korszerűsítése a 

fenntarthatóság elvei alapján, 

- korszerű, környezetbarát közösségi közlekedési járművek üzembe állítása, új 

járművek beszerzésének támogatása 

- intelligens közlekedési rendszerek kiépítése, fejlesztése, 

 

 

Veszprém megye a területfejlesztési programok finanszírozási kereteinek 

továbbfejlesztése érdekében az alábbiak megfontolását javasolja az országos tervezés 

számára: 

- Kerüljön ismételt átgondolásra a támogatásintenzitások mértéke úgy az 

önkormányzati szféra, mint a közfeladatokat végző és 100%-ban önkormányzati 

tulajdonú vállalkozások, valamint a gazdasági szféra részét képező kis és 

középvállalkozások vonatkozásában. 
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- Indokolt, hogy az állami kamattámogatású hitel beszámítható legyen az önerőbe a 

tervezett fejlesztések megvalósításához szükséges önerő biztosítása (a települések e 

célú támogatása) érdekében. 

 

- Szükséges, hogy pályázati keretek között legyen lehetőség a közfeladatokat ellátó 

intézmények működtetésére és fenntartására. 

 

- Szükséges forrás lehetőségének biztosítása a 2014-2020 közötti fejlesztési időszakban 

megvalósuló fejlesztések fenntartására. 

 

 

Indoklás 

 

Veszprém megye Önkormányzata a megye fejlesztési tervezése során teljes körű tervezésre 

törekedett. Arra, hogy az Országos Fejlesztési- és Területfejlesztési Koncepcióval (az 

Országgyűlés által jóváhagyott NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 fejlesztési tervvel) 

összehangoltan készült megyei területfejlesztési dokumentumokban - úgy hosszú-, mint közép 

távra - határozza meg a megye egésze fejlesztésének tervezési alapjait. 

 

E célkitűzés figyelembevételével már a hosszú távra szóló megyei területfejlesztési koncepció 

is kiterjedt:  

- a megye társadalmi, gazdasági és környezeti alrendszereire, beleértve a vidéki térségekkel 

kapcsolatos témaköröket; 

- a megye fejlődése szempontjából fontos témákra, ágazatokra; 

- a megyei szinten és a központi szinten kezelhető témákra és ágazatokra; 

- az önkormányzat és a közszféra tevékenységeivel befolyásolható témákra és ágazatokra, 

de emellett számba vette a gazdasági szereplők, a vállalkozások, a civil szervezetek, 

egyházak és egyéb társadalmi szerveztek felelősségi körébe tartozó feladatokat. 

 

Veszprém megye - közgyűlés által is elfogadott - területfejlesztési koncepciója meghatározta 

megye hosszú távú fejlesztéspolitikájának - a megye és térségei területi fejlesztésének - fő 

irányait, stratégiai céljait és az ezek elérését segítő legfontosabb eszközöket: 

- a gazdaság szerkezeti megújulásának elősegítésére az egyes ipari és mezőgazdasági 

jellegű térségekben,  

- az innováció feltételeinek javítására a megye megfelelő termelési és szellemi háttérrel 

rendelkező központjaiban; 

- a befektetők számára vonzó vállalkozói környezet kialakítására, 

- a megélhetés feltételeit biztosító foglalkoztatás bővítésére, a munkanélküliség mérséklése 

érdekében; 

- a térszerkezet fejlesztésére és a mobilitás feltételeinek javítására 

- a „jól lét” feltételeinek fokozatos biztosítására az itt élők és ide látogatók számára, 

- a lakosság egészségi állapotának javítására, 

- a hátrányos térségek felzárkóztatásának és fejlődésének elősegítésére; 
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- a környezeti feltételek javítására, 

- illetve a Balaton üdülőkörzet, mint a kiemelt térség sajátos fejlődésének elősegítésére. 

 

A koncepcionális célkitűzéseket elfogadását követően a 2014-2020 közötti időszakra 

kidolgozott stratégiai fejlesztési program is teljes körűen határozta meg a megye egésze és 

térségei (járásai) fejlesztési prioritásait.  

 

A stratégiai programot követő operatív program az országos tervezés - és a párhuzamosan 

készülő ágazati operatív programok tartalmának figyelembevételével - jelentős szűkítéseket 

tartalmaz egyrészt a 2014-2020 közötti időszakban a kormány által elfogadott operatív 

programok szerint támogatható tevékenységek (fejlesztések) másrészt a fejlesztésekhez 

felhasználható források tekintetében. 

 

Veszprém megye Önkormányzata ezért kinyilvánítja, hogy a megye harmonikus fejlesztése 

érdekében valamennyi, a stratégiai programban rögzített célkitűzés megvalósításához 

szükségesnek tart forrásokat biztosítani már a 2014-2020 közötti időszakban. Ezért Veszprém 

megye Önkormányzata szükségesnek tartja a 2014-ben formálódó országos operatív 

programok tartalmának és forráselosztásának rendszeres - minimum kétévenkénti - értékelésen 

alapuló felülvizsgálatát és a megváltozó helyzet szerinti módosítását, a megyei fejlesztési 

igények figyelembevételével, a hazai források bővülése esetén mindazoknak a fejlesztési 

forrásoknak a biztosításával, amelyekre a 2014-es tervek nem biztosítanak lehetőséget. 
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2. sz. melléklet - A járások stratégiai céljai és beavatkozási területek 
 

Ajkai Járás 

 

Ajkai Járás települései: Ajka, Csehbánya, Farkasgyepű, Halimba, Kislőd, Magyarpolány, Nyirád, 

Öcs, Szőc, Úrkút, Városlőd. 

 

AJKAI JÁRÁS FEJLESZTÉSÉNEK CÉLKITŰZÉSEI A MEGYEI STRATÉGIAI PROGRAM 

FIGYELEMBEVÉTELÉVEL 

 

A járás fejlesztésének célja a foglalkoztatási helyzet javítása, elsősorban a térség meglévő ipari 

tradícióira építve, kiegészítő jelleggel a térség turisztikai vonzerejének növelésével. A települési 

környezet megújítása a felhagyott iparterületek újrahasznosításával, városrész rehabilitációval. 

Cél, hogy magasabb jövedelmi szintet biztosító cégek és az általuk foglalkoztatott szakmunkások 

és mérnökök telepedjenek meg a városban. 

 

A járás fő fejlesztési célkitűzése elérését az alábbi - a megyei stratégiai programmal is összhangban 

lévő - stratégiai célok segítik. A járás stratégiai céljai indikatív forrásfinanszírozása az ágazati operatív 

programok és a TOP források terhére történik. 

 

A térségi és a helyi gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás bővítése Ajkán illetve a vidéki 

térségekben 

Beavatkozási területek: 

- Ipari Parkok fejlesztése, Inkubátorház, vállalkozások flexibilitását elősegítő, kiszolgáló bérbe 

adható műhely és raktárkapacitással bővített Innovációs és Szolgáltató Központ létrehozása és 

tanácsadási szolgáltatások fejlesztése, ipari területek fejlesztése a szerkezetváltás folytatása, illetve 

az újraiparosítás támogatása érdekében. Vállalkozások online megjelenésének támogatása, 

piacfejlesztés ösztönzése 

- Helyi termékek gyártásának és piacteremtésének ösztönzése - az ajkai üvegipar, a kézműipar 

fejlesztése  

- Látogatóközpont kialakítása az üveggyárhoz kapcsolódóan 

- Autóipari beszállítói hálózat erősítése a már kialakult klaszterekre alapozva, innováció és a 

hozzáadott érték növelése az ágazatban, együttműködés erősítése a szektor szereplői között 

- Termelői piacok, termelői polcok elterjesztése és a vállalkozások online megjelenésének 

támogatása, piacfejlesztés ösztönzése 

- Magasabb hozzáadott értékű vállalkozások betelepítése  

- Autóipari klaszter továbbfejlesztése a Győri Egyetem, az Ajkai Önkormányzat és az autógyárak 

együttműködésével. Foglalkoztatási paktum létrehozása a duális képzés érdekében. Duális képzési 

központ létrehozása. 

- Ösztöndíj program fiatal mérnökök munkába állásához és letelepedésük biztosításához. 

- A helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi alternatív foglalkoztatás bővítést célzó 

programok támogatásával  

- Energiatakarékos közintézményi-közszolgáltatási hálózat kialakítása 

- Önfenntartó gazdaságok segítése a vidékfejlesztés eszközrendszerével 

- Barnamezős területek átalakítása és vállalkozások számára alkalmassá tétele a Szénosztályozó 

területén, padragi felhagyott bányaterületeken termelésbe, városi szolgáltatásba való bevonása, a 

Szénosztályozó környezetének rendezése. 
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A sajátos területi - természeti erőforrás, agroökológiai és turisztikai - potenciálok kiaknázása, 

fenntartható erőforrás gazdálkodás 

Beavatkozási területek: 

- A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás, a megkutatott ásványkincs (barnaszén, 

bauxit és mangán) többirányú hasznosításának elősegítése 

- Energiahatékonyság támogatása, Ajka energiafüggősége csökkentése, az ajkai erőművek mellett 

alternatív lehetőségek támogatása elsősorban a települések kommunális energia ellátására, az ajkai 

erőmű korszerűsítése 

- Karsztvíz készletek védelme és mind nagyobb térségben való kihasználása az egészséges ivóvíz 

biztosításában 

- A felszíni vízrendezés támogatása Torna patak medrének revitalizációja 

- Közvilágítási hálózatok korszerűsítése 

- A városi és a városkörnyéki települések turisztikai potenciáljának hasznosítása a kialakított térségi 

tematikus utak fejlesztése és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások bővítése, szálláshelyek kialakítása 

- Parkerdő turisztikai célú hasznosításának elősegítése 

- A terület agroökopotenciáljának hasznosítása 

- A térségbe látogató üzleti partnerek, top-vezetők fogadására alkalmas magas színvonalú szálloda 

létesítéséhez szükséges feltételek biztosítása 

- A korábbi ipari tevékenységek során létrejött lerakók és tárolók környezeti rehabilitációja és új 

iparág telepítése azok feldolgozására. 

 

A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a helyi és térségi közlekedési infrastruktúra 

fejlesztése 

- Térségi mobilitás biztosítása 

- M8 út fejlesztése Devecserig, illetve a megyehatárig 

- Ajkai elkerülő út, ipari bekötő út kiépítése Ipari üzemek részére és az teherforgalom városon 

kívülre szorítása érdekében, a jobb megközelítés biztosítása 

- Környezetbarát közlekedési eszközök használata, a kerékpárút hálózat fejlesztése, a kerékpárutak 

hálózattá szervezése, a földúthálózat fejlesztése a településközi kerékpározási lehetőségek bővítése 

érdekében, kiszolgáló infrastruktúra építése 

- Intelligens közlekedési rendszerek támogatása, tömegközlekedési hálózatok és azok 

elérhetőségének, szolgáltatási színvonalának fejlesztése 

- Forgalombiztonság növelése 

- Új gyűjtő utak kialakítása, új híd kiépítése a Torna patak felett 

 

A lakosság életminőségének javítása, a helyi közösségek fejlesztése 

Beavatkozási területek: 

- Ajka ellátó szerepének növelése a környező települések tekintetében 

- A lakosság egészségének megőrzése, egészségi állapotának javítása 

- Az oktatás, a képzés és a továbbképzés fejlesztése minden szinten 

- A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, családi napközik 

stb.), valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének 

fejlesztése 

- A leromló városrészek hanyatlásának megállítása, rehabilitációja 

- A korábbi ipari tevékenységek során létrejött lerakók és tárolók környezeti rehabilitációja 

- Panelos lakóterületek energetikai korszerűsítése, környezetük rendezése 

- Közösségi önszerveződés erősítése 
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Balatonalmádi Járás 

 

Balatonalmádi Járás települései: Balatonalmádi, Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese, 

Csajág, Felsőörs, Királyszentistván, Küngös, Litér, Papkeszi  

 

BALATONALMÁDI JÁRÁS FEJLESZTÉSÉNEK CÉLKITŰZÉSEI A MEGYEI 

STRATÉGIAI PROGRAM FIGYELEMBEVÉTELÉVEL 

 

A járás fejlesztésének célja alapvetően a Balatoni idegenforgalom tradícióinak ápolása és a 

turizmuságazat kiemelt kezelése. A turizmusból származó bevételek növelése és a szezonális 

hatások mérséklése érdekében kiemelt cél az idegenforgalmi szezon meghosszabbítása minden 

lehetséges eszközzel. 

 

A járás fő fejlesztési célkitűzése elérését az alábbi - a megyei stratégiai programmal is összhangban 

lévő - stratégiai célok segítik. A járás stratégiai céljai indikatív forrásfinanszírozása az ágazati operatív 

programok és a TOP források terhére történik. 

 

A térségi és a helyi gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás bővítése a térség városaiban illetve a 

vidéki térségekben 

Beavatkozási területek: 

- Együttműködésekre épülő, különféle turisztikai vonzerőket és szolgáltatásokat érintő, 

összehangolt turisztikai fejlesztések támogatása  

- A Balaton keleti kapuja funkcióhoz kapcsolódó fejlesztések, beavatkozások támogatása 

- Tematikus utak kialakításának támogatása - kapcsolódás a borút hálózathoz és a megyét érintő 

„egyházi” úthoz 

- A környezetet nem terhelő ipar, elsősorban feldolgozó ipari ágazatok térségbe vonzása (a 

Balatonfűzfő Ipari Park fejlesztése, ipari területek revitalizációja a szerkezetváltás folytatása 

érdekében).  

- Helyi termékek gyártásának és piacteremtésének ösztönzése a vállalkozások online 

megjelenésének támogatása, piacfejlesztés ösztönzése 

- A helyi foglalkoztatási szint javítása helyi alternatív foglalkoztatás bővítést célzó beavatkozások 

támogatásával. 

- Környezetipar fejlesztése, iszapkomposztáló létesítése Balatonfűzfőn. 

- A háttértelepülések gazdaságában a helyi gazdálkodás súlyának növelése, a mezőgazdasági 

termékek helyben történő feldolgozásának támogatása. 

- Önfenntartó gazdaságok segítése a vidékfejlesztés eszközrendszerével 

 

A sajátos területi - természeti erőforrás, agroökológiai és turisztikai - potenciálok kiaknázása, 

fenntartható erőforrás gazdálkodás 

Beavatkozási területek: 

- A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás 

- A városkörnyéki települések turisztikai potenciáljának hasznosítása 

- A terület agroökológiai potenciáljának hasznosítása 

- Az energiahatékony fejlesztések támogatása, az energiafüggőség csökkentése, alternatív 

lehetőségek támogatása elsősorban a települések kommunális energia ellátására 

- Az önkormányzati intézmények (polgármesteri hivatal, óvoda, iskola, művelődési ház) energetikai 

korszerűsítése 

- A vízrendezést szolgáló beavatkozások támogatása (a vízparton, valamint a domboldalakra felfutó 

üdülőterületek vonatkozásában) 
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A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a helyi és térségi közlekedési infrastruktúra 

fejlesztése 

Beavatkozási területek: 

- Térségi mobilitás biztosítása 

- A Balatoni körvasúthoz hiányzó szakasz pótlása (Balatonakarattya-Balatonvilágos) 

- Balatonvilágos - Hajmáskér vasúti kapcsolat kiépítésével a térség bekapcsolása a 160km/h 

sebességű vasúti hálózatba 

- A 8. sz. főút (M8) - Veszprém - M7 kapcsolat kiépítése 

- A balatonkenesei (Balatonakarattya) magaspart (löszpart) stabilizálása a vasúti közlekedés és a 

környező lakóterületek biztonsága érdekében. 

- Balatonalmádiban a vörös homokkő (és annak konglomerátuma) partfal stabilizálandó az a 71. 

számú főút veszélyeztetésének megszüntetésé érdekében. 

- Környezetbarát közlekedési eszközök használata, a kerékpárút hálózat fejlesztése, a kerékpárutak 

hálózattá szervezése,  

- A vízi közlekedés fejlesztését szolgáló beavatkozások támogatása 

- A közösségi közlekedés fejlesztése különösen a járás keleti részén a járásközpont felé. 

- Intelligens közlekedési rendszerek támogatása 

- Forgalombiztonság növelése 

 

A lakosság életminőségének javítása, a helyi közösségek fejlesztése 

Beavatkozási területek: 

- A városok ellátó szerepének növelése a környező települések tekintetében 

- A lakosság egészségének megőrzése, egészségi állapotának javítása 

- Az oktatás, a képzés és a továbbképzés fejlesztése minden szinten 

- A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, családi napközik 

stb.), valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének 

fejlesztése 

- Idősek otthona létesítése a térségben 

- Az üdülőterületi szolgáltatások bővítése, (az itt élők és itt pihenők életminőségét és elégedettségét 

javító beavatkozások támogatása). 
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Balatonfüredi Járás 

 

Balatonfüredi Járás települései: Alsóörs, Aszófő, Balatonakali, Balatoncsicsó, Balatonfüred, 

Balatonszepezd, Balatonszőlős, Balatonudvari, Csopak, Dörgicse, Lovas, Monoszló, Óbudavár, 

Örvényes, Paloznak, Pécsely, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Tihany, Vászoly, Zánka 

 

BALATONFÜREDI JÁRÁS FEJLESZTÉSÉNEK CÉLKITŰZÉSEI A MEGYEI 

STRATÉGIAI PROGRAM FIGYELEMBEVÉTELÉVEL 

 

A járás fejlesztésének célja a Balatonban rejlő idegenforgalmi lehetőségek hatékonyabb 

kihasználása, Balatonfüred komplex turisztikai kínálat fejlesztése, a szezonális hatások 

mérséklése, munkahelyteremtés az idegenforgalmi ágazatra alapozottan.  

 

A járás fő fejlesztési célkitűzése elérését az alábbi - a megyei stratégiai programmal is összhangban 

lévő - stratégiai célok segítik. A járás stratégiai céljai indikatív forrásfinanszírozása az ágazati operatív 

programok és a TOP források terhére történik. 

 

A térségi és a helyi gazdaság fejlesztése, foglalkoztatás bővítése Balatonfüreden illetve a vidéki 

térségekben 

Beavatkozási területek: 

- Együttműködésekre épülő, különféle turisztikai vonzerőket és szolgáltatásokat érintő, 

összehangolt turisztikai fejlesztések támogatása, a rendszerszemlélet érvényesítése a térség 

turisztikai fejlesztéseiben 

- Versenyképes jövedelmet nyújtó és egész éves foglalkoztatást nyújtó vállalkozások 

letelepedésének támogatása, a működő vállalkozások bővítése 

- Magas hozzáadott értéket előállító gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások támogatása 

- A szőlőtelepítés elősegítése, a borászatok fejlődésének támogatása 

- Tematikus utak kialakításának támogatása - kapcsolódás a borút hálózathoz és a megyét érintő 

„egyházi” úthoz 

- Helyi termékek gyártásának és piacteremtésének ösztönzése a vállalkozások online 

megjelenésének támogatása, piacfejlesztés ösztönzése 

- A helyi foglalkoztatási szint javítása helyi alternatív foglalkoztatás bővítést célzó beavatkozások 

támogatásával  

- Az idős-ellátás, a silver gazdaság (emelt és középkategóriás szintje) kiépítéséhez kapcsolódó 

fejlesztések és beavatkozások támogatása a munkahelyek bővítése érdekében 

- A háttértelepülések gazdaságában a helyi gazdálkodás súlyának növelése, a mezőgazdasági 

termékek helyben történő feldolgozásának támogatása. 

- Önfenntartó gazdaságok segítése a vidékfejlesztés eszközrendszerével 

 

A sajátos területi - természeti erőforrás, agroökológiai és turisztikai - potenciálok kiaknázása, 

fenntartható erőforrás gazdálkodás 

Beavatkozási területek: 

- A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás 

- Az energiahatékonysági beavatkozások támogatása, az energiafüggőség csökkentése, alternatív 

lehetőségek támogatása elsősorban a települések kommunális energia ellátására 

- A városkörnyéki települések turisztikai potenciáljának hasznosítása 

- A területagroökológiai potenciáljának hasznosítása 

- a szőlőtermelés és a borászat támogatása 
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A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a helyi és térségi közlekedési infrastruktúra 

fejlesztése 

Beavatkozási területek: 

- Térségi mobilitás biztosítása 

- A térség és a város elérhetőségét, a központi szerep erősítését, a foglalkoztatás bővítését valamint 

a munkahelyek és a szolgáltatások elérhetőségét segítő közlekedési hálózat fejlesztés 

- Környezetbarát közlekedési eszközök használata, a kerékpárút hálózat fejlesztése, a kerékpárutak 

hálózattá szervezése,  

- A közösségi közlekedés fejlesztése, a vasúti közlekedés szolgáltatási színvonalának emelése 

- A vízi közlekedés fejlesztését szolgáló beavatkozások támogatása 

- Intelligens közlekedés közlekedési rendszerek támogatása 

- Forgalombiztonság növelése 

 

A lakosság életminőségének javítása, a helyi közösségek fejlesztése 

Beavatkozási területek: 

- A térségi és városi vonzerő fenntartása és bővítése érdekében a funkcióbővítő és a közterületek 

minőségét fejlesztő beavatkozások támogatása 

- Balatonfüred központi és várostérségi szerepkörének erősítése, intézmények vonzása, idetelepítés 

feltételei biztosításának támogatása, 

- A városkörnyéki települések fejlesztésének támogatása 

- A lakosság egészségének megőrzése, egészségi állapotának javítása 

- A gyógy és egészségturizmushoz kapcsolódó fejlesztések és beavatkozások támogatása 

- Az oktatás, a képzés és a továbbképzés fejlesztése minden szinten 

- A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, családi napközik 

stb.), valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének 

fejlesztése 

- Az üdülőterületi szolgáltatások bővítése, (az itt élők és itt pihenők életminőségét és elégedettségét 

javító beavatkozások támogatása). 
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Devecseri Járás 

 

Devecseri Járás települései: Devecser (járásközpont), Adorjánháza, Apácatorna, Borszörcsök, 

Csögle, Dabrony, Doba, Egeralja, Iszkáz, Kamond, Karakószörcsök, Kerta, Kisberzseny, Kiscsősz, 

Kispirit, Kisszőlős, Kolontár, Nagyalásony, Nagypirit, Noszlop, Oroszi, Pusztamiske, Somlójenő, 

Somlószőlős, Somlóvásárhely, Somlóvecse, Tüskevár, Vid 

 

DEVECSERI JÁRÁS FEJLESZTÉSÉNEK CÉLKITŰZÉSEI A MEGYEI STRATÉGIAI 

PROGRAM FIGYELEMBEVÉTELÉVEL 

 

A járás fejlesztésének céljai: egyrészt a munkahelyteremtést elősegítő és a térség specifikumaira 

építő gazdaságfejlesztés, másrészt az életminőség javításával összefüggő térségfejlesztés. 

 

A járás fő fejlesztési célkitűzése elérését az alábbi - a megyei stratégiai programmal is összhangban 

lévő - stratégiai célok segítik. A járás stratégiai céljai indikatív forrásfinanszírozása az ágazati operatív 

programok és a megyei TOP források terhére történik. 

 

A térségi és a helyi gazdaság fejlesztése, foglalkoztatás bővítése Devecseren illetve a járási 

településeken 

Beavatkozási területek: 

- Ipari Park fejlesztése, Inkubátorház, Innovációs és Szolgáltató Központ létrehozása és tanácsadási 

szolgáltatások fejlesztése, ipari területek fejlesztése a szerkezetváltás folytatása érdekében 

Devecseren. Vállalkozások online megjelenésének támogatása, piacfejlesztés ösztönzése 

- Együttműködésekre épülő, különféle turisztikai vonzerőket és szolgáltatásokat érintő, 

összehangolt hagyományos turisztikai fejlesztések támogatása Somló térségében, a 

rendszerszemlélet érvényesítése a térség turisztikai fejlesztéseiben 

- Tematikus utak kialakításának támogatása - Borút hálózat létrehozása (Somló-hegy 

bekapcsolásával) 

- Kapcsolódás támogatása a vallási turizmus, a zarándokutak hálózatához, a különböző vallások 

egyházi programjainak rendszerbe szervezésének támogatása 

- Az aprófalvak megőrzött hagyományaira alapozó kulturális turizmus fejlesztésének támogatása 

- Helyi termékek gyártásának és piacteremtésének ösztönzése - kézműipar, termelői piacok, 

termelői polcok elterjesztése és a vállalkozások online megjelenésének támogatása, piacfejlesztés 

ösztönzése 

- A helyi foglalkoztatási szint javítása a helyi alternatív foglalkoztatást bővítést célzó programok 

támogatásával 

- Magas kézimunka igényű tevékenységet folytató vállalkozások támogatása 

- Önfenntartó gazdaságok segítése a vidékfejlesztés eszközrendszerével 

- Mintaprogram megvalósítása az alternatív energia előállítás foglalkoztatást bővítő hatásának 

kihasználására (biomassza) 

 

A sajátos területi - természeti erőforrás, agroökológiai és turisztikai - potenciálok kiaknázása, 

fenntartható erőforrás gazdálkodás 

Beavatkozási területek: 

- A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás 

- A vízrendezés támogatása 

- A városkörnyéki települések turisztikai potenciáljának hasznosítása, a turisztikai kínálat 

bővítésének, a szolgáltatási színvonal emelése 

- A Jézus-ösvény bibliai zarándokút Devecser, Kolontár, Borszörcsök környékén a Somló-hegyen át 
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- A terület agroökológiai potenciáljának hasznosítása, a szőlőtermesztés és a borászat fejlesztése 

Somló térségében 

- Az energiahatékonyságot szolgáló beavatkozások támogatása, Devecser energiafüggősége 

csökkentése, alternatív lehetőségek támogatása  

- A korábbi ipari tevékenységek során létrejött lerakók és tárolók környezeti rehabilitációja 

 

A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a helyi és térségi közlekedési infrastruktúra 

fejlesztése 

Beavatkozási területek: 

- Térségi mobilitás biztosítása 

- Környezetbarát közlekedési eszközök használata, a kerékpárút hálózat fejlesztése, a kerékpárutak 

hálózattá szervezése,  

- Intelligens közlekedési rendszerek támogatása 

- Forgalombiztonság növelése 

- A somlói úthálózat fejlesztése 

- A 83-as főút Győr-Pápa közötti szakaszának Devecserig történő meghosszabbítása 

- A pápai repülőtér és Devecser közötti közúti feltételek javítása 

- Devecser-Tapolca közötti út fejlesztése 

- A Devecser-Tapolca út Zalahalápi elkerülő útjának megépítése 

- Devecseri elkerülő út nyomvonalának felülvizsgálata és megépítése 

 

A lakosság életminőségének javítása, a helyi közösségek fejlesztése 

Beavatkozási területek: 

- Devecser ellátó szerepének növelése a környező települések tekintetében 

- A járásközpont valamint a városkörnyéki települések fejlesztésének támogatása 

- A lakosság egészségének megőrzése, egészségi állapotának javítása 

- Az oktatás, a képzés és a továbbképzés fejlesztése 

- A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, családi napközik 

stb.), valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének 

fejlesztése 
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Pápai Járás 

 

Pápai Járás települései: Pápa (járásközpont), Adásztevel, Bakonyjákó, Bakonykoppány, 

Bakonypölöske, Bakonyság, Bakonyszentiván, Bakonyszücs, Bakonytamási, Béb, Békás, Csót, Dáka, 

Döbrönte, Egyházaskesző, Ganna, Gecse, Gic, Homokbödöge, Kemeneshőgyész, Kemenesszentpéter, 

Kup, Külsővat, Lovászpatona, Magyargencs, Malomsok, Marcalgergelyi, Marcaltő, Mezőlak, 

Mihályháza, Nagyacsád, Nagydém, Nagygyimót, Nagytevel, Nemesgörzsöny, Nemesszalók, 

Németbánya, Nóráp, Nyárád, Pápadereske, Pápakovácsi, Pápasalamon, Pápateszér, Takácsi, Ugod, 

Vanyola, Vaszar, Várkesző, Vinár 

 

PÁPAI JÁRÁS FEJLESZTÉSÉNEK CÉLKITŰZÉSEI A MEGYEI STRATÉGIAI PROGRAM 

FIGYELEMBEVÉTELÉVEL 

 

A járás fejlesztésének célja kettős: egyrészt a népességvesztés mérséklése illetve megállítása, 

másrészt, de ezzel összefüggésben a munkahelyteremtést elősegítő és a térség specifikumaira 

építő gazdaságfejlesztés. 

 

A járás fő fejlesztési célkitűzése elérését az alábbi - a megyei stratégiai programmal is összhangban 

lévő - stratégiai célok segítik. A járás stratégiai céljai indikatív forrásfinanszírozása az ágazati operatív 

programok és a megyei TOP források terhére történik. 

 

A térségi és a helyi gazdaság fejlesztése, foglalkoztatás bővítése Pápán illetve a várostérség 

településein 

- Együttműködésekre épülő, különféle turisztikai vonzerőket és szolgáltatásokat érintő, 

összehangolt turisztikai fejlesztések támogatása, a rendszerszemlélet érvényesítése Pápa és a 

térség turisztikai fejlesztéseiben. Ehhez kapcsolódóan olyan komplex turisztikai attrakció-

fejlesztés, amely részben a járásközpontra fókuszál, részben pedig bekapcsolja a térség településeit 

a városi turisztika vérkeringésébe a többnapos programkínálat folyamatos bővítésével.  

- A kerékpáros turizmus feltételeinek megteremtése, a meglévő nemzetközi és országos 

kerékpárhálózatokhoz való csatlakozás térségi szintű fejlesztése. 

- A turisztikai-attrakciófejlesztéshez kapcsolódó szálláshely létesítés támogatása, preferálása, a 

jelenlegi kapacitás- és szolgáltatáshiány kiküszöbölésére 

- Ipari Park fejlesztése, Inkubátorház, Innovációs és Szolgáltató Központ létrehozása és tanácsadási 

szolgáltatások fejlesztése, a kapcsolódó infrastruktúra kiépítése 

- A vállalkozások letelepedésének, a meglévő vállalkozások bővülésének valamint az ipari területek 

fejlesztésének támogatása elsősorban a prioritással bíró stratégiai ágazatokban  

o az az autóiparhoz kapcsolódó (és beszállító) járműalkatrész előállító vállalkozások 

körében 

o a húsipari vertikum fejlesztését jelentő vállalkozások körében, 

o a tejipari vertikum bővítését jelentő vállalkozások körében, 

o a textilipar megújítását jelentő vállalkozások körében, 

o valamint a környezetipar erősödését elősegítő vállalkozások körében. 

- A Pápai Hús Rt. hűtőházának megépítésével a logisztikai fejlesztések támogatása 

- A vállalkozások online megjelenésének támogatása, piacfejlesztés ösztönzése 

- Helyi termékek gyártásának és piacteremtésének ösztönzése - kézműipar, Termelői piacok, 

termelői polcok elterjesztése és a vállalkozások online megjelenésének támogatása, piacfejlesztés 

ösztönzése 

- A helyi foglalkoztatási szint javítása a helyi alternatív foglalkoztatás bővítést célzó programok 

támogatásával  
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- Önfenntartó gazdaságok segítése a vidékfejlesztés eszközrendszerével 

 

A sajátos területi - természeti erőforrás, agroökológiai és turisztikai - potenciálok kiaknázása, 

fenntartható erőforrás gazdálkodás 

Beavatkozási területek: 

- Pápa és a városkörnyéki települések turisztikai potenciáljának erősítése, a szolgáltatási színvonal 

javítását segítő beavatkozások támogatása 

- Az energiahatékonyságot szolgáló beavatkozások támogatása, Pápa energiafüggőségének 

csökkentése, alternatív lehetőségek támogatása elsősorban a települések kommunális energia 

ellátására 

- A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás, az agroökopotenciál kihasználása a 

mezőgazdasági vertikum fejlesztése, a kapcsolódó vállalkozások támogatása  

 

A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a helyi és térségi közlekedési infrastruktúra 

fejlesztése 

Beavatkozási területek: 

- A térségi szerep erősítését, a foglalkoztatás bővítését és a munkahelyek és a szolgáltatások 

elérhetőségét segítő közlekedési hálózat fejlesztés 

- Környezetbarát közlekedési eszközök használata, a kerékpárút hálózat fejlesztése, a kerékpárutak 

hálózattá szervezése 

- Intelligens közlekedési rendszerek támogatása 

- Forgalombiztonság növelése 

- A térségi mobilitás biztosítása 

- Az akadálymentes közlekedés biztosítása 

- Az intermodalitás megteremtésének támogatása P+R parkolók, buszöblök, kerékpártárolók, 

buszmegállók, a város észak-déli pontját valamint a térségi településeket a járásszékhellyel 

összekötő kerékpárút-hálózat létrehozásával  

- Kisméretű, környezetbarát helyi tömegközlekedést támogató autóbuszok beszerzése 

- A kerékpárút-hálózat Ajka-Pápa közötti szakaszának megépítése, a térség településeinek 

kerékpáros bekapcsolása a járásközpontba valamint a pápai reptérre vezető hivatásforgalmi 

kerékpárút létrehozása 

- A 83-as főút Győr-Pápa közötti szakaszának felújítása 

- Győr-Celldömölk vasútvonal villamosítása 

- Pápa város keleti elkerülőjének megépítése 

 

A lakosság életminőségének javítása, a helyi közösségek fejlesztése 

Beavatkozási területek: 

- A városi környezet fejlesztése a népességmegtartó és népességvonzó képesség erősítésére Pápán 

- Pápa ellátó szerepének növelése a környező települések tekintetében,  

- A minőségi integrátori szerepkör erősítése 

- A városkörnyéki települések fejlesztésének támogatása 

- A lakosság egészségének megőrzése, egészségi állapotának javítása 

- Az oktatás, a képzés és a továbbképzés fejlesztése minden szinten, kiemelten a térségben 

hagyományos mezőgazdasági ipar, vidékfejlesztés fellendítését célzó képzések biztosítása a térség 

lakossága számára a foglalkoztatottság növelése érdekében 

- Közösségi terek kialakításának támogatása 

- A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, családi napközik 

stb.), valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének 

fejlesztése 
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Sümegi Járás 

 

Sümegi Járás települései: Sümeg, Bazsi, Bodorfa, Csabrendek, Dabronc, Gógánfa, Gyepükaján, 

Hetyefő, Hosztót, Káptalanfa, Megyer, Nemeshany, Rigács, Sümegprága, Szentimrefalva, Ukk, 

Veszprémgalsa, Zalaerdőd, Zalagyömörő, Zalameggyes, Zalaszegvár. 

 

SÜMEGI JÁRÁS FEJLESZTÉSÉNEK CÉLKITŰZÉSEI A MEGYEI STRATÉGIAI 

PROGRAM FIGYELEMBEVÉTELÉVEL 

 

A járás fejlesztésének célja a térség adottságaira építő munkahelyteremtés, a gazdaság erősítése, 

a helyi vállalkozások támogatása, a térség tőkevonzó képességének javítsa. A mezőgazdaságból 

élők gazdálkodási és megélhetési feltételeinek javítása, a turisztikai vonzerőfejlesztés. 

 

A járás fő fejlesztési célkitűzése elérését az alábbi - a megyei stratégiai programmal is összhangban 

lévő - stratégiai célok segítik. A járás stratégiai céljai indikatív forrásfinanszírozása az ágazati operatív 

programok és a megyei TOP források terhére történik. 

 

A térségi és a helyi gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás bővítése Sümegen illetve a vidéki 

térségekben 

Beavatkozási területek: 

- Sümeg térségközpont szerepének erősítése Tapolcával való együttműködésben és 

funkciómegosztásban, 

- Együttműködésekre épülő, különféle turisztikai vonzerőket és szolgáltatásokat érintő, 

összehangolt turisztikai fejlesztések támogatása, a rendszerszemlélet érvényesítése a térség 

turisztikai fejlesztéseiben 

- Versenyképes jövedelmet nyújtó vállalkozások letelepedésének támogatása, a működő 

vállalkozások bővítése 

- A gazdasági terület bővítése Sümegen, az új vállalkozások letelepítése érdekében 

A környezetipar fejlődését szolgáló (hulladékok feldolgozására, illetve az, építési törmelékek 

feldolgozására szakosodott) vállalkozások, valamint az ökoparkok támogatása, a mező és az 

erdőgazdaságban megtermelt biomassza hasznosításának támogatása 

- Magas hozzáadott értéket előállító gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások támogatása 

- Az ökológiai gazdálkodás feltételeinek megteremtése, ökogazdaság létesítése 

- Tematikus utak kialakításának támogatása 

- A vallási turizmushoz, a lovas és a vadász turizmushoz kapcsolódó vállalkozások támogatása, a 

turisztikai szolgáltatások színvonalának emelése 

- Helyi termékek előállításának és piacteremtésének ösztönzése a vállalkozások online 

megjelenésének támogatása, piacfejlesztés ösztönzése 

- A helyi foglalkoztatási szint javítása helyi alternatív foglalkoztatás bővítést célzó beavatkozások 

támogatásával  

- A háttértelepülések gazdaságában a helyi gazdálkodás súlyának növelése, a mezőgazdasági 

termékek helyben történő feldolgozásának támogatása. 

- Önfenntartó gazdaságok segítése a vidékfejlesztés eszközrendszerével 

 

A sajátos területi - természeti erőforrás, agroökológiai és turisztikai - potenciálok kiaknázása, 

fenntartható erőforrás gazdálkodás 

Beavatkozási területek: 

- A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás 

- A karsztvízzel és a termálvízzel való fenntartható gazdálkodás támogatása, az ivóvíz palackozás 

fejlesztése 
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- A városkörnyéki települések turisztikai potenciáljának hasznosítása 

- Az energiahatékonyságoz szolgáló beavatkozások támogatása, az energiafüggőség csökkentése, 

alternatív lehetőségek támogatása elsősorban a települések kommunális energia ellátására 

- A terület agroökológiai potenciáljának hasznosítása, az erdőtelepítés támogatása 

 

A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a helyi és térségi közlekedési infrastruktúra 

fejlesztése 

Beavatkozási területek: 

- Térségi mobilitás biztosítása 

- A térség és a város elérhetőségét, a központi szerep erősítését, a foglalkoztatás bővítését valamint 

a munkahelyek és a szolgáltatások elérhetőségét segítő közlekedési hálózat fejlesztés 

- Környezetbarát közlekedési eszközök használata, a kerékpárút hálózat fejlesztése, a kerékpárutak 

hálózattá szervezése,  

- Intelligens közlekedési rendszerek támogatása 

- Forgalombiztonság növelése 

 

A lakosság életminőségének javítása, a helyi közösségek fejlesztése 

Beavatkozási területek: 

- A térségi és városi vonzerő fenntartása és bővítése érdekében a funkcióbővítő és a közterületek 

minőségét fejlesztő beavatkozások támogatása a püspöki palota, valamint a templomok térségében 

- A városkörnyéki települések fejlesztésének támogatása 

- A lakosság egészségének megőrzése, egészségi állapotának javítása 

- A gyógy és egészségturizmushoz kapcsolódó fejlesztések és beavatkozások támogatása 

- Az oktatás, a képzés és a továbbképzés fejlesztése minden szinten 

- A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, családi napközik 

stb.), valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének 

fejlesztése. 
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Tapolcai Járás 

 

Tapolcai Járás települései: Tapolca (járásközpont), Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, 

Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatonhenye, Balatonrendes, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, 

Kapolcs, Káptalantóti, Kékkút, Kisapáti, Köveskál, Kővágóörs, Lesencefalu, Lesenceistvánd, 

Lesencetomaj, Mindszentkálla, Monostorapáti, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, 

Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Taliándörögd, Uzsa, Vigántpetend, Zalahaláp 

 

TAPOLCAI JÁRÁS FEJLESZTÉSÉNEK CÉLKITŰZÉSEI A MEGYEI STRATÉGIAI 

PROGRAM FIGYELEMBEVÉTELÉVEL 

 

A járás fejlesztésének célja kettős: egyrészt a népességvesztés mérséklése illetve megállítása, 

másrészt, de ezzel összefüggésben a munkahelyteremtést elősegítő és a térség specifikumaira 

építő gazdaságfejlesztés. 

 

A járás fő fejlesztési célkitűzése elérését az alábbi - a megyei stratégiai programmal is összhangban 

lévő - stratégiai célok segítik. A járás stratégiai céljai indikatív forrásfinanszírozása az ágazati operatív 

programok és a megyei TOP források terhére történik. 

 

A térségi és a helyi gazdaság fejlesztése, foglalkoztatás bővítése Tapolcán illetve a térségi 

településeken 

- A meglévő, belterületen fekvő barnamezős ipari- gazdasági területek fejlesztése és bővítése (a 

foglalkoztatottságot javító, magasabb hozzáadott értéket eredményező) vállalkozások letelepítése 

érdekében 

- Versenyképes jövedelmet nyújtó vállalkozások letelepedésének támogatása, a működő 

vállalkozások bővítése 

- Együttműködésekre épülő, különféle turisztikai vonzerőket és szolgáltatásokat érintő, 

összehangolt turisztikai fejlesztések támogatása, a rendszerszemlélet érvényesítése a térség 

turisztikai fejlesztéseiben 

- Magas hozzáadott értéket előállító gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások támogatása 

- Tematikus utak kialakításának támogatása, pl. borutak, egyházi utak és a szükséges infrastruktúra 

megteremtése 

- A gyógy-barlang adta lehetőségek kihasználása a gyógyászatban és a rehabilitációban  

- A vallási turizmushoz, a lovas és a vadász turizmushoz kapcsolódó vállalkozások támogatása, a 

turisztikai szolgáltatások színvonalának emelése 

- Helyi termékek előállításának és piacteremtésének ösztönzése a vállalkozások online 

megjelenésének támogatása, piacfejlesztés ösztönzése 

- A helyi foglalkoztatási szint javítása helyi alternatív foglalkoztatás bővítést célzó beavatkozások 

támogatásával  

- A háttértelepülések gazdaságában a helyi gazdálkodás súlyának növelése, a mezőgazdasági 

termékek helyben történő feldolgozásának támogatása. 

- Önfenntartó gazdaságok segítése a vidékfejlesztés eszközrendszerével 

 

 

A sajátos területi - természeti erőforrás, agroökológiai és turisztikai - potenciálok kiaknázása, 

fenntartható erőforrás gazdálkodás 

Beavatkozási területek: 

- A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás 

- Tapolca és a városkörnyéki települések turisztikai potenciáljának hasznosítása 
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- A terület agroökológiai potenciáljának hasznosítása, az erdőtelepítés támogatása, a borászatok 

fejlesztésének támogatása 

- Térségi energiapotenciál kiaknázására épülő komplex fejlesztési programok megvalósítása 

- Megújuló energiával kombinált országos jelentőségű habüveg gyártás infrastruktúrájának 

megteremtése 

- Az energiahatékonyságot segítő beavatkozások támogatása, az energiafüggőség csökkentése, 

alternatív lehetőségek támogatása elsősorban a települések kommunális energia ellátására 

- Alacsony szén-dioxid kibocsátást célzó támogatás valamennyi területtípuson, de különösen a 

városi területeken, pl. megújuló energetikai térségi kutatási programok lebonyolítása 

- Települési környezet javítása, a helyi és térségi jelentőségű természeti és kulturális értékek 

védelme 

- Turisztikai fogadóképesség fejlesztése, vendégváró településkép javítása, megőrzése a helyi 

turisztikai értékekhez kapcsolódóan pl. helyi termékek, gasztronómia 

 

A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a helyi és térségi közlekedési infrastruktúra 

fejlesztése 

Beavatkozási területek: 

- Térségi mobilitás biztosítása 

- A térség és a város elérhetőségét, a központi szerep erősítését, a foglalkoztatás bővítését valamint 

a munkahelyek és a szolgáltatások elérhetőségét segítő közlekedési hálózat fejlesztés 

- A 4-5 számjegyű közutak, önkormányzati utak és az üzleti infrastruktúrához kapcsolódó kerítésen 

kívüli utak fejlesztése 

- Üzleti infrastruktúrához kötődő kerítésen kívüli iparvágány-fejlesztés 

- Kisléptékű közösségi és alternatív közlekedésfejlesztés és közlekedésszervezés 

- Környezetbarát közlekedési eszközök használata, a kerékpárút hálózat és létesítményeinek 

fejlesztése, a kerékpárutak hálózattá szervezése 

- Nem kötöttpályás városi és elővárosi közlekedésfejlesztések, közúti közösségi közlekedési 

járműbeszerzés 

- Intelligens közlekedési rendszerek támogatása 

- Forgalombiztonság növelése 

- Intermodális közlekedés kialakításának támogatása 

- Devecser-Tapolca közötti út fejlesztése 

- Devecser-Tapolca közötti út Zalahalápi elkerülőjének megépítése 

- Zalahaláp-Hegyesd közötti út aszfaltozása 

 

A lakosság életminőségének javítása, a helyi közösségek fejlesztése 

Beavatkozási területek: 

- Tapolca térségközpont szerepének erősítése Sümeggel való együttműködésben és 

funkciómegosztásban, 

- A térségi és városi vonzerő fenntartása és bővítése érdekében a funkcióbővítő és a közterületek 

minőségét fejlesztő beavatkozások támogatása 

- A városkörnyéki települések fejlesztésének támogatása 

- A lakosság egészségének megőrzése, egészségi állapotának javítása 

- A gyógy és egészségturizmushoz kapcsolódó fejlesztések és beavatkozások támogatása 

- Az oktatás, a képzés és a továbbképzés fejlesztése minden szinten 

- A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, családi napközik 

stb.), valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének 

fejlesztése. 

- Komplex térségi pszicho-szociális alapú felkészítő és mentor programok, modell értékű helyi 

kezdeményezések támogatása 

- A tapolcai szennyvíztisztító korszerűsítésének támogatása 



Veszprém Megye Területfejlesztési Programja - Stratégiai Program 

 

87 
2014. szeptember 

- A szociális alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításával a kirekesztődés mérséklése, a 

települési és kistérségi szintű szolgáltatások kialakítása, az időskorúakról, szenvedélybetegekről és 

hajléktalan emberekről gondoskodó szociális nappali ellátások feltételeinek fejlesztése 

- Demográfiai változások illetve a társadalmi esélyegyenlőség miatt indokolt szociális 

szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése 

- A szegénység által sújtott városrészek szegregált területeinek rehabilitációja, a leromlott területek 

komplex megújítása  
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Várpalotai Járás 

 

Várpalotai Járás települései: Várpalota, Berhida, Jásd, Öskü, Ősi, Pétfürdő, Tés, Vilonya  

 

VÁRPALOTAI JÁRÁS FEJLESZTÉSÉNEK CÉLKITŰZÉSEI A MEGYEI STRATÉGIAI 

PROGRAM FIGYELEMBEVÉTELÉVEL 

 

A járás fejlesztésének célja a foglalkoztatási helyzet javítása, az alulhasznosított vagy felhagyott 

ipari területek újrahasznosítása, az elvándorlás megállítása munkahelyteremtéssel és a települési 

területek megújításával, élhetőségük fokozásával. 

 

A járás fő fejlesztési célkitűzése elérését az alábbi - a megyei stratégiai programmal is összhangban 

lévő - stratégiai célok segítik. A járás stratégiai céljai indikatív forrásfinanszírozása az ágazati operatív 

programok és a TOP források terhére történik. 

 

A térségi és a helyi gazdaság fejlesztése, foglalkoztatás bővítése Várpalotán illetve a vidéki 

térségekben 

Beavatkozási területek: 

- Ipari Park fejlesztése, Inkubátorház, Innovációs és Szolgáltató Központ létrehozása és tanácsadási 

szolgáltatások fejlesztése, ipari területek fejlesztése a szerkezetváltás folytatása, illetve az 

újraiparosítás támogatása érdekében.  

- A vegyipar meglévő létesítményeinek hasznosítása, fejlesztése 

- Vállalkozások online megjelenésének támogatása, piacfejlesztés ösztönzése 

- Helyi termékek gyártásának és piacteremtésének ösztönzése a vállalkozások online 

megjelenésének támogatása, piacfejlesztés ösztönzése 

- A helyi foglalkoztatási szint javítása a helyi alternatív foglalkoztatás bővítést célzó programok 

támogatásával  

- Önfenntartó gazdaságok segítése a vidékfejlesztés eszközrendszerével 

 

A sajátos területi - természeti erőforrás, agroökológiai és turisztikai - potenciálok kiaknázása, 

fenntartható erőforrás gazdálkodás 

Beavatkozási területek: 

- A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás,  

- A megkutatott ásványkincs többirányú hasznosításának elősegítése 

- A szélenergia kihasználására szolgáló fejlesztések és beavatkozások támogatása 

- A térség tavainak hasznosítása, környezetük fejlesztése 

- A vízrendezés támogatása 

- A városkörnyéki települések turisztikai potenciáljának hasznosítása 

- A terület agroökológiai potenciáljának hasznosítása 

- Várpalota energiafüggősége csökkentése, az energiahatékonyságot elősegítő fejlesztések 

támogatása, alternatív lehetőségek támogatása elsősorban a települések kommunális energia 

ellátására 

- A korábbi ipari valamint a honvédelmi tevékenységek során sérült tájrészletek környezeti 

rehabilitációja 

 

A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a helyi és térségi közlekedési infrastruktúra 

fejlesztése 

Beavatkozási területek: 

- Térségi mobilitás biztosítása 
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- A város elérhetőségét, a kistérségi központi szerepe erősítését, a foglalkoztatás bővítését valamint 

a munkahelyek és a szolgáltatások elérhetőségét segítő közlekedési hálózat fejlesztés 

- Környezetbarát közlekedési eszközök használata, a kerékpárút hálózat fejlesztése, a kerékpárutak 

hálózattá szervezése, a földúthálózat fejlesztése a településközi kerékpározási lehetőségek bővítése 

érdekében  

- Intelligens közlekedési rendszerek támogatása 

- Forgalombiztonság növelése 

 

A lakosság életminőségének javítása, a helyi közösségek fejlesztése 

Beavatkozási területek: 

- Várpalota ellátó szerepének növelése a környező települések tekintetében 

- A városkörnyéki települések fejlesztésének támogatása 

- A leromló városrészek hanyatlásának megállítása,  

- A lakosság egészségének megőrzése, egészségi állapotának javítása 

- Az oktatás, a képzés és a továbbképzés fejlesztése minden szinten 

- A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, családi napközik 

stb.), valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének 

fejlesztése 
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Veszprémi Járás 

 

Veszprémi Járás települései: Veszprém (megyeszékhely és járásközpont), Barnag, Bánd, Eplény, 

Hajmáskér, Hárskút, Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Sóly, 

Szentgál, Szentkirályszabadja, Tótvázsony, Veszprémfajsz, Vöröstó 

 

VESZPRÉMI JÁRÁS FEJLESZTÉSÉNEK CÉLKITŰZÉSEI A MEGYEI STRATÉGIAI 

PROGRAM FIGYELEMBEVÉTELÉVEL 

 

A járás fejlesztésének célja kettős: egyrészt a népességvesztés mérséklése illetve megállítása, 

másrészt, de ezzel összefüggésben a munkahelyteremtést elősegítő és a térség specifikumaira 

építő gazdaságfejlesztés. 

 

A járás fő fejlesztési célkitűzése elérését az alábbi - a megyei stratégiai programmal is összhangban 

lévő - stratégiai célok segítik. A járás stratégiai céljai indikatív forrásfinanszírozása az ágazati operatív 

programok és a megyei TOP források terhére történik. 

 

A térségi és a helyi gazdaság fejlesztése, foglalkoztatás bővítése Veszprémben illetve a 

várostérség településein 

- A Pannon Egyetem - kutatóintézet - ipar klaszterek, platformok működését, a kapcsolatrendszerek 

erősítését szolgáló beavatkozások és projektek a támogatása 

- Iparterületi fejlesztések, Inkubátorház, Innovációs és Szolgáltató Központ létrehozása és a 

tanácsadási szolgáltatások fejlesztése, a meglévő és új ipari terültek infrastrukturális fejlesztése a 

szerkezetváltás folytatása, a megyeszékhely gazdasági központi funkciója erősítése érdekében 

- Veszprém regionális központi és várostérségi szerepkörének erősítése, a közintézmények 

működési feltételeinek infrastrukturális fejlesztése 

- Veszprém tudásiparának fejlesztése felsőfokú oktatás tudományos központjainak fejlesztése által 

- Az oktatás, a kultúra és az egészségügy, mint a város és térsége gazdasági alapjait meghatározó 

„ágazatok” szolgáltatásainak fejlesztése 

- A környezetipar és az informatikai, infokommunikációs együttműködési hálózatok fejlődését 

biztosító vállalkozások támogatása 

- A környezetipar és az informatikai, infokommunikációs együttműködési hálózatok fejlődését 

biztosító vállalkozások támogatása 

- A herendi porcelángyártás támogatása, a termelési hagyományok ápolása, a piac bővítését 

szolgáló beavatkozások támogatása 

- Vállalkozások online megjelenésének támogatása, piacfejlesztés ösztönzése 

- Együttműködésekre épülő, különféle turisztikai vonzerőket és szolgáltatásokat érintő, 

összehangolt turisztikai fejlesztések támogatása, a rendszerszemlélet érvényesítése Veszprém és a 

térség turisztikai fejlesztéseiben 

- Tematikus utak kialakításának támogatása - kapcsolódás a borút hálózathoz és a megyét „egyházi” 

úthoz 

- Helyi termékek gyártásának és piacteremtésének ösztönzése a vállalkozások online 

megjelenésének támogatása, piacfejlesztés ösztönzése 

- A helyi foglalkoztatási szint javítása helyi alternatív foglalkoztatás bővítést célzó beavatkozások 

támogatásával  

- A háttértelepülések gazdaságában a helyi gazdálkodás súlyának növelése, a mezőgazdasági 

termékek helyben történő feldolgozásának támogatása. 

- A reptéri barnamezős terület ipari-gazdasági infrastruktúrájának fejlesztése 
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A sajátos területi - természeti erőforrás, agroökológiai és turisztikai - potenciálok védelme és 

kiaknázása, fenntartható erőforrás gazdálkodás 

Beavatkozási területek: 

- A természeti erőforrások védelme, környezeti kárelhárítás 

- A természeti erőforrások megismerésének lehetősége 

- Az energiafüggőség csökkentése, beavatkozások a klímavédelemért, alternatív lehetőségek 

támogatása elsősorban a települések kommunális energia ellátására, biomassza erőmű létrehozása 

és saját alapanyag felhasználása 

- Veszprém energiastratégiája célkitűzéseit szolgáló fejlesztések és beavatkozások támogatása 

- Alkalmazható módszertan kidolgozása a térségi települések számára is. 

 

A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a helyi és térségi közlekedési infrastruktúra 

fejlesztése 

Beavatkozási területek: 

- Térségi mobilitás biztosítása 

- A térség és a város elérhetőségét, a központi szerep erősítését, a foglalkoztatás bővítését valamint 

a munkahelyek és a szolgáltatások elérhetőségét segítő közlekedési hálózat fejlesztés 

- Környezetbarát közlekedési eszközök használata, a regionális kerékpárút hálózat fejlesztését 

szolgáló beavatkozások támogatása, a kerékpárutak hálózattá szervezése,  

- A közösségi közlekedés fejlesztése, a vasúti és a közúti (közösségi) közlekedés szolgáltatási 

színvonalának emelése 

- Intelligens közlekedési rendszerek támogatása 

- Külterületi utak összeköttetése a települések között, azok alkalmassá tétele lovas, fogatos, 

gyalogos használatra 

 

A lakosság életminőségének javítása, a helyi közösségek fejlesztése 

Beavatkozási területek: 

- A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, családi napközik 

stb.), valamint óvodai ellátáshoz és a közoktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása és a 

szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése révén 

- A térségi és városi vonzerő fenntartása és bővítése érdekében a funkcióbővítő és a közterületek 

minőségét fejlesztő beavatkozások támogatása 

- Az „Élhető-vonzó város” (Smart Térség) célkitűzés megvalósítást szolgáló beavatkozások 

fejlesztése 

- A közterületek megújítását szolgáló programok megvalósítása (szociális-, turisztikai- és 

rekreációs célterületeken 

- Az épített környezet értékeinek megőrzését és fejlesztését szolgáló beavatkozások támogatása a 

városban és a vidéki települések központjaiban 
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Zirci Járás 

 

Zirci Járás települései: Bakonybél, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Borzavár, 

Csesznek, Csetény, Dudar, Lókút, Nagyesztergár, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Zirc 

 

ZIRCI JÁRÁS FEJLESZTÉSÉNEK CÉLKITŰZÉSEI A MEGYEI STRATÉGIAI PROGRAM 

FIGYELEMBEVÉTELÉVEL 

 

A járás fejlesztésének célja kettős: egyrészt a népességvesztés mérséklése illetve megállítása, 

másrészt, de ezzel összefüggésben a munkahelyteremtést elősegítő és a térség specifikumaira 

építő gazdaságfejlesztés. 

 

A járás fő fejlesztési célkitűzése elérését az alábbi - a megyei stratégiai programmal is összhangban 

lévő - stratégiai célok segítik. A járás stratégiai céljai indikatív forrásfinanszírozása az ágazati operatív 

programok és a megyei TOP források terhére történik. 

 

A térségi és a helyi gazdaság fejlesztése, foglalkoztatás bővítése Zircen illetve a várostérség 

vidéki térségeiben 

Beavatkozási területek: 

- Zirc térségi szerepének erősítése, az ezt szolgáló beavatkozások és projektek támogatása 

- Az autógyártáshoz kapcsolódó beszállítói vállalkozások beindításának, későbbi bővülésének 

támogatása 

- Az erdőgazdálkodáshoz és a faiparhoz (és a kapcsolódó gépiparhoz) tartozó vállalkozások 

fejlesztése, új vállalkozások létrejöttét segítő program megvalósítása 

- Együttműködésekre épülő, különféle turisztikai vonzerőket és szolgáltatásokat érintő, 

összehangolt turisztikai fejlesztések támogatása, a rendszerszemlélet érvényesítése a térség 

turisztikai fejlesztéseiben 

- Tematikus utak kialakításának támogatása  

- A vallási turizmushoz, a bakancsos, a lovas, a vadász és a horgász turizmushoz kapcsolódó 

vállalkozások támogatása, a turisztikai szolgáltatások színvonalának emelése 

- Helyi termékek előállításának és piacteremtésének ösztönzése a vállalkozások online 

megjelenésének támogatása, piacfejlesztés ösztönzése 

- Alternatív foglalkoztatás bővítést célzó beavatkozások támogatása. 

- A háttértelepülések gazdaságában a helyi gazdálkodás súlyának növelése, a mezőgazdasági 

termékek helyben történő feldolgozásának támogatása 

- A fiatal gazdák támogatása 

- Önfenntartó gazdaságok segítése a vidékfejlesztés eszközrendszerével 

 

A sajátos területi - természeti erőforrás, agroökológiai és turisztikai - potenciálok kiaknázása, 

fenntartható erőforrás gazdálkodás 

Beavatkozási területek: 

- A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás (az erdő, részben pedig a 

mezőgazdasági területek adta potenciálokkal való hosszú távon és fenntartható gazdálkodás, 

valamint a bauxit és a barnaszén hasznosítását szolgáló kutatások és fejlesztések és beavatkozások 

támogatása)  

- A fenntartható vadgazdálkodáshoz kapcsolódó beavatkozások támogatása  

- Zirc és a városkörnyéki települések turisztikai potenciáljának hasznosítása 

- Energiahatékonyság támogatása, az energiafüggőség csökkentése, alternatív lehetőségek 

támogatása elsősorban a települések kommunális energia ellátására 
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A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a helyi és térségi közlekedési infrastruktúra 

fejlesztése 

Beavatkozási területek: 

- Térségi mobilitás biztosítása 

- A térség és a város elérhetőségét, a térségközponti szerep erősítését, a foglalkoztatás bővítését 

valamint a munkahelyek és a szolgáltatások elérhetőségét segítő közlekedési hálózat fejlesztés 

- Környezetbarát közlekedési eszközök használata, kerékpárutak létesítése és hálózattá szervezésük, 

majd csatlakoztatásuk az országos hálózathoz 

- Intelligens közlekedési rendszerek támogatása 

- Forgalombiztonság növelése 

- Vasúti közlekedés helyi szinten megvalósítható szolgáltatásbővítő fejlesztése 

 

A lakosság életminőségének javítása, a helyi közösségek fejlesztése 

Beavatkozási területek: 

- A városi vonzerő fenntartása és bővítése érdekében a funkcióbővítő és a közterületek minőségét 

fejlesztő beavatkozások támogatása  

- A lakosság egészségének megőrzése, egészségi állapotának javítása 

- Az oktatás, a képzés és a továbbképzés fejlesztése minden szinten 

- A közoktatási infrastruktúra fejlesztése, iskolaközpont Zircen. 

- A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, családi napközik 

stb.), valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének 

fejlesztése. 

- A városkörnyéki települések fejlesztésének támogatása 
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TERVEZÉST KÍSÉRŐ ELJÁRÁSOK 
 

Tervezést kísérő eljárások keretében elkészült Veszprém megye 2014-2020 közötti időszakra 

szóló területfejlesztési programja Területi (társadalmi, gazdasági, környezeti) 

hatásvizsgálata, valamint Környezeti értékelése. 

 

I. Területi (társadalmi, gazdasági, környezeti) hatásvizsgálat 

 

Veszprém megye 2013. decemberében elfogadott területfejlesztési koncepciója meghatározta 

a megye fejlesztésének hosszú távú stratégiai célkitűzéseit. A koncepció részét képező 

hatásvizsgálat tartalmazta mindezen célok hatásainak összefoglalóját.  

 

A koncepciót követő területfejlesztési program stratégiai célkitűzései és prioritástengelyei 

szorosan kapcsolódnak ennek a közelmúltban jóváhagyott koncepciónak a célrendszeréhez és 

prioritásaihoz, minden tématerületen meghatározva a hosszú távú célok között a középtávon 

is releváns elemeket. A megyei területfejlesztési program hatásvizsgálata ezért nem ismétli 

meg a koncepcionális célok teljesülése estén várható hatások rögzítését, hanem a középtávra 

meghatározott prioritástengelyek mentén tervezett (javasolt) beavatkozások hatásaira 

koncentrál.  

 

Általánosan megállapítható, hogy a program célok teljesülése és az előre jelezhető hatások 

erőssége attól függ majd, hogy az adott program keretében a prioritástengelyekhez tartozó 

beavatkozások mentén megvalósuló projektelemek milyen mértékben lesznek hatással a 

reálfolyamatokra, megvalósulásuk kellő hatékonysággal járul-e hozzá a célértékek eléréséhez, 

megközelítéséhez. Ezért kiemelkedő jelentősége lesz annak, hogy a továbbtervezés, a 

program véglegesítése során hogy történik meg a támogatandó projektelemek kiválasztása, az, 

hogy a célirányok és célértékek megközelítését legerőteljesebben és leghatékonyabban 

szolgáló projektelemek valósulnak-e meg. 
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A megyei területfejlesztési program prioritásai, javasolt 

beavatkozásai 

 

 

A javasolt beavatkozások 

társadalmi hatásai 

 

A javasolt beavatkozások 

gazdasági hatásai 

 

A javasolt beavatkozások 

környezeti hatásai 

 

1. A térségi és a helyi gazdaság fejlesztése, foglalkoztatás bővítése a megye hagyományos foglalkoztató központjaiban illetve vidéki térségeiben 
 

Célkitűzések: 

 

1.1. Munkahelyteremtés, foglalkoztatás bővítés 

 az ipari-, gazdasági térségekben 

 a vidéki térségekben 

1.2. Helyi potenciálokra épülő termelés, feldolgozás és 

értékesítés  

 

A fejlesztési dokumentumokat 

megalapozó helyzetértékelés 

bizonyította, hogy az alacsony 

foglalkoztatási szint a térség 

fejlődésének, az életminőség 

javításának egyik legfontosabb 

akadálya.  

 

Ezért kiemelkedő össztársadalmi 

jelentőségű minden olyan 

beavatkozás és projekt, amely akár a 

városi térségekben, a foglalkoztató 

központokban, akár a vidéki 

térségekben a helyi potenciálok jobb 

kihasználása révén teremt új 

munkahelyet, bővíti a foglalkoztatás 

lehetőségeit. 

 

A foglalkoztatás bővítése a térségi 

és a helyi gazdaság erősítésének 

is meghatározó eleme, amelynek 

pozitív gazdasági hatásai 

vitathatatlanok. 

 

 

 

A program keretében azok a 

foglalkoztatást bővítésével együtt 

járó projekteket támogatja, 

amelyek a helyi erőforrásokra 

alapoznak, amelyek összhangban 

vannak a helyi munkaerő 

kínálatával, és amelyek hosszú 

távon is fenntarthatóak.  

A munkahelyteremtés, a 

foglalkoztatás bővítése környezeti 

hatásai akkor a legpozitívabbak, 

ha az elsősorban a helyben élők, 

vagy a mikrotérségben élők 

számára nyújt új lehetőséget, nem 

generál jelentős mobilitást és nem 

jár a közvetlen környezet (a 

lakóhelyi életminőség) 

romlásával.  

 

A negatív hatások 

kiküszöbölhetők, ha az 

engedélyezés szakaszában 

betartásra kerülnek a környezeti 

követelmények.  

 

„A térségi és a helyi gazdaság fejlesztése, foglalkoztatás bővítése a megye hagyományos foglalkoztató központjaiban illetve vidéki térségeiben” prioritástengely mentén 

javasolt beavatkozások várható hatásai 

 

Ipari és gazdasági területek, telephelyek szolgáltatás- és 

infrastruktúra fejlesztése a munkahelyteremtés érdekében 

A beavatkozások és fejlesztések 

elsősorban az érintett városokban, 

foglalkoztató központokban növeli a 

települések helyi adóbevételét, ezzel 

bővíti a helyi társadalom érdekeit 

szolgáló fejlesztések forrásait. 

 

Ipari Parkok fejlesztése, az 

Inkubátorházak, Innovációs és 

Szolgáltató Központok 

létrehozása és a kapcsolódó 

tanácsadási szolgáltatások 

fejlesztése a gazdaságfejlesztés 

fontos eleme, amely a koncentrált 

fejlesztések révén jobban 

biztosítja azok hatékonyságát. 

A tervezett beavatkozásokhoz 

A koncentrált beavatkozások és 

fejlesztések relatív kisebb 

helyigényűek és többnyire 

alacsonyabb (és ellenőrzöttebb) 

terhelést jelentenek környezetük 

számára.  

 

Az ipari parkokban tervezett 

fejlesztéseket célszerű a 

környezetre való terhelésük 
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kapcsolódó projektek térségi 

hatásúak és jelentőségűek  

szempontjai figyelembevételével 

területileg elválasztani a 

lehetséges kedvezőtlen hatások 

minimalizálása érdekében.  

Megyei kis- és közepes méretű vállalkozások foglalkoztatás-

bővítése és innovációs teljesítményének javítása 

A kis- és közepes méretű 

vállalkozások megerősödése a 

foglalkoztatás szintjének növeléséhez 

járul hozzá. 

A beavatkozások a KKV szektor 

jövedelemtermelő-képességének 

javítását segíti elő. A járműipari 

beszállítói hálózatok kiépülése a 

megye autóipari klaszterekben 

való részesedéséhez járul hozzá. 

Az ipari vállalkozások fejlesztése 

jelenthet környezetterhelést, de 

ezek területi elhelyezése és a 

működés szabályainak előírása a 

várható negatív környezeti 

hatásokat minimalizálhatja. 

A munkaerőpiaci kereslet és kínálat összhangjának javítására 

irányuló intézkedések 

A beavatkozások a munkaerőpiac 

nyitását, a pályakezdők munkába 

állásának megkönnyítését és 

kölcsönös érdekeltségi viszonyokat 

eredményeznek, alapvető és jelentős 

pozitív társadalmi hatásokkal. 

A jól képzett munkaerő és az 

üzleti szereplők igényeihez 

igazodó képzések mérhető 

gazdasági hasznot 

eredményeznek. 

Közvetlen környezeti hatások 

nem értelmezhetők. A gazdaság 

várható élénkülésének - közvetett 

- környezeti hatásaival lehet 

számolni. 

A helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi 

alternatív foglalkoztatás bővítést célzó programok 

támogatásával  

 

Ezek a beavatkozások és fejlesztések 

pozitív társadalmi hatásúak, mert 

hozzájárulnak a térségek 

népességmegtartó és népességvonzó 

képességének erősítéséhez. A térségi 

és a helyi potenciálok fenntartható 

kihasználását segítő valamennyi elem 

- a helyben való megélhetés 

lehetőségei gazdagításával - 

kiemelkedő társadalmi jelentőséggel 

bír. 

Az alternatív foglalkoztatási 

formák keretében támogatott 

projektek hozzájárulnak a helyi 

gazdaság erősítéséhez, az érintett 

népesség megélhetése javításához. 

A helyi termékek előállítását, 

feldolgozását, piacra juttatását, - a 

helyi lakosság ellátásában való 

részarány növelését - elősegítő 

programok, beavatkozások és 

projektek kiemelkedő 

jelentőségűek a helyi potenciálok 

kihasználása, a helyi gazdaságok 

megerősítése, a népesség 

megtartása és életminősége 

javítása szempontjából. 

A beavatkozásnak negatív 

környezeti hatása nincs, a 

fejlesztések hozzájárulhatnak az 

utazási igények csökkentéséhez. 

A javasolt beavatkozáshoz 

kapcsolódó projektek pozitív 

hatásúak a környezettel való 

fenntartható összhang 

megteremtése, illetve 

visszaállítása szempontjából. 

 

A képzések szerkezetének és tartalmának továbbfejlesztése 

az innovatív megoldások támogatására, a térségi gazdaság és 

a társadalom igényeihez való jobb alkalmazkodás érdekében 

A megfelelő, versenyképes képzések 

erősítik a lakó és a munkahelyhez 

kötődést, hozzájárulnak a térség 

népességmegtartó és népességvonzó 

képessége növeléséhez. 

A program stabilizálja a 

munkaerőt, segít a legjobbak 

helyben tartásához, a humán 

erőforrások erősítéséhez. 

A programhoz kapcsolódó 

projekteknek nincs hatása a 

környezetre. 
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2. A sajátos területi - természeti erőforrás, agroökológiai és turisztikai - potenciálok kiaknázása, fenntartható erőforrás gazdálkodás 

 
Célkitűzés: 

 

A területi potenciálok kiaknázása a megye és térségei 

fejlesztési forrásai bővítése, a gazdaság erősítése, a 

foglalkoztatás bővítése, a megélhetés lehetőségeinek javítása 

érdekében 

Az alapvetően gazdasági célkitűzés 

megközelítése teremt újabb 

lehetőségeket, munkahelyeket a 

megye térségeiben, településein, ami 

végeredményben hozzájárul a 

megélhetés lehetőségei javításához, 

ami pedig elősegíti a népesség 

megtartását, távlatban alapul szolgál 

a népességnek a térségi 

potenciálokkal összhangban lévő 

bővítéséhez. 

 

A célkitűzés megvalósulása - 

illetve a megvalósulás elősegítése 

a következő 7 éves fejlesztési 

időszakban - hozzájárul a megye 

és térségei gazdasága erősítéséhez  

A tervezett projektek 

megvalósításával fejlődhetnek a 

megyei területfejlesztési 

koncepcióban prioritást kapott 

ágazatok (térségileg 

differenciáltan). 

A területi potenciálok 

kihasználása - amennyiben azok 

hosszú távra szólóan fenntartható 

módon történnek - alapvetően 

összhangban tudnak lenni a 

környezeti követelményekkel és 

nem járnak a környezet újabb 

veszélyeztetésével, a környezeti 

elemek minősége romlásával. 

 

 

 „A területi potenciálok kiaknázása, fenntartható erőforrás gazdálkodás” prioritástengely mentén javasolt beavatkozások várható hatásai 

 

A természeti erőforrásokkal (ásványvagyonnal, ásvány és 

termálvízzel, karsztvízzel) való fenntartható gazdálkodás  

 

A természeti erőforrások 

kihasználása indirekt módon - a 

gazdasági potenciál növelésén 

keresztül -, az abból következő 

hasznok (a foglalkoztatás bővítésén, 

az önkormányzati bevételek 

növekedésén, személyi és családi 

jövedelmek növekedésén) keresztül 

egyértelműen pozitív hatású a térségi 

és a helyi társadalmakra. (Negatív 

hatás nem azonosítható) 

 

Veszprém megye gazdasági 

potenciálja bővítése során fontos 

erőforrást jelentenek az 

ásványvagyonban az ásvány és 

termálvízben. illetve a 

karsztvízben lévő - ma még nem 

kellően kihasznált lehetőségek -. 

A bauxitipar, a szénvagyon 

sokoldalú - a környezetre kisebb 

terhelést jelentő - hasznosítása 

bővíti a gazdaság lehetőségeit 

egyértelműen pozitív hatású. 

A természeti erőforrások fokozott 

kihasználása csak a környezeti 

fenntarthatóság érdekeinek 

érvényesítése mellett nem jár 

kedvezőtlen hatásokkal. Ezért a 

prioritástengely mentén azok a 

beavatkozások és projektek 

támogatottak a program keretei 

között, amelyek nem járnak a a 

lakó-, illetve az üdülőkörnyezet 

minőségének határértékeket 

meghaladó terhelésével. 

 

Az üdülési és a turisztikai potenciál fenntartható 

kihasználása 

 

Az üdülési és a turisztikai potenciál 

kihasználása kiemelt térségi érdek, 

mivel ez az egyik legjelentősebb 

potenciált jelenti nemcsak a Balaton 

térségében, hanem az egész megye 

területén. A potenciál jobb 

kihasználása a foglalkoztatás 

bővülését, gazdasági teljesítmény 

növekedését eredményezi, ezzel 

társadalmi vonatkozásban 

egyértelműen pozitív hatású. A 

Gazdasági hatását tekintve az 

üdülési és a turisztikai erőforrások 

jobb kihasználása mindaddig 

egyértelműen pozitív hatású, amíg 

a program keretében megvalósuló 

projektek egymást erősítik, a 

minőségi szolgáltatások bővítését 

szolgálják és szem előtt tartják a 

kereslet kínálat egyensúlyát.  

A túlfejlesztés, illetve a 

kihasználhatatlan új kapacitások 

Az üdülési és a turisztikai 

potenciál erőteljesebb 

kihasználásának erőteljes 

környezeti korlátai vannak. Csak 

a térségi és helyi szinten értékelt 

hosszú távú fenntarthatósági 

követelményeknek megfelelő 

projektek hatása minősíthető 

környezeti szempontból 

elfogadhatónak és 
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túlfejlesztés, a fenntartható rendszert 

meghaladó fejlesztések, a 

párhuzamos fejlesztések viszont úgy 

gazdasági szempontból, mint 

gazdasági vonatkozásban veszélyt 

jelentenek és kedvezőtlenül hatnak 

vissza az üdülési-, turisztikai 

potenciál kihasználására. 

létrehozása gazdasági veszteséget 

jelent, ezért kedvezőtlen hatású. 

 

támogatandónak. 

 

 

Beavatkozások és projektek a városok energiafüggősége 

csökkentéséért és a klímavédelemért 

 

A térségi és a helyi erőforrásokra 

támaszkodó, az energiatakarékossági 

elemeket megában foglaló 

fejlesztések hosszú és középtávú 

társadalmi haszna egyaránt kedvező, 

mert csökkenti a lakosság terheit. 

A kapcsolódó projektek 

hozzájárulnak az energia 

költségek csökkenéséhez, amely a 

termelési költségek csökkenését, 

egyúttal a versenyképesség 

növelését eredményezhetik. 

A javasolt fejlesztések és 

projektek a klímavédelmet is 

szolgáló kibocsájtás csökkenéssel 

illetve a környezeti terhelés 

mérséklésével kedvező hatásúak. 

 

Fenntartható energiagazdálkodás az energiatakarékosság 

illetve a helyi alternatív energiaforrások hasznosítása 

előtérbe állításával 

A fenntartható energiagazdálkodás, 

az energiatakarékosság, valamint az 

alternatív energiaforrások 

hasznosítása hosszú távon is 

társadalmi haszonnal járó fejlesztési 

irányt, ezért a program hatása 

érdekében mindazokat a projekteket 

befogadja és támogatja, amelyek 

kapcsolódnak e társadalmi 

célkitűzéshez.  

Gazdaság szempontból a 

termelési-, a fenntartási és az 

üzemeltetési költségek 

csökkentése, a hatékonyság 

növelése azok a legfontosabb 

tényezők, amelyek által a 

fenntartható energiagazdálkodás 

hasznai érvényesülnek, ami miatt 

ez a fejlesztési irány és az ehhez 

kapcsolódó projektek kedvező 

hatásúak.   

Térségi szinten és környezeti 

szempontból egyértelműen 

kedvező hatásúak a fenntartható 

energiagazdálkodást szolgáló 

beavatkozások és projektek, helyi 

szinten azonban jelenthet 

környezeti kockázatot 

(esetlegesen a közvetlen lakó és 

üdülőterületi környezetre 

kedvezőtlen hatást) egyes 

technológiák alkalmazása. 

 

A megye agroökológiai potenciáljának hasznosítása 

 

Az agroökopotenciál jobb 

kihasználásának a gazdasági hasznon 

keresztül van kiemelkedő jelentősége 

a térség társadalmára, a térség és a 

települések eltartó képessége 

alakulására.  

Az agroökopotenciál jobb 

kihasználása egyaránt kedvező 

gazdasági hatású (úgy a 

mezőgazdasági tájhasználatban a 

rét-, legelő-, erdőgazdálkodásban 

illetve a vadgazdálkodásban a 

potenciálok jobb kihasználásából 

adódó gazdasági hasznoknak 

köszönhetően) mint a szőlő és a 

borvertikum fejlődésében lévő 

lehetőségek gazdasági haszna 

szempontjából. 

 

Az agroökopotenciál 

kihasználásának nincs negatív 

hatása mindaddig, amíg a 

kihasználás figyelembe veszi a 

terhelhetőség és a fenntarthatóság 

követelményeit. Ezért a program 

keretében csak olyan 

beavatkozások és projektek 

támogatottak, ahol e követelmény 

betartása bizonyított. 
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3. A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a helyi és térségi közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

 
Átfogó cél:  

Környezetbarát közlekedési rendszerek bevezetésével a fenntartható közösségi mobilitás elősegítése, olyan térségi kapcsolatrendszer kialakítása, amely a megközelíthetőség és 

a belső elérhetőség javításával szolgálja  

 Veszprém megye területi kohéziójának növelését, a munkaerőpiaci-központok megközelíthetőségét,  

 az utazási körülmények javítását,  

a közösségi közlekedés fejlesztésével  

 elősegíti az élhetőbb vidéki települési környezet megteremtését,  

 a lakossági eredetű környezeti terhelés csökkentését 

 a tömegközlekedési rendszerek költséghatékonyságának javítását 

 előtérbe helyezi a „SMART CITY” koncepcióhoz illeszkedő "SMART" közlekedésfejlesztéseket. 

A „mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a helyi és térségi közlekedési infrastruktúra fejlesztése” prioritástengely mentén javasolt beavatkozások várható hatásai 

A munkába járáshoz szükséges hivatásforgalmú kerékpárút-

hálózat és kerékpárforgalmi létesítmények, a kerékpáros 

közösségi közlekedési rendszerek fejlesztése 

 

A tervezett és támogatott projektek 

elősegítik a munkába járás 

feltételeinek javítását. Miközben 

javítják a mobilitás helyi feltételeit, 

költséghatékonyak, időtakarékosak, 

ezzel hozzájárulnak a közérzet 

javításához, amely társadalmi 

szempontból kedvező hatást 

eredményez. 

A munkába járás feltételeinek 

javítása gazdasági előnyt jelent 

úgy az érintett munkáltatók, mint 

a munkavállalók számára. 

A támogatott fejlesztések és 

projektek környezetbarát 

megoldások, csökkentik a 

közlekedéssel összefüggő 

környezeti terhelést, ezért 

környezeti vonatkozásban is 

pozitív hatásúak. 

Közlekedési csomópontokban őrzött kerékpár-tárolók, P+R 

parkolók, kerékpár-kölcsönzők, létesítése; az az 

intermodalitás lehetőségének növelése, autóbusz 

pályaudvarok, vasútállomások fejlesztése 

 

Az intermodalitás feltételeinek 

javítása társadalmi hatásaiban 

kedvező, mert biztonságosabbá és 

kényelmesebbé teszi a közlekedést, 

csökkenti a közlekedésre fordított 

időt. 

Az intermodalitás feltételeinek 

javítása a kedvező társadalmi 

hatásain keresztül közvetve 

gazdasági előnyt jelent az 

érintettek számára. 

A támogatott fejlesztések és 

projektek környezetbarát 

megoldások, csökkentik a 

közlekedéssel összefüggő 

környezeti terhelést, ezért 

környezeti vonatkozásban is 

pozitív hatásúak. 

A nem kötött pályás elővárosi és városi közlekedés 

fejlesztése (pl. gyalogos, kerékpáros közlekedés, közúti 

közlekedés), korszerű, környezetbarát járműpark fejlesztése 

 

Mivel a megye és térségei 

közlekedésében meghatározó súlyú 

és jelentőségű a nem kötött pályás 

elővárosi és városi közlekedés 

fejlesztése, illetve az ehhez 

kapcsolódó projektek társadalmi 

haszna és hatása kiemelkedően 

pozitív.  

A nem kötött pályás elővárosi és 

városi közlekedésfejlesztés 

fejlesztése elősegíti a munkába 

járást, elősegíti a munkahelyek 

elérhetőségét, hozzájárul a 

foglalkoztatottság növeléséhez 

ezért gazdasági szempontból is 

pozitív hatású 

A támogatott fejlesztésekhez 

tartozó projektek - kiemelten a 

járműpark korszerűsítése - 

környezeti szempontból kedvező 

hatású. A közúti közlekedés 

arányának növekedése a program 

beavatkozásai következtében nem 

olyan volumenű, amely a 
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környezetminőség kialakult 

állapotát számottevően 

befolyásolná.  

A balesetveszélyes gócpontok átalakítása 

 

 

A balesetveszélyes gócpontok 

átalakítása, az érintettek számára 

nyújtott biztonsággal kedvező 

társadalmi hatású.  

A balesetveszély csökkentése a 

társadalmi kedvező hatásokon 

keresztül gazdasági szempontból 

is kedvező. 

A javasolt és támogatott 

fejlesztéseknek és a kapcsolódó 

projekteknek nincs azonosítható 

kedvezőtlen környezeti hatásuk. 

Térinformatikai alapú kerékpárút és önkormányzati 

infrastruktúra nyilvántartási rendszerek, adatbázisok 

kialakítása, kifejlesztése megyei illetve kistérségi szinten.  

  

 

 

A térinformatikai alapú 

önkormányzati infrastruktúra 

nyilvántartási rendszerek segítik a 

lakosság és az utazók 

tájékoztatását,.valamint lehetőséget 

teremtenek a tervezett, előre 

ütemezett üzemeltetői rendszer 

kialakítására.  

A támogatott fejlesztésnek és a 

kapcsolódó projektek gazdasági 

jelentősége és haszna a 

kiszámíthatóság növekedésén az 

üzemeltetési források előre 

jelzhetőségén keresztül 

érvényesül..  

Az üzemeltetési feltételek javítása 

kedvezőbb infrastruktúra 

állapotokat eredményez, melyek 

jelentős hatással vannak a 

környezeti hatásokra (zaj, rezgés, 

levegőszennyezés). 

A közösségi közlekedés költség hatékony működését 

elősegítő, az utazási körülményeket javító igényvezérelt 

közlekedési rendszerek bevezetése. 

Időben és térben kiszámíthatóvá 

teszik a közlekedést, vonzóbbá teszik 

a közösségi közlekedés 

szolgáltatásainak igénybevételét, 

valamint támogatják a költség - 

hatékony üzemeltetést. 

A közösségi közlekedést 

használók arányának 

növekedésén, illetve a 

közlekedésre fordítandó idő 

racionalizálhatóságán, 

csökkenésén keresztül érvényesül 

A kedvező környezeti hatás a 

közösségi közlekedést használók 

arányának növekedésén keresztül 

érvényesül. 

Önkormányzati utak fejlesztése, a szilárd burkolattal ellátott 

úthálózati lefedettség növelése 

 

A helyi úthálózat minősége a lakó és 

üdülőhelyi életminőség egyik 

feltétele, melynek javítása kedvező a 

helyi társadalmak lakóhellyel 

kapcsolatos elégedettsége 

szempontjából. 

A helyi utak minőségjavítása az 

érintett ingatlanok értékének 

növekedésén, illetve az utakat 

használó gépjárműpark 

minőségének megőrzésén 

keresztül kedvező gazdasági 

hatású. 

A helyi utak minőségjavítása a 

porterhelés és a zajszint 

csökkentésén, valamit a 

csapadékvíz elvezetés jobb 

megoldásán keresztül kedvező 

környezeti hatású. A kapcsolódó 

projektek megvalósulása 

hozzájárul a településkép és a 

rendezett települési környezet 

kialakításához.  

A gépjárművel nem rendelkezők esélyegyenlőségének 

biztosítása 

 

 

A gépjárművel nem rendelkezők 

esélyegyenlőségének biztosítása a 

közlekedésben pozitív társadalmi 

hatású, amely életminőséget javító 

tényező kiemelten a gyerekesek, az 

idősek, illetve a fogyatékkal élők 

szempontjából. 

 

A kapcsolódó támogatott 

projektek hozzájárulnak a 

munkahelyek szélesebb rétegek 

számára való elérhetésének 

javításához, ezzel kedvező 

gazdasági hatású. 

A javasolt és támogatott 

fejlesztéseknek és a kapcsolódó 

projekteknek nincs azonosítható 

kedvezőtlen környezeti hatásuk. 
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Intelligens közlekedési rendszerek használatának elősegítése: 

a közösségi közlekedés járműparkjának menedzsmentjének 

és az elektronikus jegyrendszer kiépítése 

 

Az intelligens közlekedési rendszerek 

használata segíti a lakosság és az 

utazók tájékoztatását, időben és 

térben kiszámíthatóvá teszi a 

közlekedést, vonzóbbá teszi a 

közösségi közlekedés 

szolgáltatásainak igénybevételét.   

A támogatott fejlesztések és a 

kapcsolódó projektek kedvező 

gazdasági hatása a közlekedésre 

fordítandó idő 

racionalizálhatóságán, 

csökkenésén, illetve a közösségi 

közlekedés vonzerejének 

növekedésén keresztül 

érvényesül. 

Az intelligens közlekedési 

rendszerek a közlekedés 

racionalizálása lehetőségével 

közvetetten kedvező környezeti 

hatású. 

 

4. A lakosság életminőségének javítása, a diszkrimináció mentesség, valamint a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének 

biztosításával. A helyi közösségek fejlesztése. 

 
A program célkitűzései: 

o Veszprém megye társadalma egészsége és megújuló 

képessége növelése,  

o A népességszám csökkenésének lassítása, megállítása 

(nagyobb távlatban a népesség növelése),  

o A humán erőforrások fejlesztése 

o Az életkörülmények javítása, a környezettudatos, 

egészséges életmód elterjesztésével, feltételei 

biztosításával 

o A helyi és a térségi identitás erősítése, 

közösségfejlesztés 

 

A területfejlesztési program 

társadalmi célkitűzéseihez 

kapcsolódó beavatkozások és 

projektek társadalmi hatásai 

széleskörűen pozitívak, olyanok, 

amelyek egyaránt hozzájárulnak a 

népességcsökkenés lassításához, az itt 

élők életminősége „jól léte” 

javításához és megteremtik a 

népesség bővítése feltételeit. 

A „jól lét” és az itt élők, itt 

üdülők, illetve itt dolgozók 

elégedettsége gazdasági 

vonatkozásban is kiemelkedő 

érték és erőforrás, amely elősegíti 

az élőmunka újratermelését és 

megfelelő közeget biztosít a 

megújulásnak, az innovációnak. 

 

A közösségfejlesztést 

eredményező beavatkozások 

hozzájárulnak a környezet iránti 

igényesség erősítéséhez, közvetve 

a környezetminőség javulásához. 

Ennek következtében a környezeti 

hatás is pozitívnak ítélhető. 

 

 „A lakosság életminőségének javítása, „jól léte” biztosítása, a helyi társadalmak közösségfejlesztése” prioritástengely mentén javasolt beavatkozások várható hatásai 

 

Városok ellátó szerepének növelése a környező települések 

tekintetében 

 

A városok ellátó szerepének 

növelését javító fejlesztések és az 

azokhoz kapcsolódó projektek pozitív 

hatásúak a szolgáltatások körének és 

e szolgáltatások minőségének javítása 

vonatkozásában.  

 

Az ellátás racionalizálásával együtt 

járó koncentráció kedvezőtlen hatású 

azon települési körben, ahol 

szolgáltatások szűnnek meg. E 

településekben a szolgáltatások 

Az ellátás racionalizálásával 

együtt járó koncentráció 

gazdaságilag kedvező lehet az 

össztársadalmi költségek 

csökkenése szempontjából.  

Környezeti vonatkozásban a 

szolgáltatások koncentrációjából 

adódó többlet utazásokból adódó 

többlet környezeti terhelés jelent 

kedvezőtlen hatást. 
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elérhetőségét javító 

(közlekedésfejlesztési és informatikai) 

fejlesztések támogatottak a negatív 

hatások csökkentése érdekében.  

 

A városok demográfiai problémáinak kezelése, a leromlott 

városrészek hanyatlásának megállítása, megelőzése 

 

 

A javasolt helyi szintű beavatkozások 

és fejlesztések - családbarát 

minősítésüknek köszönhetően - a 

szolgáltatások bővítésével egyrészt 

segítik a gyermekvállalást, könnyítik 

a gyermeknevelés feltételeit, másrészt 

hozzájárulnak az időskorúak 

életminősége javításához. Mindkét 

hatás kiemelkedő társadalmi 

fontossággal bír a népesség helyben 

tartása, megőrzése (később bővítése) 

szempontjából, ezért társadalmi 

vonatkozásban pozitív hatású. 

A javasolt beavatkozások és a 

kapcsolódó projektek társadalmi 

hatásai pozitívak, mert 

eredményükként csökken a leromlott 

városrészek kiterjedése, javulnak az 

ott élők életkörülményei, csökkennek 

az életkörülményekben meglévő 

különbségek, javul a lakosság 

elégedettsége, e településrészek 

társadalmi prezstise. 

 

A javasolt és támogatott 

fejlesztések és projektek új - 

esetenként alternatív - 

foglalkoztatási lehetőségekkel 

bővítik a helyi gazdaságot, segít a 

munkaerő megtartásában.  

A javasolt revitalizációhoz és 

rehabilitációhoz kapcsolódó 

projektek megvalósulásával 

felértékelődnek az érintett 

városrészek ingatlanjai, helyben 

tarthatók a városrész fizetőképes 

lakói, gazdasági-, fenntartási és 

üzemeltetési szempontból 

rentábilissá válhatnak e 

településrészek lakásai, 

ingatlanjai. 

 

A javasolt és támogatott 

fejlesztéseknek és a kapcsolódó 

projekteknek nincs azonosítható 

kedvezőtlen környezeti hatásuk. 

A helyben foglalkoztatás 

bővítésével indirekt kismértékben 

csökkenti az utazási igényt, ami 

környezeti szempontból kedvező 

hatású. 

A kapcsolódó támogatott 

projektek eredményeként javul a 

környezet rendezettsége és 

minősége, csökkennek a 

kedvezőtlen hatások, környezeti 

és társadalmi konfliktusok. 

A lakosság egészségének megőrzése, egészségi állapotának 

javítása 

 

Az egészségi állapot megőrzését, 

javítását szolgáló beavatkozások és 

az e célkitűzéshez kapcsolódó 

projektek kiemelkedő jelentőségűek 

és pozitív hatásúak a térségek és a 

települések társadalmai 

fenntartásához és bővítéséhez.  

Tekintettel arra, hogy az 

egészség, illetve az egészséges 

munkaerő elsődleges gazdasági 

tényező és erőforrás, az egészség 

megőrzését és helyreállítását 

segítő programok és projektek 

gazdasági szempontból is 

értékelhető pozitív hatásúak. 

A környezet és az egészség szoros 

viszonyrendszere miatt az 

egészséges életmódra való 

ösztönzés, illetve annak tárgyi 

feltételei és eszközrendszere 

biztosítása - a támogatott 

projektek keretében - környezeti 

szempontból is pozitív hatású 

tényező. 

Az oktatás, a képzés és a továbbképzés fejlesztése minden 

szinten (közoktatásban, képzésben és továbbképzésben 

Az oktatás, a képzés és a 

továbbképzés átfogó fejlesztése a 

Az oktatás, a képzés és a 

továbbképzés alapvető 

A kapcsolódó projekteknek 

semmilyen negatív hatása nincs, a 



Veszprém Megye Területfejlesztési Programja - Stratégiai Program 

 

103 
2014. szeptember 

valamint a felsőoktatásban) 

  

 

gazdaság munkaerő szükséglete, 

illetve a képzett munkaerő kínálata 

közötti összhang kiemelkedő 

jelentőségű az itt élők megélhetése és 

elégedettsége szempontjából. Az erre 

irányuló fejlesztések a kapcsolódó 

projektekkel együtt kedvező 

társadalmi hatásúak, csökkentik a 

népesség elvándorlását, növelik a 

megye népesség vonzó képességét. 

gazdaságfejlesztő tényező, amely 

elősegíti a megye és térségei 

további fejlődését, biztosítja a 

térségi és a helyi gazdaság változó 

elvárásaihoz igazodó munkaerő 

szükségletét. A képzettség és a 

tudás gazdasági erőforrás, 

amelynek bővítése egyértelműen 

és hosszú távra kihatóan pozitív 

tényező.  

képzettség növekedése, a 

tudatosság növekedése pedig 

hozzájárul a környezet 

fenntartható használatához. 

A megyei és a térségi gazdaságba hasznosulni és integrálódni 

képes kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása 

 

A kutatás fejlesztés projektjeinek 

támogatása társadalmi szempontból 

kiemelkedően pozitív hatású, amely 

elősegíti a magas szellemi 

potenciálok és kapacitások helyben 

tartását, bővítését. 

A kutatás fejlesztés projektjeinek 

támogatása eredményeként olyan 

új erőforrások keletkeznek, 

amelyeknek hatása a megye és 

térségei szempontjából kedvező 

hatású. 

A kutatás fejlesztés projektjeinek 

támogatása, eredményei 

hasznosítási lehetősége úgy a 

környezeti iparban, mind a 

környezet védelmében illetve a 

környezetgazdálkodásban pozitív 

 

Az egyetem-kutatóintézet-ipar klaszterek, platformok 

működésének támogatása, a kapcsolatrendszerek erősítése  

 

Az egyetem-kutatóintézet-ipar 

klaszterek támogatása, a bővítésben, 

a kiterjesztésben lévő lehetőségek 

kihasználása pozitív az itt élő 

szakemberek megtartása, mint a 

szellemi kapacitások bővítése 

szempontjából. 

 

A klaszterek, platformok 

működését támogatása, 

kapcsolatrendszereik erősítése 

olyan gazdasági erőforrás, amely 

a fejlődés egyik bázisa, 

elmaradása viszont a további 

fejlődés gátja. Ezért mindazon 

projektek támogatásra javasoltak 

a program keretén belül, amelyek 

közelebb visznek e célkitűzés 

megvalósulásához. 

A pozitív gazdasági és társadalmi 

hatások mellett nincs negatív 

hatása a tervezett fejlesztésekhez 

kapcsolódó projekteknek. A 

klasztereken belül megvalósításra 

támogatott projektek segíthetik a 

környezeti érdekek erőteljesebb 

érvényesülését a fejlesztések 

során. 

 

 

A szociálpolitika hatékonyságának javítása, társadalmi 

felzárkóztatás 

 

 

A szociálpolitika hatékonyságának 

javítása, a társadalmi felzárkóztatás 

elősegítéséhez kapcsolódó projektek 

társadalmi hatása kiemelkedő lehet 

amennyiben a projektkiválasztás 

szempontjai során érvényesülnek a 

stratégiai célok. A megvalósuló 

projektek hozzájárulnak a területi 

különbségek csökkentéséhez. 

A szociálpolitika 

hatékonyságának javítása, illetve 

a társadalmi felzárkóztatás révén 

elérhető kedvező társadalmi 

hatások hozzájárulnak a 

munkaerő újratermelése feltételei 

javításához, ami pozitív gazdasági 

hatású. 

A beavatkozásoknak és az azok 

keretében támogatott 

projekteknek nincs azonosítható 

negatív környezeti hatásuk. 

 A kultúra fejlesztése, támogatott 

projektjei közvetett, de jelentős 

A kultúra fejlesztése, projektjei 

támogatása közvetett, de 

A beavatkozásoknak és az azok 

keretében támogatott 
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A kultúra fejlesztése 

 

mértékben pozitív hatásúak a térségi 

és a helyi társadalom potenciáljai 

alakítása, az itt élő népesség „jól léte” 

szempontjából  

jelentősen pozitív hatásúak a 

térségi és a helyi gazdaság 

potenciáljai alakítására. 

 

projekteknek nincs azonosítható 

negatív környezeti hatásuk 

 

A sport fejlesztése 

 

A sport fejlesztése, támogatott 

projektjei közvetett, de jelentősen 

pozitív hatásúak a térségi és a helyi 

társadalom életminőségére, 

egészségére. 

A sport fejlesztése, támogatott 

projektjei a lakosság egészsége és 

életminősége révén közvetetten 

gazdaságfejlesztési tényező. 

 

A beavatkozásoknak és az azok 

keretében támogatott 

projekteknek nincs azonosítható 

negatív környezeti hatásuk 

 

Tudatformálás és a fizikai-, tárgyi feltételek javítása a 

környezettudatos, egészséges életmód elterjesztése 

érdekében 

 

Tudatformálás és annak fizikai és 

tárgyi feltételeinek javítása pozitív 

hatású a lakosság „jól léte” 

szempontjából, a környezettudatos, 

egészséges életmód elterjesztése 

érdekében 

 

A lakosság egészségi állapotának 

és közérzetének javítása révén a 

tudatformálás fizikai-, tárgyi 

feltételek javítása gazdasági 

erőforrássá válik, ezzel gazdasági 

szempontból is értékelhetően 

pozitív hatású tényező. 

Tudatformálás és a fizikai-, tárgyi 

feltételek javítása a 

környezettudatos, egészséges 

életmód elterjesztése érdekében 

 

 

A helyi és a térségi identitás erősítése, közösségfejlesztés. 

 

A helyi és a térségi identitás 

erősítése, a közösségek fejlesztése és 

a programhoz kapcsolódó projektek 

hozzájárulnak a helyi közösségek 

erősítéséhez, az itt élők jobb 

közérzetéhez, társadalmi 

biztonságérzetéhez ezzel pedig a 

térség és a települések népesség 

megtartó képessége növeléséhez. 

A jobb közérzet, a biztonság kihat 

a gazdasági teljesítményre, ezzel 

annak erősítése pozitív gazdasági 

hatású. 

A támogatott projekteknek nincs 

azonosítható negatív környezeti 

hatásuk, a helyi és a térségi 

identitás erősödése viszont 

jelentős mértékben hozzájárul a 

sajátos helyi értékek 

megőrzéséhez, a fenntarthatósági 

követelményeket figyelembe vevő 

hasznosításához.  
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II. Környezeti értékelés (külön kötetben) 

 

 


