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1. BEVEZETÉS 
 
1.1.1. A területfejlesztés intézményrendszerének, valamint tervezési gyakorlatának 

megváltozása, a megyei önkormányzatok megváltozott feladatai 
 
A 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 
szabályozások szerint a megyéknek két tervi műfajban kell területfejlesztési tervezést 
végezni: (1) koncepciót kell készíteni, majd ezt követően (2) programozni. 
 
 
1.1.2. A megyei területfejlesztési tervezést befolyásoló országos szintű tervezés 
 
A 2014-20-as fejlesztési ciklusra való tervezési felkészülés központi szinten is hasonlóan 
történik, mint a megyékben: a tervezés a „NEMZETI FEJLESZTÉS 2020” részét képező 
Országos Fejlesztési Koncepció (OFK) és az Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) 
kialakításával indult el, és ezek alapján fognak elkészülni az uniós előírások szerint készülő 
tervdokumentumok (az úgynevezett Partnerségi Szerződés és a kapcsolódó Operatív 
Programjai).  
 
A megújított OTK tartalma, a megújított OFK-val együtt összefoglalja minden fontos hazai 
politikai és szakpolitikai dokumentum releváns üzeneteit (különösen: Növekedési Terv, Új 
Széchenyi terv, Nemzeti Reformprogram, Geostratégia, Vidékstratégia). 
 
Az új OFK és az OTK lesz az alapja a 2014-20-as időszak hazai és uniós fejlesztésének. Ez 
alapján készül majd el a Partnerségi Szerződés (korábbi Nemzeti Fejlesztési Tervnek, illetve 
Nemzeti Stratégiai Referenciakeretnek megfelelő, az uniós forrásfelhasználásunk központi 
tervdokumentuma) és az ahhoz kapcsolódó uniós finanszírozású Operatív Programok. 2013. 
június 30-ig kell az uniós tervdokumentumokat lezárni, és az EU Bizottságához egyeztetésre 
benyújtani. 



Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója – Feltáró-értékelő vizsgálat 

9 
Tsz.: 1041 
2012. október 
Fájl: Vp_Tfk_vizsg 

 
A formálódó OTK célkitűzéseit is figyelembe véve megfogalmazásra kerülő megyei 
koncepciók folyamatosan beépülnek a 2014-20-as hazai kormányzati koncepciókba.  
 
A megyei elképzelések és a 2014-20-as forrásfelhasználás pontos kapcsolata azonban csak a későbbi tervezési 
fázisban konkretizálódik, amikor a megyei programok és az operatív programok kidolgozására kerül sor. 
 
 
1.1.3. A megyei tervezés alapja a megyei területfejlesztési koncepció  
 
A megyei területfejlesztési koncepció hivatott arra, hogy a megye egészének tervezési alapjait 
lerakja. Ezért a koncepció úgynevezett teljes tervezés, mely kiterjed: 
 a megye társadalmi, gazdasági és környezetei területi 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. 

 
A megyei területfejlesztési koncepció a területfejlesztési koncepciók és területrendezési tervek tartalmi 
követelményeiről szóló 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet szerinti tartalommal kerül kidolgozásra. 
 
A megyei területfejlesztési tervezés a következő (2014-20-as) fejlesztési ciklus 
forrásfelhasználását is orientálja. Az új területi tervezési rendszerben a megyei 
területfejlesztési koncepció az OTK megújításához kötődik. A megyei területfejlesztési 
koncepció ezért az OTK tartalmával összhangban kerül kialakításra. A megyei 
területfejlesztési koncepciók elfogadása ezért csak az OTK elfogadását követően történik 
meg. A korábbi szabályozásokkal szemben a megyei szintű területfejlesztési tervezés egyrészt 
a területfejlesztés szereplőinek és érintettjeinek érdemi partnerségével, ugyanakkor szélesebb 
központi tervezési szakmai koordinációval, támogatással és ellenőrzéssel folyik.  
 
 
1.1.4. Együttműködés és partnerség Veszprém megye területfejlesztési feladatai 

ellátásában 
 
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 a megyei önkormányzat, illetve a megyei kormányhivatal, 
Veszprém önkormányzata, a Pannon 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 
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elmaradott térségek felzárkóztatásának elősegítése, a kiemelt térségek sajátos fejlődésének 
elősegítése. 
 
Mivel a területfejlesztési szakmai kollégiumba bevont szervezetek köre nem fedi le 
területfejlesztési feladatok sokszínűségét, javasolt mielőbb megoldást keresni elsősorban a 
vidékfejlesztési, illetve a megye lakossága ellátásában, oktatásában, egészségügyében 
meghatározó szerepet betöltő szervezetek bevonására a háttérszervezetbe. E szervezetek a 
megváltozó közigazgatási rendszerben is megmaradnak (esetenként megváltozó elnevezéssel 
és módosuló feladatkörrel) és olyan megyei szintű áttekintőképességgel és hatáskörrel bírnak, 
amelyek segíteni tudják a megye fejlesztése érdekében indult együttgondolkodást. 
 
A területfejlesztési kollégium megalakulását követően a megyei önkormányzat kidolgozta azt 
a partnerségi tervet, amelyet először a megyei területfejlesztési koncepció kidolgozása, 
egyeztetése során tervez megvalósítani.  
 
 
1.1.5. Központi tervezési szakmai koordináció, támogatás a megyei területfejlesztési 

koncepció kidolgozásához 
 
A megyei területfejlesztési koncepció kidolgozásához szükséges szakmai iránymutatást és 
módszertani segítséget a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fejlesztési Koordinációs 
Főosztálya, valamint a Nemzeti Stratégiai Tervezési Hivatal biztosítja. Ez a koordináció 
biztosítja az országban készülő területfejlesztési koncepciók szerkezeti és tartalmi 
egységességét, az országos koncepciók készítéséhez való felhasználhatóságát.  
 
A megyei tervező munkát a szakmai iránymutatáson túl a kormányzati szervek a területi 
folyamatok elemzéséhez és értékeléséhez nélkülözhetetlen adatbázisok biztosításával a VÁTI 
a Területi Információs Rendszer (TEIR) hozzáférhetővé tételével, speciálisan a megyei 
fejlesztési tervezést segítő tartalmak feltöltésével segíti. 
 
 
1.1.6. A megyei területfejlesztési koncepció kidolgozásának szakaszai, a 

helyzetértékelés célja 
 
A megyei területfejlesztési koncepció kidolgozása - a tartalmi követelményeknek megfelelően 
- két szakaszból, a helyzetértékelés és a koncepció kidolgozásából áll. A helyzetértékelés 
tárgya: 
 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, hogy alapját és kiindulási pontját képezze a megyei területfejlesztési 
koncepciónak, majd pedig a megyei területfejlesztési stratégia/program kidolgozásának. A 
megyei dokumentumok elkészítése során figyelemmel kell lenni az EU-nak a 2014-2020-as 
programozási időszakra vonatkozó jogszabályaira. A helyzetértékelésnek alapvetően két 
fókuszt kell szolgálnia. Egyrészt, hogy a tematikus célkitűzések figyelembe vételével kellő 
alapot adjanak programok kidolgozására. Másrészt beazonosíthatók legyenek olyan területek, 
helyszínek ahol komplex, több alapból finanszírozható programok megvalósíthatók. 
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A helyzetértékelés figyelembe veszi és hivatkozza a korábban készített koncepcionális-
stratégiai elemzésekben leírtakat, adatbázisa az elemzéshez kapcsolódóan statisztikai alapú, 
idősoros elemzést tesz lehetővé. A helyzetértékelésben bemutatásra kerül a 2007-2012 közötti 
időszakban felhasznált EU-s források területi megoszlása, erre vonatkozóan szakmailag 
megalapozott elemzést tartalmaz. Figyelembe veszi és épít a környező megyékkel közös 
erősségekre.  
 
A megyei területfejlesztési koncepciót megalapozó helyzetértékelés Veszprém megyében két 
fázisban készült el. Első fázisban került sor a megyét érintő helyzetkép sokoldalú - szakértői 
szintű - részletes bemutatására. Ezt a helyzetelemzést tárgyalta meg először a Veszprém 
Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium, majd ezt követően 2012. szeptember 20-án 
Veszprém Megye Önkormányzata. A közgyűlés a helyzetértékelést elfogadta, mint a megyei 
területfejlesztési koncepciót megalapozó munkaanyagot.  
 
A helyzetértékelés a partnerségi tervben rögzített módon megküldésre került a megye 
fejlesztésében érintett önkormányzati és társadalmi szereplőknek. 
 
A helyzetértékelés második fázisában kerül sor a vizsgálati eredmények szintetizálására, a 
fejlesztési irányokat is megalapozó SWOT analízis megfogalmazására. A helyzetértékelés 
megküldésre kerül a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak, a Nemzeti Stratégiai Tervezési 
Hivatalnak, valamint - minőségbiztosítási céllal - a regionális Fejlesztési Ügynökségnek. 
 
A minőségbiztosítási eljárás során megfogalmazott vélemények és javaslatok 
figyelembevételével a helyzetértékelés átdolgozásra, kiegészítésre került. Ez a (jelen 
dokumentumban olvasható) anyag képezte az új megyei területfejlesztési koncepció 
kidolgozásának alapját. 
 
 
1.1.7. A helyzetértékelés során használt dokumentumok és módszerek 
 
A területfejlesztési koncepciók és területrendezési tervek tartalmi követelményeiről szóló 
218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet szerint a megyei területfejlesztési koncepciókat és a megyei 
területrendezési terveket - a rendelet hatálybalépését követően - közös feltáró-, értékelő 
vizsgálatra kell alapozni. Mivel Veszprém megye területrendezési tervének készítése 
időszakában a hivatkozott kormányrendelet nem volt még hatályban, a közelmúltban a 
megyei Közgyűlés által elfogadott megyei területrendezési terv megalapozó, vizsgálati 
munkarészei még ebből a szempontból nem teljes körűek. Jelen helyzetértékelés miközben 
felhasználja a megyei területrendezési vizsgálatokat, aktualizálja, illetve a területfejlesztés 
sajátos szempontjai szerint ki is egészíti azokat. Így módszertani szempontból jelen 
helyzetértékelés egyik meghatározó alapját a területi szemléletű rendezési vizsgálatok (és 
azok kiegészítései) képezik. 
 
A rendezési tervből felhasználható vizsgálatokat jelen helyzetelemzésben számos - más 
forrásból származó - tartalom egészíti ki. Ezek a tartalmak - amelyek túlsúlyban vannak a 
helyzetértékelésben - már meglévő megyei vagy a megyét érintő koncepciók és tanulmányok 
felhasználásával és másodelemzésével kerültek megfogalmazásra.  
 
A korábbi megyei területfejlesztési tervezési dokumentumok között kiemelt helyet foglal el 
Veszprém megye első területfejlesztési programja (MTA Regionális Kutatások Központja 
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1998, témavezető: Prof. Dr Rechnitzer János), illetve Veszprém Megye (2005-ben elfogadott) 
Multiszektorális Marketing Stratégiája (Double Decker Kft). Ezek a korábbi területfejlesztési 
dokumentumok egyrészt több vonatkozásban még ma is érvényes - így a helyzetértékelésénél 
is felhasználható - megállapításokat tartalmaznak a megye bemutatására, másrészt pedig 
nélkülözhetetlen viszonyítási alapot jelentenek az elmúlt egy-másfél évtized változásainak 
értékelésére.  
 
(A helyzetértékelés fejezetenként tartalmazza azokat a forrásokat, amelyek az adott tématerület bemutatásához és 
értékeléséhez felhasználásra került.) 
 
A helyzetértékelés harmadik fő forrását azok az anyagok képezik, amelyeket a Megyei 
Területfejlesztési Szakmai Kollégium tagjai (illetve a munkájukat segítő szakértők) készítettek 
speciálisan a megyei területfejlesztési koncepció megalapozására. Ezek közül kiemelkedő a 
Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Pannon Egyetem valamint a Közép-
Dunántúli Fejlesztési Ügynökség által készített anyag. 
 
Veszprém megyében tématerületenként a korábbi fejlesztési dokumentumokban kialakult mutatók (legtöbb 
esetben az 1000 lakosra vetített értékek) kerültek alkalmazásra. Ezek a mutatók egyaránt alkalmasak a megye 
országon belüli pozicionálására, illetve a megyén belül eltérő helyzetű kistérségek közötti különbségek 
bemutatására. 
 
Bár a helyzetértékelés lezárásának időpontjában már ismert volt a 2013. január 1-étől hatályos új közigazgatási 
(járás) beosztás, az anyag a jelenlegi kistérségi beosztást alkalmazza a vizsgálatoknál és az elemzéseknél, mert 
úgy a KSH, mint a TEIR adatok csak ebben a struktúrában állnak rendelkezésre.  
 
Az új járásbeosztás egyetlen tématerületen - a központok elérhetőségének vizsgálatánál - került alkalmazásra, 
mert ott már a TERRA STUDIO Kft központi megrendelésre elkészítette a járáshatárok és járásközpontok 
szerinti feldolgozásokat, így annak eredménye (a TERRA STÚDIÓ altervezőként) történői bevonásával) a 
megyék közül elsőként a Veszprém megyei helyzetértékelésbe épülhetett be. 
 
A megyei területfejlesztési koncepció kidolgozásának tervezői koordinálására, így 
helyzetértékelés összeállítására egyszerűsített közbeszerzési eljárás eredményeként Veszprém 
Megye Területrendezési Tervét is készítő PESTTERV Kft kapott megbízást és kötött 
szerződést Veszprém Megye Önkormányzatával.  
 
A 2012. július 16-án tartott szakértői megbeszélésen indított tervezői munka első eredménye 
jelen kötet, amely Veszprém megye területfejlesztési koncepcióját megalapozó 
helyzetelemzést, értékelést és a SWOT elemzést tartalmazza.  
 
(A helyzetértékelésben a törzsanyagot fejezetenként megjelölt mellékletek egészítik ki, 
amelyeket a CD dokumentáció tartalmaz) 
 

A bevezető fejezethez kapcsolódó mellékletek 
A területfejlesztési koncepciók tartalmi követelményeiről szóló kormányrendelet: 1.1.7/a melléklet 

Országos Területfejlesztési Koncepció és az Országos Fejlesztési Koncepció céljait és elvárt tartalmát 
meghatározó kormányhatározat: 1.1.7/b melléklet 

 
A második kötet tartalmazza Veszprém megye jövőképét és a megyei területfejlesztési 
jövőképét és a megyei területfejlesztési koncepció széleskörű megvitatásra elkészített 
munkaanyagát.  
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2. VESZPRÉM MEGYE ÉS KÜLSŐ KÖRNYEZETÉNEK 
VIZSGÁLATA 

 
2.1. Veszprém megye általános jellemzése 
 
Veszprém megye a Dunántúl középső részén, a Balaton vonalától É-ra terül el. Legnagyobb 
kelet-nyugati irányú kiterjedése mintegy 82 km, észak-déli irányban pedig megközelítőleg 77 
km.  
 
Veszprém megyét - amely a korábbi régiós területbeosztás szerint a Közép-Dunántúli Régió 
része - északról Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megye, keletről Fejér, délről 
Somogy, nyugatról Zala és Vas megyék határolják. A megye kistérségei: az Ajkai, 
Balatonalmádi, Balatonfüredi, Devecseri (2011-től az Ajkai kistérségből kivált 27 
településből), Pápai, Sümegi, Tapolcai, Várpalotai, Veszprémi, Zirci kistérségek. A 2013 
elejétől bevezetésre kerülő járási rendszerben a megyében 10 járás került kialakításra, ezek 
területileg némileg eltérnek a mai kistérségektől, de a központi települések nem változnak. 
 
A megye a következő nagyobb tájegységre bonthatók: a Kisalföld déli része, a Bakony 
hegység és a Balaton felvidék. Viszonylag kis területe ellenére természeti és táji adottságai 
kiemelkedőek és nagyfokú változatosságot mutatnak. Térségei és területei területfejlesztési 
szempontból kiemelkedő értéket, potenciált képviselnek. 
 
Veszprém megye a közepes nagyságú megyék közé tartozik, közigazgatási területe 4493 km2, 
amely Magyarország területének 4,83%-a. A megye a közelmúltban veszített területéből, több 
települése is Győr-Moson-Sopron megyéhez csatlakozott. Lakóinak száma 2010 év végén 
356.573 fő (a legfrissebb KSH adatok szerint 2012. január 1-én 355.000 fő). Ez a 
magyarországi népesség 3,6%-a. A 2001-2011 közötti évtizedben Veszprém megye népessége 
4,5%-al csökkent (a csökkenés mértéke nagyobb, mint az országos átlag, amely ebben az 
időszakban 2,7% volt) Az összesen mintegy 15 ezer főnyi népességcsökkenésből 14 ezer fő 
csökkenés a természetes fogyásból, 1 ezer fő csökkenés pedig a belföldi és nemzetközi 
vándorlási egyenleg romlásából adódik. Az 1 km2-re jutó népesség az elmúlt évtizedben 4 
fő/km2-rel csökkent. Veszprém megyéhez 217 település - közte 15 város - tartozik. A megye 
lakosságának 62%-a városlakó. 
 
Veszprém megyében van az ország lakásállományának 3,4%-a (ez az arány 2001 és 2011 
között nem változott). Az egy lakásra jutó átlag alapterület kevéssel országos átlag feletti 
(2001-ben 77, 2011-ben 79m2 miközben az országos átlag 74 illetve 77m2) 
 
Veszprém megyében termelődik meg az ország bruttó nemzeti jövedelmének 2,5%-a.  
 
A megye településhálózatát kis- és közepes városok, valamint zömében aprófalvak alkotják. 
A felső vidék (a Bakonytól északra) egyetlen városa Pápa, a Bakonytól északra kevés 
kistérségi központtá, vagy alközponttá fejleszthető település található. A megye Balaton-
partján és a Bakonytól délre eső területein sűrű városhálózat található.  
 
A megye közigazgatási központja Veszprém, megyei város. Városi rangú települések: Ajka, 
Badacsonytomaj, Balatonalmádi, Balatonfüred, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Berhida, 
Devecser, Herend, Pápa, Sümeg, Tapolca, Várpalota, Zirc. 
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A megye legnagyobb városa 64.339 lakossal (2010. év végi adat) Veszprém, a 
megyeszékhely, amely kedvező fekvésének és történelmi adottságainak köszönhetően 
napjainkig betölti regionális közigazgatási, oktatási-kulturális és egyházi szerepkörét. A 
megye közepes méretű városai közül Ajka és Várpalota egykori ipari központok, ma a 
szerkezetváltás problémáival küzdenek. Tapolca és Sümeg elsősorban idegenforgalmi 
központok. Pápa a megye északi felének kulturális és ipari központja, míg - a Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzet területéhez tartozó - Balatonalmádi, Balatonfüred és Badacsonytomaj, valamint 
az ország legmagasabb fekvésű városa Zirc földrajzi helyzetéből adódóan jelentős 
idegenforgalommal bír. Herend világhírű porcelángyártásáról vált ismertté. 
 
Veszprém megye területe gazdasági-társadalmi szempontból heterogénnek tekinthető. 
Miközben a megye összessége az országos átlagnál kedvezőbb helyzetet mutat a gazdasági-
társadalmi jellemzők csaknem minden mutatószáma szerint, a megyén belüli 
egyenlőtlenségek jelentősek. A megye területe a társadalmi-gazdasági szempontok alapján 
három fő részre osztható: Infrastrukturális és gazdasági szempontból „magterületként” 
jellemezhető középső sáv, mely a megyét K-Ny irányban átszelő 8. sz. főút mentén fekszik. 1  

Az átlagosnál fejlettebb területe a megyének a Balaton térsége.  

Veszprém megye (Somogy és Zala megyével közös) kiemelkedő értéke a Balaton, Közép-Európa legnagyobb 
édesvizű tava, hazánk egyik legnagyobb természeti kincse. Vonzerejét kellemes hőmérsékletű vize, kedvező 
klimatikus adottsága és a változatos szépségű táj, továbbá jelentős kultúrtörténeti értékek hosszú sora jelenti. A 
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet egyedileg szabályozott tanácsával, egyedi jogállást képvisel.  

A Balaton - mint azt az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési 
Koncepció megalapozása című stratégiai vitaanyag munkaanyaga is megállapítja 
(Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal, 2012) - nemzetközi jelentőségű rekreációs térség. A 
Balatonpart és - egyre növekvő mértékben - a parti területektől 15-20 km-es távolságig terjedő 
háttérterület is. (Ez a megyerész tartozik a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területéhez, amely 72 
települést foglal magába) 2 

A megye legkevésbé fejlett és gazdasági társadalmi problémákkal leginkább terhelt területe a 
Bakony és a Marcal-medence, a 8-as út sávjától északra fekvő terület, továbbá Sümeg 
térsége3. A fejlődést hordozó centrumok, illetve az azokat összekötő közlekedési hálózat 
mentén szerveződő aktívabb települési zónákon kívül eső mikro-régiókban figyelhetők meg a 
területi válság különféle formái. A belső perifériák a megyehatárok mentén (Veszprém-Vas, 
Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, illetve Zala egy része) húzódnak, ahol részben a 
térségszervező centrumok hiánya miatt, részben a kedvezőtlen infrastrukturális ellátottság 

                                                
1 Földrajzilag ez a terület a Bakonyalja és a Balaton-felvidék közé ékelődik és inkább városias jellegű. Ez a sáv magába 
foglalja Ajkát, Veszprémet és Várpalotát, lényegében Székesfehérvárig szerves egészet alkot. Jellemzője – az átalakulóban 
levő, ismét mind versenyképesebbé váló ipari-szolgáltatási potenciálnak köszönhetően – a megyei átlagot meghaladóan 
magas életszínvonal. Ez a terület a múltbeli, nehézipari, valamint a katonai tevékenység miatt még számottevő, ám mind 
inkább kezelést, megoldást nyerő környezeti problémákkal terhelt. A sáv egészétől eltérően az ide eső megyei központ, 
Veszprém jellemzője – még a tradicionális központi szerepből adódóan – a gazdag kulturális örökség. 
2 Ezt a térséget a turizmussal kapcsolatos környezeti és társadalmi problémák koncentrálódása, az elhalasztott és az elmúlt 
években bepótolni kezdett infrastrukturális- és szolgáltatás-fejlesztések pozitív hatása jellemzi. A terület egyaránt gazdag 
természeti és kulturális örökségekben. 
3 Erre a területre a mezőgazdasági termelés, a megyei átlagnál magasabb munkanélküliség és alacsonyabb életszínvonal 
jellemző. Szigetként kiemelkedik ebből a térségből Pápa, ahol az elmúlt években megindult infrastruktúra és 
gazdaságfejlesztés a jövőben a térség számára is megoldást nyújthat.  
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következtében (a megye aprófalvas térségei), részben pedig a mezőgazdasági foglalkoztatási 
lehetőségek csökkenése okán, tartós leszakadással lehet számolni. 
 
Veszprém megyét lényegében nem érintik a gyorsforgalmi közlekedési hálózatok, csupán az 
M7 autópálya érinti egy néhány km-es szakaszon a megye szélén. A nyugat-keleti 
összeköttetést lényegében csak a 8-as főútvonal biztosítja, amelynek a nemzetközi forgalma is 
számottevő. Bár az elmúlt évtizedben megvalósult 8-as főút Székesfehérvár - Veszprém 
(elkerülő) - Márkó közötti szakaszának négysávúsítása fontos eredmény, az M8-asként 
tervezett - Veszprém megye európai közúti gyorsforgalmi hálózatba való kapcsolódását 
megteremtő - új hálózati elem kiépítése még várat magára. Megépült a Balaton északi parti 
települések egy részét elkerülő 710-es út - amely elsősorban a Balatonpart üdülő és 
lakóterületei tehermentesítése szempontjából eredmény - más érdemi változás nem történt a 
megye térségei és gazdasági központjai megközelíthetőségében. A megyeszékhely 
elérhetősége ezzel javult, mivel az M7 rövidebb idő alatt elérhetővé vált, de a megye 
egészének elérhetősége csak kis mértékben javult.  
 
Nagytérségi megközelíthetőség vonatkozásban Veszprém megye területei még mindig nem 
versenyképesek a nyugat és közép Dunántúl gyorsforgalmi hálózatokkal feltárt területeivel. 
Ez is oka annak, hogy az egy főre jutó GDP Veszprém megyében nem tudott lépést tartani 
Komárom-Esztergom, illetve Győr-Moson-Sopron megyék dinamizmusával, így a régión 
belüli különbségek az elmúlt időszakban - Veszprém megye hátrányára - tovább növekedtek. 
 
A megye egészének észak-déli közlekedési kapcsolatai is gyengék, így a belső 
együttműködések még esetlegesek. A 8-as főút keresztirányú utjai terhelése már jóval 
meghaladja azok lehetséges felső terhelési szintjét, azaz már napjainkban is akadályozzák a 
kialakuló együttműködéseket.  
 
Bár már Veszprém megye első területfejlesztési programja (MTA RKK 1998, témavezető: 
Prof. Dr. Rechnitzer János) célul tűzte ki a fő áramlási tengelyek átbocsátó kapacitásának 
bővítését, illetve azok tehermentesítését új tengelyek nyitásával, a forgalom biztonságosabbá 
tétele érdekében a településelkerülő szakaszok kiépítésével, ezek megvalósítására az azóta 
eltelt időszakban nem, vagy csak részlegesen került sor.  
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2.2. Nagytérségi összefüggések és külső kapcsolatok vizsgálata 
 
Veszprém megye a Közép-Dunántúli Régió szerves része. A Régió földrajzi elhelyezkedése, 
vonzereje összességében rendkívül kedvező, mivel az két közép-európai fejlődési zóna 
metszéspontjában helyezkedik el. Ezek egyike a dél-bajor innovációs tengelyre felfűződő, 
Prága környékén és Bécs-Pozsony-Győr környékén formálódó, majd egyesülve innovációs 
tengelyként egészen Budapestig folytatódik, másik a mediterrán „sunbelt” övezethez 
kapcsolódó fejlődési irány, mely Velence-Trieszt-Ljubljana vonaltól halad Budapest felé. A 
régiót mindkettő közvetlenül érinti, aminek köszönhetően az európai fejlődési zónák 
potenciálisan kedvezően befolyásolhatják annak fejlődését.  
 
A Bécs-Pozsony-Budapest tengely Veszprém megyét közvetlenül nem érinti, annak járulékos 
hatásai érvényesülhetnek csak a megye fejlődésében. E helyütt azonban nem térünk ki az 
országhatáron túl tapasztalható jelenségek részletes elemzésére, mivel Veszprém megye a 
Dunántúl középső részén, a határoktól távolabb helyezkedik el. 
 
A megye területét - annak ellenére, hogy autópálya-kapcsolattal nem rendelkezik - fontos 
közlekedési folyosók érintik, amelyek a terület fejlesztésének fontos erőforrásai. A Transz-
Európai Hálózatok elemei közül a TEN-T (közlekedési folyosók hálózata) érinti. Ennek 
megyei szakasza a Veszprém-Szombathely vasúti tengely. Ennek irányultságával egyező a 
megyét átszelő 8. sz. főút képezte K-Ny-i országos jelentőségű főközlekedési kapcsolat, 
amely a megyét az országos hálózathoz kapcsolja, másrészt a régióközpont Székesfehérvárral 
biztosít összeköttetést. A megye É-D-i irányú hálózati kapcsolatai Győr irányában jutnak 
leginkább érvényre.  
 

A Közép-Dunántúl térszerkezete 

 
Forrás: KDOP 2007-2013 alapján szerkesztette Molnár Balázs 

 

A térségi gazdaság fenntartható növekedésének meghatározó tényezője a régió növekedési 
centrumainak, decentrumainak hatékony (együtt-)működése lehetősége. A régió egészének 
versenyképességét erősítő, növekedési pólusduót alkotó társközpontok (Székesfehérvár, 
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Veszprém) és decentrumok (Tatabánya, Dunaújváros) ún. nagyvárosi tetraéderként a régió 
policentrikus városhálózatának központi elemei.  
 

A Közép-Dunántúli Régió központjainak és térségeinek fejlődési potenciálja, 
azon belül Veszprém megye térségeinek helyzete 

    
Forrás: KDRFÜ Kht., 2005. 

 
E hálózat funkciója, hogy a fejlődés erőforrásait (innovációt, tőkét) közvetítsék tágabb 
térségük számára, bekapcsolva az európai globális gazdasági, innovációs rendszerekbe, 
elősegítve a regionális és országos versenyképesség növekedését, illetve a gazdasági-
társadalmi kohéziót. 
 
A nagyvárosok mellett organikus fejlődésű és karakterisztikus fejlődési potenciállal bíró 
középvárosok és térségeik találhatók, melyek közül több országosan vagy regionálisan 
kiemelkedő tematikus gazdasági funkciót hordoz: Veszprém megyében Pápa (élelmiszeripari 
és elektronikai vállalkozások, felső- és középfokú oktatási és egészségügyi központ), 
Balatonalmádi (idegenforgalom-természeti értékek), Balatonfüred (idegenforgalom - épített és 
természeti környezeti értékek).  
 
Vannak olyan térségek is, melyeket a háború utáni Dunántúli-középhegységre, mint energia 
tengelyre települő iparosítás során épített kis- és középvárosok dominálnak (Ajka, Várpalota). 
Az elmúlt évtizedekben struktúraváltásuk megindult, de e települések és térségük 
legjelentősebb problémája ma is a szerkezetváltás végigvitele.  
 
A többi kis- és középvárosi központtal rendelkező térség közül még kiemelhetők a döntően 
agrárjellegűek, valamint a régió legrosszabb gazdasági-társadalmi mutatóival rendelkező 
külső-belső perifériái mint a Sümegi, illetve a Tapolcai kistérség. 
 
Veszprém megye és a megyeszékhely Veszprém kapcsolatrendszere a szomszédos Fejér 
megye székhelyével Székesfehérvárral hagyományosan szoros. Fejér megye délebbre eső 
térségeivel és centrumaival viszont nem alakult ki hasonló intenzív együttműködés. A megyét 
- Közép-Dunántúli Régión belüli kapcsolatai mellett - hagyományosan sokrétű 
kapcsolatrendszer köti a szomszédos Győr-Moson-Sopron megyéhez, azon belül is a 
megyeszékhely és régióközpont Győrhöz. Győr városa regionális jelentőségű ipari, gazdasági, 
kulturális centrumként Veszprém megye lakossága egy részének foglalkoztatásában is 
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szerephez jut. Különösen a megyeszékhely Veszprémtől legnagyobb távolságra, már 
nagyobbrészt a Kisalföldön fekvő, és kedvezőtlen közlekedési kapcsolatokkal rendelkező 
Pápai kistérség, valamint a Zirci kistérség települései esetében igaz ez. A megye külső 
perifériája a Sümeg-Devecser vonaltól Ny-ra fekvő és a Pápai kistérség Ny-i felének 
települései. A munkalehetőség mellett Győr felső- és középfokú funkcióival is vonzást 
gyakorol a megye számos településére. Győr vonzáskapcsolatai a megyében erősebben 
érvényre jutnak, mint a Régión belüli Tatabányával vagy Dunaújvárossal kimutatható 
funkciómegosztás. A szomszédos Somogy megyével a természetes határt képező Balaton 
területi elhelyezkedése a közvetlen kapcsolatokat nem teszi lehetővé, az együttműködés ezért 
kevésbé alakult ki. A tó két partját összekötő komp- és hajóforgalom döntően csak turisztikai 
célú. Zala és Veszprém megye határán jellemzően aprófalvas térség helyezkedik el, ezért itt a 
településközi kapcsolatok mélysége kisebb. Térségi kisugárzású térszervező erővel Tapolca 
rendelkezik, amely több Zala megyei kistelepülésre is vonzást gyakorol. 
 
A megye Ny-i Pápai, Ajkai és Sümegi kistérséghez tartozó települései egyes funkciók 
tekintetében a szomszédos Vas megye kistérségi központjához Celldömölkhöz vonzódnak. Ez 
a kapcsolat kétirányú, mivel a szolgáltatások igénybevételének területi elemzése a megyehatár 
közeli Vas megyei települések vonzáskapcsolatait is igazolják Veszprém megye kistérségi 
központjai, legfőképp Pápa irányába. A Sümegi kistérség települései esetében a Zala megyei 
vonzáskapcsolat is megmutatkozik. 
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2.3. Veszprém megye pozícionálása 
 
Az alábbi elemzés a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal „Szakmai háttéranyag a megyék 
hazai és nemzetközi pozícionálásához” c. anyagának felhasználásával készült.  
 
Az Európai Unió NUTS 3-as szintjén szereplő tartományokkal, megyékkel összevetve 
Veszprém megye az Unióhoz frissen csatlakozott tagállamok mutatóival mutat hasonlóságot.  
 
Az egy főre jutó GDP-t tekintve a megye a 10.000-17.625 € közötti kategóriába esik. Ez 
Szlovákia, Csehország, Horvátország és Lengyelország nagy részének helyzetéhez hasonló. A 
Kelet-Európai államok közül Bulgária, Románia, a Balti államok és Macedónia megyéinek 
többségében 10.000 € alatti az egy főre jutó GDP. Az EU korábbi tagállamai közül 
Görögország, Portugália Dél-Olaszország és Kelet-Németország, Közép-Anglia és kisebb 
részben Franciaország megyei szintjei hasonlóak Veszprém megye GDP értékéhez. A 
Skandináv országok, a Benelux országok, Észak-Olaszország, Ausztria és Németország nagy 
része.  
 
A munkanélküliségi rátát tekintve a megye az európai középmezőnyhöz tartozik. 
Németország (a keleti tartományok kivételével), Ausztria, a Benelux országok, Észak-
Olaszország, Nagy-Britannia és Közép-Franciaország, Csehország mutatói kedvezőbbek mint 
Veszprém megye értéke. Azonban a megye 8,91-12,5% közötti munkanélküliségi rátája 
kedvezőbb Spanyolország, Írország, Szlovákia és a Balti államok mutatójánál. 
 
A hazai megyékkel összehasonlítva Veszprém megye gazdaságának állapotát tükröző 
fontosabb mutatókat, kirajzolódik, hogy a megye az élen járó megyéinktől lemaradva, de a 
középmezőny elé pozícionálható. Az ezer lakosra jutó működő vállalkozások számában az 
éllovas Pest és Győr-Moson-Sopron megyék mögött lemaradva Baranya, Csongrád, Vas és 
Zala megyékkel együtt a 65 és 70 közötti csoportban foglal helyet. A szomszédos megyék 
közül Veszprém megye Vas és Zala megyével van hasonló szinten, Győr-Moson-Sopron 
előtte jár, Komárom-Esztergom, Fejér és Somogy pedig lemarad Veszprém megye mögött. A 
hazai tőke aránya mintegy háromszorosan múlja felül a külföldi befektetések arányát, ezzel 
Veszprém megye a külföldi tőkét kevésbé vonzó megyék közé sorolódik. Az egy főre jutó 
GDP tekintetében a megyék mezőnyének második felében foglal helyet. Ezen a téren csak 
Somogy megyével van hasonló szinten a megye, az összes szomszédjában magasabb az egy 
főre jutó GDP. A társas vállalkozások aránya az összes vállalkozáson belül a megyék 
Budapest nélküli átlaga körül alakul. A szomszédos megyék közül Komárom-Esztergom, 
Fejér és Győr-Moson-Sopron is megelőzi Veszprém megyét. A foglalkoztatottsági arány a 
megyében 2000-2010 között csökkent ugyan, de a megye így is a 7.-8. helyen áll az 
országban. A környező megyékkel összehasonlítva Veszprém megyébe a foglalkoztatottság 
Zalával van hasonló szinten, Vas, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Fejér 
megyénél rosszabb, Somogy megyénél jobb. 
 
A megye Kutatás-fejlesztésben betöltött szerepét és innovációs képességét támasztja alá, hogy 
a szabadalmak foglalkoztatottakra vetített száma messze meghaladja a vidéki átlagot, a 
megyék rangsorában a harmadik helyet foglalja el, megelőzve valamennyi szomszédos 
megyét. 
 
A megye turizmusban betöltött kiemelkedő szerepét támasztja alá az 1000 lakosra jutó 
vendégéjszakák száma. Ezen a téren Veszprém megye a másik két Balaton parti megyével - 
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Somoggyal és Zalával - továbbá Vas megyével együtt vezeti a megyék rangsorát, 10.000 
vendégéjszakát meghaladó értékkel. 
 
A megye migrációs egyenlege a 2000-2010 közötti időszakban romlott, de ez Győr-Moson-
Sopron, Pest és Csongrád megye kivételével minden megyére igaz. A népesség természetes 
fogyása átlagos mértékű mind országos összehasonlításban, mind a szomszédaihoz képest, 
mivel Vas, Zala, Somogy nagyobb mértékben, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és 
Fejér kisebb mértékben veszít népességéből. Ezzel párhuzamosan a munkanélküliség 
növekedett Veszprém megyében, az öt legrosszabb megye közé tartozik a növekedés mértékét 
tekintve. A környező megyék között is rosszul áll Veszprém megye, mivel csak Zala és 
Somogy munkanélküliségi rátája hasonló, a többi szomszéd megyéé kedvezőbben alakul. A 
jövedelmi helyzetet tekintve is a rangsor második felében foglal helyet Veszprém megye. A 
lakásépítésben viszont a vidéki átlagot meghaladja az új építésű lakások aránya. 
 
 
 



Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója – Feltáró-értékelő vizsgálat 

21 
Tsz.: 1041 
2012. október 
Fájl: Vp_Tfk_vizsg 

3. VESZPRÉM MEGYE ADOTTSÁGAINAK, BELSŐ 
ERŐFORRÁSAINAK ELEMZÉSE 

 
3.1. Természeti adottságok, természeti erőforrások és a környezet 
állapotának elemzése 
 
A természeti- táji adottságok és a természeti erőforrások meghatározó jelentőségű erőforrások 
a megye fejlődése és fejlesztése szempontjából. 
 
Veszprém megye viszonylag kis területe ellenére természeti és táji adottságai nagyfokú 
változatosságot mutatnak. A megye legmagasabb pontja a Bakonyban található Kőris-hegy 
(709m), legalacsonyabb pontja a Balaton parton található (104m). A megye tájai öt 
nagytájhoz, a Kisalföldhöz, a Nyugat-magyarországi peremvidékhez, a Dunántúli-
dombsághoz, a Dunántúli-középhegységhez és az Alföldhöz tartoznak. Veszprém megye 
természeti földrajzi, tájföldrajzi rendkívüli összetettségét jól mutatja, hogy a területét öt 
nagytáj és 27 kistáj érinti részben vagy teljes egészében. 
 
 
 
 
3.1.1. Természeti adottságok 
 
Domborzat 
 
A megye táji arculatának egyik meghatározó eleme a Bakony. A Dunántúli-középhegység 
legnagyobb tömegű és kiterjedésű összefüggő tömbjét alkotja, melyet a Veszprém-Devecseri 
árok oszt két részre, az Északi- és a Déli-Bakonyra. Az Öreg-Bakony az alaphegység törések 
mentén történt feldarabolódásával alakult ki. A törésvonalak mentén függőleges 
tömegmozgásokkal eltérő magasságú térszínek - sasbérces-árkos szerkezet - alakultak ki, 
amelyek a táj domborzatának fő meghatározói. A különböző magasságokba emelkedett illetve 
süllyedt rögök között lösz halmozódott fel. A legnagyobb tönk a Tési-fennsík, mely 4-500m 
magasságú, meredek lépcsővel ereszkedik keleti pereme, a Móri-árok irányába. A Bakonyalja 
a Bakony Ny-i és É-i előterét foglalja magába. A tájegység mélyében rögös sasbérces, árkos 
szerkezet húzódik. A Bakonyalja felszíne völgyekkel szabdalt dombság, folyóvízi eredetű 
hordalékkúpokkal, löszös homokkal és szoliflukciós törmelékkel fedett lejtő. A Bakony 
építőkőzetei döntően a mezozóos mészkő és dolomit. Domborzatának mai képe a pliocén és 
pleisztocén kori szerkezeti mozgások, illetve az éghajlatváltozások nyomán fellépő 
lepusztulásfolyamatok hatására formálódott. Felszíni karsztjelenségekben szegény, mivel a 
paleozoikum és mezozoikum során még alacsony terület volt, ezért mállás- és 
lepusztulástermékek fedték be felszínét. Karsztformái közt találni ennek ellenére 100-nál több 
barlangot, továbbá számos kőfülkét, hasadékbarlangot. Ma is fejlődő barlangja alig van, ezek 
közül legismertebb a Tapolcai-tavasbarlang. Karsztforrásai közül a jelentősebbek - Veszprém 
megye területén - Tapolcán, Lókúton, Pénzeskúton találhatók. A területen vulkáni 
tevékenység nyomaival is találkozhatunk. A Bakony 599 méter magas csúcsa a Kab-hegy, 
valamint a Somló kúpja is vulkáni eredetű. 
 
A Balaton egy ÉK-DNy irányú süllyedéksorozat részeként húzódik a megye déli peremén. A 
jelenleg 581 km2 területű tó 25-30 ezer évvel ezelőtt alakult egységes víztükörré kisebb 
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tavakból, a felszín különböző pusztulási formáinak köszönhetően. A víztükör alatt is 
folytatódó meridionális hátak rendszerében a tófenék egykori hátszintjein magasan van a 
pannóniai homokos összlet, ám a völgyek víz alatti szakaszain prebalatoni folyóvizi 
hordalékkúpanyag található. A tó fenekét vastag, átlagosan 4-5 m iszapréteg borítja. A 
partszakasz 2/3-a partvédelmi munkálatok és a turisztikai használat végett beépítésre került, 
csupán kisebb foltokban lelhetőek fel a tópart természetközeli vegetációját őrző vizenyős, 
tőzeges, lápos berkek.  
 
A Balaton-medencéből 1,5-2 km széles lejtővel emelkedik ki a Balatoni-riviéra, mely 
részeként a területen a Tihanyi-félsziget egyedülálló adottságaival, a Balaton-felvidék alsó 
pliocén hullámos tönkfelületével találkozhatunk. A különböző magasságú, többnyire délies 
kitettségű síkok, völgyek, hátak mellett számos mikroforma fordul elő, illetve a Tapolcai-
medence egykori bazaltvulkánosságának emlékeiként, a tájképet ma is meghatározó 
tanúhegyek díszítik. Legjelentősebbek közülük a Szentgyörgy-hegy, Gulács, Szigliget-
Várhegy, illetve a kistáj peremén található Haláp és Csobánc.  
 
 
Földtan 
 
Veszprém megye területének geológiai adottságai rendkívüli változatosságot mutatnak. A 
földtani fejlődésmenet összetettsége, az erős szerkezeti tagoltság következményeként területe 
geológiai értelemben erősen heterogén, földtani jellegükben alaposan elütő tájak 
helyezkednek el egymás szomszédságában. A geológiai fejlődés változatosságát jól jelzi, 
hogy a felszínen a mezozóos képződmények, a tengeri és beltavi üledékek, a folyóvizek által 
épített kavicshordalékkúpok és fiatal medencefeltöltések, fiatal löszös üledékek, továbbá a 
miocén és pliocén kori andezites és bazaltos vulkánosságból keletkezett gazdag formakincs 
egyaránt megtalálható. A megye területét legnagyobb részét elfoglaló Dunántúli-
középhegység fő szerkezeti sajátosságait a töréses, pikkelyes szerkezet jelenti. A táj 
meghatározó egységei az ún. vulkáni tanúhegyek. A Balaton hossztengelyében húzódó vonal 
az alaphegységet két részre osztja: délen ópaleozoos metamorf képződmények, másutt főleg 
mészkő és dolomit alkotta térrészek találhatóak. A vízfolyások mederváltozásai is 
hozzájárultak a táj mai arculatának létrejöttéhez. 
 
 
Talajviszonyok 
 
A megye területének talajviszonyaira a változatos talajtípusok elterjedése jellemző. A 
talajképző tényezők, így az alapkőzet típusa, a domborzati jelleg, a lejtőviszonyok és 
kitettség, az éghajlati adottságok, vízháztartás jellege, a természetes és részben a termesztett 
növényzet típusai kis területen is nagyfokú változatossággal bírnak, s ennek következtében a 
genetikai talajtípusok sokszínűsége alakulhatott ki. Összességében a megye területén a barna 
erdőtalajok különböző típusai az uralkodóak. Ugyancsak nagy területeket foglalnak el a 
litogén eredetű, azaz kőzethatású talajok. A megye talajadottságai elsősorban az 
erdőgazdálkodásnak és a szőlőtermelésnek kedveznek, a mezőgazdasági termelés 
szempontjából relatíve jó minőségű, termékeny talajok jobbára csak mozaikosan fordulnak 
elő, kis területi kiterjedésben. 
 
A Bakony magasabb térszínein az uralkodó talajtípust a mészkövön képződött rendzina 
talajok adják. Átlagban kétharmad-háromnegyed arányban erdőborításúak, ám az Öreg-
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Bakonyban 95 százalékot is elér az erdősültségük, vagyis szinte összefüggő. A Bakony másik 
jellemző talajtípusát az agyagbemosódásos barna erdőtalajok adják, amelyek a 
medenceperemeken és a medencék egyes részein üledékeken képződtek. Nagyobb részt 
szántóként hasznosulnak. A Bakonyalján is az agyagbemosódásos erdőtalaj az uralkodó. 
Termékenységük VII-es VIII-as besorolású, gyenge. A Balaton-felvidék, a Déli-Bakony és a 
Balatoni-riviéra is részben barna erdőtalajokkal, részben a mészkövön képződött, szélsőséges 
vízgazdálkodású rendzinákkal borított. Az amúgy is sekély termőréteget az erózió is 
veszélyezteti. A Taplocai-medence egyes részein és a Sárréten láptalajok is kialakultak. Ezek 
mezőgazdasági értéke csekély, ám számos értékes lápi faj speciális termőhelyét adhatják. A 
bazalton kialakult erubáz talajok gyakorlatilag terméketlenek. A réti talajok a megyében csak 
foltszerűen jelennek meg. 
 
 
Éghajlat 
 
A megye éghajlata a viszonylag kis területi kiterjedés ellenére is meglehetősen differenciált 
képet mutat. A különbözőségek a besugárzási viszonyok, a hőmérsékleti kép, a 
csapadékviszonyok és a vízháztartás tekintetében egyaránt megmutatkoznak. Veszprém 
megye éghajlatában az atlanti hatások már csak kisebb mértékben jutnak érvényre, mint az 
ország nyugati tájain. A magasabb területekre mérsékelten hűvös, mérsékelten nedves 
éghajlat jellemző, míg a megye déli, Balaton környéki részéhez közeledve mérsékelten meleg, 
mérsékelten száraz éghajlat válik uralkodóvá. A globális éghajlatváltozás a megye csapadék- 
és hőmérsékleti viszonyaira egyaránt hatással van. 
 
A csapadék országos eloszlásában a tengertől mért távolság és a magassági, valamint 
kitettségi viszonyok egyaránt szerepet játszanak. Veszprém megyében a csapadék területi 
eloszlása ezen tényezők következtében mutat különbözőséget. A legmagasabb éves 
csapadékösszeggel a Bakony magasabb régiói rendelkeznek, ahol 750-800mm az éves 
csapadékmennyiség. A megye legcsapadékosabb területei a magasabb térszín mellett az 
uralkodó nyugatias szeleknek is köszönhetik csapadékbőségüket, mivel a párás légtömegek a 
Kisalföld felől érkezve az Északi-Bakony tömbjét elérve felemelkedésre kényszerülnek. A 
megye csapadékban legszegényebb területei keleten helyezkednek el, a legszárazabb terület a 
Sárrét. A megye leghűvösebb területei a magasabban fekvő középhegységi területek, itt az 
éves középhőmérséklet 8,5-9 oC között alakul. A Sárrét és a Balaton-felvidék évi 
középhőmérséklete a legmagasabb, 10 oC feletti. A napfénytartam területi megoszlásában 
nincsenek számottevő különbségek, a magasabban fekvő középhegységi területeken némileg 
kevesebb, évente 2000 óra alatti napsütés jellemző. A délebbre fekvő, alacsonyabb 
területeken É-ias, ÉNy-i szelek uralkodnak, s a parti sávban frontális és zivataros 
szélerősödések is gyakran előfordulnak. A Balaton sajátos mikroklímát teremt környezetében, 
a vízfelszín feletti levegő hőmérséklete nyáron alacsonyabb, télen viszont a tó befagyásáig 
általában magasabb, mint a környező tájakon. Vizének hőmérséklete júliusban éri el 
maximumát, ekkor átlagosan 22,9 oC.  
 
 
Vízrajz 
 
A megye leginkább csapadékos, és forrásokban bővelkedő középhegységi területei gazdag 
vízrendszerrel rendelkeznek. A területen kialakuló vízfelesleget patakok, kisvízfolyások 
tucatjai szállítják el, többségük bővizű. A nagy vízfolyássűrűség leginkább a Magas-Bakony 
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területén eredő patakok által behálózott Bakonyalját jellemzi. A folyómedrek irányultsága a 
szerkezeti meghatározottság következtében uralkodóan DK-ÉNy-i. A megye fontosabb 
folyóvizei: Cuha, Gaja, Gerence, Dudari-patak, Marcal, Rába, Séd, Torna, Kígyós-patak, 
Meleg-víz, Lesence, Kétöles-patak, Bittva-patak, Hajagos-patak, Eger-víz, Burnót-patak, 
Lovasi-séd. Legnagyobb vízgyűjtő területtel a Marcal rendelkezik, amely jobboldali 
mellékfolyóinak legnagyobb részét a megye területéről gyűjti össze. A megye területét érintő 
legnagyobb vízfolyás a Rába, azonban csupán néhány km hosszúságú szakasza esik a 
megyébe. 
 
A megye legfontosabb természetes vize, a Balaton mellett csupán kisebb vízfelületű, de 
számos, patakok duzzasztásával létrehozott tó, állóvíz található területén. A Balaton vízgyűjtő 
területe 5775,5 km2. Erről 30 állandó és 20 időszakos vízfolyás táplálja, melyek közül 
legjelentősebb a Zala. Az éves vízállás változása általában 50 cm-ig terjed. A víz szintjének 
szabályozása a Sió segítségével történik, mely által 80 m3/s vízhozam is levezethető a tóból. 
A vízállás alakulása az elmúlt évtizedben szélsőségesen alakult. Az évtized elején alacsony, a 
2000-es évek második felében magas, jelenleg ismét alacsony vízállás jellemző. A part 
mentén gyakran igen sekély vízszinttel találkozhatunk, mely oka a nagy vízhőmérsékleti 
ingadozásoknak is. Nyáron a felszín akár 27 oC-ig melegedhet, viszont télen tartós befagyás 
jellemzi, ahol a jég vastagsága a 20-30 cm-t is eléri. A víz kellemesen használható turisztikai 
célokra, minősége jó, ám a környező kisebb vízfolyások esetenként sok szennyező anyagot 
szállíthatnak a Balatonba. Probléma a strandok eliszapolódása. 
 
A felszín alatti vizek előfordulása, mélysége és mennyisége a megye területén jelentős 
különbségeket mutat. A talajvíz összefüggően csak a folyóvölgyekben és a vízfolyások által 
feltöltött, alacsonyabb térszínű területeken érhető el. A Bakony mészkőtömbje területén 
gazdag karsztvízkészlet található, amely számos karsztforrásban bukkan felszínre. A 
talajvíznívó a megye domborzatilag kevésbé tagolt, alacsonyabb térszínein 2-4 méteren van, 
mennyisége a Marcal mentén eléri a 3 l/s értéket négyzetkilométerenként. A Marcal 
folyóvölgyétől a Bakony felé a térszín emelkedésével a Marcal-medencében már csak 2-4m, a 
Bakonyalja területén pedig a patakvölgyekben még 2-4m, de a dombhátakon már 4m alatti. A 
megye nagy része alapvetően szegény talajvízben, mennyisége nem számottevő, és az is 
elsősorban a völgyekben jelentkezik. A megye területén a termálvízelőfordulás elmarad a 
szomszédos megyék adottságai mögött. 
 
 
Élővilág 
 
A megye potenciális természetes növénytakarója változatos képet mutat, területén több 
flórajárás húzódik. A természetes növényzet jellegét az uralkodó klímajegyek és a helyi víz- 
és talajviszonyok formálták. A megye magasabban fekvő, csapadékosabb, hűvösebb klímájú 
térségében a gyertyánelegyes bükkösök, gyertyános kocsánytalan tölgyesek és hegyvidéki 
égerligetek terjedtek el. A karsztos mészkőfelszíneken az uralkodó társulások között 
megtalálhatók a mészkő szurdokerdők és a karszterdők is. A Marcal medencéjében és a 
Bakonyalján a tölgy-kőris-szil ligeterdők, az ártéri puha és keményfa ligetek, és a gyertyános 
kocsánytalan tölgyesek fordulnak elő leginkább természetes körülmények között. A Bakony 
keleti részén illetve a Balaton-felvidéken a cseres kocsánytalan tölgyesek is előfordulnak. A 
Bakonyban nagykiterjedésű telepített fenyőerdők is megtalálhatók. Kedvező, hogy a 
Bakonyban több helyütt máig megmaradtak az összefüggő zárt erdőségek. A Balaton-
felvidék, Tapolcai-medence D-i kitettségű lejtőin a táj elválaszthatatlan részévé váltak a 
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szőlőültetvények. A Bakonyalja és a Marcal-medence területén a mezőgazdálkodás 
viszonylag nagyobb területeket foglal el. A Balaton növényzete, a nagyfokú emberi 
beavatkozások, partmunkálatok hatására mára már csak részlegesen őrizte meg a többnyire 
hínár- és parti zonációhoz tartozó eredeti vegetációtípusait. 
 
 
Természeti erőforrások, ásványi nyersanyagok 
 
A geológiai fejlődésmenet jellegzetességei, az uralkodóan harmadidőszaki és negyedidőszaki 
képződmények a megye területén előforduló ásványkincsek palettáját is meghatározzák. A 
korábbi geológiai korok vízborítása nyomán az építőkőnek is alkalmas üledékes kőzetek és a 
szénféleségek magas előfordulása jellemző. A vulkáni tevékenységnek köszönhetően szintén 
különféle építőipari nyersanyagok és egyes ércek gazdag előfordulásai számítanak a megye 
ásványkincsvagyonának. Sajátos természeti erőforrást jelent a megye karsztvízkészlete. 
 
Építőkőnek használt mészkő és dolomit a Bakony építőkőzetei, ahol nagy mennyiségben 
található meg. Az építőipari nyersanyagok közül a homokkő a Balatonfelvidéken fordul elő 
legnagyobb mennyiségben. Jellegzetes vöröses árnyalata miatt kedvelt építőkő. A Rába és az 
Ős-Rába egykori medrében ma folyó Marcal által felhalmozott építési kavics és kisebbrészt 
homok, illetve téglaagyag készletei számottevőek a Bakonyalján. A folyóvölgy közelében 
tőzegelőfordulás is található. A bazalt- és andezitvulkánosság során képződött kemény 
kőzeteket építőkőnek, útalapozó kőnek bányászták. A védelem alatt álló területeken ma már a 
bányászat megszűnt. A szénféleségek közül az Ajkai-medence barnakőszén telepei 
emelkednek ki. Az ásványércek között a bauxit és a mangánérc fordul elő legnagyobb 
mennyiségben. 
 
Veszprém megye sajátságos természeti erőforrásai közé lehet sorolni a tájképi értékekben 
gazdag tájait, kiváltképp a változatos, sűrűn erdősült középhegységi felszíneket, a 
karsztfelszíneket és karsztforrásokat, a vulkáni eredetű tanúhegyek páratlan tájképi értékeit. A 
Balaton-felvidék és a Balaton az ország kiemelkedő tájképi értéke és természeti potenciálja. A 
megye, azon belül is a Bakony magas fokú erdősültsége, nagy kiterjedésű egybefüggő erdei 
egyik leglényegesebb természeti potenciálját képezik. 
 
 
Veszprém megye ásványvagyona és hasznosítási lehetőségei 
 
Az ásványi nyersanyagok adott terület korábbi fejlődésének és jövőbeli fejlesztésének is 
fontos erőforrásai. Szerepük ugyan a XX. század végére relatíve csökkent a felértékelődő 
humán erőforrásokhoz képest, de a Veszprém megyében található ásványi nyersanyagok a 
jövő számára is fontosak, hiszen a technológiák fejlődésével, az energiaszektor változásával 
ezek az erőforrások ismét felértékelődhetnek. Ezért ismeretük fontos a megye hosszú távú 
fejlesztése megalapozásához. 
 
Veszprém megye legfontosabb ásványkincse: a bauxit, a mangán és a titán ércek, amellett 
rendelkezik még barnaszén kitermelhető és reménybeli mezőkkel a Kárpát-medence területén 
belül. A titánvagyon volumene és helye titkos, feltárását és hasznosítását célszerű hazai 
nemzeti kincsként kezelni, idegen ország hozzáférését megtiltani. 
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A különböző kitermelési - bányászati - művi tevékenységek és a ráépülő hasznosítási 
technológiák általában is veszélyes természeti károkat okozhatnak, de fokozott veszélyt 
jelenthetnek a felszín alatti vízkészletekre, amely a Közép-Dunántúli Régióban és különösen 
Veszprém megye területén a legnagyobb volumenű és kiterjedésű. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magyarország legfontosabb bauxittelepei 
 

A Közép-Dunántúli - Várpalotai szénmedence lehatárolását a mellékletkötetben található 
3.2.1/a melléklet tartalmazza 

 
A mélyművelésű szénbányászatot a korábbi, ezredfordulói energiagazdálkodási stratégia-
taktika gazdaságtalannak ítélte és bezárásra ítélte az erőművi integráción kívül rekedt 
bányaterületeket. 
 

A fejezetet kiegészítő „Közép-Dunántúli Régió szilárdszén energiaforrásainak potenciális 
adottságai országos összehasonlításban”, illetve a „Magyarország ismert szénbányák ipari 

vagyonának nagysága, területi megoszlása (1998) a bezárások kezdetén” című táblázatokat a  
3.2.1./b melléklet tartalmazza 

 
A szénbányászat, az energiaár-emelkedés következtében, ismét átértékelődött és a szén nem 
kevés földtani (elméleti) vagyont, mint potenciális adottságot, illetve a kitermelhető 
szénvagyont a Nemzeti Energiastratégia, illetve a készülő Cselekvési Tervek is figyelembe 
veszik, ezért napjainkra már nyilvánosak a naprakész országos kutatási, illetve ezen belül a 
nagyobb szénmezők. Veszprém megyét a „Várpalotai szénmező” képviseli, ahol az elméleti 
és a kitermelhető potenciál az országos volumennek csak töredékét képezi (140, illetve 122 
Mt). 
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Az ország éves energiamérlegében 2007-ben az ipari szénvagyon potenciális lehetőséget, a 
környezetvédelmi megszorításokat is figyelembe véve a mellékletekben szereplő 
munkarészek érzékeltetik. 
 

A hazai földtani (I.) szénvagyon nagyságrendi eloszlása (projekt preferencia) valamint  
A hazai kitermelhető (II.) szénvagyon nagyságrendi eloszlása című diagramokat a  

3.2.1./b melléklet tartalmazza 
 
Hasadóanyagok előfordulási helyei a Balaton-felvidék térségében, illetve az Ajka-Halimbai 
kőszénmedencében a szénhez kötődve ismeretesek. 
 
 
Ritka földfémek potenciális adottságai 
 
Magyarországon a szakirodalom alapján ismeretesek bizonyos potenciálisnak tekinthető 
formációk, melyek Veszprém megyét is érintik, ilyenek:  
• Vörösiszap (mérések már történtek, előzetes készletbecslés is, további mintagyűjtés, 

pontosítás)  
• Savanyú magmás kőzetek lepusztulásából származó agyagos kőzetek (Kínában, Japánban 

is hasonló genetikájú RFF telepek találhatók) Felderítő mintagyűjtés, elemzés folyik.  
• Homokok, torlatok (felderítő mintagyűjtés, elemzés folyik) 
• Foszfátos üledékek Balaton-felvidéken, Úrkút, mangánbánya, (irodalmi adatok 

áttekintése, ismételt elemzés szükséges).  
 
 
Az Energiastratégia által megkövetelt közép- és hosszú távú igények 

 
Az ásványvagyon gazdálkodásnak szükségképpen a 10-15 év múlva várható igényekre kell 
ma reagálnia, ez gazdaságpolitikai döntéseket igényel. A hazai ásványi nyersanyag készletek 
úgy választékban, a kitermelés technikai megvalósíthatóságban, mint költségszintben 
versenyképes alternatívát jelenthetnek az importból származókkal szemben. A hazai 
energiaellátásban a szén szerepének megőrzése, esetleges növelése jelentősen hozzájárulhatna 
az import függés csökkentéséhez, ezáltal a világpiaci - számunkra romló - ártendenciáktól 
való függetlenedéshez. A magyar energiahordozó ásványvagyon felhasználásnak lehetőségét, 
versenyképességét, különösen a szenek terén, elsősorban a klíma- és környezetvédelmi 
feltételek szigorodása befolyásolja. Emiatt a hazai készletek hasznosítása szempontjából 
később fontos elem a tiszta szén technológiákra és CCS-re irányuló kutatás-fejlesztés és pilot 
projektek. 
 
 
 
 
3.1.2. A termőföldek területnagyságának és mennyiségének alakulása 
 
A termőföld kiemelkedő jelentőségű adottság és fejlesztési potenciál. A termőföldek a megye 
tájegységein és ezen belül egyes településein is meglehetősen eltérő területtel, súllyal és 
minőségben vannak jelen. Ezeket az arányokat döntően meghatározzák a települések, a 
mikrotérségek természetföldrajzi - termőhelyi adottságai. A nagyobb tengerszint feletti 
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magasságú és magasabb lejtőkategória értékekkel rendelkező területeken alacsonyabb a 
mezőgazdaságilag művelt földterületek részaránya, ezek inkább a Bakony és a Bakonyalja 
erdőtájaihoz tartoznak. Az agrártérségek ezek peremvidékein, az enyhébb lejtésű hegy- illetve 
domboldali területeken, valamint a síkvidéki jellegű medencék területén jelennek meg 
domináns tájhasználati módként. 
 
A megye kereken 350.000 ha termőterületéből valamivel több, mint 220.000 ha 
mezőgazdasági terület (a megye területének közel 50%-a), - a több mint 128.000 ha erdő és 
~1200 ha nádas + halastó területen kívül. A mezőgazdasági terület művelési arányai az utóbbi 
évtizedben a következő értékek közt változtak: 42-ről 45%-ra nőtt a szántó, 3-ról 4%-ra a 
gyümölcsös, kert és szőlő, és 16-ról 18%-ra a rét és legelő. 
 
A mezőgazdasági tájhasználat összefoglaló adatai mellett azonban jóval több információt 
nyújtanak a termőterületek alaptérképi adatállomány és űrfelvétel kiértékelés alapján készített 
grafikus elemzései, valamit a településsoros statisztikai adatok és a termőhely-kataszteri 
adatok értékelése. 
 
Az első vizsgálati módszer szerint szerkesztett megyei értékelő ábrán az összetevők 
mezőgazdasági szempontból 3 fő csoportba kerültek aggregálásra, a különböző típusú 
beépített és kivett területek, erdőterületek és vízfelületek elkülönítése után.  
 
A mezőgazdasági területeken belül elkülönítésre kerültek a: 
 jellemzően szántóművelésű felületeket 
 jellemzően ültetvény művelésű felületeket 
 jellemzően gyepgazdálkodási felületeket. 
 
A területrendezési tervek készítésénél a termőhelyek minőségi elemzését az agroökológiai 
térképek, az agrotopográfiai adatok, talajtérképek információinak felhasználásával végezték 
el. Ezek alapján kerültek lehatárolásra egyes mező- és erdőgazdasági alkalmasság kategóriák, 
amelyek a területfejlesztés számára is informatívak. 
 
A termőföldek és az erdőgazdasági területhasználat szerkezete az alaptérképi adatok és az 
űrfelvétel összevetése alapján. Az ábrán jelölt területegységek jelmagyarázata: 
 világos sárga színnel a jellemzően szántóművelésű felületek 
 világos türkiz árnyalatú színnel a jellemzően ültetvény művelésű felületek 
 világos zöld színnel a jellemzően gyepgazdálkodási felületek. 
 
A térképen jól látható a szántóterületek erdő- és települési területeken kívüli dominanciája, 
elsősorban a megye É - ÉNy-i részén, valamint a gyepgazdálkodási területek kapcsolódása a 
hegyvidéki erdőterületekhez, elsősorban az Északi Bakony déli lejtőinél (a Veszprém - 
Várpalota tengely mentén). 
 
A szőlő - gyümölcs ültetvény területek a fentiekhez képest nagyságrendileg kisebbek és 
szórványosan helyezkednek el. Nem képeznek olyan egységes zónákat, mint a 
balatonfelvidéki borvidéki területek, de kirajzolódik pl. a Somló szőlőhegy területe és táji 
környezete. 
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A magas (a helyi viszonyítási rendszerben 55 illetve 70% feletti) szántóterületi arányt mutató 
települések az agrotopográfiai adottságoknak megfelelően elsősorban a síkvidéki jellegű, 
mélyebb termőréteggel és lazább szerkezetű talajadottságokkal rendelkező térségekben 
helyezkednek el.  
 
Ezek a megyét két helyen érintik: 
 nagyobb területen a Marcal-medence térségében (Pápa városa körül, több mint 20 

település összefüggő közigazgatási területén - itt 2 település rendelkezik 25 Ak/ha körüli 
szántóértékkel, és további tíz kb. 20 Ak/ha körüli szántóértékkel), 

 valamint a Balaton keleti partja mellett felnyúló Mezőföldi területen (Papkeszi, Berhida, 
Ősi), ahol a megye legmagasabb értékű (~ 25 Ak/ha) szántói találhatók. 

 
A fenti néhány adat összevetéséből is kiviláglik, hogy a legmagasabb termőértékű területek és 
a legmagasabb arányban szántóként hasznosított területek közelítő kapcsolatban állnak 
egymással, de nem feltétlenül fedik egymást. 
 
A Marcal medence fent is említett, megyei szinten kiválónak minősíthető 20-25 Ak/ha-os 
átlagokkal rendelkező települései mellett számos, ennél jóval gyengébb termőhelyű (15 Ak/ha 
alatti) településen is 50% felett van a szántók aránya -„jobb híján, kényszerből”-, ahol 
tájrendezési-tájterhelési szempontból célszerű kezdeményezni akár a művelési ág szerkezet 
felülvizsgálatát is. 
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A művelés ág váltás iránya - a helyi agrárgazdasági adottságok függvényében - többféle lehet, 
akár az intenzívebb kertészeti kultúrák (zöldség, dísznövény kertészet, gyümölcstermesztés) 
vagy akár a mezőgazdasági termelés alóli kivonás és az erdőtelepítés felé, vagy extentzívebb 
tájgazdálkodás keretében a rét- legelőművelés kiterjesztésével. A gyepgazdálkodási területek 
jelentős arányban vannak jelen. 
 
A gyepgazdálkodási területek - a szántókkal ellentétben - a gyengébb termőhelyi adottságú 
területekhez kapcsolódnak, a legmagasabb gyepterületi arányú települések túlnyomó többsége 
a 12 Ak/ha földértékű térségekben található, ahol a legalacsonyabb a szántó- és legmagasabb 
az erdőterületi arány. Ennek megfelelően a helyi viszonyítási rendszerben magas (15-, 20 % 
feletti) gyepterületi arányt mutató települések a megye középső részén, a Bakony és a 
Bakonyalja tájegységeken fordulnak elő. Ezek a megye legmagasabb ökológiai értékű 
területei, ahol a közel állandó növényzeti fedettséggel rendelkező felületek aránya a 
legmagasabb, különösen, ahol a magas gyepterületi arány párosul a magas erdőterületi 
borítottsággal is. (Az erdőterületi arányokat bemutató ábrát az erdőgazdasági fejezetbe 
illesztettük; a két ábra magasabb értékeket mutató területei több helyütt átfedik egymást. Ilyen 
elsősorban a Szentgál, Városlőd, Hárskút településegyüttes. Ellenpéldaként hozhatók fel a 
legerdősültebb települések, ahol annyira magas az erdőarány, hogy a gyepterületek legfeljebb 
10% körül lehetnek jelen, pl. Csehbánya, Németbánya, Farkasgyepű településhármas.) 
 
 
 
 
3.1.3. A táj jellemzői 
 
A megye tájszerkezetének és tájhasználati módjainak vizsgálatát elsődlegesen a tájterhelési és 
terhelhetőségi tényezők megállapítása szempontjából végeztük el, különös tekintettel a megye 
beépítésre nem szánt térségtípusainak, a mező- és erdőgazdálkodási területek szerkezetének, 
mennyiségi és minőségi jellemzőinek megállapításával, értékelésével. Jelen fejezet tárgya 
elsődlegesen a nem védett táj jellemzőinek feltárása.  
 
Veszprém megye táji adottságait természetföldrajzi fekvése és az antropogén tájhasználat 
hatásai együttesen határozzák meg. A főbb tájszerkezeti adottságokat tekintve egyértelmű az 
előbbiek döntő szerepe (geológiai, geográfiai, stb. adottságok), ezekre mintegy ráépülnek a 
humán és települési infrastruktúra által meghatározott tájszerkezeti elemek (regionális fekvés, 
településhálózat, műszaki infrastruktúra, területhasználatok, stb.).  
 
A fenti adottságok mindegyikét külön fejezetek elemzik, ezek ismétlése nélkül, de bizonyos 
szintézisével szükséges a táji adottságok átfogó értékelése a hangsúlyt a más fejezetekben 
kisebb súllyal tárgyalt, de a megye tájhasználatában területileg uralkodó mező- és 
erdőgazdasági tájszerkezetre és tájhasználati jellemzőkre illetve a tájterhelési és terhelhetőségi 
szempontokra helyezésével. A mező- és erdőgazdasági tájhasználattal legszorosabb 
összefüggésben álló ökológiai (táj- és természetvédelmi) és rekreációs - turisztikai 
jellemzőkkel ugyancsak érintőlegesen foglalkozunk, miután ezek is, jelentőségük okán, önálló 
fejezetet érdemelnek. 
 
Alábbiakban csak a Veszprém megye területét meghatározóan érintő nagyobb tájegységek 
jellemzői kerülnek bemutatásra, melyek a Bakony, a Marcal-medence és a Bakonyalja, a 
Balaton és a Balaton-felvidék. 
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A Bakony a megye középső területét uralja, két medence között, a Balatoni és 
Balatonfelvidéki tájegységtől északra, a kisalföldi tájegységtől délre. A Dunántúli-
középhegység legnagyobb területű és legnagyobb tömegű tagja a Bakony, hazánk legnagyobb 
kiterjedésű és legváltozatosabb morfológiájú hegysége. Északról a Kisalföld, Keletről a Móri-
árok és a Mezőföld, határolja, délről a devecseri, a veszprém-nagyvázsony-diszeli törésvonal 
és a 84-es főút nyomvonala. A határokon belül a Várpalota-Veszprém-devecseri törésvonaltól 
(~ a 8-as főúttól) északra eső rész az Északi-Bakony, a 8-astól délre fekvő terület a Déli-
Bakony. Ennek leszakadt, magányosan kiemelkedő része a Sümegi Várhegy. Az Északi-
Bakony fennsík jellegű platójából kicsúcsosodó hegyek közül a legmagasabb a Kőris-hegy 
(709m). Mellette több, 600 méter fölötti csúcs sorakozik, így méltán hívják az Északi-
Bakonyt a Dunántúl tetejének. A Déli-Bakony hegyei 100-200 méterrel alacsonyabbak, 
közülük csupán a Kab-hegy éri el a 600 méteres magasságot. A középhegység karszthegység, 
jellemző geológiai alkotója a mészkő és a dolomit. A Bakony e geológiai szerkezetének 
köszönhetően számos karsztjelenséggel rendelkezik: víznyelők, dolinák, sziklatornyok és 
barlangok alakultak ki a kőzetbe szivárgó csapadékvíz és a patakok hatására. A felszíni 
vízhálózat a nyugati területeken sűrűbb, keleten csak a Gaja-patak említhető, mint jelentősebb 
folyás. Az Északi-Bakony a magasabb hegyvidékek éghajlatát idézi: klímája nedves-hűvös, a 
tél enyhe, az évi középhőmérséklet 8-9°C, a csapadék 700-800mm. A Déli-Bakony ennél 
enyhébb, kellemesebb hőmérsékletű. A Bakony területének uralkodó tájhasználati kategóriája 
az erdőtáj. A magas-szinten erdősült táj, ma is őrzi a természetes állománytípusnak megfelelő 
illetve azokhoz közeli hatalmas bükk-, tölgy-, gyertyános erdeit. Védett erdői közül a fenyőfői 
ősfenyves és a szentgáli tiszafás a legnevezetesebbek, - utóbbi Európa második legnagyobb 
egyedszámú természetes Taxus állománya. Az erdők vadállománya gazdag, vadgazdálkodási 
- vadászati szempontból is jelentős. Az erdészeten és vadászaton túl a hagyományos, 
hegyvidéki erdőségekhez kötődő olyan népi mesterségek is fennmaradtak, mint a faszén-, a 
mészégetés, az üveghuta, a fafeldolgozás, fafaragás és fazekasmesterség. 

A Marcal-medence és a Bakonyalja a fenti tájegység északi peremén terül el, a megye 
legészakibb területén. A Kemeneshát és a Bakony között hosszan nyúlik el a Marcal 
félmedencéje. A Bakonyból érkező patakok a medence keleti peremén hordalékkúpokat 
építettek, s ezzel nyugat felé szorították a folyót. A Marcal-medence északról nyitott, a 
Rábaközzel érintkezik. A medence bazaltláva és bazalttufa képződményei a fiatal vulkáni 
működés eredményei, az itteni tanúhegyek; a Somló és a Ság hegy. A Marcal széles árterén 
öntés- és homoktalaj jellemző, a középső, rossz lefolyású lapályosokon pedig lápos, tőzeges a 
felszín. A Marcal folyót kizárólag jobb oldali mellékfolyói táplálják, vízgyűjtő területe a 
Marcal-medence, a Bakonyalja és a Pannonhalmi-dombság egy része. A medence éghajlata 
mérsékelten hűvös és száraz, a déli részeken inkább nedves, az évi átlagos hőmérséklet 10°C. 
Itt a mezőgazdasági területek, ezen belül is a szántóföldek aránya viszonylag magas. 
Természetes növényzetét a ligeterdők, mocsárrétek és homoki tölgyesek alkotják. Az egykori 
és ma még meglévő természetközeli területek számos állatfajtának nyújtanak védelmet, 
táplálkozó és fészkelő helyet. 

A Bakonyalja a Bakony hegység és a Kisalföld közötti átmeneti sáv. A Bakonyalja kaviccsal, 
hordalékkúpokkal, löszös homokkal borított lejtő, melyet az északnyugati-délkeleti futású 
patakok felszabdaltak. A hegyláb felszínét laza üledékek különböző típusai építik fel. A 
Bakonyalja dombhullámait vegyes klímahatások érik, így növénytani szempontból ez a terület 
hazánk egyik legértékesebb tája. (Itt homoktalajon alakult ki az erdeifenyő sztyepperdő, és a 
fenyvesekre jellemző körtikefajok is megtalálhatók. Ugyanakkor a homokos tisztásokon az 
alföldi homokpuszták gyakori növényei élnek, mint például a homoki fátyolvirág. A 
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Bakonyalja déli részein a Zalára jellemző növények tömegesen fordulnak elő, a lápok és 
láprétek különleges faja pedig a mocsári kardvirág vagy a zergebogár.) A mezőgazdasági 
termelésre kiválóan alkalmas föld, a Somlón a szőlőtermesztés, a Bakonyalján pedig 
természetesen a fafeldolgozás, erdőművelés is jellemző. A Somló, a Marcal-medence síkjából 
magányosan kiemelkedő vulkáni hegy távolról is jól látható. Várromjával, hírneves borával, 
vendégváró pincéivel, kilátótornyával messziről hívja a kíváncsi vándort. Mivel a hegy 
bazaltja a hő és a napfény hatására töredezik, bazaltbánya nem csúfította el egyik oldalát sem, 
1983-ban lett tájvédelmi körzet. A fokozottan védett hegytető a híres várrommal, a peremen 
sorakozó bazaltsziklákkal, az őserdő jellegű alacsony növésű, festői erdeivel, hagyományos 
szőlészeti - borászati kultúrájával vonzza a kirándulókat is. 

A Balaton Magyarország és Közép-Európa legnagyobb sekély vizű tava, mely a környező táj 
karakterének fontos részét képezi. Jelentősége nem csak a kedvező ökológiai viszonyok, és a 
mikroklimatikus hatások okozásában és az élővilágában rejlik, hanem gazdasági és turisztikai 
szempontból is potenciális erőforrás, jelentős vonzerőt jelent az egész országban, és 
nemzetközi viszonylatban is. A tó egésze vízgazdálkodási terület, a part menti zóna pedig 
jellemzően beépített, települési terület.  

A Balaton-felvidék a Balaton-parttól északra, a Veszprém-nagyvázsonyi vonal, az Eger-víz 
árok között helyezkedik el. A Balaton-felvidék egyenetlen, 150-200 méterrel a tó fölé 
emelkedő fennsík, mely magaslatait jellemzően sok helyen mészkő, illetve vulkáni kőzet 
alkotja. Legjelentősebb területi részei a Pécselyi-medence, a Káli-medence és a Tapolcai-
medence és tanúhegyei. A Káli-medence az egykor a térségben hullámzó Pannon-tenger 
egyik öble, mely különleges domborzati formákban igen gazdagnak mondható. Szép számban 
fordulnak elő kőgörgetegek, bazalt formációk, továbbá itt található a Kővágóörstől északra 
húzódó, egykor több kilométer hosszúságú kőtenger. A Tapolcai-medencében is számos 
felszíni karsztforma jött létre, melyek mellett barlangok is előfordulnak, mint például a térség 
nagy látványosságának tekinthető Tapolcai-tavasbarlang. A medence déli részén az erózió 
eredményeként sajátos alakúra formálódott tanúhelyek alkotják a táj jellegzetes képét. Ezek 
közül legjelentősebbek a Badacsony, Gulács, Csobánc, Szent György-hegy, és Tóti-hegy. A 
változatos területhasználatok következtében a táj mozaikossága jellemző. A magasabb 
térszíneken az erdőterületek dominálnak, azonban a domboldalakon mindenütt találkozhatunk 
szőlőültetvényekkel, melyek fontos alkotóelemei a táj jellegzetes karakterének.  

A megye táji - természeti, értékekben, kincsekben, látnivalókban gazdag. Ezek jelentős 
hányada található a Balaton illetve a Balaton-felvidék területén (pl. a Felvidék védett 
tanúhegyei és medencéi, a Tapolcai-tavasbarlang, a Tihanyi-félsziget és a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park - BfNP - számos egyéb kincse). De számos táji - természeti és művi - attrakció 
található a BfNP területén kívül is, a Magas-Bakonyban, a hegyvidék peremén kialakult 
történelmi városokban (Veszprém, Pápa, Zirc), várhegyeken, történelmi, gazdaságtörténeti és 
kultúrtörténeti emlékhelyeken is. A megyében valamennyi típusú tájérték megtalálható - 
amely egyben jelentős turisztikai vonzerő is -, a vizi - vízparti üdülési adottságok kivételével, 
amelyek a Balatonhoz kötődnek, miután más jelentősebb erre alkalmas természetes tó, 
vízfolyás, vízpart nem található a megye területén.  
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3.1.4. Természet- és tájvédelem 
 
Veszprém megye az ország természeti értékekben egyik leggazdagabb vidéke. Az elmúlt 
évtizedek intenzív tájhasznosítási, tájgazdálkodási formáinak következtében - az ország más 
részeihez hasonlóan - számos táji-, természeti érték semmisült meg, illetve szenvedett el 
maradandó károsodásokat. Mindezen kedvezőtlen folyamatok ellenére a megyében sok olyan 
természetileg értékes terület, illetve objektum található, melyek már védettek, vagy arra 
érdemesek, de akár jogi védelem nélkül is megóvásra érdemesek. 
 
Veszprém megyében jelenleg 1 nemzeti park, 3 tájvédelmi körzet, 20 természetvédelmi 
terület és több mint félszáz helyi jelentőségű természetvédelmi terület található. A védett 
területek területi megoszlása: nemzeti park 31.480 ha, tájvédelmi körzet 9.494 ha, 
természetvédelmi terület 3.621 ha, ex-lege védett lápterület 3.540 ha. A megye területének 
(4.493 km2) kb. 10,1%-a áll országos védelem alatt. 
 
Országos jelentőségű természetvédelmi területek 
 

 
 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park  
 
Veszprém megye területén egy nemzeti park található, a Balaton-felvidéki NP. Összterülete 
57.019 hektár, melyből 30.765 hektár esik Veszprém megye területére. A védelem célja 
alapvetően a Balaton és környéke táji és természeti értékeinek védelme, valamint a Balaton és 
vízgyűjtőjén a felszíni és felszín alatti vizek és vízkészletek védelme. Veszprém megye 
területére a nemzeti park öt nagyobb kiterjedésű részterülete esik, ezek a következők: 
Tihanyi-félsziget; Pécselyi-medence; Káli-medence; Badacsony és a környékbeli tanúhegyek; 
valamint a Tapolcai-medence. A Keszthelyi-hegység és Kis-Balaton Zala megye területére 
esik. 
 
 
Tájvédelmi körzetek 
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A megye területén 3 tájvédelmi körzet található, a Magas-bakonyi TK, a Somló TK és a 
Pannonhalmi TK. Mindhárom tájvédelmi körzet védetté nyilvánításának alapvető célja volt a 
földtani- és a kultúrtörténeti értékek, természetes erdő- és növénytársulások, védett növény- és 
állatfajok, jellegzetes tájképi adottságok, a táj jellegét meghatározó földfelszíni formák 
megóvása és fenntartása, míg a Somló esetében ehhez társult még a hagyományos 
szőlőtermesztés és borászat táji feltételeinek biztosítása.  
 
 Magas-bakonyi Tájvédelmi Körzet 

A Magas-bakonyi Tájvédelmi Körzet a 4/1991 (III.22.) KTM rendelettel került védetté nyilvánításra. A 
védett terület teljes kiterjedése 8753 hektár, melyből fokozottan védett 478 hektár. A védett terület 87%-a, 
7635 hektár található Veszprém megyében, míg 1118 hektár Győr-Moson-Sopron megye területén található. 
A tájvédelmi körzet által érintett Veszprém megyei települések: Bakonybél, Bakonyszücs, Ugod, 
Bakonyjákó, Szentgál, Hárskút, Pénzesgyőr. A terület kezelője a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
Igazgatóság. 

 
 Somló Tájvédelmi Körzet 

A Somló Tájvédelmi Tájvédelmi Körzet a 8/1993 (III.9.) KTM rendelettel került védetté nyilvánításra. A 
védett terület nagysága 583 hektár, melyből fokozottan védett 88 hektár. A tájvédelmi körzet által érintett 
települések: Somlójenő, Doba, Somlószőlős, Somlóvásárhely. A terület kezelője a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park Igazgatóság. 

 
 Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet 

A Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet a 19/1992. (XI. 6.) KTM rendelettel, majd bővítése a 20/2001. (IX. 21.) 
KöM rendelettel került védetté nyilvánításra. A védett terület teljes kiterjedése 8.271 hektár, melyből 
fokozottan védett 64 hektár. A védett terület alig 0,2%-a, 14,6 hektár található Veszprém megyében, míg a 
fennmaradó területek döntő hányada (94,6%) Győr-Moson-Sopron megye, kisebb része (5,2%) Komárom-
Esztergom megye területén található. A tájvédelmi körzet által érintett Veszprém megyei település: Gic. A 
terület kezelője a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság.  

 
 
Természetvédelmi területek 
 
A megye területén 20 országos jelentőségű természetvédelmi terület található.: 
- Balatonkenesei tátorjános Természetvédelmi Terület 
- Balatonfüredi-erdő Természetvédelmi Terület 
- Zirci arborétum Természetvédelmi Terület 
- Szentgáli tiszafás Természetvédelmi Terület 
- Úrkúti őskarszt Természetvédelmi Terület 
- Várpalotai homokbánya Természetvédelmi Terület 
- Darvas-tói bauxitlencse Természetvédelmi Terület 
- Sümegi mogyorós-domb Természetvédelmi Terület 
- Farkasgyepűi kísérleti erdő Természetvédelmi Terület 
- Devecseri Széki-erdő Természetvédelmi Terület 
- Tapolcafői láprét Természetvédelmi Terület 
- Tapolcai-tavasbarlang felszíne Természetvédelmi Terület  
- Bakonygyepesi zergebogláros Természetvédelmi Terület 
- Attyai-láprét Természetvédelmi Terület 
- Somlóvásárhelyi Holt-tó Természetvédelmi Terület 
- Sárosfői halastavak Természetvédelmi Terület 
- Nyirádi Sár-álló Természetvédelmi Terület 
- Sümegi Fehér-kövek Természetvédelmi Terület (és erdőrezervátum) 
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- Uzsai csarabos Természetvédelmi Terület 
(egy része a Balaton Kiemelt Üdülőkörzethez tartozik) 

- Fenyőfői-ősfenyves Természetvédelmi Terület (csak egy része tartozik a megyéhez) 
 
 
A természetvédelmi törvény hatályánál fogva védett területek (ex lege védett területek) 
 
Az ex lege védett természeti területek közül szikes tavak Veszprém megyében nem találhatók, 
ellenben lápok több helyen is előfordulnak. A megye területén számos kisebb-nagyobb 
kiterjedésű, a természet védelméről szóló törvény értelmében országosan védett lápterület 
található. Ezek összterülete mintegy 3540 hektár. Ezen védett lápterületek 31 település 
területét érintik, melyek a következők: Adorjánháza; Ajka; Bakonyoszlop; Bakonyság; 
Bakonyszentkirály; Borszörcsök; Csabrendek; Csögle; Egeralja; Gyulafirátót; Halimba; 
Kamond; Káptalanfa; Kisberzseny; Kispirit; Külsővat; Magyarpolány; Márkó; Mezőlak; 
Nagydém; Nagypirit; Nemeshany; Nóráp; Nyirád; Pápa; Sáska; Ugod; Várpalota; 
Zalaszegvár, valamint Nagyvázsony és Örvényes, amelyek a Balaton Kiemelt Üdülőkörzehez 
tartoznak. 
 
Az ex lege védett természeti emlékek közül elsősorban az egykori földvárak védelmének van 
jelentősége a megye területén. A területek felmérése folyamatban van (a felsorolásukat 
tartalmazó jogszabály még nem jelent meg). 
 
 
Helyi védettségű területek 
 
A helyi jelentőségű védett természeti területek nyilvántartása nem teljes körű. Ez részben 
abból ered, hogy a helyi önkormányzatok által védetté nyilvánított területeknél, a védetté 
nyilvánítás folyamatát nem folytatják le teljes körűen. Így egyrészt a terület nem kerül be az 
országos nyilvántartásba, másrészt előfordulhat, hogy - a jó szándék ellenére - a védetté 
nyilvánítás folyamatának jogszerűségébe is hiba csúszik. 
 
 
A megye területén található erdőrezervátumok 
 
 Somhegy erdőrezervátum 

Az erdőrezervátum összes területe 293,2 ha, ebből magterület 103,6 ha, védőzóna 189,6 
ha. Az érintett település: Bakonybél. 

 Fehér sziklák erdőrezervátum 
Az erdőrezervátum összes területe 274,1 ha, ebből magterület 39,1 ha, védőzóna 235,0 ha. 
Az érintett település: Sümeg és Csabrendek. 

 Virágos-hegy erdőrezervátum 
Az erdőrezervátum összes területe 309,3 ha, ebből magterület 46,6 ha, védőzóna 262,7 ha. 
Az érintett település: Balatonederics. 

 
 
Érzékeny Természeti Területek (ÉTT) és Magas Természeti Értékű Területek (MTÉT) 
 
Az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról a 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM 
együttes rendelet rendelkezik. Az érzékeny természeti területek (ÉTT) célja a természeti 
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(ökológiai) szempontból érzékeny földrészleteken olyan természetkímélő gazdálkodási 
módok megőrzése, fenntartása, további földrészletek kijelölése, amelyek támogatással 
ösztönzött, önként vállalt korlátozások révén biztosítják az élőhelyek védelmét, a biológiai 
sokféleség, a tájképi és kultúrtörténeti értékek összehangolt megőrzését. 
 
Kiemelten fontos ÉTT-ek térségei: 
- Marcal-medence 
- Tapolcai-medence 
- Káli-medence 
 
Fontos ÉTT-ek térségei: 
- Sümeg-Rigács-Apácatorna-Káptalanfa települések közé eső területek 
- Dörögdi-medence 
- Bakonyjákó-Oroszi-Pápasalamon-Nagytevel régió erősen tagolt, erdővel borított része 
- Tési-fennsík, Gyulafirátót és Várpalota közötti terület 
 
Veszprém megye területén Tervezett Érzékeny Természeti Terület nem található. 
 
 
Ökológiai hálózatok 
 
Az ökológiai (zöld) folyosók az elszigetelt, értékes természeti területeket, élőhelyeket kötik 
össze. Az ökológiai (zöld) folyosók hálózatának elemei szervesen illeszkednek az európai, 
országos, megyei, települési és élőhely szintű ökológiai hálózati felépítésbe. Az ökológiai 
folyosók kialakításánál törekednek a folytonos hálózati elemek kijelölésére, de 
előfordulhatnak megszakított (ún. "stepping stone") hálózati elemek is.  
 
Az elmúlt években az ökológiai hálózatok átfogó, nagyobb léptékű elemeinek kijelölésére 
helyeződött a hangsúly. Ezek közé tartoznak a Natura 2000 hálózat (az Európai Unió 
ökológiai hálózata), az országos ökológiai hálózat és a megyei ökológiai hálózatok területei.  
 
 
Natura 2000 hálózat területei 
 
A Natura 2000 hálózat az Európai Unió ökológiai hálózata, amelyet a tagországok közösen 
jelölnek ki meghatározott eljárási rendet követve, két uniós jogszabály - a madárvédelmi 
(79/409/EEC ) és az élőhelyvédelmi (92/43/EEC) irányelvek - alapján. Kialakításának célja, 
hogy az európai közösség számára jelentős élőhely típusok hosszútávon fennmaradjanak egy 
összefüggő ökológiai hálózat részeként.  
 
Veszprém megyében a Natura 2000 hálózat területei elsősorban a már meglévő védett 
területekkel átfedésben kerülnek kijelölésre. A Natura 2000 hálózat területei a megye 
területének mintegy 24 %-át érintik.  
 
A 2003. évi XXVI. tv. az Országos Területrendezési Tervről (OTrT) kijelöli - többek között - 
az országos ökológiai hálózat övezete területét, mely megyei szinten a következő övezetekből 
épül fel: magterület, ökológiai folyosó és pufferterület. Az országos ökológiai hálózat területei 
Veszprém megye területének közel 53 %-át teszik ki (beleszámítva a Balaton területét is). 
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Országos ökológiai hálózat területei 
 
 Veszprém megye 

összesen 
 magterület 40 % 
 ökológiai folyosó 2 % 
 pufferterület 11 % 

összesen: 53 % 
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3.1.5. Környezeti elemek állapota és az alakulásukat befolyásoló fontosabb tényezők  
 
A környezeti állapot minősége a megye térségei és területei élhetőségének meghatározó 
tényezője. Egyúttal olyan potenciál, amely az üdülés, a turizmus számára is meghatározó 
jelentőségű.  
 
Jelen vizsgálat azokat a környezetállapot alakulásával összefüggő folyamatokat emeli ki, 
amelyek befolyásolták a megye területei környezeti állapotát, és amelyek nélkülözhetetlenek a 
fejlesztési célrendszer megalapozásához.  
 
A környezeti elemek állapotára vonatkozó összefoglaló elkészítésénél felhasználásra került 
„Veszprém megye környezetvédelmi programja”, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú 
Távú Területfejlesztési Koncepcióját megalapozó helyzetértékelés, valamit az a beszámoló, 
amelyet a Megyei Közgyűlés 2012. április 26-án tárgyalt meg a Veszprém megyei 
környezetvédelmi program 2011. évi megvalósulása tárgyában. Kiegészítő információk a 
környezetvédelemmel kapcsolatos adatbázisokból származnak. A környezeti állapotot 
bemutató fejezet a környezeti elemek szerinti beosztásban épül fel, mivel a vizsgálathoz 
szükséges adatok, információk is ebben a struktúrában áll rendelkezésre. 
 
 
Levegőtisztaság-védelem 
 
A gazdasági szerkezet átalakulásának, a környezetvédelmi jogi szabályozásnak, illetve az 
alkalmazott korszerűbb technológiáknak köszönhetően csökkent az ipari eredetű 
légszennyezés. Az Inotai Hőerőmű leállításra került, az Ajkai Hőerőmű kazánjait biomassza 
tüzelésre állították át, ennek következtében nincs jelentős légszennyező anyag kibocsátással 
üzemelő erőmű. 2007-től jelentős környezeti hatással járó ipari tevékenység már csak a 
jogszabályban előírt környezetvédelmi követelmények betartásával folytatható. A nagyobb 
ipari régiókban (Várpalota, Ajka térségében) a jelentős környezeti hatással működő üzemeket 
leállították, szabályozó berendezésekkel szerelték fel, illetve korszerű, az elérhető legjobb 
technológiával üzemelő egységeket telepítettek, telepítenek.  
 
A Balaton térségében a nagyipari tevékenység nem jellemző. Ipari létesítményeket 
Balatonfűzfő térségében, a Nitrokémia Ipartelep helyén létrejött vállalatok jelentenek. A 
Nitrokémia korábban a kellemetlen szag kibocsátásáról volt ismert, azonban a termelő 
tevékenységek döntő részének felszámolása következtében a légszennyezés minimálisra 
csökkent, illetve megszűnt. Egy további, a Balaton térségében működő vegyipari vállalat a 
Tapolcai Isolith szigetelőanyag gyár, jelentéktelen kibocsátással. 
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Veszprém megye ipari eredetű légszennyezőanyag kibocsátása kén-oxidokra, nitrogén-oxidra, szén-

monoxidra és szilárd anyagra vonatkozóan 
 
Az ipari szektorban megfigyelhető kedvező tendenciával ellentétben a közlekedésből 
származó légszennyezettség mértéke növekedett. Csökkentette a közlekedés okozta 
légszennyezést az északi part keleti részén a 710-es út településeket elkerülő szakaszának 
kiépítése. A 71-es út által érintett további településeken a forgalom nem változott, ami 
esetenként súlyos környezet (levegő és zaj) szennyezést okoz. . 
 
A partközeli települések, illetve azok parti sávja és a természetvédelmi területek 
levegőtisztaság-védelmi szempontból kiemelt területek. A közlekedésből eredő légszennyezés 
elsősorban az átmenő forgalommal terhelt települések belterületein okoz súlyos problémát. A 
települések átvezető részein, ahol a forgalom torlódik és a beépítés miatt nem biztosított az 
átszellőzés, az egészségügyi határértéket meghaladó koncentráció alakul ki.  
 
Veszprém megye vasútvonalának egy része villamosított, azonban a legtöbb vonal 
villamosítása még nem történt meg. A levegőtisztaság-védelem területén a káros anyag 
kibocsátások nagy mértékben, az országos átlagot meghaladóan csökkentek, teljesítve ezzel a 
nemzetközi követelményeket is. A csökkenésben kiemelkedő szerepe van a 
fűtéskorszerűsítési programnak, a dízel járműpark megkezdett korszerűsítésének, valamint a 
különböző légszennyező ipari jellegű technológiák felülvizsgálatának, megszüntetésének, így 
megállapítható, hogy a légszennyezettség szempontjából a közúti közlekedés káros hatása 
mellett a vasút kibocsátása elhanyagolható. 
 
A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X 7.) KvVM 
rendelet Ajka várost zónán kívüli városként jelöli meg. A rendelet - a megalapozó vizsgálatok 
és modellszámítások eredményei alapján - szerint Ajka város környezeti levegőjében egyedül 
a szálló por koncentrációja haladja meg az egészségügyi határértéket. A rendeletben rögzített 
légszennyezettségi zónák közül a Székesfehérvár-Veszprém zóna érinti a megyét. 
 
Az alábbi ábra mutatja, hogy a megyében 2002-2010 között folyamatosan csökken a levegő 
szilárd szennyezőkkel való terheltsége, de Veszprém megye értékei meghaladják a megyék 
átlagát.  
 
 



Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója – Feltáró-értékelő vizsgálat 

40 
Tsz.: 1041 
2012. október 
Fájl: Vp_Tfk_vizsg 

 
 
 

Teljes útszakaszon történő közlekedéshez kapcsolódó légszennyezőanyag kibocsátás 

 
 
 
Zaj és rezgés elleni védelem 
 
Veszprém megye zaj- és rezgéshelyzetét az alábbi domináns források határozzák meg: 
 a közúti közlekedés (első és másodrendű főútvonalak) 
 vasútvonalak 
 repülőtér 
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 ipari vagy ipari jellegű objektumok 
 egyéb zajforrások: szolgáltató, kereskedelmi, kulturális és sportlétesítmények 
 
 
Közlekedési zajforrások 
 
Napjainkban a környezeti zajforrások közül a közlekedés, és ezen belül a közúti közlekedés 
az, amely az emberek legnagyobb részének kellemetlenséget okoz. A felmérések szerint a 
közúti közlekedés zavarásának aránya az egész országra vonatkoztatva eléri az 50-55%-ot, a 
nagyvárosokban ennél is nagyobb, kb. 60-65%-ra tehető. Különösen a főforgalmi utak 
városokon átvezető szakaszai mellett élőket éri nagy zajterhelés. 
 
A PHARE program keretében 200 nagyforgalmú út esetében, a főváros, valamint további 80 
nagyobb város esetében végeztek el zajterhelés méréseket. Az azóta eltelt időszakban a 
közlekedési helyzet jelentősen nem változott, ezért a mérési adatok jelenleg is alkalmasak a 
zajterhelés minősítésére. Veszprém megye területén az alábbi részeken történtek mérések: 
 a 71-es főút melletti balatoni településeken 
 Pápa város területén 
 Tapolca város területén 
 Várpalota város területén 
 Veszprém város területén 
 
A vizsgálati adatok alapján megállapítható, hogy a közlekedésből eredő zajterhelés a vizsgált 
útszakaszokon a határértéket túllépi. A balatoni települések esetében a közlekedés zajterhelése 
főként az üdülési időszakban kritikus. Pápa és Tapolca városok esetében az elkerülő 
útszakaszok megépítésével és forgalomszabályozással jelentős javulás történt. A központi 
városrészek zajterhelése normál közlekedési viszonyok esetén nem kifogásolható. Várpalota 
és Veszprém városok vizsgált útszakaszain a közlekedésből eredő zajterhelés kritikus. Ezeken 
a pontokon a vizsgálati adatok szerint csúcsforgalmi időszakban a levegőminőség is 
kifogásolható, ezért beavatkozásra van szükség. 
 
A vizsgálatok adatai szerint a vasúti közlekedés zajhatása a lakosság 8-10%-át zavarja. 
Veszprém megye területén hét vasúti fővonal és négy mellékvonal halad keresztül. A 
vasútvonalak általában elkerülik a települések központjait, ezért a zajhatásuk kisebb területet 
érint. A vizsgálatok azt mutatják, hogy a fővonalak mentén már csak kevés helyen nem 
teljesül 65 dB nagyságú követelmény, éjszaka viszont ennél kedvezőtlenebb a helyzet. 
Veszprém megyében zavaró a Balaton északi partján az üdülőépületek és lakóterületek között 
húzódó vasútvonal zajterhelése. A zajterhelés főként a szerelvény elhaladásakor 
kifogásolható, amit a csomópontok közelében alkalmazott erős és hosszantartó hangjelzés is 
fokoz. A közeljövő vasúti korszerűsítései során ennek a pályaszakasznak és az itt közlekedő 
szerelvényeknek a korszerűsítését kiemelten kell kezelni. 
 
 
Repülési zajok 
 
A megye területét és népességét terhelő repülési eredetű zaj az elmúlt évtizedekben jelentős 
mértékben csökkent. A pápai repülőtér okozta zajterhelés - tekintettel a korábbihoz képest 
kevesebb számú repülési műveletre és a repülőgépek csökkenő zajkibocsátására - nem okoz 
sem normaérték túllépést, sem jelentős zavaró hatást a települési környezetben.  



Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója – Feltáró-értékelő vizsgálat 

42 
Tsz.: 1041 
2012. október 
Fájl: Vp_Tfk_vizsg 

 
A szentkirályszabadjai repülőtér működése nem okoz - legalábbis a mérések eredményei 
szerint - zaj normaérték túllépést, de ennek - a légtere kialakításában korlátozott - 
repülőtérnek a forgalma, (a le és felszálló gépek okozta zaj és rezgésterhelés) elsősorban 
Balatonalmádi Öreghegy térségében okoz zavarást és visszatérő környezeti konfliktust a 
települési környezetben.  
 
 
Ipari zajforrások 
 
Az ipari létesítmények zajterhelése a nagyobb városok iparterülethez közel fekvő 
lakóterületein domináló. A jelentős környezeti hatással járó létesítmények üzemeltetőinek a 
vonatkozó jogszabály előírása szerint teljesíteni kell a vonatkozó környezetvédelmi, köztük a 
zajvédelmi követelményeket. Ennek hiányában az üzemeltetési engedély nem adható ki. A 
vizsgálat tapasztalatai azt mutatják, hogy a megye meghatározó iparvállalatai készülnek a 
követelmények teljesítésére. A vállalatok intézkedési tervet készítettek, amelyek 
megvalósításával zajcsökkentést végeznek. A zajvédelmi követelmények betartásának 
ellenőrzése a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság hatásköre és feladata. 
 
 
Egyéb zajforrások 
 
A megye területén az egyéb zajforrások közé tartoznak a szabadtéri, kulturális sport 
tevékenységek és a szolgáltató és kereskedelmi tevékenységek zajkibocsátásai. Ezeknek a 
tevékenységeknek a zajterhelése különösen a balatoni üdülőövezetben az üdülési időszakban 
kritikus, mivel ez egy adott rendezvény esetén a megnövekedett közlekedési zajra 
szuperponálódik, és esetenként az éjszakai órákban is érzékelhető. Az egyéb zajforrások 
szabályozása az önkormányzat feladata és hatásköre, az engedélyezés során fokozott gonddal 
kell eljárni.  
 
 
Felszíni vizek 
 
A felszíni vizek szennyezettségét adathiány miatt nem lehet pontosan meghatározni, a VGT 
készítése során a kémiai állapotról a tervezési terület egyetlen részén sincsenek adatok, a 
VGT térképein a tervezési terület minden vízfolyásán az „adathiány” jelzés található. Az 
ökológiai állapotra vonatkozóan is túlnyomórészt az „adathiány” megjegyzés szerepel, ahol 
pedig találunk értékelést, ott a víztest minősítése szerint nem éri el a jó állapotot (ebből 
valószínűsíthető, hogy a kémiai állapot sem jó), valamint sok helyen szerepel az „erősen 
módosított folyóvíz” értékelés. 
 
A vizek szennyezését egyrészt pontszerű szennyező források okozzák, így például a települési 
szennyvíz és a települési szilárd hulladék vizekbe kerülése. A települési szennyvíz 
vízfolyásba kerülése általános probléma, ami különösen a kisvízfolyások esetében okozza a 
vízminőség jelentős romlását. A szennyvíz okozta szennyezés mértéke jelenleg egyre 
növekszik, csökkentése és megszüntetése fontos feladat. A probléma országos méretű, ezért a 
vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) 
kormányrendelet kijelölte a nitrát érzékeny területeket. Veszprém megye nitrát szennyezés 
szempontjából különösen érzékeny területei a Balaton vízgyűjtője és a karsztos területek. A 
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települési szilárd hulladék felszíni vizekbe kerülése jellemzően lokális probléma, az illegális 
hulladék-elhelyezéssel függ össze. A szennyezés általában vízminőség-romlással is jár, de 
legalább esztétikai konfliktust okoz.  
 
Jelentős diffúz terhelést jelent a korszerűtlen csapadékvíz-elvezetési megoldások miatt 
keletkező szennyeződés-bemosódás és a mezőgazdasági eredetű szennyezés. A csapadékvíz-
elvezetés sok településen ma is megoldatlan, és a csapadékvíz rendkívül kedvezőtlen 
összetételű szennyezettséget mos le a települések burkolt felületeiről, az így összegyűlő víz 
pedig tisztítatlanul a felszíni vízfolyásokba kerül. A mezőgazdasági eredetű szennyezés a 
műtrágyák és vegyszerek okszerűbb használatával és mennyiségének csökkenésével 
párhuzamosan csökken, de továbbra is jelentős.  Különösen a hegy- és dombvidéki, eróziónak 
kitett területek érzékeny területek érzékenyek. Az ipari eredetű szennyezés mértéke jelentősen 
csökkent az előírások és engedélyezések szigorodásával. 
 
A VGT vizsgálatai szerint a megyében található víztestek nagy része erősen módosított 
vízfolyásnak minősül. A hidromorfológiai beavatkozások újabb és újabb szabályozási 
műveleteket indukálnak, így a műtárgyak, a mederrendezés és egyéb vízjárást befolyásoló 
beavatkozások fenntartják, és egyre növelik a víztestek módosított jellegét. 
 
A közelmúltban kilenc ember halálát okozó környezeti tragédia pusztított Kolontár és 
Devecser térségében. 2010. október 4-én a déli órákban átszakadt a községhez közeli Ajkai 
Timföldgyár vörösiszap-tározójának gátja. Rövid idő alatt mintegy 600-700 000 köbméter 
lúgos iszap árasztotta el a települést.  
 

 
Az Ajkai Timföldgyár vörösiszap-tározó katasztrófa által érintett térség  

 
A vörösiszap-áradat a Torna-patak völgyében a közeli Devecser felé folyt tovább, ott és még 
további településeken is súlyos károkat okozva. A kármentesítés jelenleg is tart, a környezeti 
katasztrófa hosszútávú területi, gazdasági, társadalmi hatásai egyenlőre nem becsülhetők. A 
térségre készülő területrendezési, településrendezési terveknél, fejlesztési koncepcióknál, a 
fejlesztési források elosztásánál a környezeti katasztrófa következményeinek felszámolása, a 
táj rehabilitációja prioritást kell, hogy élvezzen. A környezetállapotban bekövetkező 
változásokat folyamatosan monitorozni szükséges. A gyors segítségnyújtás után, a közvetlen 
környezeti következmények felszámolása után hosszútávú fejlesztési fejlesztési koncepció 
kidolgozása szükséges a társadalmi, gazdasági, környezeti károk következményeinek 
felszámolására. 



Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója – Feltáró-értékelő vizsgálat 

44 
Tsz.: 1041 
2012. október 
Fájl: Vp_Tfk_vizsg 

 
 
Felszín alatti vizek 
 
A felszín alatti víztestek állapotának értékelésére vonatkozóan a VGT alapján megállapítható, 
hogy elsősorban a karsztvizek, másodsorban a sekély porózus és sekély hegyvidéki víztestek 
állapota nem éri el a jó minősítést. A karsztvíz mennyiségi állapotának gyenge minősítése 
szinte a teljes tervezési területen érvényes, és a terv a gyenge minősítés okaiként a felszín 
alatti vízkészlettől függő ökoszisztémák vízhiányát, valamint a hasznosítható vízkészletnél 
nagyobb vízkivételt jelöli meg. A Veszprém és Várpalota környékén található víztest jelenleg 
jó minősítésű, de a gyenge állapot kockázatát hordozza, mert a vízkivétel mennyisége 
nagyjából megegyezik a hasznosítható vízkészlet mennyiségével. A kémiai állapot gyenge 
állapotának oka a sekély porózus és sekély hegyvidéki víztestek esetében a felszíni víztestek 
szennyezettsége, valamint egyéb diffúz szennyeződés. A karsztvizek gyenge minősítésének 
okaként a Sümeg, Pápa, Herend térségében húzódó víztest esetében a diffúz szennyezés és a 
szennyezett ivóvízbázis került megjelölésre, Veszprém és Várpalota környékén pedig ezek 
mellett az ivóvíztermelést veszélyeztető túllépés. 
 
A felszíni vizek alfejezetben leírt szennyező források, környezeti folyamatok érvényesek a 
felszín alatti vizek esetében is. Egyrészt azért, mert a leírt szennyező források a felszín alatti 
vizeket is veszélyeztetik, másrészt pedig azért, mert a felszíni vizek szennyezése közvetve a 
felszín alatti vizek szennyeződését okozza. Az elműt öt évben a felszín alatti vizek 
minőségének védelmét segítette az állattartó telepekre és trágyatárolókra vonatkozó előírások 
szigorodása, a dögkutak megszüntetésének kötelezettsége, a növényvédőszerek és műtrágyák 
használatának szabályozása, és a támogatásokkal ösztönző programok (pld. AKG) bevezetése 
a mezőgazdaságban. 
 
Az ipari térségekben a szennyező források megszüntetése után is jelentős a felszín alatti víz és 
a talaj szennyezettsége. Ezek a területek jellemzően az iparvállalatok tulajdonosainak 
birtokában vannak, és területükön megtörtént, vagy jelenleg is folyik a kármentesítés valamint 
a szennyezés alakulásának nyomon követése. 
 
 
Ivóvízminőség 
 
Az ivóvíz minősége úgy a megye települései, területei élhetősége, lakhatósága, mint a 
vendéglátás lehetőségei szempontjából megkülönböztetetten fontos tényező, jó minősége 
pedig fejlesztési erőforrás. 
 
.A Veszprém Megyei ÁNTSZ és a szolgáltatók által rendszeresen elvégzett vizsgálatok adatai 
alapján megállapítható, hogy Veszprém megye döntő részén az ivóvíz minősége kiváló, az 
országos átlagot jóval meghaladó. Ez döntően annak a következménye, hogy megtörtént a 
vízbázisok védőterületének a kijelölése, amelyen belül a tevékenységek csak szigorú 
korlátozások mellett végezhetők.  
 
Előrelépés történt a települések egészséges vezetékes vízellátásában. Megoldódott 
Tótvázsony, Hidegkút és Borszörcsök ellátása új vízbázisokra történő csatlakoztatás által. A 
megyében ammónium vonatkozásában továbbra is kifogásolt az ivóvíz Marcalgergelyi, 
Magyargencs és Külsővat községekben. 
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Vízgazdálkodás, vízvédelem 
 
Vízgazdálkodás és vízvédelem területén meghatározó jogszabály az Európai Unió „Víz 
Keretirányelve” (2000/60/EK), melynek célkitűzései a vizek és az azokkal összefüggő egyéb 
környezeti elemek átfogó védelmét szolgálják. Az irányelvnek megfelelően 2015-re 
Magyarország felszíni vizeit jó ökológiai és kémiai, felszín alatti vizeit pedig jó mennyiségi 
és kémiai állapotba kell hozni.  
 
A vizek védelme érdekében elfogadásra kerültek az országos Vízgyűjtő Gazdálkodási Tervek. 
Veszprém megye vonatkozásában a Balaton, a Cuhai Bakony-ér és Concó, az Észak-
Mezőföld és Keleti Bakony, a Marcal és a Rába vízminőség gazdálkodási tervei tartalmaznak 
teendőket. A feladatok végrehajtását 2010-2027. között kell majd megvalósítani. 
 
A Balaton térség - közvetve pedig Veszprém megye - hosszú és nagytávú fejleszthetőségét 
meghatározó tényező a tó vízszintje és vízminősége. Csak a mérési eredmények rendszeres 
kiértékelése, a változások trendjeinek szakszerű elemzése teheti lehetővé, hogy időben 
meghatározhatóak legyenek azok az esetlegesen szükségessé váló beavatkozások, amelyek a 
megfelelő vízszintet és a kedvező vízminőséget hosszú és nagy távra is biztosítani képesek, 
ezzel fenntarthatóvá teszik e térség meghatározó fejlesztési potenciálját a tavat. Ebben a 
Balatonnal érintett megyék együttesen érintettek és érdekeltek az országos hatáskörű 
szervezetekkel együtt. 
 
A Balaton vízkészlet-gazdálkodásának alapvető célkitűzése, hogy az üdülésnek megfelelő 
vízszint (fürdőzésre, vízi sportolásra alkalmas állapot) és a kommunális vízigény kielégítése 
biztosítva legyen. A Balaton vízkészlet gazdálkodásának közvetlen eszköze a tó 
vízszintszabályozása. 
 
A tó éven belüli vízállás-változásai általában 40 cm-ig terjednek, de korábban a 104 cm-t is 
elérték. A Sión maximálisan 80 m3/s (gyakorlatilag 50 m3/s) vízhozam vezethető le, ha azt a 
tó vízszint emelkedése indokolja. A 2000 és 2003 közötti években a halmozódó 
csapadékhiány és a rendkívüli időjárási feltételek hatására integráltan jelentkező vízkészlet 
csökkenés volt a tóra jellemző. 2004-ben a negatív rekordok után megállt a tó apadása és a tó 
vízkészlete növekedésnek indult. Olyannyira, hogy a vízkészlet növekedés hatására aktuálissá 
vált a Sió-zsilip megnyitása és folyamatos működtetése. Ezt követően az utóbbi 2 évben a 
vízszint drasztikus csökkenése következett be, amely 2012 nyarán és kora őszén érte el az 
eddigi mélypontot. 
 
A Balaton üdülőkörzetben alapvető környezetvédelmi feladat a vízi üdülési igényeknek 
megfelelő környezeti állapot biztosítása, a javulás folyamatának biztosítása. A jelenlegi 
környezeti problémák részben a múltban gyökereznek, részben pedig napról napra 
újrateremtődnek. Múltból eredő probléma az üledékben felhalmozott foszfor okozta belső 
terhelés, és a korábban erősen szennyező ipari területek talaj és talajvíz szennyezése.  
 
A Balaton jövője szempontjából kulcskérdés a környezeti érdek elsődlegességének 
elismerése, hiszen a tó elsősorban élővíz. A balatoni ökoszisztéma, a sérülékeny balatoni 
természeti egyensúly stabilizálása és megóvása prioritást élvez annak érdekében, hogy hosszú 
távon alkalmas legyen a tóval kapcsolatos gazdasági tevékenységek ellátására. 
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Talaj- és földvédelem 
 
Veszprém megye erózió szempontjából - a Dunántúli-középhegység és a Bakony területén az 
ország első-második leginkább veszélyeztetett megyéje. A domborzati viszonyokból adódóan 
vannak mélyfekvésű, magas talajvízállású területek (Kisalföld-Marcal medence) Korábban a 
rendszeres, nagymennyiségű műtrágyázás, a légköri savas kiülepedés és az erdőtalajok 
kilúgozottsága következtében a megyében közel százezer ha nagyságú savanyú kémhatású 
terület van. 
 
A Balaton Régió területe - enyhén tagolt dombvidék, és mint ilyen ki van téve a vízeróziós 
talajpusztulásnak. ��A balatoni magaspartokhoz (Balatonfűzfő, Balatonkenese, 
Balatonvilágos, Balatonfőkajár, Tihany, Balatonszárszó, Balatonföldvár, Fonyód) szorosan 
kapcsolódó felszínmozgások egy természetes felszínfejlődési folyamat részei, amelyet az 
emberi tevékenység kedvező és kedvezőtlen irányban egyaránt befolyásolt (magaspart, a talaj 
gyenge szerkezetének következtében jelentős eróziónak van kitéve). 
 
A föld és talajvédelem érdekében Veszprém megyében 84 ponton működik talajvédelmi 
Információs és Monitoring rendszer. A vizsgálatok megállapították, hogy a talajok 
szennyezettsége nem érte el a határértéket. Problémát jelentenek viszont a nem megfelelő 
műszaki állapotú szennyvízgyűjtő aknák. A talaj szennyezése a bővülő szennyvízcsatornázás 
folytán mérséklődik. 
 
A mezőgazdasági területek talajállapotának javításához hozzájárult a KvVM 2006-os akciója, 
melynek keretében Zala, Somogy és Veszprém megyékben 58 tonnányi „történelmi” 
növényvédőszer hulladék került begyűjtésére és ártalmatlanítására. 
 
Veszprém megye területén a vizek védelme a karsztos területek és a Balaton miatt kiemelt 
figyelmet követel, és ez a figyelem a talajvédelemre is közvetlen hatással van. A talaj 
szennyezettsége az intézkedések hatására csökken, a mezőgazdasági művelés alatt álló 
területek minősége nem kifogásolható, a szennyezett ipari területeken pedig folytatódik a 
kármentesítés. 
 
 
Környezetbiztonság 
 
A biztonságunkat veszélyeztető folyamatok egyrészt természeti, másrészt technikai eredetűek. 
Az egyes események a különböző környezeti elemeket eltérő mértékben érintik. 
Magyarországon a természeti eredetű károk mértéke alacsonyabb, mint a világ más részein. A 
környezetbiztonság helyzetét illetve a biztonságot befolyásoló potenciális veszélyforrásokat 
Veszprém megyében a megyei környezetvédelmi program az alábbi szempontok 
figyelembevételével értékeli: 
 Veszélyes üzemek jelenléte. A megyében a SEVESO II. irányelvnek megfelelően 4 db 

alsó és 5 db felső küszöbös veszélyes üzem került nyilvántartásba vételre. 
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Veszélyes üzemek listája Veszprém megyében, 2009 

 
Forrás: Veszprém megye környezetvédelmi programja 

 
 Pirotechnikai veszélyeztetés. Veszprém megyében hagyománya van a pirotechnikai 

anyagok gyártásának és raktározásának. Ezen felül robbanóanyag raktárak is üzemelnek a 
megyében. 

 Tűz, mint veszélyforrás. Tüzek kialakulásáért egyértelműen az ember tudatos vagy 
véletlenszerű nem kellően átgondolt tevékenysége a felelős keletkezési okokat illetően. A 
tüzek keletkezéséért elsősorban a felelőtlen emberi tevékenység, másodsorban a 
tűzvédelmi előírások megszegése be nem tartása, harmadsorban szándékosság illetve 
természeti jellegű esetek, pl. villámcsapás a felelős.  

 Közlekedés, veszélyes áruk szállítása. A baleseti statisztikák alapján a közúti közlekedés a 
legveszélyesebb közlekedési fajta. Veszprém megyét több forgalmas magasabb rendű főút 
keresztezi, szeli át. A veszélyes áruk szállítása elsősorban a főútvonalakon zajlik, az 
alsóbbrendű utakat csak célforgalomként használják az AFDR hatálya alá tartozó 
szállítójárművek. A vasúti szállítás nem dominens, bár néhány nagy cég a telephelyére 
vasúton is szállít, amely potenciális veszélyt jelent. 

 Rendkívüli időjárással összefüggő veszélyek. Veszprém megye földrajzi 
elhelyezkedéséből adódóan egyik rendszeresen visszatérő veszélyeztető tényező a téli 
időjárás, a kiadós, több napig tartó hóesés, a szeles idő, hófúvások, hótorlaszok 
keletkezése. Nem ilyen mértékű, de az utóbbi időben gyakori a hőhullám okozta 
veszélyeztetés. 

 Magyarország és azon belül Veszprém megye nem tartozik a kiemelkedően 
földrengésveszélyes területek közé, ennek ellenére erős rengések időnként előfordulnak. 
(Berhida térségében 1985-ben 5-ös erősségű rengést észleltek, azóta 3-4 évenként fordul 
elő 3-as erősségű rengés.) Ezen a földrengés szempontjából potenciálisan 
veszélyeztetettebb területen túl a megye többi részén a földrengés következtében létrejövő 
sérülések valószínűsége elhanyagolható a mindennapi élet egyéb veszélyforrásaihoz 
képest (például közlekedés). 

 Balaton és környezetének biztonsága. Speciális helyzet a Balaton térségében a gyakori 
vihar és jég általi veszélyeztetés. 

 Kártevők által okozott veszélyeztetés. A 2004. évben pld.a Balaton-felvidéken és a 
Bakonyban soha nem látott gyapjaslepke-invázió történt. Az év április végétől a lepke 
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hernyói hatalmas pusztítást vittek végbe nemcsak az erdőállományokban, hanem a 
különböző, mesterségesen termesztett növénykultúrákban is. A megyében 70 ezer hektár 
területet szálltak meg a lepkék, és területnek közel a felét, mintegy 35 ezer hektárt 
letarolták. 

 
Összességében megállapítható, hogy a környezetbiztonság feltételei javultak, a Veszprém 
Megyei Katasztrófavédelem Igazgatóság többek között kidolgozta az iparbiztonság és a 
veszélyes anyag szállítás védelmi intézkedéseit, továbbá a kritikus infrastruktúra védelmének 
megteremtése folyamatban van. 
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3.1.6. Szennyezett területek számbavétele 
 

 

 
Forrás: Veszprém megye területrendezési terve 
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3.1.7. Felszíni és felszín alatti vízkészletek 
 
Felszíni vizek 
 
Veszprém megye felszíni és felszín alatti vizek szempontjából is kiemelten érzékeny. 
Egyrészről érzékeny a Bakony nagy esésű tájain nagy intenzitású csapadékokat követő 
hirtelen kialakuló árhullámokra, másrészről a lefolyó vizek minősége nem csak a vízbázist 
biztosító nyíltkarsztok miatt, hanem a Balatonfelvidék esetében az elsődleges befogadóként 
funkcionáló Balaton miatt is. A felszíni és a felszín alatti vizek esetében is támpontot és 
iránymutatást is jelent az Európai Unió Víz Keretirányelve (VKI). 
 
Veszprém megye két részvízgyűjtőt (Duna, Balaton) illetve a teljes országot lefedő 42 
tervezési alegységből 7-et érint: 
 1-3 Rába 
 1-4 Marcal 
 1-5 Bakony-ér és Concó 
 1-11 Sió 
 1-13 Észak Mezőföld és keleti Bakony 
 4-1 Zala 
 4-2 Balaton közvetlen 
 
A megye topográfiai adottságából eredően vízfolyásokban, vizes felületekben, tavakban 
rendkívül gazdag. A vizek elvezetését természet alakította vízfolyások, s az azokat kiegészítő 
mesterséges víztározók és vízelvezető rendszerek biztosítják. A felszíni vízrendezés probléma 
körébe tartoznak a megye területén haladó vízfolyások, patakok, tavak, árkok, erek mellett a 
településeken belüli (belterületi) csapadékvíz levezetési feladatok is. Rendezett, hidraulikailag 
méretezett csapadékvíz elvezetésre szolgáló kiépített hálózat (akár zárt, akár nyitott) jelenleg 
általánosan csak a nagyobb települések beépített területén, vagy, annak is csak egy részén 
található, kisebb településeken legfeljebb a központjában. A települések döntő hányadán 
részben a természet, részben művi kialakított nyílt árkok fogadják be a csapadékvizeket és 
vezetik tovább a befogadóba.  
 
A befogadó patakok, a folyók vezetik a vizeket tovább a végbefogadóba. A megye területét a 
Rába és a Zala vízgyűjtője kevéssé érinti. Míg a Zala esetében ez a vízgyűjtő gyakorlatilag 
vízfolyást sem tartalmazó peremét jelenti, addig a Rába esetében a Marcal torkolatánál már 
jelentősebb kiterjedésű vízgyűjtőről szállítja a vizeket, amelyen árhullámok futnak le. A 
nagyobb árhullámok mederben tartására földgát épült.  
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A megye területét érintő tervezési alegységek átnézeti vázlata (forrás VKI) 

 
A Marcal vízgyűjtőjéhez tartozó főbb vízfolyások: Torna-patak, Sósos-ér, Gerence-patak, 
Cinca, Csinger-patak, Hunyor-patak, Kígyós-patak, Kis-Pándzsa ér, Kodó, Meleg-víz, 
Mezőlaki-séd, Padragi víz, Nagy-Pándzsa-ér, Mosó-árok, Marcal, Holt-Marcal, Hajagos-
patak, Fenyősi-patak, Egres-patak, Csigere-patak, Bitva-patak, Darza-patak, Pápai-Bakony-ér, 
Csikvándi-Bakony-ér, Csángota-ér 
 
A Balaton vízgyűjtőjéhez tartozó főbb vízfolyások: Lesence patak, Kétöles patak, Tapolca 
patak, Eger-víz, Burnót patak, Arácsi-Séd, Kéki-Séd, Fűzfői-Séd, Örvényesi-Séd 
 
A Bakony-ér és Conco vízgyűjtőjén a Cuha-patak felső vízgyűjtője 
 
A Észak-Mezőföld és Keleti Bakony (Séd-Nádor) vízgyűjtőjéhez tartozó főbb vízfolyások: 
Veszprémi Séd, Séd-Sárvíz-malomcsatorna, Péti-víz, Gaja-patak 
 
A Sió vízgyűjtőjén csak a Cinca felső vízgyűjtője esik Veszprém megye területére. 
 
A megye jelentős felszíni vízkészletét adó vízfolyásai a (Cuha, Gerence, Gaja, Séd, Torna és 
az Eger-víz) a Bakonyi hegyvidékről erednek. A Balaton felvidéken tucatnyi, viszonylag 
rövid vízfolyás található. Általában jellemző rájuk, hogy a forrásuktól csaknem egyenes 
völgyekkel a Balatonba folynak, miközben hosszabb-rövidebb szakaszokkal átpréselik 
magukat a parti hegyvonulaton. 
 
A nagyobb hóolvadások után a kis esésű Marcal a vízgyűjtő területéről számos patak vizét 
szállítja. Ennek következtében a jelentéktelennek látszó folyócska kilép medréből és elárasztja 
néhol kilométernyi szélességű völgytalpát. 
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A hegyvidék nagy részének vízáteresztő karsztos jellege, továbbá a hegylábfelszínek kiemelt 
helyzete miatt Veszprém megye állóvizekben szegény. Legjelentősebb tava a Balaton. A 
megye területén a Balatonon kívül a Várpalota melletti süllyedék tavakat is meg kell említeni. 
Kisebb állóvízként több mint 160 tavat tartanak nyilván. Ezek kis részben természetes tavak, 
vizenyős területek (17+6), nagyobb részben mesterséges tározók illetve bányatavak (több 
mint 140). Funkciójuk agrár illetve rekreációs is lehet. Felszíni vízelvezetés szempontjából 
árvíz csillapító funkciót kisebb hányaduk lát el. 
 
 
Felszín alatti vízkészletek 
 
Veszprém megyében a felszín alatti vízkészletek túlnyomó részét a bakonyi és 
balatonfelvidéki karbonátos kőzettömegben tározódó karsztvízkészlet alkotja, így a térségben 
a vízellátás 80-85%-ban a karsztos vízbázisokra épült. A rétegvizes vízellátás 10-15% -ban 
szolgál a vízellátás alapjául. A talajvizes vízkészlet sérülékenysége és szennyezettsége miatt 
csak a kedvező utánpótlódási területtel (pl. erdőborítás) rendelkező talajvizes vízbázisok vize 
hasznosítható közüzemi vízellátás céljára, így a kitermelt vízkészletnek most már csak 
mintegy 2-5%-a talajvíz. 
 
Napi kapacitásukat tekintve a legjelentősebb vízbázisok: 
 Veszprém aranyosvölgyi, sédvölgyi, gyulafirátóti, kádártai vízbázis,  
 Zirc vízbázis- fúrt kutak és Reguly-forrás 
 Pápa tapolcafői vízbázis 
 Nyírádi vízbázis 
 Várpalota és Pétfürdő karsztos vízbázisai 
 
Veszprém megyében a nyílt karsztos vagy alig fedett karsztos területek aránya kiemelten 
nagy, ez okozza terület érzékenységét. A sérülékeny földtani környezetben lévő üzemelő 
ivóvízbázisok felmérése országosan, s így a vizsgált térségben is megtörtént. 
 
A felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területe által érintett települések Veszprém 
megye területén az alábbiak (adatok forrása a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
adatszolgáltatása és a 28/2004. (XII.25.) KVVM rendelet alapján): 
 
Ábrahámhegy, Alsóörs, Aszófő, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonakali, 
Balatonalmádi, Balatoncsicsó, Balatonederics, Balatonfőkajár, Balatonfüred, Balatonfűzfő, 
Balatonhenye, Balatonkenese, Balatonrendes, Balatonszepezd, Balatonszőlős, Balatonudvari, 
Balatonvilágos, Barnag, Csajág, Csopak, Dörgicse, Felsőörs, Gyulakeszi, Hegyesd, 
Hegymagas, Hidegkút, Kapolcs, Káptalantóti, Kékkút, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, 
Küngös, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Litér, Lovas, Mencshely, 
Mindszentkálla, Monostorapáti, Monoszló, Nagyvázsony, Nemesgulács, Nemesvita, 
Óbudavár, Öcs, Örvényes, Paloznak, Pécsely, Pula, Raposka, Révfülöp, Salföld, Szentantalfa, 
Szentbékkálla, Szentjakabfa, Szentkirályszabadja, Szigliget, Tagyon, Taliándörögd, Tapolca, 
Tihany, Tótvázsony, Vászoly, Veszprémfajsz, Vigántpetend, Vöröstó, Zánka. 
 
A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület Veszprém megyében az alábbi 
településeket érinti (adatok forrása a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
adatszolgáltatása a 27/2004. Korm. rendelet alapján): 
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Adásztevel, Ajka, Aszófő, Bakonybél, Bakonyjákó, Bakonykoppány, Bakonynána, 
Bakonyoszlop, Bakonypölöske, Bakonyszentkirály, Bakonyszücs, Balatonakali, 
Balatonalmádi, Balatoncsicsó, Balatonederics, Balatonfüred, Balatonfűzfő, Balatonhenye, 
Balatonszepezd, Balatonszőlős, Balatonudvari, Bánd, Barnag, Bazsi, Berhida, Bodorfa, 
Borzavar, Csabrendek, Csehbánya, Csesznek, Csopak, Devecser, Döbrönte, Dörgicse, Dudar, 
Eplény, Farkasgyepű, Felsőörs, Ganna, Gyepükaján, Gyulakeszi, Hajmáskér, Halimba, 
Hárskút, Hegyesd, Hegymagas, Herend, Hidegkút, Homokbödöge, Jásd, Kapolcs, Káptalanfa, 
Káptalantóti, Kékkút, Királyszentistván, Kisapáti, Kislőd, Kolontár, Kővágóörs, Köveskál, 
Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Litér, Lókút, Lovas, Magyarpolány, Malomsok, 
Márkó, Mencshely, Mindszentkálla, Monostorapáti, Monoszló, Nagyesztergár, Nagytevel, 
Nagyvázsony, Nemesgulács, Nemeshany, Nemesvámos, Nemesvita, Németbánya, Noszlop, 
Nyirád, Óbudavár, Olaszfalu, Öcs, Örvényes, Öskü, Paloznak, Pápa, Pápakovácsi, Pécsely, 
Pénzesgyőr, Pétfürdő, Porva, Pula, Pusztamiske, Raposka, Sáska, Sóly, Somlóvásárhely, 
Sümeg, Sümegprága, Szentantalfa, Szentbékkálla, Szentgál, Szentimrefalva, Szentjakabfa, 
Szentkirályszabadja, Szőc, Tagyon, Taliándörögd, Tapolca, Tés, Tihany, Tótvázsony, Ugod, 
Úrkút, Uzsa, Városlőd, Várpalota, Vászoly, Veszprém, Veszprémfajsz, Vigántpetend, 
Vilonya, Vöröstó, Zalagyömörő, Zalahaláp, Zánka, Zirc 
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3.1.8. Energiaforrások 
 
Veszprém megye természeti adottságaként rendelkezésre álló „természeti” energiaforrások-
hordozók tekintetében kedvező adottságokkal rendelkezik. A megyén végig húzódó Bakony 
hegység területén értékes energiatermelésre alkalmas ásványi nyersanyagok találhatók, 
amelyek közül jelentős az energiahordozóként hasznosítható barnaszén és lignit mező. A 
krétaidőszaki szén Ajka területén, az oligocén kori szén Dudar és Szápár környékén, a miocén 
kori szén Várpalota és Szentgál térségében fordult elő. A térségben a szénbányászat, az első 
aknanyitással a századfordulón kezdődött, ma azonban a bányászati termelés ezeken a 
helyeken felszámolásra került. Legutolsóként az Ajkai bánya került bezárásra 2004-ben. 
 
Magyarország természeti adottságaként 
meglevő szénkészlete a nemzetközi 
energiapiacról történő energiahordozó 
beszerzési nehézségek között 
felértékelődött, s ez már évek óta 
foglalkoztatja az energetikusokat, vizsgálják 
a bányák új üzembe állítási lehetőségeit.  
 
Veszprém megye területén, mint „művi” 
energiaforrás, korábban két jelentősebb 
közcélú energiatermelő bázis üzemelt, az 
egyik az Inotai Hőerőmű, a másik az Ajkai 
Hőerőmű. A két erőmű a múlt század 
közepén épült, mindkettő erőmű szenes 
tüzelésű volt, hőt szolgáltatott a 
környezetének és villamosenergiát termelt az országos hálózatra. Az Inotai Hőerőmű volt az 
első, amelyben szélkereket, mint segéd energiatermelő egységet, helyeztek üzembe 
villamosenergia termelésre. A bányászat leállításával ezek az erőművek elvesztették primer 
energiahordozó ellátásukat. A két hőerőmű jelenleg a Bakonyi Erőmű Zrt. tulajdonában, 
kezelésében van. Az ajkai Bakonyi Erőművet biomassza tüzelésre való átállásával tartották 
üzembe. Jelenleg biomassza és import brikettet hasznosítanak. A régi bakonyi Erőműből 
leválasztottak egy 30 MW-os kiserőművet, amely a Bakonyi Bioenergia Kft-t látja el, a 
megmaradt 5 blokkja 101 MW teljesítménnyel dolgozik az országos hálózati rendszerre. Az 
Inotai Hőerőmű korábban 50 MW villamosenergia termeléssel dolgozott az országos 
hálózatra és hőt szolgáltatott Várpalota és Pétfürdő részére. A hőellátási feladatot helyi 
hőtermelő bázisok vették át, s primer fosszilis energiahordozó ellátását elvesztő szenes 
erőművet leállították, jelenleg üzemen kívül van.  
 
A régi Bakonyi Erőmű szerepe elsősorban nem a villamosenergia termelés, hanem a környező 
város és iparterület hőenergia igényeinek kielégítése. A Bakonyi Erőmű új egységeként a 
közelmúltban kombinált ciklusú, kétszer 58 MW-os villamos teljesítményű, nyíltciklusú 
gázturbina üzembe állításával nőtt az erőmű szerepe a villamosenergia termelésben is és a 
kapcsolt energiatermeléssel az erőmű gazdaságossága is javul. A jelenleg üzemen kívüli 
Inotai Hőerőmű újraindítási lehetőségét is vizsgálják. 
 
A megyében üzemelő további kisebb teljesítményű, helyi jelentőséggel bíró hő- és 
energiatermelő bázisok, a helyi kazánházak, fűtőművek, fűtőerőművek, valamint a megújuló 
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energiaforrrások közül a nap és a föld energiájának a hasznosításával közvetlen helyi 
energiaigényeket elégítenek ki.  
 
Bár nem közvetlen a megyében „keletkező” energiaforrás, de a megye területén áthaladó 
országos alaphálózati rendszerhez tartozó energiaszállító hálózatok is, amelyekről vételezni 
lehet energiát, a megye ellátásánál energiaforrásnak is tekinthetők. Ezek a megye területén 
áthaladó villamosenergia átviteli hálózatok és a földgáz szállító hálózatok. A villamosenergia 
átviteli hálózati rendszeréhez tartozó 400 kV-os nagyfeszültségű országos villamosenergia 
ellátó átviteli hálózat Hévíz-Litér, Litér-Martonvásár, Litér-Paks, Litér-Győr közötti hálózat 
egy-egy szakasza, valamint a 120 kV-os főelosztó hálózat Hévíz-Litér, Hévíz-Ajka-Litér, 
Ajka-Ikervár, Ajka-Pápa-Győr, Inota-Oroszlány, Inota-Százhalombatta, Inota-Dunaújváros és 
Inota-Kaposvár közötti hálózat, megye területét érintő szakaszai. A megyében Litéren üzemel 
a magyar villamosenergia rendszer egyik jelentős csomópontja a Litéri 400/120 kV-os 
alállomás, amely szintén, mint energiaforrás kezelhető. 
 
Az országos nagynyomású szénhidrogén szállító hálózati rendszerek közül a Szombathely-
Ajka-Veszprém-Szabadbattyán és a Veszprém-Várpalota-Székesfehérvár között haladó 
nagynyomású földgázvezeték halad át a megye területén. Ezek a földgázszállító hálózatok is a 
megye ellátásában, mint energiaforrás vehető figyelembe. 
 
A megújuló energiaforrások a következő fejezetben kerülnek bemutatásra. 
 
 
 
 
3.1.9. Veszprém megye megújuló energiaforrásai 
 
Magyarország Megújuló Energiahasznosítási Cselekvési terve (NCST) szerint a megújuló 
energiahordozók iránti igénynövekedés közép távon 2020-ig meg kell, hogy duplázódjon, 
azaz a mai 7%-ról, 14,65%-ra növekedik a végső energiafelhasználási összvolumenen belül. 
 
Magyarországon két legfontosabb energiaforrásból: a Nap és a Föld energiáiból származó 
közvetlen vagy közvetett módon nyerhető, hasznosítható energiafajták ismeretesek. A 
gyakorlati éltben azonban főleg 5 féle megújuló energiahordozói alapú hasznosításokat 
különböztetünk meg, így a vízenergia, a napenergia, a szélenergia, a geotermikus energia és a 
biomassza bázisú energiákat és azok átalakított formáit.  
 

A megye megújuló energia potenciálját az alábbi összefoglaló érzékelteti.  
A tématerület kifejtését a fejezethez kapcsolódó 3.1.9/a jelű melléklet tartalmazza. 

 
Magyarország viszonylag kedvező klimatikus adottságai (nap és szélerő viszonyai), továbbá 
igen kedvező földtani és vízföldtani (geotermikus) adottságai, továbbá mérsékelt vízkészleti 
viszonyai következtében relatíve jelentős elméleti megújuló energia potenciális adottságokkal 
rendelkezik, amelyből jelenleg csak olyan kevés mennyiséget hasznosít, amely az ország 
teljes energiafelhasználásának alig több mint 5%-át elégíti ki. 
 
 
A napenergia potenciálja 
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Az országra készített korábbi napenergia hasznosítási tanulmányok Veszprém megyét a 
napenergiát gazdaságosan hasznosítható területek közé sorolta. A napenergia passzív és aktív 
hasznosítására is gazdaságos lehetőséget biztosít a napsütéses órák száma. A kedvező fekvésű 
napos területeken, a hegyvidék déli lejtőin, illetve a Balaton mentén, akár elérhetik a 2500-
3000, sőt ezt meghaladó napsütéses órányi napenergia hasznosítási lehetőséget. Megye 
szinten 1900-2000 hasznosítható napenergiával lehet számolni. 
 
A napenergia hasznosítása napkollektorok, napelemek alkalmazásával jellemzően azonban 
helyi, házi jelentőségű. A napkollektorok jellemzően ingatlanon belüli energiatermeléssel és 
energiahasznosítással főként termikus célú, fűtési és használati melegvíz termelési 
energiaigények kielégítésében vesznek részt. Hasznosítási lehetőségük időjárás függő, ezért 
az éves közüzemi közmű költségek, ezzel az adott ingatlan fenntartási költségeinek 
csökkentését, valamint a környezeti állapot javítását szolgálják. A napenergiát hasznosító 
villamosenergia termelésre alkalmas napelemek is főként helyi jelentőségűek, a termelt 
villamosenergiát, részben saját fogyasztásra hasznosítják, részben az „ad-vesz” módszerrel 
elosztóhálózattal kooperálva értékesítik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(forrás: solartisnapkollektor.hu) 
 
Energetikailag hatékonyabb hatásúak azok az üzemelő napkollektorok, amelyek szezonális, 
időjárás, a napsütéses idő függvényében intenzívebb hasznosítású ingatlanok ellátására 
létesültek. A strandon, üdülőn, kempingben üzemelő, használati melegvíz-termelést szolgáló 
napkollektorok legintenzívebb hasznosítása egybeesik a létesítmény intenzívebb 
igénybevételével, mivel mindkettő időjárás függő.  
 
 
Geotermikus potenciál 
 
A Kárpát-medence, de különösen Magyarország területe alatt a földkéreg az átlagosnál 
vékonyabb, ezért hazánk geotermális adottságai igen kedvezőek. A termikus adottságok miatt 
1000 m mélységben a réteghőmérséklet eléri, sőt meg is haladja a 60oC-t. A hőmérsékleti 
izotermák 2000 m mélységben már 100oC feletti hőmérsékletű jelentős mezőket fednek le. 
Rendellenesen nagy mélységi hőmérsékletről tanúskodnak a 3-6000 m mélységről készült 
felmérések, illetve becslések. 
 
A jelenlegi energiahasznosításokhoz képest több nagyságrenddel nagyobb Magyarország 
ismert (több mint 6000 kút) és reménybeli hévízkincse a feltárt és megkutatott mezők 
geotermikus energiakészletei, amelyek ma még kihasználatlanok. 
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Hőmérséklet eloszlás 2000 méter mélységben 

 

 

Hőmérséklet eloszlás 3000 méter mélységben 
 
A megyében a termálvíz nyerés lehetősége is igazolja, hogy a felszín alatti rétegek 
hőtartománya alkalmas lenne a föld hőjének hasznosítására. Ennek igénybevétele, a jelenlegi 
beruházási igényének lassú megtérülése miatt nem jellemző, a hasznosítás egyedi, 
épületgépészeti szintű megoldásként fordulhat elő, alkalmazásáról nyilvántartás nincs. 
 
 
Szélenergia 
 
A megújuló energiaforrások közül a napenergia elméleti potenciálja a legnagyobb a világon. 
Ezt követi a szélenergia jelentős elméleti potenciálja.  
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Természetes energiaforrások között kell említeni Veszprém megye természeti adottságaként 
hasznosítható megújuló energiahordozók közül a szélenergiát, amelynek hasznosítására 
telepített szélerőművekkel villamosenergiát termelnek a közhálózatra. 
 
A Közép-Dunántúli Régió szélerő adottságai Veszprém megyében a legkedvezőbbek. Az 
Alpok aljáról egész évben, azonos irányból és kellő sebességgel zúdulnak le a délnyugati 
irányú szelek, és még 50 m magasságban is elérik a szélerőmotorok működtetéséhez 
szükséges sebességet. Kijelenthető, hogy 4,5-8,5 m/sec sebességtartományban számos hely 
kijelölhető, ahol féléves-éves mérésekkel, megközelítő biztonsággal becsülhetők az éves 
átlagos széladatok, amelyek a termelési adatok számításához elengedhetetlenek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legrégibb telepítésű Várpalota Inotai városrészébe telepített szélkerék, amelyet, 2000-ben 
helyeztek üzembe, 250 kW teljesítményű. Szápáron 2005-ben telepített szélkerék már 1800 
kW teljesítményű. 2006-ban Csetényben telepítettek két 2*2000 kW teljesítményű szélkereket 
és 2008-ban Pápakovácsiban helyeztek el egy 2000 kW teljesítményű szélkereket. Terveztek 
Hárskút, Lókút településekre is szélkereket elhelyezni, de az engedélyezési eljárás során ezek 
a beruházások leálltak. A szélkerekekkel termelt energiát a villamosenergia ipar az 
alállomásainál fogadja, s ezzel kerül a közszolgáltatási hálózati rendszerbe. 
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Nyári-téli szélirányok és szélsebességek területi megoszlása 
 
 
Biomassza potenciál 
 
A biomassza egy értékes, megújuló, de kimeríthető primer energiaforrás, amely 
világviszonylatban a negyedik legelterjedtebb energiaforrás a szén, a kőolaj és a földgáz után 
és a jelenlegi energiafogyasztás 14%-át fedezi világátlagban. A mezőgazdasági eredetű 
energiaforrásokat megkülönböztetik, illetve osztályozzák: szilárd, folyékony bioüzemanyagok 
és biogáz szerint. Magyarország, kedvező mezőgazdasági adottságai szerint az átlagosnál 
nagyobb biomassza potenciállal rendelkezik.  
 
A Közép-Dunántúli Régió megyéi a 2-6 PJ/év biomassza energiahordozót előállító területi 
kategóriába sorolhatók. A fás jellegű melléktermék potenciálban Veszprém megye vezet, a 
szalma, mint melléktermék Fejér megyében termelhető ki kedvező mértékben. 

 

 A hasznosítható szalma Fás jellegű melléktermékek 
 energiatartalma megyénként területi leoszlása 
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Megújuló energiaforrások hasznosítására javasolt területek 
 

 
 
 
A megyét vízrajzi adottságai nem teszik alkalmassá a vízenergia mint megújuló energiaforrás 
hasznosítására, mivel folyóvizei jellemzően csak kisvízfolyások. 
 
 
 
 
3.1.10. Vízkárt okozó elemek (árvíz- és belvízveszély, fakadóvíz) és vízkárelhárítással 

kapcsolatos helyzetelemzés 
 
A megyében a vízelvezetés érdekében 5 jelentősebb méretű víztározót létesítettek, ebből 3 
Lesencei Nádasmező, Balatonhenyei tározó, Lovasi tározó a Balaton vízgyűjtőjére esik, és 2 
esik a megye Balatoni vízgyűjtőjén kívüli területre, a Nagyteveli tározó rendszer és a 
Devecseri tározó. Veszprém városában a vízelvezetés zavartalanná tétele érdekében három 
helyi kisebb záportározót létesítettek a Veszprémi-Séden. Ezek együttes térfogata 
megközelítőleg 17000 m3. 
 
 
Árvíz- és belvízvédelem 
 
A megye területén nagyvízi meder csupán egy rövid, 20,6km hosszúságú szakaszon található. 
A megye ÉNy-i településeit érintő Rába mentén fekvő jobbparti területek érintettek 
Kemenesszentpéter, Egyházaskesző, Várkesző, Marcaltő és Malomsok települések 
közigazgatási területén. 
 
Fakadóvízzel elsőrendű védvonal mentettoldali rézsűlábától számított 110 méteres sávon 
belül kell foglalkozni. Azonban magaspart esetén is figyelembe kell venni, hogy az adott 
vízfolyás mértékadó árvízszintje alatti műtárgyak, épületek (mélygarázs, stb.) az altalaj 
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függvényében fokozzák, illetve kiterjesztik a fakadóvizes veszélyeztetés mértékét. A 
fakadóvíz veszély a mentett oldal és a mértékadó árvízszint közötti különbséggel arányosan 
nő. Ebből következik, hogy a nagyesésű vízfolyásoknál, ahol a nagyvizek is relatív kisebbek, 
valós fakadóvíz veszéllyel nem kell számolni. Kisebb esésű folyóknál, töltéssel védett 
vízfolyásoknál, tározók esetében érdemes megemlíteni. Ezek közül is ki kell emelni a 
tározókat, amelyből igen sok található a megye területén, azonban ezeknél a tározók 
létesítésekor a töltés állékonysága miatt a fakadóvíz kérdését minden esetben megnyugtatóan 
kellett rendezni. 
 
A KDV-VIZIG területén belvíz védekezési igény csak helyi jelleggel jelentkezik. Az egyes 
települések mélyebben fekvő részein fordul elő, belvizes terület, de ezek kezelése település 
szintű feladat. Az ismert és gyakran használt Pálfai-féle belvízveszélyeztetettségi térkép 
alapján csak a Rába mente illetve Várpalota, Pétfürdő és Ősi érintett.  
 
A megye területén a síkvidéki vízjárta területeket az un. Pálfai-féle belvíz veszélyeztetettségi, 
illetve belvíz gyakorisági térképpel jellemezzük. A Pálfai-féle térkép a belvíz-borítottsági 
gyakoriságot négy kategóriába (I, II, III, IV) sorolja. Ezen kategóriák jelentése: 
 

Veszélyeztetettségi 
kategória 

Az elöntés relatív
gyakorisága 

Szöveges minősítés 

I. <0,05 
Belvízzel nem, vagy alig 

veszélyeztetett terület 

II. 0,05-0,10 
Belvízzel mérsékelten 
veszélyeztetett terület 

III. 0,11-0,20 
Belvízzel közepesen 
veszélyeztetett terület 

IV. >0,20 
Belvízzel erősen

veszélyeztetett terület 
 
Veszprém megye domborzati, litológiai és vízrajzi adottságainak köszönhetően belvizekkel 
alapvetően nem, vagy csak mérsékelten veszélyeztetett. Területének mintegy kétharmada 
középhegységi felszín, amelynek nagyobb része - a Bakony túlnyomó része - karsztos felszín. 
Ezért belvizek kialakulásától a megye legnagyobb részén nem kell tartani. Belvíz 
megjelenésével a jellemzően síkvidéki, folyóvölgyekhez közeli és magas talajvíznívóval 
rendelkező területeken kell számolni a megyében. Két ilyen összefüggő terület található a 
megyében: egyrészt a Sárrét területén, másrészt a Rába völgyének megyei szakaszán. 
 
A megye területén a 4 belvízveszélyeztetettségi kategóriából az első három fokozatba tartozó 
területek találhatók. A belvízzel nem vagy alig veszélyeztetett terület (I. kategória) által 
érintett települések a Sárrét területén: Várpalota, Ősi, Pétfürdő, Berhida.  
 
A Rába-völgyben Kemenesszentpéter, Egyházaskesző, Várkesző, Marcaltő és Malomsok 
települések folyóvölgyet kísérő partközeli sávja tartozik az alig veszélyeztetett I. kategóriába. 
Várkesző területének egy része a mérsékelten veszélyeztetett II. kategóriába tartozik. 
Marcaltő településen találni a megyében egyedül III. veszélyeztetettségi kategóriába eső 
közepesen veszélyeztetett területet. 
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Belvíz veszélyeztetettségi kategóriák Veszprém megyében 
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3.2. Épített környezet és kulturális örökség védelme 
 
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Kulturális Örökségvédelmi és Koordinációs 
Főosztálya a megyei területrendezési terv felülvizsgálatának és módosításának 
megalapozására 2009-ben meghatározta a világörökség és világörökség-várományos terület 
övezete által érintett települések és a történeti települési terület övezete által érintett 
települések körét. A világörökség és világörökség-várományos területek Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzet területén találhatók  
 
Világörökség és világörökség-várományos terület övezete által érintett települések  
 
Ábrahámhegy, Aszófő, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Badacsonyederics, 
Balatonfüred, Balatonhenye, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Kapolcs, Képtalantóti, 
Kékkút, Kisapáti, Kővágóőrs, Köveskál , Lesencefalu, Lessenceistvándi, Lesencetomaj, 
Mindszentkálla , Monostorapáti, Monoszló, Nemesgulács, Nemesvita, Örvényes, Raposka, 
Salföld, Szentbékkála, Szigliget, Tapolca, Tihany 
 

 
 
Történeti települési terület övezete által érintett települések  

-  
Ajka, Aszófő, Badacsonytomaj, Balatonakali, Balatonalmádi, Balatoncsicsó, Balatonfüred, 
Balatonfűzfő, Berhida, Csabrendek, Csesznek, Csopak, Dabronc, Devecser, Doba, Dörgicse, 
Felsőörs, Gyulakeszi, Hajmáskér, Hegymagas, Kisapáti, Kővágóőrs, Magyarpolány, Márkó, 
Nagyvázsony, Örvényes, Öskü, Pápa, Pécsely, Pula, Révfülöp, Salföld, Sümeg, 
Szentbékkálla, Szigliget, Taliándörögd, Tapolca, Tihany, Városlőd, Várpalota, Veszprém, 
Vöröstó, Zirc 
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Veszprém megye térségében - a régészeti kutatások tanúsága szerint - az őskőkortól kezdve - 
településnyomok tanúskodnak az emberi közösségek jelenlétéről (Lovas őskőkori 
festékbánya, Sümeg mogyorósdomb kovakőbánya, stb.). Építészeti és tárgyi-, valamint 
változatos etnikai kultúrhagyatéka kiemelkedően gazdag. A megye kulturális 
intézményrendszere - mint a múzeumok és kiállítóhelyek, levéltár és könyvtárhálózat, a 
közművelődési szervezetek élő kapcsolatot tartanak fenn a történelmi múlt és napjaink 
oktatási-, művelődési szükségleteinek ápolásában. 
 
Különlegesen gazdag a megye építészeti (műemléki-, népi építészeti és ipartörténeti) 
emlékekben. 1100 műemlék ismert a megyében, ez azt jelenti, hogy minden 10. műemlék 
Veszprém megyében található. A megye értékes kulturális hagyatékéval való gondos 
sáfárkodására jellemző, hogy az országban elsőként Veszprém megye hozott létre 
számítógépes műemléki nyilvántartási adatbázist és adatszolgáltatást. Országosan elsőként a 
megyében alkalmaztak informatikát a településfejlesztési/rendezési - később a 
környezetvédelmi - tervezésben. Országos elismerést váltott ki a Veszprémi Várnegyed 
megmentésére indított és végrehajtott, a folyamatos régészeti kutatással párhuzamosan 
végzett és egyúttal a legkorszerűbb technológiákat alkalmazó, összehangolt rekonstrukciós 
program. 
 
A megye régészeti lelőhelyeit az alábbi ábra mutatja be. A régészeti lelőhelyek a megye egész 
területén megtalálhatók, viszonylag egyenletesen helyezkednek el. Az átlagosnál nagyobb 
területi sűrűségben a Zirci kistérségben fordulnak elő. 
 
Területfejlesztési nézőpontból a régészeti értékek egyszerre jelentenek korlátozó tényezőt, 
melyet a településrendezési tervek készítésekor figyelembe kell venni, ugyanakkor fejlesztési 
potenciált is hordozhatnak, hiszen idegenforgalmi vonzerőként is figyelembe vehetők a 
közülük arra alkalmasak. 
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Régészeti lelőhelyek Veszprém megyében 
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3.3. Gazdasági bázis 
 
A gazdaság teljesítőképessége illetve a gazdasági potenciál a területfejlesztés meghatározó 
tényezője. 
 
3.3.1. Veszprém megye gazdaságának és gazdasági teljesítőképességének alakulása 

országos és régiós összehasonlításban 
 
A Közép-Dunántúli régión belül Veszprém megye gazdasági teljesítménye a legkisebb. 
Gyenge adatok jellemzik a megtermelt GDP-t és az 1 főre jutó GDP tekintetében is a megyét.  
 

Az egy főre jutó GDP Közép-Dunántúl megyéiben 2007-2010 között (ezer forint) 
 
     2007  2008  2009  2010 

Fejér megye   2382  2499  2152  2330 
Komárom-Esztergom megye 2708  2802  2506  2819 
Veszprém megye  1850  1933  1764  1870 
 
Közép-Dunántúl átlaga 2300  2401  2126  2319 
Országos átlag  2485  2644  2556  2675 
A megyék átlaga (Bp nélkül) 1902  2000  1886  1948 

 
A megyék közti fenti különbségeket szemléletesen jeleníti meg alábbi oszlopdiagram 

 

Az egy főre jutó GDP alakulása Közép-Dunántúl megyéiben
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A 2010-ben országos szinten megtermelt 26 748 milliárd forint piaci beszerzési áron számított 
GDP-nek a fele (49,6%-a) a Közép-Magyarországi régióban (azon belül 39,9%-a Budapesten) 
jelent meg. A megyék sorrendjében Pest megyét Győr-Moson-Sopron követte, majd Borsod-
Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar volt az élen, Veszprém megye a 12. helyet foglalta el 669 
milliárd forinttal.  
 
Veszprém megyében 1870 ezer forint volt az egy főre jutó GDP, 106 ezer forinttal (6%-al) 
több az előző évinél. Veszprém a területi fejlettség megyei rangsorában a megelőző évben 
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történt négy hellyel való visszaesés után egy hellyel előrelépett (a 11. helyre) a megyék 
listáján. 
 

Az egy főre jutó GDP vásárlóerő paritáson az EU-27 átlagának százalékában  
2007-2010 között (%) 

 
      2007  2008  2009  2010 

Fejér megye    58,9  60,4  54,4  56,4 
Komárom-Esztergom megye  67  67,7  63,4  68,3 
Veszprém megye   45,8  46,7  44,6  45,3 

 
Közép-Dunántúl átlaga   56,9  58  53,8  56,2 
Magyarország összesen  61,5  63,9  64,6  64,8 
A megyék átlaga Bp nélkül  47  48,3  47,7  47,2 

 
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. 
 

Az egy főre jutó GDP vásárlóerő-paritáson az EU-27 
átlagának százalékában
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A bruttó hozzáadott érték megoszlása területi egységek szerint folyó áron 2010-ben (%) 
 
    Mezőgazdaság Ipar Építőipar, Szolgáltatások Nemzetgazdaság 

összesen 
Fejér megye   5,4 5,9 3,6  2,7 3,7 
Komárom-Esztergom megye 3,8 6,7 3  1,8 3,3 
Veszprém megye  3,5 3 2,9  2,2 2,5 

 
Közép-Dunántúl részesedése 12,7 15,6 9,5  6,8 9,5 
Magyarország összesen  100 100 100  100 100 
Megyék összesen (Bp nélkül) 98,5 71,7 72,8  52,4 60,2 

 
A gazdasági ágak alapáron számított hozzáadott értéke (566 milliárd forint) 30 milliárddal 
nőtt az előző évi értékhez képest. Ennek kétötödét az árutermelő ágazatok (mezőgazdaság, 
ipar, építőipar) állították elő.  
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A főbb gazdasági ágazatok részaránya a Közép-Dunántúl megyéiben
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3.3.2. Veszprém megye gazdasága 
 
Veszprém megye gazdasága az utóbbi 10 évben jelentősen fejlődött, szerkezete korszerűbb 
lett és jobban alkalmazkodott a világgazdasági trendekhez.  
 
A korábbi ún. nehézipari ágazatok - szénbányászat, alumíniumkohászat, nehézvegyipar - 
helyét a feldolgozóipar vette át, s ezen belül is meghatározó lett a versenyképes 
járműalkatrész gyártás és gépipar. Alkalmazkodva a piaci igényekhez jelentősen 
korszerűsödött a vegyipar, a műtrágyagyártás mellett nagymértékben nőtt a gyógyszer 
alapanyagok és intermedierek gyártása.  
 
Előretört és vezető ágazat lett a járműalkatrész-gyártás, melynek igénye alapján komoly 
kutató-fejlesztő bázisok alakultak ki a cégeknél, s ezek fejlődése jelentős technikai és 
technológiai fejlődést generált az egész megye iparában. Fenti ágazatoknak európai 
viszonylatban is versenyképes reprezentánsai működnek a megyében, s meghatározó szerepük 
van az exportban is.  
 
A gazdaságon belüli arányának csökkenése ellenére jelentős a megye élelmiszeripara, 
folyamatosan fejlődő a fa- és bútoripar, hagyományosan jó az építőanyag iparunk. Mintegy 
3000 regisztrált építőipari vállalkozás működik Veszprém megyében, számukra óriási 
problémát jelent a beruházások visszaesése, mivel - Devecser, Kolontár kivételével - komoly 
mértékben csökkent az építőipari kivitelezés iránti igény.  
 
Probléma, hogy kevés a tőkeerős, nagy munkák elvégzésére is alkalmas építőipari 
vállalkozás. Világviszonylatban is jól ismert a herendi porcelán és az ajkai kristályüveg, ezek 
a cégek kiváló hírnökei a megyének.  
 
Igen fejlett a megye kereskedelmi hálózata, egyre több jól működő szállítmányozó, logisztikai 
cég van a megyében, s megfelelő számú pénzintézeti, banki fiók áll a vállalkozások és a 
lakosság rendelkezésére.  
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Az elmúlt években örvendetes minőségi fejlődés volt tapasztalható a turizmus területén, 
melynek eredményeként több jó színvonalú 4 csillagos szálloda várja a vendégeket. 
 

A megye gazdaságában meghatározó cégek listáját a fejezethez kapcsolódó  
3.4.2./a melléklet tartalmazza 

 
A Veszprém megyei vállalkozások megoszlása  
 
2011. június 30-án Veszprém megyei székhellyel az egy évvel korábbinál 2%-kal több, 
mintegy 56 215 gazdasági szervezetet tartottak nyilván. Ezek kilenctizede vállalkozás, 
fennmaradó része költségvetési és társadalombiztosítási, nonprofit, valamint egyéb szervezet.  
 
A vállalkozások 74%-a egyéni vállalkozás. A 13,3 ezer társas vállalkozások kétharmada 
korlátolt felelősségű, háromtizede pedig a betéti társasági formát választotta. A 
részvénytárságok aránya alig haladta meg a 0,5%-ot, hasonlóan a szövetkezetekéhez, amiből 
mindössze 88-at regisztráltak. A 37,4 ezer egyéni vállalkozó többsége (43%) mellék-, és 
(35%) főfoglalkozás keretében dolgozott, és alig több mint egyötödük nyugdíjasként.  
 
2011. június végén a vállalkozások 98%-a legfeljebb 9 főt alkalmazott, 47 cég tartozott a 
nagyfoglalkoztatók (250 fő és afeletti) közé, és további 233 a középvállalkozás (50-249 fő) 
kategóriába.  
 
A vállalkozói aktivitás Közép-Dunántúl (133) megyéi közül Veszprémben alakult a 
legkedvezőbben, itt a félév végén ezer lakosra 142 (37 társas és 105 egyéni) vállalkozás jutott. 
Az élénk - elsősorban egyéni - vállalkozási tevékenységnek köszönhetően kiugróan magas 
volt az aktivitási mutató értéke a balatoni idegenforgalmi, valamint a Pápa környéki 
mezőgazdasági területeken.  
 
Főtevékenység szerint vizsgálva a vállalkozások legnagyobb hányada mezőgazdasággal 
foglalkozott, minden ötödik folytatott agrártermelést. További jelentős arányt (11-12%) 
képviseltek a kereskedelem, a vendéglátás és az ingatlanügyletek területén lévő szervezetek 
is. Míg a társas vállalkozások túlnyomó része ipari, építőipari, kereskedelmi és tudományos 
tevékenységekre szakosodott, addig az egyénieknél a mezőgazdaság és a vendéglátás volt a 
meghatározó. 
 

10 A gazdálkodási formák megoszlása gazdasági áganként, 2011. június 30. 
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Figyelemreméltó sajátosság, hogy a 2007-2010 közötti időszakban, mind a régiós, mind a 
gazdaságfejlesztési pályázatokon (GOP) a Veszprém megyei vállalkozások nyerték el a 
legtöbb támogatást. Ez azért is pozitív jelzésértékű tényező, mert a megye fejlesztése 
érdekében jövő stratégiája is a gazdaság dinamizálása, új befektetők letelepítése, s a termelő 
infrastruktúra erőteljes fejlesztése kell, hogy legyen.  
 
 
 
 
3.3.3. Gazdálkodási szerkezet, területi innovációs potenciál 
 
A helyi vállalkozások száma, ágazati struktúrája Veszprém megyében. 
 
Az elemzéshez felhasznált adatok forrása: 

o KSH T-Star 2010. Tájékoztatási Adatbázis 
o HBI Online cégadatbázis (Bisnode Magyarország Kft.) 2011. évi cégadatok 

 
Általánosságban elmondható, hogy a nagyobb foglalkoztatotti létszámú cégek Veszprémben 
és - egy-két kivételtől eltekintve, mint pl. Mezőlak és Nemesvámos - a nagyobb városokban, 
Ajkán és Pápán találhatóak. 
 
A megyére a mikro- és kisvállalkozások dominanciája jellemző. A vállalkozások 92%-a 
mikro-vállalkozás (9265 db), 7% kisvállalkozás (689 db), 1% középvállalkozás (113 db), és 
26 db nagyvállalat található a megyében. Ezek az arányok láthatóak Veszprém 
megyeszékhelyen is, ahol mikro- és kisvállalkozások száma (2601 és 163 db) mellett alig 1% 
a középvállalkozás (29 db), és 12 db jelentős nagyvállalat.  
 
A nagyvállalatoknál összesen 12155 fő dolgozik, amely a megye munkaképes korú 
lakosságának (220680 fő) 5,5 %-a. 
 

A fejezet tartalmát kiegészítő táblázatokat egyrészt a megye 250 fő feletti foglalkoztató,  
50 millió € (12,5 mrd Ft) éves nettó bevétel feletti nagyvállalatairól,  

valamint a 250 fő feletti nagyvállalatoknak elhelyezkedéséről a megye térségi központjaiban  
a 3.4.3./a melléklet tartalmazza. 

 
Az éves nettó bevétel alapján 2011-ben 26 db működő vállalkozás teljesített 10-50 millió € 
között, ebből 7 cég veszprémi. Az 50 millió € feletti bevételt 12 cég tudta produkálni:  
 
A mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági szervezetek száma 2000. évben 443 db, 
2011-ben 497 db volt, melynek felét (271 db) Kft. formában, 18%-át (90 db) Bt. formában 
jegyezték. A cégek között 1 nagyvállalat (Agroprodukt Zrt.) és 8 db középvállalat van. A 
legmagasabb éves nettó árbevétellel a Bakonyerdő Zrt. (erdőgazdálkodás) és a Gallus Kft. 
(baromfitenyésztés) rendelkezik. 
 
A megyében összesen 164.841 ha földterület 88%-a állt művelés alatt, melynek nagy része 
szántó (54 %), erdő (37 %) és gyep (8,6 %). A bérelt földterületek aránya mindössze 9 % volt. 
 
A működő társas vállalkozások ágazati szerkezetében a tercier ágazatok súlya a 
meghatározó. A primer szektorban működik a vállalkozások alig 4,28 %-a. A szekunder 
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szektorban ez az arány 20,4 %-os, melynek 48%-át az építőipari tevékenységű cégek alkotják. 
A tercier szektorban működik a megye vállalkozásainak 75,3 %-a, mely 2%-os növekedést 
jelent a 2008-as évhez képest. 
 

 
Működő vállalkozások száma az egyes gazdasági szektorokban 2008. és 2011. évben. 

 
A 2011. évi adatok szerint a legtöbb vállalkozás (2680 db) a kereskedelem, gépjárműjavítás 
területen, illetve a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (1741 db) területén működik, 
azt követi a feldolgozóipar (1235 db) és az építőipar (1205 db). Említésre méltó még az 
ingatlanügyletek (904 db) és a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (884 db) területek. 
Nagyon alacsony számban képviseltetik magukat a Víz, szennyvíz, hulladékgazdálkodás (57 
db), Bányászat, kőfejtés (33 db), Villamosenergia (26 db) és a Közigazgatás, védelem (10 db) 
tevékenységet folytató vállalkozások. 
 
A működő vállalkozások jogi formája alapján az egyéni vállalkozások túlsúlya jellemző, 
mivel a számuk 2010. év végén 37197 db, míg társas vállalkozás 14305 db volt. 
 
Az egyéni vállalkozók egyharmadánál (13207 db) szerepel a vállalkozás főfoglalkozásként. 
 
A társas vállalkozások 67 %-át a Korlátolt felelősségű társaságok (8417 db) és 27 %-át a 
Betéti társaság (3428 db) teszik ki. Gyakran előforduló forma még a Szövetkezet (241 db) és 
a Közkereseti társaság (174 db). Speciális, területi vonatkozású szervezet az Erdőbirtokossági 
társulat (117 db) Ebt. és a Vízgazdálkodási társulat (46 db). Viszonylag ritkán fordul elő a 
megyében a Részvénytársaság (72 db), mely inkább a nagyvállalatokra jellemző forma. 
Megjelenik még a viszonylag új Egyéni cég (26 db) /Kfc./ és a külföldi cégek magyarországi 
fióktelepe (20 db). Közhasznú társaság nem található a megyében. 
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Működő társas vállalkozások száma nemzetgazdasági ágazatok szerint 

     Forrás: HBI online 2011. 
 
Kutatás-fejlesztésben tevékenykedő vállalkozások 
 
A Veszprém megyében található, kutatás-fejlesztéssel foglalkozó cégek többsége 
Veszprémben található, és az Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés  
(TEAOR 7219´08) főtevékenységet folytatják. Az Aquaria Bt. (Üzletviteli, egyéb vezetési 
tanácsadás) és a Hock és Társa Kkt. (M.n.s. egyéb oktatás) esetében más cégprofil van 
megnevezve. A KemiFarm Kft. pedig Biotechnológiai kutatás, fejlesztéssel foglalkozik. 
 
A vállalkozások általában 10 fő alatti mikrovállalkozások, kivételt képez a Huntsman 
Corporation Hungary Zrt. (szerves vegyipari kutatás, fejlesztés, saját fejlesztésű termékek 
gyártása és értékesítése), amelynél 107-en dolgoznak 
 
 
A Veszprém megyei vállalkozások évi árbevétele 
 
A Veszprém megyei vállalkozások 2010. évi nettó évi árbevétele 7,6%-kal haladta meg az 
előző évi értéket, összege 993 milliárd Ft volt. A megye régión belüli súlya mintegy tizennégy 
százalék volt, míg Fejér megye több mint negyvenöt, Komárom-Esztergom megye pedig 
negyven százalékot meghaladó részarányt képviselt. A Veszprém megyében kimutatott összes 
nettó árbevétel mintegy hattizede a TOP 100-as vállalkozásoknál koncentrálódott, 
növekedésük a megyei dinamikát 8,5 százalékponttal haladta meg.  
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Megyei szinten két nemzetgazdasági ágban koncentrálódott az árbevétel több mint 
kétharmada. A feldolgozóipar 439 milliárd Ft-tal a megyei érték több mint négytizedét, a 
kereskedelem, gépjárműjavítás pedig 246 milliárd Ft-tal közel negyedét adta. Míg az előbbi 
ágban 14,2 százalékos emelkedés történt, addig az utóbbinál stagnálás volt megfigyelhető. 
 
A Veszprém megyei feldolgozóipari vállalkozások közül a járműalkatrész gyártók növelték 
legjelentősebben értékesítéseiket, árbevételük közel négytizedével haladta meg az előző évit, 
továbbá hasonlóan jelentős növekedés mutatkozott a vegyiparban is (bázisindex: 136,7%).  
 

 
 
 
 
 
3.3.4. A megye gazdaságának versenyképességét befolyásoló tényezők, a telepítési 

tényezők értékelése 
 
A gazdaság fejlődése és a közlekedési infrastruktúra fejlettségének összefüggései 
 
Mint az már megállapításra került, a Közép-Dunántúli régión belül a gazdaság 
teljesítményéből Veszprém megyének a legkisebb a részesedése. Ennek sok összetevője van, s 
ezt a problémát önállóan is érdemes elemezni és tanulmányozni. Ha az elmúlt 10 év új 
befektetéseit vizsgáljuk, megállapítható, hogy Fejér, valamint Komárom-Esztergom 
megyében sokkal több és nagyobb befektetők települtek le, mint Veszprém megyében. Sok 
egyéb tényező mellett legjelentősebb érv az, hogy Tatabányát és Székesfehérvárt autópályán 
gyorsan lehet elérni. 
 
Az elmúlt időszakban tehát Veszprém megye gazdasági fejlődésének - területi és szellemi 
potenciálja kihasználásának - komoly hátráltatója volt a közlekedési infrastruktúra 
gyengesége.  
 
Jól példázza ezt Tatabánya és Székesfehérvár példája, hiszen mindkét településre autópályán 
gyorsan, biztonságosan el lehet jutni, ezért Veszprémmel szemben a befektetők a régióban 
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elsősorban ezeket a településeket preferálták. Sajnos a korábbi közlekedés-fejlesztési 
programokban - a több érintett megyére kiterjedő lobbytevékenység ellenére - a 8. sz. főút 
fejlesztése nem kapta meg azt a prioritást, amit gazdaságfejlesztési szerepe indokolt volna. 
Ezért fontos belátható időn belül elérni, hogy a 8-as teljes Dunántúli szakasza 4 sávossá 
váljon. A ma még csak potenciális lehetőségként létező Székesfehérvár- Várpalota (Pét)- 
Veszprém-Ajka ipari innovációs tengely is csak úgy tud tovább fejlődni, ha a kornak 
megfelelő közlekedési viszonyok alakulnak ki. Ez vonatkozik a közúti megközelíthetőségen 
túl a vasúti közlekedésre is, ezért mindenképpen indokolt a Budapest-Veszprém-Boba közötti 
gyors, korszerű, biztonságos vasúthálózat kialakítása.  
 
Turizmusgazdasági érdekek szempontjából a Hajmáskér-Balatonfűzfő-Balatonfüred-Tapolca 
vasútvonal korszerűsítése sürgető. Az eredeti határidő 2013. 
 
A belső gazdasági kapcsolatok fejlesztésének is akadálya a megyén belüli alsóbbrendű utak 
színvonala, ezért a gazdaság és a gazdasági kapcsolatok fejleszthetősége érdekében ezeknek 
az utaknak a korszerűsítését és fejlesztését is programba kell venni. 
 
Bár a 8-as főút négysávosítása jelentősen javította Veszprém megközelíthetőségét, 
Székesfehérvár és Veszprém mint régiós társközpontok kapcsolatát, továbbra is gondot okoz a 
gyorsforgalmi út meglétének hiánya. Hiányzik a Dunántúlról az M1-es és M7-es autópályák 
között egy olyan gyorsforgalmi út, amely a megyét keresztülszelve - térséget feltáró szerepén 
túl /Veszprém-Ajka-Sümeg-Pápa/ kapcsolatot teremtene az M7-es autópályával. Egyúttal 
pedig az osztrák autópályán keresztül DNy Európával hozzákapcsolva a megyét a nemzetközi 
gyorsforgalmi hálózathoz. A közútfejlesztés szükségességét indokolja, hogy a megye 
főúthálózatából hiányzik a megye északi felén áthaladó KNy-i főútvonal is. Veszprém 
megközelíthetősége Tatabányáról továbbra is nehéz. Veszprém fejlesztési lehetőségei e miatt 
csorbulnak. Nehéz közlekedni Győr irányába, a Bakonyon átvezető és nehezen bővíthető 
úton. Az ÉD-i irányú utak korszerűsítése is szükséges. Az összekötő utak állapota is 
folyamatosan romlik.  
 
 
 
3.3.5. A főbb gazdasági ágazatok és azok fejlődési irányai 
 
Ipar 
 
Veszprém megye gazdaságának legjelentősebb és legdinamikusabban fejlődő ágazata - mint 
azt fenti adatok is bizonyították - a gépipar, ezen belül pedig a járműalkatrész-gyártás. Ebben 
az ágazatban dolgoznak a leginnovatívabb cégek, amelyek folyamatosan fejlesztenek, s 
alkalmazzák a kutatás-fejlesztés és innováció eredményeit, a korszerű technológiákat. Pl. 
Continental Automotive Hungary Kft., Johnson Controls Kft., MTD Hungária Kft., 
Hirtenberger Automotive Bt., Bourns Alkatrészgyártó Kft., Poppe & Potthoff Hungária Bt., 
Maxon Motor Hungary Kft. Ezen ágazat más szempontból is fontos a megye gazdaságában, 
jelesül nagyszámú beszállítót foglalkoztatnak. A jövőben erre a tevékenységre sokkal 
nagyobb hangsúlyt kell helyezni, hiszen 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. 
Ehhez viszont állami ösztönzőkre is szükség van. (célirányos pályázatok) 
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A vegyipar mindig fontos része volt a megye gazdaságának, de az elmúlt időben elsősorban a 
péti Nitrogénművek Zrt-nek köszönhetően jelentős fejlesztések valósultak meg, komoly 
mértékben nőtt a termelés, s korszerűsödött a termékszerkezet. Ennek köszönhetően már két 
éve a Péti Nitrogénművek Zrt. vezeti Veszprém megye toplistáját. A megye vegyiparában 
még komoly tényező Huntsman Corporation Zrt. és a Peremarton Fertilizers Kft.  
 
Néhány éves megtorpanás után fejlődés érzékelhető a megye élelmiszeriparában is, s így 
súlya az iparon belül növekvő, de a foglalkoztatásban is jelentős. Nemzetközileg is jó hírnevű 
a Pápa Hús utódjaként működő Pápai Hús 1913 Kft. Veszprémben a tejipar jelentős. 
 
Fontos szerepe van a megye gazdaságában a fa- és bútoriparnak. Az utóbbi években a 
nemzetközi hírnevű Balaton Bútor Kft. mellett több feltörekvő céget találhatunk, akik jelentős 
fejlesztéssel és korszerűsítéssel fokozni tudták külpiaci tevékenységüket (Pápai Asztalos Kft., 
Árkossy Bútor Kft.) 
 
Igen nagyszámú vállalkozó (több mint 2000) dolgozik Veszprém megye építőipari 
ágazatában. Az országhoz hasonlóan az utóbbi 3 évben folyamatos visszaesés tapasztalható 
ebben az ágazatban, kevés a lakásépítés és a komoly építőipari kapacitást igénylő beruházás. 
Probléma még, hogy a vállalkozások túlnyomó hányada 1-2 főből álló kisvállalkozás, tehát 
elsősorban a lakossági szolgáltatásokat tudnak végezni, maximum nagyobb cégek 
alvállalkozói tudnak lenni.  
 
 
Szolgáltatás 
 
A fajlagos mutatókat tekintve megállapítható, hogy Veszprém megyében igen fejlett a 
kereskedelem és vendéglátás, tehát ezen a területen jelentősebb fejlesztések nem indokoltak. 
Természetesen figyelembe kell venni, hogy ezen mutatókat torzítják a Balaton kiemelt 
üdülőkörzet adatai, hiszen ezen a területen fajlagosan nagyon nagy számú kereskedelmi és 
vendéglátó egység működik.  
 
A pénzügyi szolgáltatások nagyságrendje megfelelő, nagyon sok bankfiók és biztosító 
működik a megyében, más kérdés, hogy a hitelhez jutás az utóbbi években jelentősen 
megnehezedett. Ezen segít a kamara által menedzselt Széchenyi Kártya Hitel, amelyhez a 
vállalkozások az átlaghoz képest könnyebben és gyorsabban hozzájuthatnak. 
 
 
Üdülés, idegenforgalom 
 
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 kiemelkedő szerepet töltenek be. A 
megye speciális idegenforgalmi adottsága a Balaton-felvidék és a Balatoni riviéra, amelyek a 
megyébe a legtöbb szálláshelyet is igénybe vevő vendéget, köztük jelentős számban 
külföldieket csábítanak. A gazdag turisztikai potenciállal, vagy sajátos értékekkel rendelkező 
települések az idegenforgalom legfőbb haszonélvezői a megyében. Ezek a tradicionális 
turisztikai központok egyrészt a kiemelkedő történelmi múlttal rendelkező megyeszékhely, 
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másrészt a Balatonhoz kapcsolódnak közvetlenül vagy háttértelepülésként. A megye több 
kisvárosa egyedi arculatával és speciális turisztikai kínálatával emelkedik ki (Tapolca, Sümeg, 
Zirc, Pápa). A Bakony összefüggő erdőségei, a Magas Bakony Tájvédelmi Körzet és a 
középhegység festői falvai együttesen a megye középső részének összefüggő idegenforgalmi 
körzetét alkotják. 
 
A vízparti üdülés kizárólagos terepe a Balaton, mely a megye elsődleges vonzerejét jelenti. A 
Balaton partvonalából közel 40 kilométer a strandok hossza, amelyek kb. 200 hektár területet 
tesznek ki. A strandok befogadóképessége 250-300 ezer fő. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 
területe 3886 km2 (a tó területe nélkül), melyből a hozzá tartozó 72 db Veszprém megyei 
település területe összesen 1300 km2. A vízpart mellett a körzet kedvező turisztikai adottságai 
az egyedülálló épített és táji környezet szépségében is rejlenek. A Balaton övezte tanúhegyek, 
a Káli-medence, a tapolcai Tavasbarlang vagy az országos viszonylatban is kiemelt vonzással 
bíró Tihanyi Apátság kedvelt kirándulóhelyek. Az idegenforgalmi főszezonban a térség 
rendezvénykínálatában a sport, zenei, művészeti, gasztronómiai rendezvények, és a 
fesztiválok is szép számban kapnak helyet. Nemzetközi viszonylatban is keresett a már közel 
tízezer részvevővel zajló Balaton-átúszás (Révfülöp-Balatonboglár), az Öböl-átúszás 
(Balatonfüred-Tihany), továbbá a vitorlás-, műrepülő-, sárkányrepülő, és újabban pedig 
jégvitorlás versenyek. 
 
A bakonyi erdők a pihenés mellett az aktív turizmus sajátos lehetőségét (lovaglás, vadászat, 
kerékpározás, gyalogos túrázás) is kínálják. A Magas-Bakony kiemelkedő turisztikai 
jelentőségű terület. A bakancsos turizmus országos jelentőségű célterülete, legfontosabb 
központjai Zirc és Bakonybél, ahol szállásférőhelyek bőséges kapacitása áll a vendégek 
rendelkezésére. A Bakonyban számos tanösvény létesült, amelyek a természetjárás 
népszerűsítése, az ismeretterjesztés szempontjából lényegesek. A megye téli turizmusában 
kiemelkedő az Eplény határában kialakított, hazai viszonylatban minden igényt kielégítő 
sícentrum. 
 
A szálláshelyet is igénybe vevő idegenforgalom területi megoszlása a megyében igen 
egyenlőtlen. A legfrekventáltabb terület mind szállásférőhelyek mind pedig az eltöltött 
vendégéjszakák kiugróan magas arányával a Balatonpart térsége, a Balatonalmádi, 
Balatonfüredi és a Tapolcai kistérségek. A parti települések, valamint a nagyobb partközeli 
városok (Balatonfüred, Balatonalmádi, Tapolca, Sümeg) adják a szálláshelykapacitás 
túlnyomó részét.  
 
A megyébe látogató vendégeket 2010-ben több mint 32 és félezer kereskedelmi 
szállásférőhely fogadta. A Veszprém megyébe látogatók mintegy 4/5-ének uticélja a Balaton. 
A megye turizmusának szezonális adatai is a tóparti pihenés vonzerejét bizonyítják. 2010-ben 
összesen közel fél millió (494 038fő) vendég fordult meg a megye kereskedelmi 
szálláshelyein, akiknek több mint negyede volt külföldi vendég. Ez lényegesen magasabb 
arány a többi megye átlagánál. 
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A kereskedelmi szállásférőhelyek területi megoszlását a megyében a koncentráció jellemzi. A 
szállásférőhelyek a megye két összefüggő térségében összpontosulnak, ami egyben megfelel a 
megye elsődleges turisztikai célterületeinek, idegenforgalmi körzeteinek. A Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzet településein, azon belül is a közvetlen parti sáv településein találni a legtöbb 
szállásférőhelyet. Az 1000 db feletti szállásférőhellyel rendelkező települések közé tartozik 
Alsóörs, Balatonakali, Balatonalmádi, Balatonszepezd, Balatonvilágos, Révfülöp, Tihany, 
Zánka, továbbá a közel 8000 férőhelyet kínáló Balatonfüred. Másrészt a megye Bakonyi 
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üdülőkörzethez tartozó települései között is a megyei átlagot mesze meghaladó 
szállásférőhelyet kínálnak a vendégeknek. A legtöbb szálláshelyet kínáló települések a 
Bakonyban Zirc, Bakonybél, Porva, Farkasgyepű, Hárskút, Városlőd, Döbrönte, és 
természetesen a megye városai, Veszprém, Pápa, Sümeg, Ajka. A megyében összesen 163 
településen nem található semmilyen kereskedelmi szálláshely. Szükséges megemlíteni a 
Balaton térségének „egyéb” nem kereskedelemi szállásférőhely potenciálját. Ez 72 
településen 28.440 férőhelyet jelent (2010). 
 
A szálláshely-szolgáltatásban, vendéglátásban megtermelt GDP-részaránya a megyében 
magasabb az országosra jellemzőnél, a megye gazdaságában az idegenforgalom-turizmus 
meghatározó jelentőségű. A Balaton közvetlen környezete és a Balaton-felvidék országos 
jelentőségű üdülőterületek, emellett a Bakony települései veszik ki részüket az országos 
átlagot meghaladó mértékben a szálláshely biztosításból, vendéglátásból. A Balaton északi 
partját magába foglaló Balatonalmádi, Balatonfüredi és Tapolcai kistérségekben 
megközelítőleg 20 és 30% közötti a szálláshely-szolgáltatással és vendéglátással foglalkozó 
vállalkozások részesedése a regisztrált vállalkozások sorában. Ugyanakkor a megye többi 
kistérségében is 6,5 és 10% között van az idegenforgalomban tevékenykedő vállalkozások 
aránya. 
 
A megye turisztikai koncepcióján túl valamennyi kistérség is készített koncepciót a 
turizmusfejlesztésről. Lényeges szempont, hogy ezek, illetve az ebből adódó stratégiai 
célokként kijelölt feladatok kifejezetten az önkormányzati szférára, illetve 
intézményrendszerükre, azaz a nonprofit feladatok megvalósítására irányulnak, figyelembe 
véve a rendelkezésre álló lehetőségeket, személyi és anyagi feltételeket. Mindezek azonban 
természetszerűleg korlátozottak az önkormányzatok anyagi forrásainak beszűkülése miatt. 
Elsősorban az információ és marketing tevékenység, a promóció fenntartására, az ebből adódó 
tevékenységre összpontosulnak.  
 
Meghatározó tehát a Balaton kiemelt üdülőkörzet idegenforgalmi tevékenysége annak 
ellenére, hogy az utóbbi években, mind a vendégszámban, mind a vendég éjszakában 
visszaesés tapasztalható, bár a legfrissebb tendenciák szerint némi javulás látszik. A Balaton 
parton az utóbbi években történtek fejlesztések, különösen szállodafejlesztések, de a 
jelentősebb vendégvonzáshoz nagyobb volumenű fejlesztésekre és attrakciókra lenne szükség. 
A Balaton térségében az elmúlt időszak mennyiségi fejlesztéseinek köszönhetően a szükséges 
kapacitások döntően kiépültek, a fejlesztés feladata a minőségi fejlesztés irányába kell, hogy 
elmozduljon. 
 
Ugyanakkor a település fejlesztés területén pozitívan ki lehet emelni Balatonfüred példáját, 
ahol olyan városfejlesztési projektek valósultak meg, amelyek nemzetközileg is vonzóvá 
tették Balatonfüredet és térségét. Ha a turizmusról beszélünk, mindenképpen hiányként kell 
megemlíteni, hogy Pápát kivéve nincs Veszprém megyében meleg vízre, vagy gyógyvízre 
alapozott objektum. Korábbi tanulmányok alapján célszerű volna Csopak-Balatonfüred 
térségében gyógyvizes szállodát létesíteni, amely együttműködve a Balatonfüredi 
Szívcentrummal komoly gyógyászati és terápiás központja lehetne az Észak-balatoni 
térségnek, egész éves foglalkoztatást és komoly beszállítási lehetőségeket biztosítana. A 
megye másik turisztikai értéke a Bakony térsége. Mindenképpen célszerűnek tartanánk, ha a 
két turisztikai térség hatékonyabban együttműködne, közös programokat ajánlva az ideérkező 
vendégeknek.  
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A Balaton Régió - kiemelkedő természeti és kultúrtörténeti értékeinek köszönhetően - a 
hatvanas évek közepétől kezdődően a turizmusgazdaság kiépülésével párhuzamosan jelentős 
fejlődésnek indult. A Balaton - Budapestet megközelítően - az ország turizmusában a második 
legfontosabb célpont. Bár népszerűségéből időközben sokat vesztett, jelenleg is Közép-
Európa egyik leglátogatottabb üdülőhelye a tó és környéke. A Balaton kiemelkedő szerepet 
tölt be Veszprém megye gazdaságán belül, a versenyképességet növelő tényező. 
 
A Balaton térségében a vállalkozások gazdálkodási formája kevésbé függ a település 
méretétől, mint földrajzi helyzetétől. A part mentén jóval intenzívebb a vállalkozási 
tevékenység, és magasabb a nagyobb tőkekoncentrációt feltételező (viszont ennek ellenére 
általában kis létszámot foglalkoztató) társas vállalkozási formák részaránya. A 
háttértelepüléseken az egyéni vállalkozások kiemelkedő szerepe arra utal, hogy 
önfoglalkoztatással sikerül a munkahelyek hiányából adódó megélhetési gondokat mérsékelni. 
Az egyéni és a jogi személyiség nélküli társas vállalkozások döntő többsége ön- és 
családfoglalkoztató jellegű, esetleg néhány alkalmazottal működik. A nagyobb létszámot 
foglalkoztató vállalkozások - önálló jogi személyiséggel rendelkező társaságok - létszám-
kategória szerinti megoszlása is igazolja, hogy a Balaton környékének vállalkozásait az 
országosnál kisebb méret jellemzi.  
 
A térségben működő vállalkozások tőkeerejének vizsgálata azt mutatja, hogy a vállalkozások 
számának növekedését összességében nem követte a tőkeerő növekedése. Az egy 
vállalkozásra eső saját tőke mértéke reálértékben kifejezve a térségben még inkább csökkent.  
 
A fennálló pénz és tőkehiány nagymértékben akadályozta a hagyományos balatoni 
vállalkozások megerősödését. Saját forrás hiányában a fejlesztések finanszírozása banki hitel, 
illetve egyéb támogatások igénybevételével lehetett volna megvalósítható, azonban a banki 
hitelek esetében a hitel-kihelyezési feltételek szinte elérhetetlenek voltak az itteni 
vállalkozások számára. 
 
Veszprém megye számára a turizmus hosszú távon is húzóágazat.  
 
A Balaton üdülőkörzet turizmusának részletes jellemzése 
 
Vendégforgalom, szálláshelyek 
 
A Balaton Régió éves teljes vendégforgalma kb. 9,5-10 millióra (2 millió külföldi és mintegy 
8 millió belföldi turistára), illetve kb. 55 millió vendégéjszakára becsülhető.  
 
Elemezések szerint a kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma az összforgalomnak 
hozzávetőlegesen egytizede, ugyanakkor ebből a vendégkörből származik a teljes turisztikai 
bevételének meghatározó része.  
 
��A kereskedelmi szálláshelyeket a külföldi és a belföldi vendégek nagyjából hasonló 
mértékben keresik fel. A magánszálláshelyeken viszont a turisták háromnegyede külföldi, ami 
nagyrészt azzal magyarázható, hogy a belföldi vendégek közül többen a nem regisztrált 
magán szálláshelyeket használják. 
 
��A külföldi turisták elsősorban az igényesebb szállodákat (négy-, és háromcsillagos 
szállodák), az üdülőházakat és a kempingeket veszik igénybe. ��A külföldi és a belföldi 
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vendégek zöme (85%-a) a Balaton partján lévő szálláshelyeket keresi fel. A Balaton part 
túlsúlya a kereskedelmi szálláshelyeknél is erőteljesebb a magán szálláshelyek forgalmában. 
A Balaton part 10 településére koncentrálódik a régió regisztrált vendégforgalmának csaknem 
kétharmada. A külföldi vendégéjszakák aránya a Balatonnál hosszabb ideje folyamatosan 
csökken: 1991-ben még 85% volt, ami 1999-2000-re kétharmadra mérséklődött. A Balaton 
iránti kereslet lényegében négy országra (Németország, Hollandia, Dánia, Ausztria) 
korlátozódik. Ez a négy ország teszi ki a kereskedelmi szálláshelyek külföldi 
vendégéjszakáinak 85%-át, egyedül Németország 65%-át. 
 
A balatoni turisztikai kereslet további jellemzői, hogy: 

– ��a tényleges főidény (az un. teltházas forgalom) az időjárás függvényében július-
augusztus 

– hónapokra (4-6 hétre) korlátozódik, 
– ��az átlagos tartózkodási idő 4-5 nap, 
– ��az átlagos költés az EU átlag alatti, 
– ��a forgalom döntő részét a nem szervezett, egyéni turisták adják, 
– ��megnőtt a külföldi nyaralótulajdonosok száma, amely csökkenti a szálláshely 

szolgáltatást igénybevevők számát, 
– ��a balatoni vendégek fizetőképessége csökkent, melynek oka visszavezethető a 

kínálat és a marketing munka gyengeségeire. 
 
A beszűkült piaci lehetőségek erőteljes marketing tevékenységet, összehangolt piaci fellépést 
igényelnek a korábbi pozíciók visszaszerzése, a magas német forgalom és a belföldi vendégek 
megőrzése érdekében.  
 
Kereskedelmi szállásférőhelyek kapacitása 
 
Az ország szálláshelyeinek többsége – becslések szerint mintegy 500 ezer férőhely – a Balaton 
térségében található. A regisztrált kategóriában dokumentálhatóan itt működik a kereskedelmi 
szálláshelyek 27 -, és a magánszálláshelyek42%-a.  
 
A társadalmi-, gazdasági- rendszerváltást követően a Balaton-parti kereskedelmi szálláshelyek 
kapacitása másfélszeresére bővül, elsősorban a szállodákban, panziókban és 
turistaszállásokon. Ugyanakkor a korábban domináns kempingek kapacitása csökkent. A 
szállodai férőhelyek száma jelentősen (csaknem háromszorosára) nőtt, elsősorban a volt 
üdülők nyílt forgalma szálláshellyé történő átalakulása következtében. Az átalakított és 
felújított szállodák zöme alacsonyabb kategóriájú, korlátozottan képes megcélozni az 
igényesebb, illetve nívósabb szolgáltatásokat elengedhetetlen követelményként számon tartó 
közönséget. A Balaton egyre inkább a belföldi vendégek üdülési helyszíne lesz. 
 
További (regisztrálatlan) szálláshelyek vendégforgalma 
 
A kereskedelmi férőhelyeken és a regisztrált magán-szállásadás felületén végbemenő 
szállásférőhely forgalmazás a régióban köztudottan mással is kiegészül. A 2002-es 
vizsgálatok adatai azt mutatják, hogy a régió állandó lakosainak mintegy 5-6%-a is 
foglalkozik ezzel. 2003-as kutatási eredmények szerint a belföldi állampolgárságú 
magánszemélyek által tulajdonolt üdülőingatlanok egy részében átlagosan 35 napon át 
külföldi, 25 napon át belföldi turista tartózkodik. Az ingatlanok többségében egyszerre, egy 
időben 4-8 fő találhat magának szállást. Mindez azt jelenti, hogy a mintegy 10 ezer ilyen 
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ingatlanban 350 ezer külföldiek által, 250 ezer belföldiek által eltöltött vendégéjszaka 
realizálódik. 
 
A külföldi ingatlantulajdonosok körében közelmúltban lefolytatott vizsgálatok eredményei 
alapján megállapítható, hogy 62%-uk számol be a saját rekreációs célú használaton túlmenő 
vendégforgalmazásról 
 
Arányuk a Balaton-felvidéken elmarad a térség átlagától. Az összes ingatlanon belül 35% 
esetében ez évi kettő, 19% esetében 4 hetet jelent, de a tulajdonosok 7%-a jelzett 8 heti, 3%-a 
pedig 3-, 1%-a pedig 6 havi nyaraltatást. 
 
A balatoni turizmus szezonalitásának alakulása 
 
A balatoni turizmus számon tartott problémái közül a szezonalitás az egyik meghatározó. A 
térség fenntartható fejlesztésének mind gazdasági-társadalmi, mind pedig környezeti 
szempontok szerinti egyik legfontosabb feladata az időben kiegyensúlyozott vendégforgalom 
kialakulásának elősegítése. Az utóbbi másfél évtizedben sikerült valamelyest elmozdulni a 
szezon időbeli szétterítése irányában, ennek mértéke azonban még nem a kívánatos. 2006. 
július- augusztusban a kereskedelmi szálláshelyeken csaknem 7 %-kal volt kisebb arányú a 
vendégszám és 10 %-kal a vendégéjszakák száma, mint 1994-ben. A forgalmi mutatók 
mögötti számok tanúsága szerint e tendencia a megközelítően stagnáló szezonális forgalom 
mellett az elő-, és utószezonok forgalmának lassú növekedésében ragadható meg. 
 
A balatoni turizmus területi dimenziói 
 
A fejlesztési dokumentumok – helyesen – megkülönböztetett figyelmet fordítanak a spontán 
partra irányuló vendégforgalom területi szétterítésének. Hosszabb idősoron vizsgálva a 
forgalmi adatokat elmondható, hogy e törekvésnek megvannak a szerény eredményei. A 
hullámzó partközeli vendégszám, és a csökkenő tendenciát mutató tartózkodási idő mellett a 
háttér települések forgalmi mutatói lassan növekednek. 
 
A balatoni desztináció ujjáélesztése nem várathat magára tovább, mert az országnak szüksége 
van a turizmus teljesítményének fokozására, amire adottságai folytán leginkább a BKÜ képes 
és hivatott, a régió lakossága pedig biztos megélhetésre vágyik, amit leginkább a turizmustól 
remél. A Balatonért sokszor és sokan emeltek szót, és fontos fejlesztésekre is sor került. Az 
eddigi szétszórt és gyakran kampányszerű fejlesztések elégtelennek bizonyultak olyan új 
turisztikai kínálat létrehozásához a régióban, amely alkalmas lenne új kereslet lekötésére és a 
hagyományos gondok (nehézkes megközelíthetőség, szezonalitás, területi koncentráció, 
komplex turisztikai termékek hiánya, a marketing munka elégtelensége stb.) orvoslására. A 
mindezekre orvoslást ajánló tervek – így a Balatoni Turizmus Fejlesztési Koncepció és a 
Balatoni Turizmus Fejlesztési Program – céljai is csak töredékesen teljesültek, legfeljebb egy-
egy kiragadott elemük valósult meg. 
 
A nehézségek gyökerét már a Balaton turizmusfejlesztési koncepciója egyszerűen jelezte: a 
balatoni turizmusnak nincs gazdája, illetve a számos térségi szervezet között nincs egyetlen 
sem, ahol együtt lenne a szükséges kompetencia, eszköz és szakértelem.  
 
A megoldás nemzetközi tapasztalatokon alapuló elméleti alapjai adottak: alulról építkező, 
állami-magán együttműködéssel kialakított, felkészült szakemberekből álló és megfelelő 
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forrásokkal rendelkező térségi menedzsment szervezet létrehozása, amely a kutatástól és 
tervezéstől kezdve a megvalósítás irányításán át az e-marketingig és a monitoringig a 
turizmus teljes folyamatát ellenőrizni és irányítani képes. Másként, a nemzetközi 
szóhasználattal élve: a TDM55 modellt kell a Balatonon önerőből kialakítani. A folyamat 
megindult, Gyenesdiáson az önkormányzat a vállalkozókkal együttműködve kialakította a 
település szintű megfelelő szervezetet. A jó példa elterjedésével (ma már hasonló szervezet 
működik a Balaton-felvidék több településén) a térségi összefogás erősödésével kistérségi és 
ezekből szervezett regionális szervezet is kialakítható. 
 
Turisztikai vonzerő 
 
A Balaton környékének turizmusa – mint a térség fő ágazata – kiemelkedő szerepet foglal el 
az ország turizmusában. A Balaton egy rendkívül összetett vonzerővel rendelkező turisztikai 
fogadóterület, az egyes részvonzerők hatóköre azonban eltérő. 
 
Mind a mai napig a térségben a víz az első számú természetes vonzerő, amely egyrészt jelenti 
a Balatont, másrészt a régióban bőven rendelkezésre álló gyógyvíz készletet, különös 
tekintettel a hévízi tóra. Ezen vonzerők hatósugara a legszélesebb, egész Európából vonzzák a 
kikapcsolódásra, gyógyulásra vágyó turistákat. A fő vonzerőket egészíti ki: 

– a térség természeti környezete, földrajzi adottságai és a téli időszakot kivéve kellemes 
éghajlata, 

– az itt található római kori, magyar államalapítási, a középkori végvári élet emlékek, 
– bemutatható értékek, mint a főúri életforma épített műemlékei, a kastélyok és 

udvarházak. 
 
Egyedülálló és a legszélesebb hatókörű vonzerőnk az ezeréves magyar kultúra, amelynek  
színes világát az egyes rendezvények által lehet feltárni a vendégek számára.  
 
Önálló, legalább európai hatókör vonzerővel rendelkező jelentős rendezvény azonban nincs a 
régióban. 
 
Már a 2005-ben elkészített Balaton Turizmus Fejlesztési Koncepciója megállapította, hogy a 
Balaton térsége fogadóképessége fejlesztésének legfőbb korlátját a vízre alapuló, nem 
megfelelő szintű kínálat jelenti. A meglévő adottságok, vonzerők „eladhatóvá tétele”, 
turisztikai termékké fejlesztése még nem megoldott. Ebből következik szinte minden hátrány, 
amely erős szezonalitásban és területi koncentráltságban, magasabb árakban, gyengébb 
kapacitáskihasználtságban, egyre gyengülő jövedelemtermelő képességben jelentkezik.  
 
Turisztikai termékek a Balaton térségben: 
 
Vízi turizmus Vonzerő: A Balaton, természeti és kulturális környezetével (A tó egyidejűleg 
maximum 600 ezer fő befogadására alkalmas) . 
 
Aktív vízparti üdülés 
 
Vitorlás turizmus 
 
A vitorlás turizmus szempontjából a tó terhelhetőségének EU-s határértéke 4 hajó/ha. Ez a Balatonon jelenleg 
0,4 - 0,5. A természettel harmonizáló fejlesztés tere tehát adott. A rendelkezésre álló mintegy 60 vitorláskikötő 
(3 ezer hajó kapacitás) modernizálása, valamint új kikötők építése elindult. 
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Horgászturizmus 
 
Jelenleg 65-70 ezer horgász jelenik meg időről időre a parton. A tó horgászokra ható vonzerejét veszélyezteti a 
tó halállományának vízminőség javulásával párhuzamosan bekövetkező csökkenése. A horgászturizmus 
mértékének növelése csak az orvhorgászat, orvhalászat eredményes visszaszorításának függvényében valósítható 
meg. A horgászturizmus a fogadóképesség szempontjából is fejlesztésre szorul. A horgászok vízre jutásának 
körülményei sem megoldottak 
 
B) Aktív turizmus Fő vonzerő: A Balaton természeti környezete 
 
Gyalogos természetjárás 
 
A térség adottságai kiemelkedően jónak mondhatók, festői környezetet biztosítva a tónak. A fogadóképesség 
szempontjából azonban fejlesztésre szorul. Jellemző a gazdátlanság, hiszen a jelzett túra útvonalak zöme a 
településeken kívül fut. A legnagyobb problémát az utak karbantartása, tisztítása és a felfestés megújítása jelenti. 
A túra útvonalak karbantartására - a korábbi gyakorlathoz hasonlóan - a megyei természetbarát szövetségek, 
illetve az 1997. óta működő Balaton-felvidéki, 2004-től Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság, és néhány civil 
szervezet a legalkalmasabbak. Ezen szervezetek azonban forráshiánnyal küzdenek, így a szinten tartás és a 
fejlesztés egyaránt támogatásra szorul. Hiányoznak a javasolt túra utakat bemutató kiadványok, térképek is. 
 
Kerékpáros turizmus 
 
Kerékpározásra a térség adottságai jók, a feltételei azonban még hiányosak. Eredmény, hogy elkészült a balatoni 
bringakörút, amely lehetővé teszi a Balaton körbe kerekezését. A bringakörút kiépítését követően a háttér 
települések látnivalói, értékei felé vezető kerékpárutak megépítése szükséges, amelyek jelenleg teljes mértékben 
hiányoznak. Komoly fogyatékosság a szervízhálózat hiánya. 
 
Lovas turizmus 
 
A magyar lovas tradíciók és a Balaton térség természeti környezete igazi vonzerőt jelenthet Európa lovas 
társadalma számára. Az elmúlt 5-10 év fejlesztéseinek köszönhetően a fogadóképesség sokat javult. A térségben 
jelenleg több mint 70 lovas turisztikai létesítmény található. A lovas központok nagysága és színvonala azonban 
nagyon eltérő. A vállalkozások döntően futószárazással, rövidebb távú túra lovagoltatással, csillagtúrázással 
foglalkoznak. A lovas központok egy része ma még nem tud szállást vagy vendéglátást biztosítani a 
vendégeknek. A legnépszerűbb és legjobban jövedelmező (több napos) túralovaglás pedig csak elszórt jelenség. 
Problémát jelent a több napos lovas túraútvonalak kialakítása, hiszen a földterületek jelentős része magánkézbe 
került. A régi, kipróbált útvonalakat újra kell szervezni. A kultúrával, a borral és a gasztronómiával szemben a 
szezonhosszabbító jelleggel bíró lovas turizmus még nem jelenik meg önálló elemként az idegenforgalmi 
kínálatban. A turizmus ezen ága a fenntartható fejlesztés egyik alappilléreként az igényes és a 
háttértelepüléseken hagyományokkal bíró kézműipart is felélesztheti, a lovagláshoz szükséges felszerelések 
gyártása révén. 
 
Egészségturizmus 
 
A térségben található gyógy-, termál-, és ásványvíz készlet kiemelkedő potenciált jelentenek a gyógy 
idegenforgalom, az egészségturizmus számára. Jelenleg gyógy-idegenforgalmi infrastruktúra területileg 
koncentráltan, a Balaton nyugati medencéjében helyezkedik el. 
 
Kulturális turizmus 
 
A magyar kultúra tradíciói jó alapot jelentenek a kulturális turizmusnak is, ezek azonban nincsenek kellően 
kihasználva. Noha vannak az országos köztudatba megfelelően bevezetett kulturális programok, fesztiválok, a 
tapasztalatok szerint a külföldi vendégek körében ezek csak elszigetelt, alkalmi jelleggel megvalósuló 
programoknak tekinthetőek. A magyar kultúra ezeréves hagyományaira építő kulturális turizmus területén a 
kínálat ma már sokszínű, a rendezvények azonban regionális és kistérségi szinten koordinálatlanok, illetve nem 
rendelkeznek megfelelő marketinggel. A Balaton térségébe (talán csak a Művészetek Völgyét kivéve) kifejezetten 
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kulturális programok kedvéért kevesen érkeznek. Indokolt ezért a kínálat szélesítése és minőségi irányban 
történő fejlesztése. Utóbbit a potenciális kulturális vonzerők figyelembe vételével (szorosan kapcsolódva a bor-
és gasztronómiai turizmushoz), és a régión kívüli helyszínek (Veszprém, Sümeg, Baláca, Tác-Gorsium) 
bevonásával célszerű megtenni. Kiemelten támogatandó egy egész régióra kiterjedő Balatoni Kulturális Fesztivál 
alapjainak a kidolgozása. 
 
Konferencia turizmus 
 
A Balaton turizmusának erős szezonalitása, a szezon folyamatos rövidülése miatt, a szállodai kapacitások jobb 
kihasználása érdekében a szállodák a konferencia turizmus területén próbálják meg pótolni kieséseiket. 
Fogadóképességük a kisebb létszámú konferenciák, szemináriumok fogadására alkalmas. A konferencia- és 
szekciótermekkel rendelkező szálláshelyek is sok esetben technikai fejlesztésre szorulnak. 
 

x      x      x 
Kereskedelem, vendéglátás 
 
A kereskedelem színvonala az elmúlt években ugrásszerűen javult. Szerkezeti, tulajdonosi 
viszonyait illetően sajátos kettősség jellemzi a kereskedelmet. Egyik oldalon a tőkeerős 
multinacionális vállalatok, amelyek új szakmai fogásokat, módszereket és természetesen 
felérhetetlen versenyhelyzetet hoztak, másik oldalon a nagy számú hazai kis- és közepes cég 
az utolérhetetlen alkalmazkodó képességgel, szakmai leleményességgel. A kialakult verseny a 
térség jó ellátásának az alapja. A szakterület élőmunka igényessége jelentős, döntő fontosságú 
a foglalkoztatásban. A terület szakember ellátottsága statisztikailag jó, de a munkaerő 
összetétele közel sem ilyen kedvező. A cégek jelentős hányada a főszezonban alkalmi és főleg 
olcsó munkaerőt verbuvál a diákokból, amely helyenként a szakmai igényesség, pontosság, 
korrekt és igényes munkavégzés hiányát tükrözi. A forgalom állandó növelésére ma már nincs 
lehetőség. A versenyhelyzetben az árrések nyomottak, a jövedelemtermelő képesség 
mérsékelt, így a rotáció nagy, évente több száz kisvállalkozás, illetve üzlet zár be gazdasági 
okokból.  
 
A vendéglátó üzletek kínálata differenciált. A melegkonyhás üzletek szolgáltatásai iránt a 
kereslet visszafogottabb a korábbinál. A közétkeztetésben a gyorsbüfék hódítják el a legtöbb 
vendéget. Ezek jól felszereltek és valóban rövid idő alatt nagy számú vendég étkeztetését 
oldják meg. A franchise rendszerű üzletek standardjai kiváló minőséget, színvonalas 
kiszolgálást és körülményeket biztosítanak. Ezzel együtt csökken a helyi alapanyagokból 
készült ételek kínálata és a piacszereplők köre ezzel beszőkül. 
 
 
Mezőgazdaság 
 
Bár a megye mezőgazdasága csak 4,9%-ot képvisel az itt megtermelt nemzeti jövedelemben, 
szerepe és jelentősége meghatározó az élelmiszerrel való ellátásban, a vidéki térségek 
fejlesztésében és tájfenntartásban.  
 
A mezőgazdaság jellemzése a megye kistérségei területfejlesztési koncepcióiban 
megfogalmazott helyzetértékelések felhasználásával történt. Mivel e helyzetértékelések 
mélysége és részletezettsége különböző, a megye összefoglaló tartalma sem kiegyenlített, de 
bemutatja és érzékelteti a megye térségei közötti különbségeket, illetve az egyes térségek 
sajátosságait. 
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A helyzetkép kitér a növénytermesztés, az állattenyésztés és a megyében megkülönböztetett 
jelentőségű szőlőtermesztés, borászat fő kérdéseire a kistérségi sajátosságok 
figyelembevételével. 
 

A mezőgazdaság jellemzését (kistérségi bontásban) a 3.4.4./a melléklet tartalmazza 
 
 
Erdőgazdálkodás 
 
Veszprém megye országos szinten is kiemelkedő adottsága az országos átlagnál magasabb 
erdősültsége, amely elsősorban a Bakonyi tájegység magasszintű erdőborítottságának 
köszönhető. A fenti adatnál frissebb szakterületi nyilvántartás szerint a megye erdőterülete 
meghaladta a 130-ezer ha-t és az erdősültség megközelítette a 30%-ot (29,3 %), ezzel a 
Közép-dunántúli Régió legerdősültebb és az ország harmadik legerdősültebb megyéje. (A 
Régió erdőterületi átlaga ~22,2 %, az ország összes erdőterületének mintegy 7,1%-a a 
megyében található, holott a megye területe az országéhoz képest nem egészen 5 %.) 
 
Az erdősültségi mutatók megoszlása a megyében szélsőségesnek mondható, tájegységi és 
települési szinten is: a már említett, kimondottan erdőtájnak minősíthető Bakonyi tájegységgel 
szemben a Marcal-medence elsődlegesen agrártáj, alacsony erdősültségi mutatókkal. A 
települések között is széles skálán találunk erdősültségi arányokat 1 és 70 % között (sőt, pl. 
Zalagyömörő 0,4; Nemesgörzsöny 0,6%, ellenben az északi Bakony peremén fekvő 
Németbánya 70,2 és Csehbánya 79,8 %-os erdősültségével). 
 
A megyében két erdőtársaság látja el az erdőgazdálkodással kapcsolatos feladatokat. Pápa 
környékén a Bakonyerdő Zrt, Herendtől Várpalotáig a HM Verga Veszprémi Erdőgazdasági 
Zrt a területileg illetékes gazdálkodó. 
 
Az alábbi erdőtervi ábra a települések erdősültségi arányait is jól szemlélteti (forrás: 
Veszprém megyei MgSzH Erdészeti Ig. honlapja: http://www.aeszveszprem.t-online.hu/). 
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A megyei átlag (29,3%) felett erdősült települések a megye középső, Bakony-hegyvidéki 
területein koncentrálódnak (a 49-ből 43, illetve ha Dabronyt is ideszámítjuk, 44 település), 
ettől elszakadva a nyugati megyehatárnál helyezkedik el további 4 település (Magyargencs és 
két szomszédja, továbbá - nevéhez híven - Zalaerdőd). 
 
A legalacsonyabb erdősültségi mutatók (0-10% közt: 45 település) a megye két 
legurbanizáltabb mikrotérségeiben állapíthatók meg: a Bakonytól D-DK-re a 
megyeszékhelytől keleti irányban húzódó Veszprém - Várpalota tengely mentén (4 nagy 
igazgatási területű település, - itt magas a karsztos kopárok aránya); a Bakonytól É-ÉNy-ra a 
Pápai medencében (Pápa és környéke: 13 település és ennek közelében további 12 település - 
itt a legmagasabb a szántóterületek aránya). 
 
A megye erdősültségi viszonyai összességében az országos átlagnál kedvezőbbek. Fokozottan 
igaz ez a megállapítás a megye középső részére, elsősorban a Bakony tájegység magasan 
átlag feletti (a Magas Bakony területén mintegy 75%-os) erdősültségének köszönhetően. 
 
Az erdőterületek elsődleges rendeltetés szerinti megoszlása az utóbbi időszakban 
folyamatosan változik: ma már túlsúlyba kerültek a termelési (gazdasági) célokkal szemben 
az egyéb különleges (összesítve a védelmi, turisztikai, stb.) funkciók, mintegy 43:57 % 
arányban. 
 
Az erdőterületi nyilvántartás szerint a megye erdőterületeinek elsődleges rendeltetés szerinti 
megoszlása: 
- védelmi célú:   72.745 ha, 
- gazdasági célú: 57.594 ha, 
- eü.-turisztikai célú:   1.161 ha, 
- okt.-kutatási célú:        96 ha - mindösszesen kerekítve 131.600 ha. 
 
A fenti nevesített elsődleges rendeltetések mellett természetesen jelentős az erdők ökológiai -
környezet- és természetvédelmi- és tájvédelmi - tájkondicionáló szerepe is, továbbá a megye 
jelentős vadgazdálkodással, minőségi vadállománnyal és erre épülő vadászati turizmussal is 
rendelkezik. E speciális turisztikai hasznosítások mellett még nagyobb jelentőséggel bírnak az 
erdők természetjárásban, kiránduló turizmusban, amely az erdőterületek jóval nagyobb 
hányadára kiterjed. 
 
A megyében található jelentős erdőterület megóvása rendkívül fontos a veszélyeztetett 
növény és állatvilág megóvása miatt is. Az erdőtelepítési, felújítási, állományrekonstrukciós 
programok lehetőséget biztosítanak az erdők gazdasági értéknövelésén túl a természetes 
biotópok helyreállására is. 
 
A megye erdőgazdálkodásában jellemző a tájidegen fajták telepítésének mellőzése és 
hagyományos vegyes lombos erdők telepítése és felújítása. A Bakony őshonos hárs-tölgy, 
bükk-gyertyános társulásai erőteljesebb, egységesebb fejlődési képet mutatnak, és jobban 
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ellenállnak a megnövekedett környezeti terheléseknek, valamint exportképes alapanyagot 
biztosítanak a feldolgozóipar számára is. 
 
De, ami ennél is fontosabb tájrendezési szempontból: ezek az őshonos állományok a 
tájpotenciál optimális kihasználását nyújtó, tartamos erdészeti tájgondozás alapjait teremtik 
meg. Az őshonos erdőtömbök magterületei, az erdőrezervátumok speciális védelem alatt 
állnak, részben egyéb természetvédelmi kategóriákkal átfedésben, részben azoktól függetlenül 
is. Az erdőrezervátum védett erdőterület, ahol minden emberi tevékenységet végérvényesen 
beszüntetnek annak érdekében, hogy az erdő természetes folyamatai zavartalanul és hosszú 
távon érvényre juthassanak és azok megismerhetővé, tanulmányozhatóvá váljanak.  
 
 
 
 
3.3.6. A gazdaság belső és külső kapcsolatai 
 
Külföldi érdekeltségű vállalkozások Veszprém megyében 
 
Veszprém megye igazán nincs beágyazódva a régió gazdaságába, üzleti kapcsolatai 
elsősorban Nyugat-Magyarország és Nyugat-Európa felé irányulnak.  
 

Veszprém megye 

Szervezetek száma (2010) Külföldi tőkebefektetés 
 (2010) 

 
581 155,9 (milliárd Ft)  

 
Az országban lévő külföldi tőke 
mindössze 0,81%-a  

 
Az 518 külföldi érdekeltségű szervezet közül 438 volt kizárólag külföldi érdekeltségű 
vállalkozás. E vállalkozások közül 136 az iparban, 116 a kereskedelemben és gépjármű 
javításban, 105 pedig az ingatlanügyletekben tevékenykedett.  
 
A térségbe beáramló külföldi működő tőke főként a számítógépgyártásban, a közúti jármű és 
alkatrészgyártásban ért el jelentős kapacitás-fejlesztést, ami egyúttal az export meredek ívű 
fejlődését tette lehetővé.  
 
 
Export és belföldi értékesítés 
 
Veszprém megye vállalkozásainak a külföldre irányuló értékesítésekből 327 milliárd Ft 
árbevétele keletkezett, mely több mint ötödével haladta meg az előző évit.  
 

Az export és a belföldi értékesítés nemzetgazdasági ágankénti alakulása  
Veszprém megyében (millió Ft) 

 
Nemzet-
gazdasági ág 

Export értékesítés 2009-2010 Belföldi értékesítés 2009-2010 

Mezőgazdaság  6 513 6 451  99,0 38 162 41 894  109,8  
Feldolgozóipar  234 413  292 434 124,8 149 962 146 382  97,6  
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Energiaipar  0  0  -- 25 286 24 195  95,7  
Építőipar  768  556  72,4 41 275 42 907  104,0  
Kereskedelem, 
gépj.javítás  

17 099  13 670  79,9 229 509 232 080  101,1  

Szállítás, 
raktározás  

7 333 9 780  133,4 36 117 37 867  104,8  

Szálláshelyszolg., 
vendéglátás  

364  381  104,7 16 827 18 026  107,1  

Ingatlanügyletek  764  929  121,6 20 032 20 410  101,9  
Egyéb nem 
kiemelt ágak  

2 482 2 719  109,5 96 566 102 205  105,8  

Összesen  269 736  326 920  121,2  653 736  665 966  101,9  
 
A külpiaci értékesítések 87 százaléka a TOP 100-as cégeknél jelentkezett. Míg megyei szinten 
(az országos mutatót 4,8 százalékponttal meghaladva) a nettó árbevétel közel harmadát adták 
a külpiaci értékesítések, addig a száz kiemelt vállalkozásnál 48,7 százalékos volt az export 
arány.  
 
Hosszú ideig Veszprém megyében volt a legmagasabb a külföldi érdekeltségű vállalkozások 
száma, hiszen a régióban működő szervezetek közel fele itt működött, bár azok a régióba 
érkezett tőke tekintetében alig 20%-ot képviseltek. Napjainkra változott a helyzet, Komárom-
Esztergom megyében található a legtöbb szervezet, igaz a saját tőkét tekintve már Fejér 
megye áll az élen. 
 
A belföldi eladásokban országosan 1,9 százalékos csökkenés következett be, a régióban 
azonban 2,7 százalékos bővülés eredményeként 3.292 milliárd Ft nettó árbevétel realizálódott. 
A Veszprém megyei vállalkozások két százalékos emelkedést követően 666 milliárd Ft-ot 
mutattak ki hazai értékesítésként. Ennek 45 százaléka a száz legnagyobb társaság bevétele 
volt, azaz a TOP 100 súlya e téren fele akkora volt, mint a külpiaci eladásoknál.  
 
A Veszprém megyei belföldi értékesítésben a legjelentősebb - egyharmados - növekedést a 
pénzügyi szektorban tevékenykedő vállalkozások könyvelhették el. A hazai bevételeken belül 
a több mint egyharmados súlyú kereskedelem, gépjárműjavítás volt a meghatározó, melyet a 
feldolgozóipar követett, több mint egyötödös részvétellel. Míg előbbinél minimális 
emelkedés, addig a feldolgozóipar hazai értékesítésében mérséklődés következett be. A 
feldolgozóiparon belül a vegyiparé volt a vezető szerep, részesedése meghaladta az 
egynegyedes arányt, a legnagyobb, húsz százalékot közelítő bővülés is ezen ágazatban 
mutatkozott. A belföldi értékesítés néhány ágazatban jelentősen elmaradt az előző évitől, 
például a több mint egyharmados visszaesést mutató villamosgép, műszer gyártásával 
foglalkozó vállalkozásoknál az értékesítési irány átrendeződése mutatkozott.  
 
Veszprém megye vállalkozásainak a külföldre irányuló értékesítésekből 327 milliárd Ft 
árbevétele keletkezett, mely több mint ötödével haladta meg az előző évit. A külpiaci 
értékesítések 87 százaléka a TOP 100-as cégeknél jelentkezett. Míg megyei szinten (az 
országos mutatót 4,8 százalékponttal meghaladva) a nettó árbevétel közel harmadát adták a 
külpiaci értékesítések, addig a száz kiemelt vállalkozásnál 48,7 százalékos volt az export 
arány.  
 
A belföldi eladásokban országosan 1,9 százalékos csökkenés következett be, a régióban 
azonban 2,7 százalékos bővülés eredményeként 3.292 milliárd Ft nettó árbevétel realizálódott. 
A Veszprém megyei vállalkozások két százalékos emelkedést követően 666 milliárd Ft-ot 
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mutattak ki hazai értékesítésként. Ennek 45 százaléka a száz legnagyobb társaság bevétele 
volt, azaz a TOP 100 súlya e téren fele akkora volt, mint a külpiaci eladásoknál.  
 
A Veszprém megyei belföldi értékesítésben a legjelentősebb - egyharmados - növekedést a 
pénzügyi szektorban tevékenykedő vállalkozások könyvelhették el. A hazai bevételeken belül 
a több mint egyharmados súlyú kereskedelem, gépjárműjavítás volt a meghatározó, melyet a 
feldolgozóipar követett, több mint egyötödös részvétellel. Míg előbbinél minimális 
emelkedés, addig a feldolgozóipar hazai értékesítésében mérséklődés következett be.  
 
A feldolgozóiparon belül e vonatkozásban is a vegyiparé volt a vezető szerep, részesedése 
meghaladta az egynegyedes arányt, a legnagyobb, húsz százalékot közelítő bővülés is ezen 
ágazatban mutatkozott. A belföldi értékesítés néhány ágazatban jelentősen elmaradt az előző 
évitől, például a több mint egyharmados visszaesést mutató villamosgép, műszer gyártásával 
foglalkozó vállalkozásoknál az értékesítési irány átrendeződése mutatkozott. 
 
 
Vállalkozói hálózatok, együttműködések 
 
Az elmúlt évek egyik pozitív tendenciája, hogy folyamatosan nő az innovatív gondolkodás, az 
új eljárásokat, technológiákat alkalmazó vállalkozások száma, s e tény jól érzékelhető ezen 
cégek versenyképességén is. A folyamatos megújulás elsősorban a járműalkatrész gyártás 
területén tapasztalható, tekintettel arra, hogy a járműgyártók határozottan elvárják a termékek 
rendszeres fejlesztését, korszerűsítését. E területen meghatározó szerepe van a Pannon 
Egyetemnek, mint tudásközpontnak, s ma már elmondható, hogy a kutatás-fejlesztés és 
innováció területén számtalan konkrét témára vonatkozó együttműködés alakult ki az egyetem 
és vállalkozások között.  
 
A kamara és más vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó szervezetek munkája eredményeként 
intenzív hálózatosodási folyamat indult el. Ma már tíz különböző klaszter működik a 
megyében, átadva egymásnak a jó tapasztalatokat, új módszereket, de már közös beruházások 
is megvalósultak klaszteren belül. Jórészt az innovatív gondolkodás, a kutatási eredmények 
hasznosítása, s az egymástól tanulás eredménye, hogy a régión belül Veszprém megye 
gazdaságában a legjobb a termelékenység. A vállalkozásfejlesztésben dolgozó szervezetek 
munkája eredményeként ma már 10 különböző klaszter működik Veszprém megyében. A 
vállalkozások egy része rájött arra, hogy ezek az együttműködéseknek lehetnek pozitív 
hozadékai a cégek számára. Elsősorban az egymástól tanulás, az üzleti titkot nem képező 
szervezeti megoldások, eljárások, technológiák megismerése és átvétele, de a tapasztalatok 
alapján nem elhanyagolható az egymás közti üzleti kapcsolatok kialakulása sem. A Veszprém 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara továbbra is ösztönzi érdemi együttműködések 
kialakítását, a meglévők fejlesztését. Van már olyan tapasztalat a Mechatronikai és Járműipari 
Klaszternél, hogy közös beruházást valósítottak meg a cégek, így egy-egy cégnek jóval 
kevesebb forrást kellett biztosítani a beruházáshoz, ugyanakkor évekkel korábban valósíthatta 
meg a fejlesztéseket. 
 
A kamara keretein belül több szakmai klub működik, melynek célja elsősorban az azonos 
tevékenységet végző és hasonló érdeklődésű vállalkozások megvitathatják problémáikat, 
közösen megfogalmazzák érdekeiket, s természetesen itt is kialakulhatnak egymás közötti 
üzleti kapcsolatok. Ezek közül kiemelnénk a Közép-dunántúli Regionális Beszállítói Klubot, 
amelynek fontos szerepe, hogy a résztvevők megismerhetik Magyarország azon nagy 
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vállalkozásait, amelyek nagyszámú beszállítót foglalkoztatnak, megismerik a cégek komplex 
beszállítási követelményrendszerét, s ez alapján felépíthetik beszállítói stratégiájukat. Ezeket 
a cégeket nemcsak magyarországi nagy cégekhez juttattuk be, (lásd győri Audi, szentgotthárdi 
Opel, veszprémi Continental, Valeo) hanem eljuttattuk a résztvevőket több nemzetközi 
technológiai vásárra, ahol láthatták a világtrendeket, s a szakmát érintő legújabb 
fejlesztéseket.  
 
 
 
 
3.3.7. A termelési infrastruktúra állapota 
 
Ipari Parkok 
 
Veszprém megyében 9 Ipari Park működik, különböző nagyságrendben és színvonalon. Ezek 
mindegyike biztosít betelepülési lehetőségeket új magyarországi és külföldi vállalkozások 
részére.  
 
Ipari Parkok 
1. Új Atlantisz Ipari Park, Ajka  
2. Fűzfő Ipari Park, Fűzfőgyártelep  
3. Pápai Ipari Park  
4. Sümegi Ipari Park  
5. Tapolcai Ipari Park  
6. Várpalotai Ipari Park  
7. VIDEOTON Ipari Park, Veszprém  
8. Zalahalápi Ipari Park  
9. Zirci Ipari Park  
 
Komoly hiányossága valamennyi Veszprém megyei Ipari Parknak a szolgáltatások hiánya. 
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 jövőben a gazdaságfejlesztési 
stratégia egyik kiemelkedő területének kell lenni az Ipari Parkok fejlesztésének, beleértve azt 
a hiánypótlást, hogy a megyeszékhely - Veszprém - minél előbb rendelkezzen jól működő, 
vonzó Ipari Parkkal. (A megye és a térség összességében akkor tehető vonzóvá a befektetők 
részére ha jelentősen javulnak a közlekedési feltételek és versenyképesek lesznek a helyi 
adók).  
 
 
Szakember utánpótlás 
 
A gazdaság fejlődésének egyik fontos eleme a megfelelő szakember utánpótlás. Az elmúlt 10 
évben jelentősen degradálódott a szakmunka, sem anyagilag, sem erkölcsileg nem volt kellő 
elismerése a szakmunkásoknak. Túlzott hangsúlyt kapott a felsőfokú képzés, alatta a 
gazdaságnak, társadalomnak nem volt igénye sem mennyiségben, de még inkább a 
kibocsájtott összetételben ezekre a felsőfokú képesítést szerzett szakemberekre. Az elmúlt 
évtől kezdve teljesen más pályára ált a középfokú szakemberképzés, a sikeres németországi 
képzéshez hasonlóan Magyarországon is elindult a gyakorlatorientált, alapjában 3 éves 
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képzés. Egy újfajta kommunikáció segítségével remélhetően egyre több fiatal választja a 
gazdaság által felkínált szakmákat és középtávon megszűnhet a szakember hiány.  
 
Veszprém megyében kiemelten jónak mondható az oktatási struktúra, a megye valamennyi 
pontján találhatók középfokú képző intézmények, a gazdaság és az iskolák hatékonyabb 
együttműködése belátható időn belül komoly eredményeket hozhat. 
 
Veszprém megyében komoly szereppel bír a Pannon Egyetem, elsősorban a felsőfokú 
képzésben, de egyre jelentősebb a kutatás-fejlesztési és a vállalati innovációt segítő 
tevékenysége is. Jelentős eredménynek értékeljük, hogy az egyetem sokirányú vállalati 
kapcsolatokkal rendelkezik, közös kutatás-fejlesztési projekteket valósítanak meg, ezzel 
jelentős segítséget nyújtva a vállalatok fejlődéséhez.  
 
 
Gazdaságfejlesztést szolgáló támogatások 
 
A jelenlegi tervezési időszakban Veszprém megye vállalkozásai nem rendelkeztek (és nem 
rendelkeznek) olyan forrásokkal, amelyek a gazdaság érdemi fejlesztését, a meglévő 
gazdasági fejlettségi különbségek csökkentését szolgálhatnák. Fontos ezért, hogy az új 
Európai Uniós tervezési időszakban (2014-2020 között) megfelelő fejlesztési forráshoz 
jussanak a vállalkozások. Ehhez az szükséges, hogy az elmúlt 7 évvel ellentétben az Európai 
Uniós forrásokból a gazdaság lényegesen nagyobb arányban részesüljön. Ennek érdekében a 
készülő megyei területfejlesztési koncepciót követő programozási időszakban is szükséges 
nagyobb, térségi projekteket is megfogalmazni, hiszen ezek előkészítése igen időigényes és 
csak akkor lehet uniós támogatásokra számítani, ha ezek megfelelő előkészítettségű 
állapotban lesznek. Ilyen projektekre más most a helyzetértékelés időszakában is lehet 
javaslatokat megfogalmazni. Ilyenek lehetnek:  
 
 A Bakony-Balaton idegenforgalmi térségek szakmai (majd fejlesztési) 

együttműködésének létrehozása. 
Ez az együttműködés mindkét turisztikai térség számára többleteredményeket hozhat 
ugyanis közös fejlesztések megvalósításával olyan komplex kínálat alakítható ki, amely 
vonzóbb lehet a turisták számára és hosszabb időt fognak eltölteni a megyében. 

 
 Ipari Parkok szolgáltatásainak fejlesztése. 

Átfogó programot igényel, hogy a Veszprém megyei Ipari Parkoknak legyen megfelelő 
menedzsmentje, s belátható időn belül alakítsanak ki olyan szolgáltatási struktúrát, 
kínálatot, amely egyrészt jelentős segítséget nyújt a már ott működő cégek részére, 
(tervezés, kivitelezés, informatika, számvitel, pénzügy, posta, logisztika, közös energia 
beszerzés, stb.) de komoly vonzerőt jelent a telephelyet kereső hazai és külföldi 
vállalkozások számára is. 

 
 A beszállítói hálózatok fejlesztése. 

Magyarországon jelentős számú olyan multinacionális és hazai cég működik, amelyek 
nagy számban foglalkoztatnak beszállítókat. A hazai kisvállalkozások számára 
potencionálisan ez egy nagy lehetőség, hiszen ez folyamatos tevékenységet, stabil piacot 
és foglalkoztatást biztosíthat a cégek részére. Jellemzően a külföldi beszállítók vannak 
túlsúlyban Magyarországon, ha ezt az arányt csak 10%-kal lehetne javítani, az több száz 
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kisvállalkozásnak biztosítana munkát és nagyságrendekkel növelné a munkahelyek 
számát.  
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3.4. Társadalmi környezet 
 
3.4.1. Kulturális adottságok, értékek 
 
Veszprém megyét hagyományosan gazdag és sokoldalú kulturális élet jellemzi. Ennek 
egyaránt részét képezik: 
 az épített környezet kiemelkedő kulturális értékei,  
 a műemlékek, a helyi értékek,  
 a történelmi térségi és helyi tradíciók,  
 szellemi örökség, néphagyományok 
 a kulturális intézmények és azok által biztosított színes kínálat,  
 a múzeumok, a tájházak, a veszprémi színházak, a közösségi házak,  
 valamint a kulturális rendezvényeknek (hangversenyek, programok) tartására alkalmas 

helyszínek.  
 
A megye kultúrájának, az itt élők kulturáltságának kiemelkedő jelentősége van a megye 
életében, az itteni élet minősége, a megye lakossága identitástudatának alakulása, közvetetten 
pedig népességmegtartó és népességvonzó képessége alakulásában. 
 
A turizmussal foglalkozó szakemberek szerint evidencia, hogy az a hely vonzó az 
idegeneknek a vendégeknek is, ahol a helyiek is jól és otthon érzik magukat. Ehhez a helyi 
kultúra meghatározó jelentőségű és ebben a vonatkozásban a kultúrának területfejlesztő ereje 
is van. Különös jelentősége van ennek a sajátos vonzerőnek a megyeszékhely a térségi 
központi települések illetve a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet vonatkozásában. 
 
 
Veszprém megye turisztikai, kulturális értékei 
 
A kulturális értékek, a turisztikai nevezetességek és programok jelentős területfejlesztési 
potenciált jelentenek Veszprém megyében, ezért indokolt ezen értékek, nevezetességek és 
programok felmutatása a területfejlesztési koncepciót megalapozó vizsgálatban. A megye két 
világhíres nevezetessége, amelyek az ország védjegyei is, a Herendi Porcelán Manufaktúra 
termékei, valamint az Ajka kristály. 
 

Veszprém, Balatonfüred, Tihany, Csopak, Szigliget, Pápa, Zirc, Sümeg, Tapolca, 
Balatonalmádi, Várpalota, Badacsony, a „Művészetek völgye”, és Nagyvázsony kulturális 

értékeinek, turisztikai nevezetességeinek és programjainak összefoglalóját a helyzetértékelés 
3.5.1/a melléklete tartalmazza. 

 
 
Veszprém megyei múzeumai, tájházai 
 
Veszprém megye kulturális értékei és kulturális kínálata között is kiemelkedően fontos 
szerepet töltenek a múzeumok. Az értékek és a kínálat kivételes gazdagságát mutatja, hogy 
Veszprémben 9, a megye városaiban és községeiben 46 múzeum és 10 tájház őrzi a múlt 
értékeit. A múzeumok és tájházak a mellett, hogy felmutatják e térség egyediségét, tradícióit,  
régészeti-, történeti-, kultúrtörténeti-, tájtörténeti értékeit, erősítik az itt élők identitástudatát 
és alapot adnak a turizmus további fejlődéséhez. 
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Veszprém megye múzeumainak és tájházainak a listáját a fejezethez kapcsolódó  

3.5.1./b melléklet tartalmazza 
 

 
Veszprém megyei múzeum 
 
A megyei múzeumként a Laczkó Dezső Múzeum Veszprém megye legjelentősebb 
gyűjteménye. Mellette áll ahhoz tartozó kiállítótérként a Bakonyi ház. A megyében 
legrégebben alapított múzeum első leletei 1903-ban kerültek az Erzsébet ligetben található 
gyűjteménybe. A szecessziós épület 1925-től várja a látogatókat. A múzeum 330 000 
darabból álló gyűjteménye felöleli Veszprém és Veszprém megye néprajzát, régészetét, 
történelmét, képző- és iparművészetét, irodalomtörténetét valamint igen jelentős a 
numizmatikai gyűjtemény is. Legrégebbi régészeti leletek a Kr.e. V. évezredből származnak. 
A múzeum állandó kiállítása Veszprém megye kulturális örökségét jeleníti meg az őskortól 
napjainkig. A látványkönyvtár és a TudásTár ősnyomtatványok, több száz éves antikvák, első 
kiadású XVII-XIX. századi magyar szépirodalmi és tudományos művek otthona. A megye 
kulturális életében jelentős időszaki kiállítások művészeti, néprajzi, régészeti, kortárs, 
irodalmi tárlatoknak adnak helyet.  
 
 
A kultúra szerepe Balaton térség turizmusában 
 
(Ez a részfejezet Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. által a térség fejlesztésére készített „A 
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepciója 2007-2020” dokumentum 
„Helyzetelemzés” felhasználásával készült. Szerkesztette: Oláh Miklós. (2007) 
 
A Balaton térség arculatának alakulásában az épített örökség mellett fontos és vonzó, még sok 
kiaknázatlan lehetőséget hordoz a jelenlévő szellemi örökség. Elsősorban a 
néphagyományokat - életmód, szokások, ünnepek - felelevenítő, autentikus épített 
környezetben megjeleníthető, a helyi közösségekre, művészeti csoportokra építő programok 
biztosíthatnak vonzó, egyedi, a ma már egyre népszerűbb lokális kultúra számára megjelenési 
formákat. Már 2003-2006 között megtörtént a kulturális és turisztikai értékleltár összeállítása. 
A régióban szélesebb körű meghatározó kulturális központként Balatonfüred, Keszthely, 
Fonyód, Tapolca, Balatonboglár, Balatonföldvár Siófok és Balatonalmádi említhető. 2003-ra 
jelentős költségekkel újították fel a térségi feladatokat is ellátó könyvtárat és művelődési 
központot, 2005-ben pedig Balatonfüreden adták át a Balaton Szabadidő és 
Konferenciaközpontot. 
 
Ezek az intézmények működtetik, segítik azokat a helyi közösségeket, amelyek meghatározó 
jelentőségőek mind a balatoni identitás, mind az idegenforgalmi rendezvények művészeti 
bázisának biztosításában (pl. néptánccsoport, népdalkörök, népművészeti alkotókörök, 
népművészek). 
 
A Balaton idegenforgalmi rendezvényeire nem egyedüli üdvözítő megoldás a 
megarendezvény(ek) ösztönzése, a Régió hagyományaiban, lehetőségeiben erre sokkal többre 
képes (pl.: néphagyományok, nyitott porták, művészeti alkotótelepek, várak stb.). A balatoni 
rendezvénynaptár ma már színes, vonzó, igyekszik minden igényt kielégíteni. A koordinációt, 
az együttműködési képességet ösztönözni kell és segíteni.  
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A tömegkultúrával szemben felértékelődik, s egyre inkább fizetőképes kereslettel bír a szelíd 
túrizmushoz kötődő, elsősorban a háttértelepüléseken már meg-megjelenő kulturális turizmus 
(Káli-medence, Tapolcai-medence, Paloznak stb.). E programok tervezhető támogatása, a 
régió kulturális stratégiába való bevonása nemcsak földrajzilag és időben nyújtja ki a szezont, 
hanem elősegíti a rendezvények profilváltását is, ezáltal az árnyaltabb vendégkör 
megjelenését. 
 
A régió egységes kulturális kínálatában egyelőre többnyire nincsenek jelen az olyan tematika 
mentén kialakított turisztikai kínálatok, mint pl. a kálváriák, múzeumok, emlékházak, stb. A 
közművelődési-kulturális infrastruktúra szétaprózottsága, az információs rendszerek és a 
szakfelügyelet megyék szerinti megosztottsága miatt elsősorban a turisztikai szezonban 
jelentős mértékű probléma ma még a programok regionális és kistérségi szintű 
összehangolatlansága, koordinálatlansága. Egyebek mellett ezen is sokat javíthatna egy - vagy 
több - regionális léptékben gondolkodó, rendszeresen kiadott médium megjelentetése. 
Jelentős lehetőségektől és forrásoktól esik el amiatt az üdülőkörzet, hogy - szemben a 
fejlesztési-statisztikai régiókkal - nem képezi az utóbbi időszakban megnyilvánuló ágazati 
decentralizáció tárgyát. 
 
A rendezvénynaptárt a Magyar Turizmus Zrt. Balatoni Regionális Turisztikai Projektiroda 
szerkeszti éves gyakorisággal Az adatbázis szerkezetének egyik jellegzetessége a Veszprém 
megyei rendezvények felülreprezentáltsága. Ennek egyik oka az adatgyűjtésben keresendő. 
Valószínűsíthető, hogy a Balatonfüreden megtalálható Projekt Iroda több információval 
rendelkezik a Veszprém megyei eseményekről, programokról, mint a tőle térben távolabb eső 
somogyi és zalai programokról. Ezért fordulhat elő az, hogy az összes rendezvény közel fele 
az üdülőkörzet veszprémi alrégiójára esik, és csak 30 %-a a somogyi, illetve 22 %-a zalai. 
 
A programok időbeni eloszlása idegenforgalmi főszezon súlyozottságot mutat. Az 
idegenforgalmi főszezonban (július és augusztus hónapokban) van az összes program 44 %-a. 
Az egész nyári időszakban van az ajánlott programok 56,9 %-a. A programgyakoriságok már 
május hónapban radikális megemelkedést jeleznek. Az elő és az utószezon 
programgyakorisága között jól látható különbség mutatkozik. Az előszezon időszakában 
magas gyakoriságokat láthatunk, egyértelműen a főszezon közelgése miatti emelkedő 
tendencia okán, míg az utószezon időszakában ugyanez csökkenő tendenciába rendeződik, 
ahogyan a térség vendégköre megritkul. A Balaton térségének kulturális kínálata a késő ősz, 
tél, kora tavasz, vagyis október elejétől március végéig terjedő időszakban a legalacsonyabb.  
 
A rendezvények kínálati jellege rendkívül sokszínű. A programok relatív többségét a külön 
specifikáció nélküli egyéb rendezvények, konferenciák, bemutatók, ismeretterjesztő, vagy 
politikai tartalmú előadások, megemlékezéssel egybekötött ünnepségek képezik, 
összességében minden ötödik rendezvény ebbe a vegyes csoportba sorolható. Majdnem 
minden hatodik program sportrendezvény volt, minden hetedik zenei műsorkínálatot 
vonultatott fel. A hangsúlyozottan hagyományőrző folklór rendezvények gyakorisága is 
jelentősnek mutatkozott; négy év intervalluma alatt minden nyolcadik programot sorolhattunk 
ebbe a csoportba. Az ötödik legnagyobb arányt képviselő kategóriát a bor és gasztrokulturális 
rendezvények képezik, arányaiban minden tizedik rendezvény ide sorolható. Az 
összművészeti rendezvények, fesztiválok, művészeti, vagy akár történeti-hadtörténeti jellegű 
kiállítások, bálok, karneválok, színházi, irodalmi rendezvények gyakorisága a korábban 
említett csoportoknál érzékelhetően alacsonyabb. Programjelleg gyakoriságok szerint 
csoportosított rendezvények sereghajtói a természetjárás, túravezetés és a szezonnyitó 
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programok mellett a kifejezetten családi, gyermek, vagy idős életkorúak részére szervezett 
programok, illetve az egyéb programokkal egybekötött szépségversenyek voltak. 
 
 
A sport szerepe a Balaton térség turizmusában 
 
Alapvető probléma, hogy a magyar sport nem rendelkezik regionális, térségi szinten közép és 
hosszú távú koncepcióval, amely keretet biztosíthat a szerkezeti és társadalmi kérdések 
együttes kezelésére. További probléma, hogy az aktív üdülés, a szabadidősport 
sportlétesítményi feltétele csaknem teljes egészében hiányzik a Balaton parton (uszodák, 
golfpályák, minőségi szabadtéri rekreációs parkok, műanyag atlétikai pálya - lehetőség szerint 
mindezek világítással-, minőségi sportcsarnokok, stb.) A térség szabadidősportos és 
sportrendezvény kínálata szegényes, nem éri el a kívánt mértéket,a szárazföldi programok 
közül szinte teljes egészében hiányoznak a szabadtéri,fesztivál jellegű rendezvények. A 15-20 
évvel ezelőtti, közel másfél tucat sportágban megrendezett Balaton Kupa, Balaton Bajnokság 
jó ha fele megmaradt. Nemzetközi mércével is igen jelentős nagyrendezvény, a már közel 
tízezer résztvevővel zajló Balaton-átúszás (Révfülöp-Balatonboglár), az Öböl-átúszás 
(Balatonfüred-Tihany), a fonyódi Triatlon Balaton Nagydíj, a rangos vitorlás-, műrepülő-, 
sárkányrepülő, újabban pedig jégvitorlás versenyek. 
 
 
 
 
3.4.2. Területi identitás, civil aktivitás 
 
A jó hatásfokkal működtetett területi, politikai és területfejlesztési partnerkapcsolatokban a 
gazdasági élet szereplői, az állami és az önkormányzati oldal mellett ma már újra lehet és kell 
is számolni a régióban működő civil szervezetek jelenlétével és feladatellátásával. 
 
A rendszerváltás utáni években igen dinamikus fejlődés jellemezte a non-profit szervezetek 
számának alakulását. Az 1989-ig elfojtott önszerveződés jellemzője, hogy 1989-ben 
kevesebb, mint 9.000 társadalmi szervezet volt nyilvántartva, 1996-ban viszont már 46 ezer 
civil szervezet működött Magyarországon. Extenzív növekedés zajlott le Veszprém megyében 
is, 1995-ben 2.272 működő szervezetet tartott nyilván a KSH, egy évvel később 2.459, 1997-
ben pedig már 2.631 regisztrált nonprofit szervezet működött a megyében. 2010-ben a 
megyében már 3500 regisztrált non-profit szervezetet tart nyilván a KSH. 
 
A Balaton környékén és különösen a partközeli zónában jelentős hagyományai vannak a civil 
társadalom önszerveződésének helyi, illetve regionális közéleti eseményekben játszott 
szerepének. A régió speciális összetételű, bonyolult szövésű társadalma az 1989. évi II. 
törvény által újból lehetővé és szabaddá tett gyülekezés és egyesülés hatására gyorsan újra 
szervezte magát. 
 
A bejegyzett civil szervezetekhez köthető taglétszám megközelítőleg a régió népességének a 
felére tehető. A személyi átfedések ellenére okkal állítható, hogy a régió minden 3. felnőtt 
korú lakosa kapcsolatban áll valamilyen civil szervezettel. Erre irányuló vizsgálatok 
eredményeinek birtokában elmondható, hogy a nyaralótulajdonosok civil aktivitása is hasonló 
mértékű. Megszakítással száz éves hagyományokkal rendelkezik a Balaton-parti 
Fürdőegyesületek Szövetsége, amely meghatározó szerepet játszott a régió turisztikai 
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jellegének kialakításában. A régió civil szervezettségének mértéke a Balaton-felvidéken 
átlagot meghaladó (10,2), a déli parton ennél kevesebb (7,1), a nyugati parton pedig a kettő 
közti érték (8,9). Az adatok szerint a legjelentősebb civil potenciál a Káli medence, a Tihanyi 
félsziget és a Művészetek Völgye községeit jellemzi. Az sem teljesen véletlen tehát, hogy 
elismert szakmai szervezetek véleménye alapján a 2000. év magyar civil szervezetéül 
Magyarországon a ma már 21 parti tagcsoporttal és mintegy 800 taggal rendelkező, 
Balatonfüreden bejegyzett Nők a Balatonért Egyesületet választották. 
 
A régió civil szerveződéseit környezetéhez képest a szabadidős-rekreációs szervezetek 
kiugróan magas aránya különbözteti meg. Magas még a közbiztonság érdekében, a 
kutatásokat támogató, a környezet- és érdekvédő, illetve a nemzetközi kapcsolatokat támogató 
szervezetek aránya. A környező megyék civil szervezettségéhez képest a hasonló célkitűzések 
megvalósításáért létrejött szervezetek kooperációja jellemzi még a Balaton környékét. 
Szövetségük van a helyi fürdőegyesületeknek (Balaton-parti Fürdőegyesületeknek Szövetsége 
1904, 1992-), a horgászegyesületeknek, a szobakiadóknak, 2001. márciusában pedig 
széleskörű és alapos szervezőmunka eredményeképpen létrejött a régió civil szektora egészét 
képviselni hivatott Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége. A Szövetség a régióban kifejtett 
tevékenysége mellett ma már nemzetközi pályázatok résztvevője. A Balatoni Integrációs és 
Fejlesztési Ügynökség Kht. társult tagságával együtt képviselik a Balatont 2004. év óta a 
Living Lakes Hálózatban. 
 
A civil szervezetek aktivitásának erősödését mutatja, hogy az elmúlt öt évben fokozatosan 
nőtt az általuk benyújtott pályázatok száma. Ezek magas arányú támogatottsága arra enged 
következtetni, hogy a forráselosztók felismerték az e szervezetekben rejlő erőt. A civil 
szervezetek hazai átlagot jóval meghaladó ereje és e szféra várhatóan gyors fejlődése egyben 
garancia lehet a balatoni identitás erősödésére, a Balaton régió egészének fejlődésére.  
 

A Veszprém megyei civil szervezetek számát, besorolását, valamint 2010-ben az 1000 főre 
jutó nonprofit szervezetek számát településsorosan a fejezethez kapcsolódó  

3_4_2 melléklet tartalmazza  
 
 
 
 
3.4.3. Humán erőforrások, meghatározó demográfiai folyamatok bemutatása regionális 

és országos összehasonlításban 
 
A megye népessége és az itt koncentrálódó humán erőforrás meghatározó jelentőségű 
területfejlesztési tényező. A népesség számának és potenciáljának változása kihat a megye 
gazdasági-, társadalmi-, területi folyamatainak alakulására és befolyásolja a megye jövőbeli 
fejlesztését is. 
 
Demográfiai szerkezet és prognózis 
 
Népességszám, népsűrűség 
 
A megye 2010. évvégi lakónépessége 356.573 fő volt. A KSH legfrissebb kiadványa 
„Megyék, régiók statisztikai évkönyve 2011” szerint 355 ezer fő. Ez az ország népességének 
3,6 %-a, a Közép-Dunántúli Régió népességének pedig egyharmadát (32,59 %) teszi ki. A 
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megye népsűrűsége 79 fő/km2, ami elmarad az ország (107 fő/km2) és a Régió (98 fő/km2) 
laksűrűsége mögött is. A megye népsűrűsége a Régió három megyéje közül a legalacsonyabb. 
Veszprém megye az ország nyolcadik legritkábban lakott megyéje. A megye lakosságának 
nemek szerinti megoszlását a nők többsége jellemzi. 
 
Az évtized elején, 2001-ben Veszprém megye lakossága még 375.617 fő volt, ami az évtized 
közepére 366.555 főre olvadt. A megye lakónépessége 2001. és 2010. között több mint 19 
ezer fővel csökkent, ami másfél ezer fővel marad csak el egy Várpalota nagyságú város 
népességétől. Az évtized során folyamatos népességszám csökkenés ment végbe, 2001-2010 
között 10 év alatt a lakónépesség 5 százalékkal esett vissza. A népességfogyás dinamikája 
erőteljesebb az országos tendenciánál, mivel ugyanebben az időszakban Magyarország 
népessége is csökkent ugyan, de csak 2 százaléknál kisebb mértékben. A Közép-Dunántúli 
Régióban ugyanezen időszakban másfél százalékos volt a népességszám csökkenése, azaz 
Veszprém megye népességvesztése a Régiós átlagnál 3-szor gyorsabban megy végbe. 
 
A népesség megyén belüli területi elhelyezkedése kiegyenlítetlen. A megyeszékhely és 
kistérsége koncentrálja a legnagyobb népességet, mintegy 80 ezer fő él a kistérség 21 
településén. A Sümegi kistérség szintén 21 településén viszont mindössze 16 ezren élnek. A 
megye délkeleti urbanizált térsége a legsűrűbben lakott, a Veszprémi, Várpalotai, 
Balatonfüredi és Balatonalmádi kistérségek népsűrűsége magasabb az átlagosnál, a 
megyeszékhely mellett ipari településeknek és a Balatonpart összefüggő településsávjának 
köszönhetően. A megye ritkábban lakott térségei a Bakony, a Tapolcai-medence és a Káli-
medence zömmel kistelepülésekkel jellemezhető területén rajzolódnak ki.  
 
A népesség területi különbségeinek okai a megye természeti adottságai által determinált 
sajátos településhálózati adottságokkal magyarázhatók. A megye középső térségében a 
Bakony még ma is nagy kiterjedésű erdőkkel borított vidékén eleve alacsony a 
településsűrűség, és a falvak is döntően kis lélekszámúak. A Bakony déli előtere és a Káli-
medence is hasonló adottságú. Ezzel szemben a megye DK-i - leginkább urbanizált - kiváló 
közlekedési kapcsolatokkal rendelkező térségében jóval átlag feletti a népsűrűség. A 
Veszprémi kistérség - elsősorban a megyeszékhely jelentős népesség-koncentrációjának 
köszönhetően - a megye legsűrűbben lakott térsége, itt az országos átlagot is elérő a 
népsűrűség. 
 
 
Természetes népmozgalom 
 
A lakónépesség számának alakulását az élveszületések és halálozások különbségéből adódó 
természetes szaporodás valamint az állandó és ideiglenes be- illetve elvándorlások 
egyenlegeként előálló vándorlási különbözet határozza meg. A megyébe odaköltözőket, 
illetve a megyéből elköltözőket számon tartó un. külső vándorlás az, amely az abszolút 
népességszám alakításában szerepet játszik, ellentétben az un. belső vándorlással, amely a 
megyén belüli lakóhely-változtatásokat jelenti, azaz csak a népesség területi átrendeződése 
szempontjából van jelentősége. 
 
A Közép-Dunántúli Régió gazdasági dinamizmusa, Veszprém és Székesfehérvár kisugárzása, 
a Balaton gazdaságfejlesztő hatása ellenére a megyéből továbbra is többen költöznek el, mint 
ahányan érkeznek. Ugyanakkor a gazdasági, társadalmi változások időszakának az azelőtt 
megszokotthoz képest nagyobb bizonytalansága, a vidéki kistelepüléseken a 
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munkalehetőségek beszűkülése demográfiai hatásokat is okozott, legfőképp a születések 
számának gyors visszaeséséhez vezetett. Így ma Veszprém megyében a népesség 
csökkenésének okát együttesen a migrációs veszteségben és a természetes fogyásban kell 
keresni. 
 

 
 

 
 
Veszprém megye népessége az elmúlt évtized alatt folyamatos csökkenést mutat, a lakosszám 
évről évre csökken. A megye lakosságának fogyása nagyobb részt a negatív természetes 
szaporodási értékek, kisebb részben a migrációs veszteség következménye.  
 
Veszprém megye elöregedő népességszerkezete következtében a halálozási arány meghaladja 
az országos átlagot, és a vizsgált utóbbi tíz év során lényeges ingadozás e téren nem 
következett be. A születési arány a 2000-es évtized során kismértékben növekedett, de az 
évtized végén már visszaesés tapasztalható, a halálozások aránya közel stagnáló. 2010-ben az 
élveszületések aránya 8,08 ezrelék, ezzel szemben a halálozások aránya 12,25 ezrelék volt. A 
élveszületések országos aránya 8,8 ezrelék volt, amely mögött elmarad Veszprém megye, az 
országos 12,8 ezrelékes halálozási arányszámnál viszont a megye értéke kedvezőbb. A 
természetes fogyás mértéke a megyében -4,2 ezrelék, azaz 1 év alatt ezer lakosra vetítve 4 
fővel fogy a megye népessége természetes úton. Ez az országos értéknél némileg rosszabb, 
mivel országosan -4,0 ezrelék a természetes fogyás mértéke. Leszögezhető tehát, hogy a 
megye természetes fogyásának oka elsősorban az élveszületések relatíve alacsonyabb 
mértékének következménye.  
 
A viszonylag magas halálozási arányszám magyarázata a megye nagyobb részében a 
településszerkezet aprófalvas sajátossága, és ezzel összefüggésben kedvezőtlen korszerkezete. 
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Az 1000 fő alatti települések halálozási mutatói a legrosszabbak a megyében, s ezekben a - 
összesen 156 - településekben él a teljes lakosság egyötöde. Éppen a kistelepülések azok, 
amelyek korstruktúrájában a legmagasabb az idős lakosság részaránya, ami a magas 
mortalitási értékek legfőbb okozója. 
 
A kedvezőtlen népesedési mutatók gyakorlatilag a megye egész területét jellemzik, de a 
természetes fogyás mértéke mégsem teljesen homogén, e tekintetben léteznek területi 
differenciák az egyes térségek között. A legsúlyosabb mértékű természetes fogyás a 
megyeszéli periférikus helyzetű, zömmel aprófalvas térségekben jellemző, ahol a mutató 
értéke a -10 ezreléknél is rosszabb. A Devecseri, Pápai és a Sümegi kistérségekben 
legsúlyosabb a természetes fogyás (átlagosan 7-8 ezrelék körüli), de a megye összes 
kistérségében fogyás mutatható ki. Ezt támasztják alá több év adatai és a legfrissebb 2010. évi 
adatok egyaránt. 
 
Azok a települések, amelyek népessége a természetes szaporodás révén is gyarapszik, jobbára 
a megye Veszprémhez közeli térségében találhatók. A megye relatíve jobb helyzetben lévő, 
kisebb mértékű természetes fogyással jellemzett területe a megye középső része és a Balaton 
keleti medencéjének térsége. 
 

Az élveszületések és a halálozások aránya éves átlagban 

 
 
A halálozások lakónépességhez viszonyított aránya a megye egyes térségeiben különböző 
módon alakul. A rosszabb halálozási mutatókkal bíró térségek egyrészt a megye Ny-i 
megyehatár közeli sávjában, másrészt a Balaton nyugati medencéje és a Tapolcai-medence, 
Káli-medence térségében jellemzők. A legrosszabb mortalitási mutatók által érintett 
települések túlnyomóan alacsony lélekszámúak ezért a tényleges halálozások száma csak a 
lakosság számához mérve magas. A megye Veszprém térségi területén a települések 
halálozási aránya a 2000-es évtized trendje alapján jobb a megyei átlagnál. A megyei városok 
többségében is a megyei átlagnál kedvezőbb a halálozási ráta. 
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Vándorlás 
 
A vándorlási különbözet az ideiglenes és állandó elvándorlás, illetve odavándorlás 
egyenlegeként adódik. Állandó vándorlás esetén a költöző más településen levő lakást jelöl 
meg állandó lakóhelyéül, míg az ideiglenes vándorlás esetén fenntartja ugyan eredeti lakását, 
ám valójában az új tartózkodási helyén él. A népesség területi mozgásai szempontjából a 
kettőt együttesen érdemes kezelni mind az el-, mind az odavándorlás esetében. 
 
A megye lakosságának csökkenését nagyobbrészt a természetes fogyás okozza, azonban a 
más megyékkel szembeni vándorlási egyenleg összességében évekre visszamenőleg 
ugyancsak negatív Veszprém megye szempontjából. A legnagyobb mértékű népességcsere a 
szomszédos Győr-Moson-Sopron, Vas, Fejér megyékkel, valamint Budapesttel mutatható ki. 
Ezekben a viszonylatokban alapvetően a népesség kicserélődéséről beszélhetünk, mivel 
kétirányú vándorlást regisztrálnak évről évre. Azonban a megyéből el- illetve az 
odaköltözések rendre Veszprém megye szempontjából mutatnak passzívumot. 2010-ben -853 
fő volt a megye vándorlási egyenlege. 
 
Veszprém megyében a migráció célterületei a délkeleti, Veszprémhez és a Balatonhoz 
közelebb fekvő térségben rajzolódnak ki. A megye pozitív vándorlási egyenleggel rendelkező 
térségei közt is kiemelkedik a Veszprém és a Balaton között elhelyezkedő településcsoport. Itt 
az évtized során csaknem minden település jelentős, 10 ezrelék körüli és a feletti vándorlási 
nyereséget könyvelhetett el évente.  
 
A Veszprém - Balatonalmádi térségében jelentős vándorlási aktívumra szert tett települések 
népességgyarapodása több forrásból adódik össze. A lakónépesség számának migrációs 
eredetű növekedése e településeken egyrészt az egyre erőteljesebben nyomon követhető 
szuburbanizációból, másrészt a megye külső vándorlási nyereségének itteni realizálódásából, 
továbbá a megyén belüli lakóhelyváltoztatások irányultságának megyeszékhely-közeliségéből 
adódik össze. A Balaton közelsége szintén népességvonzó tényező, kiváltképp a partközeli 
települések esetében.  
 
Azonban a Veszprém környéki agglomerálódó települések legtöbbjénél a magas vándorlási 
többlet mögött egy jelentékeny lakosságcsere is meghúzódik. Ugyanis - a megye 
településeinek többségéhez hasonlóan - e településekről is kimutatható kisebb-nagyobb 
elvándorlás, amelynek célja nagy valószínűséggel éppen Veszprém. Azonban a 
szuburbanizáció trendje miatt az elköltözések számát többnyire felülmúlja a betelepedők 
létszáma.  
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Odavándorlási arány a lakónépességhez viszonyítva (ezrelék) 

 
 
 

Elvándorlási arány a lakónépességhez viszonyítva (ezrelék) 

 
 
A Veszprémet övező, növekvő népességű települések nem csak a szuburbanizációs eredetű 
bevándorlásnak köszönhetik gyarapodásukat. A megye több száz fős külső vándorlási 
nyeresége is legnagyobb részt Veszprém és a Balatonhoz kapcsolódó településeken 
realizálódik. Számos Balatonhoz közeli, de a Balatonfelvidéken és a Tapolcai-medencében, a 
Káli-medencében fekvő kistelepülés lett népszerű, ahová sorra költöznek az ország távolabbi 
vidékeiről, sőt külföldről érkezők is. Nem véletlen, hogy a megye lakosságarányosan 
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legnagyobb vándorlási nyereséget produkáló települései zömmel ilyen kistelepülések (pl. 
Salföld, Vöröstó, Aszófő, Lesencefalu). 
 
Veszprém agglomerálódó térségének számottevő vándorlási nyeresége származik a megyén 
belüli költözésekből is. A megye erősen csökkenő lakosságú, elöregedő, elnéptelenedő 
aprófalvait, kistelepüléseit elhagyók igyekeznek a munkalehetőséget biztosító foglalkoztatási 
centrumok közelében letelepedni. E szempontból a városok mellett az idegenforgalomban 
kitüntetett települések fokozott szerepe mellett is Veszprémet vagy környékét választják 
sokan új lakóhelyül. 
 
A pozitív vándorlási mutatónak köszönhetően a megyeszékhely-környéki települések 
legtöbbje növelni volt képes lakosságát, még az általában negatív természetes szaporodási 
értékek ellenére is. A bevándorlás a céltelepülések demográfiai szerkezetét tekintve többek 
közt azzal az előnnyel is jár, hogy a lakosságon belül növekszik az aktív korúak részaránya, 
mivel a lakóhelyváltoztatásra leginkább a fiatalabb korosztályok szánják el magukat. Ennek 
köszönhetően az amúgy itt is jellemző elöregedés némileg mérséklődik, növekszik a 
produktív korúak aránya, ami hosszabb távon a települések lakosságának fiatalodásához, a 
korstruktúra kedvező változásához vezet.  
 
A megye 10 kistérségéből 7 olyan van, amelyek vándorlási egyenlege negatív volt a 2001-
2010 közötti időszakban. E tekintetben a megye megosztott, mivel a negatív elköltözési 
aránnyal sújtott települések többsége a Sümegi, a Pápai és az Ajkai kistérségekben 
helyezkedik el. A Sümegi kistérség 21 településéből 14-ben negatív a vándorlási egyenleg. A 
legnagyobb népességvesztésű területek egyrészt a megye Ny-i részén, a Marcal-vidék 
Sümegtől északra fekvő részén, másrészt pedig a megye ÉK-i részén, a Bakony előterében, 
Pápától ÉK-re rajzolódnak ki. ahol vándorlási egyenleg értéke alacsonyabb a -5 ezreléknél, de 
számos településen -10 ezreléknél is. 
 

Vándorlási különbözet ezer lakosra 2001-2010 évek átlaga 
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Az elköltözések tekintetében a megye települései sok hasonlóságot mutatnak a vándorlási 
egyenleg területi megoszlásával. Azaz a vándorlási passzívummal jellemezhető térségek 
elhelyezkedése jól követi az elvándorlással sújtott területeket, de nem minden esetben. Vagyis 
a nagy elvándorlást mutató térségek nem minden esetben a legrosszabb vándorlási egyenlegű 
területek is egyben, mivel a beköltözések az egyenleget helyrebillenthetik. Ez fordítva is igaz, 
a sok betelepülőt fogadó települések vándorlási nyeresége nem feltétlenül lesz magas, ha a 
térségből sokan elvándorolnak. A megye ilyen területein a lakosság kicserélődése zajlik. 
Veszprém megye DK-i térségében - a Veszprémi, Balatonfüredi és Balatonalmádi 
kistérségben egyaránt magas az elvándorlási arány az évtizedben. Ugyanakkor az 
odavándorlás is hasonló, sőt ezt meghaladó mértékű, így a két folyamat eredményeképpen 
migrációs nyereséggel számolhatnak ezek a kistérségek. 
 
A megye valamennyi városa legalább 2%-os vagy ennél is magasabb elvándorlási aránnyal 
kénytelen számolni éves átlagban. Azonban a városok esetében az elköltözők nagyrésze 
pótlódik a letelepedők révén, mivel az odavándorlások nagyságrendje csak kismértékben 
marad az elvándorlásoké alatt. Ezt mutatja a városok mérsékelt vándorlási eredetű 
népességvesztése.  
 
Sajátos népességcsere zajlik egyes kedvező táji adottságú kistelepülések esetében, 
különösképpen a Balaton, Balaton-felvidék térségében, borvidéki területeken. Egyre inkább 
jellemző az elöregedő, amúgy is ritkán lakott és alacsony népességű településekben, hogy az 
elhagyott házakat megvásárolják, és sokukba be is költöznek máshonnan érkezők. A 
beköltözők között magyar és külföldi állampolgárok egyaránt vannak. A belföldi betelepedők 
jelentős része Budapestről érkezik, ám sokan nem állandó, csak időszakos ottlakás céljával 
érkeznek. A csak rekreációs célra történő itt tartózkodás egyfelől kétségtelenül kedvező a 
települések szempontjából, viszont a demográfiai problémákat ez nem oldja meg. A 
korstruktúra javulásához a fiatal családok beköltözése lenne előnyös, ám az ideköltözők 
többsége az idősebb korosztályokhoz tartozik. Különösen igaz ez a külföldről érkező 
betelepülők esetében. 
 
 
A népesség struktúrája 
 
A népesség szerkezetének tekintetében a legfőbb sajátosság a megye korstruktúrájának 
kedvezőtlen képe. A népességet a nagyfokú elöregedés, azaz az idősebb korosztályok teljes 
népességen belüli magas részaránya és a fiatal népesség relatíve kisebb részesedése jellemzi. 
A születési arány a 90-es évtized közepétől a korábbi, viszonylag alacsony szinthez képest is 
tovább romlott, s ennek következtében a gyermekkorúak aránya is csökkenő. Ez a tény, 
figyelembe véve a népességszám folyamatos csökkenését is, a korstruktúra változásához vezet 
az idősebb korosztályok javára. 2010-ban a fiatal (0-14 éves) korosztály aránya 13,6 %, ami 
elmarad az országos átlagtól, és az idős (60 év feletti) lakosság 22,4 %-os aránya is rosszabb 
az országos átlagnál. A megyében a lakosság születéskor várható élettartama magasabb az 
országos átlagnál, ami - a születések csökkenő száma mellett - erősíti a lakosság 
elöregedésének tendenciáját. 
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A fiatal (0-14 éves) korosztály aránya az állandó népességen belül 2010 

 
 
A megye népességének elöregedő jellege javarészt a kistelepülések dominanciájával kitűnő 
településhálózati adottságában, illetve a Balaton térségének sajátos helyzetében gyökerezik. 
Leginkább a kistelepülések és aprófalvak azok, amelyeket a legalacsonyabb természetes 
szaporodás, ugyanakkor magas elvándorlás terheli. Az elvándorló népesség javarészt a fiatal 
és középső korosztályok köréből kerül ki, ami népességen belüli részarányuk csökkenése 
mellett a települések demográfiai megújuló képességének esélyét is visszaveti, hiszen éppen a 
demográfiai és gazdasági értelemben is aktív korú lakosság költözik el. A Balaton és a 
Balaton-felvidék nyáron pezsgő életű kistelepülései lakónépességüket tekintve jobbára 
elöregedők, rossz korstruktúrájúak.  
 
A megye olyan belső perifériái, ahol az elöregedő népességszerkezet fokozottan érvényre jut, 
a Ny-i sávban, és a Balaton mentén helyezkednek el. Gyakorlatilag a Veszprémi és az Ajkai 
kistérség kivételével valamennyi kistérségben előfordulnak ilyen összefüggő 
településcsoportok.  
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A 60 év feletti korosztály aránya az állandó népességen belül 

 
 
A vitalitási index (a 14 év alatti korosztály a 60 év feletti korosztály százalékában) átlagos 
értéke 2010-ben a KSH adatai szerint a megyében 60,8 ami mintegy 35 századdal rosszabb az 
országos átlagnál. A vitalitási index legrosszabb értékei a fiatalabb korosztályok 
elvándorlásával sújtott, túlnyomóan kistelepülések alkotta Balaton-felvidék 3 kistérségében, 
jellemzők, a legkedvezőbb értékeket a Várpalotai és a Devecseri kistérség mutatja. 
 

Vitalitási index 

 
 
Összegzésképpen megállapítható, hogy a népesedési mutatók összességében a megye DK-i 
felében, elsősorban Veszprémtől délre és keletre, a megyeszékhelyhez a Balatonhoz és a 8-as 
úton keresztül Székesfehérvárhoz több szállal kötődő településcsoportban nyújtják a 
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legkedvezőbb képet. Ebben döntő szerepe van a 60 ezres megyeszékhely gazdaságban, 
foglalkoztatottságban betöltött kimagasló szerepének, a Balaton idegenforgalmi adottságainak 
és a megye e térségében jó közlekedési kapcsolatoknak.  
 
A megye demográfiai értelemben leginkább hátrányos helyzetű térségei azok, ahol az erősen 
negatív természetes fogyás jelentős vándorlási veszteséggel párosul, így a települések 
népessége rohamosan fogy. Tovább rontja a helyzetet, hogy e településekről épp a 
reproduktív korú népesség vándorol el kedvezőbb életlehetőségek reményében. E térségek 
közös jellemzője az elöregedő népesség, az idős korosztályok relatíve magas aránya az aktív 
korú lakossághoz képest, azaz a rossz korstruktúra. A települések - utánpótlás hiányában - 
belső forrásokból nem lesznek képesek megfordítani a kedvezőtlen tendenciákat. E 
kedvezőtlen demográfiai adottságú települések összefüggő sávot alkotnak a megye D-i részén, 
valamint a megye ÉK-i perifériáján 
 
 
Foglalkoztatási viszonyok és humánkapacitások 
 
Veszprém megye munkaerő-piaci helyzetének alakulását összességében pozitív irányú 
változások jellemezték 2011-ben és 2012. évben. A nyilvántartott álláskeresők száma 
csökkenő tendenciájú. Az állástalanok éves átlagos száma 2011-ben 17.472 főre csökkent, 
mely 12,5 %-kal alacsonyabb az előző évinél. A 2011. év során mindvégig kevesebb volt az 
állásra várók száma, mint 2010. azonos hónapjaiban. A válság hatására a legmagasabb értékre 
(24,5 ezer fő) 2010. február hónapban emelkedett a regisztrált állástalanok száma, ezzel 
szemben 2012. április hónapban már csak 15,7 ezer főt ért el. A munkaügyi központ által 
nyilvántartott álláskeresők átlagos száma 2012. első négy hónapjában 26,7 %-kal, illetve 16,6 
%-kal alacsonyabb volt, mint a 2010. és 2011. évek elején.  
 
Veszprém megyében a szezonalitás - elsősorban a Balaton-parti idegenforgalom hatására - 
erőteljesebben érvényesül, mint az ország legtöbb megyéjében. Ebből adódóan a 
foglalkoztatás idényjellegű hullámzásával összefüggésben, időről időre ingadozás jellemzi a 
nyilvántartott álláskeresők számának éven belüli alakulását is. 2011-ben a legtöbben február 
hónapban szerepeltek a regisztrációban, a legkevesebben pedig júliusban voltak. A két szélső 
érték között 7200 fős eltérés mutatkozott. 
 
2011-ben, valamint 2012. évben a közfoglalkoztatás jótékony munkaerő-felszívó hatása 
jelentősen hozzájárult a munkaerő-piaci helyzet javulásához. A közfoglalkoztatási 
lehetőségek 2012-ben ellensúlyozták a holt idény kedvezőtlen hatásait is, melynek 
következtében Veszprém megye valamennyi kistérségében kevesebb állástalan szerepelt a 
regisztrációban, mint az előző év azonos időszakában. A 2012-ben az előző évhez képest a 
nyilvántartottak számában a legnagyobb mértékű (20 % feletti) csökkenés elsősorban a 
Kistérségi Startmunka programoknak köszönhetően Ajka és Sümeg foglalkoztatási 
körzetében mutatkozik, de a csökkenés nagyságrendje mindenütt meghaladja a 10 %-ot. 
Veszprém megyében 2012. áprilisában a gazdaságilag aktív népesség 9,6 %-a volt 
nyilvántartott álláskereső, mely az országos értéknél 2,9 %-ponttal kevesebb. A megye relatív 
mutatója az egy évvel ezelőttinél is 2,1 %-ponttal kedvezőbb. A mutatószám alapján, a megye 
munkaerő-piaci pozíciója 2010. márciusától napjainkig - a szezonális hullámzás 
érvényesülése mellett - mindvégig kedvezőbb volt az országosnál. Veszprém megye, a 
nyilvántartott álláskeresők gazdaságilag aktív népesség %-ában mért aránya alapján, a főváros 
és a többi megye mutatóinak növekvő számsorában 2011. évben - februárt kivéve, amikor a 7. 
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volt - hónapról hónapra a 6. legkisebb mutatóval rendelkezett. A kedvező változást jelzi, hogy 
a holtidény ellenére a megye 2012. első négy hónapjában is mindvégig megtartotta a 6. helyét. 
 
A megye munkaerő-piaci helyzete tehát javuló tendenciát mutat, a megyén belüli területi 
különbségek azonban továbbra is jelentősek, mely a kilenc foglalkoztatási körzet eltérő 
gazdasági, földrajzi, lakossági jellemzőiből adódik. Foglalkoztatási szempontból Sümeg 
térsége hosszú évek óta a legkedvezőtlenebb (bár 2012-ben már a Kistérségi Startmunka 
programnak köszönhetően jelentős javulás mutatkozik), míg a megyeszékhely foglalkoztatási 
körzete a legjobb helyzetű térsége a megyének. 
 
2011-ben nyolc kirendeltség területén csökkent az állástalanok átlagos száma az előző évihez 
képest, ezzel együtt a regisztrált álláskeresőknek a gazdaságilag aktív népességhez 
viszonyított aránya is kedvezőbbé vált. A Balaton-parttal érintett körzetekben (Balatonfüred, 
Balatonalmádi, Tapolca) a szezonális ingadozás meghatározó, a tavaszi, nyári időszakban 
ezekben a térségekben az átlagosnál kedvezőbb, télen kisebb a foglalkoztatottság, és ennek 
megfelelően változik a nyilvántartott álláskeresők száma és aránya is. A szezonális ingadozás 
megyei szinten 2011-ben a legnagyobb és a legkisebb mutató között 4,4 %-pontos eltérést 
eredményezett. 
 
2012. 1-4 hónapjában a megye gazdaságilag aktív népességének átlagosan 10,8 %-a volt 
nyilvántartott álláskereső, mely az egy évvel korábbi adatnál 2,2 %-ponttal kedvezőbb. A 
nyilvántartott álláskeresők gazdaságilag aktív népességhez viszonyított átlagos aránya 2012. 
első 4 hónapjában a térségek mindegyikében lényegesen kisebb volt, mint 2011. azonos 
időszakában. 2011-ben, valamint 2012. eltelt időszakában az országos átlagnál csak Sümeg 
térségében magasabb a regisztrált álláskeresők átlagos aránya.  
 
Összességében Veszprém megye foglalkoztatási helyzetének javulását mutatja, hogy 2012. 
első 4 hónapjában a nyilvántartott állásra várók megyei száma átlagosan 16 %-kal kevesebb, 
mint 2011. azonos időszakában, és a gazdaságilag aktív népesség lényegesen kisebb hányada 
állástalan. 
 
A regisztrált álláskeresőkön belül a pályakezdő álláskeresők 2011. évi átlagos száma (1.319 
fő) 14,5 %-kal alacsonyabb volt a 2010. évinél. Számuk a 2011. év során február hónapban 
volt a legmagasabb (1.481 fő), és júniusban a legalacsonyabb (1.086 fő). A nyilvántartott 
pályakezdő álláskeresők száma 2011. decemberéig mindvégig kevesebb volt, mint a 2010. év 
azonos hónapjaiban. A regisztrált fiatalok száma 2012. márciusától ismét csökkent, és 
áprilisra 130 fővel, 1.352 főre mérséklődött. Az egy évvel ezelőtti záró létszámnál mindössze 
1,7 %-kal több jelenleg a pályakezdők száma, ugyanakkor a 2010. negyedik havi adatnál 
tizedével kevesebb. A pályakezdő fiatalok nyilvántartottakon belüli áprilisi aránya Veszprém 
megyében 8,6 % volt, mely az országos átlagnál 1,2 %-ponttal kisebb. 
 
Nemek szerint 2011-ben, az év során átlagosan 8,9 ezer férfi, és 8,6 ezer nő szerepelt a 
nyilvántartottak állományában. 2010-hez képest a férfiak száma 16,0 %-kal, míg a nőké 8,5 
%-kal csökkent. 2012. áprilisában 8 ezer nő, és 7,7 ezer fő férfi volt regisztrált álláskereső. A 
nők száma 1,1 ezer fővel, míg a férfiaké 2 ezer fővel kevesebb az egy évvel korábbinál. A 
nemek aránya az utóbbi években átrendeződött, mely a férfiak részesedésének csökkenését, 
illetve a nők hányadának növekedését eredményezte. 2010-ben a férfiak és a nők aránya 53-
47 % volt, míg 2011-ben 51-49 %-on realizálódott. 2012. áprilisának végén pedig már a nők 
voltak többségben a nyilvántartottak között, a két nem aránya ugyanis 49-51 %. 
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A tartósan nyilvántartott álláskeresők száma és aránya a közfoglalkoztatásnak köszönhetően 
csökkenő tendenciájú. A 2011. év során az állástalanok közel negyede (4,3 ezer fő) szerepelt 
12 hónapnál hosszabb ideje, megszakítás nélkül a nyilvántartottak állományában, míg 2012-
ben a regisztráltak 18 %-a (3,3 ezer fő). A tartósan állástalanok jelentős része az idősebb, 50 
év feletti korcsoportokból kerül ki. Életkoruk mellett munkaerő-piaci helyzetüket nehezíti, 
illetve elhelyezkedési esélyeiket csökkenti az alacsony iskolázottság, (nagyrészük maximum 
nyolc általánost végzett) és a kevésbé piacképes szakma is. A tartósan nyilvántartott 
álláskeresők (főleg, ha halmozottan hátrányos helyzetűek is) fokozottan igénylik a Nemzeti 
Foglalkoztatási Szolgálat segítségét a munkaerő-piacra történő be-, illetve visszajutásban. 
 
Iskolai végzettség szerint 2011-ben (éves átlagban) a nyilvántartott álláskeresők 36 %-a 
szakmunkásképzőt, illetve szakiskolát végzett, 35 %-a legfeljebb általános iskolai 
bizonyítvánnyal rendelkezett, több, mint 15 %-a pedig szakközépiskolai, technikumi 
képzettségű volt. A gimnáziumban érettségizettek aránya 8 %-ot, míg a felsőfokú 
végzettségűek részesedése 5 %-ot ért el. 2012. áprilisának végén a regisztráltak többsége 
szintén szakmunkás (35,5 %-a), illetve maximum alapfokú végzettségű (34,6 %) volt, 15,7 % 
szakközépiskolai, technikumi bizonyítvánnyal, 8,6 % gimnáziumi érettségivel rendelkezett, a 
diplomások aránya pedig 5,5 %-ot ért el. 
 
Életkor szerinti megoszlás alapján 2011. évben átlagosan a regisztrált álláskeresők 16 %-a 
(2,7 ezer fő) 25 év alatti, 36 %-a (6,3 ezer fő) pedig 45 év feletti, utóbbiak többsége (4,2 ezer 
fő) 50 évesnél is idősebb volt. A nyilvántartottak zöme (48 %-a, 8,4 ezer fő) azonban a 
legaktívabb 26-45 év közötti korcsoportokból került ki. Az előző évhez képest a korcsoportok 
mindegyikében csökkenés tapasztalható; az átlagnál nagyobb mértékben a 25 évesek és 
fiatalabbak, valamint 26-35 év közöttiek száma csökkent, a legkevésbé viszont az 50 év 
felettiek száma mérséklődött. A 2012. évi áprilisi zárási adatok szerint a nyilvántartottak 15,7 
%-a fiatalabb 25 évesnél, 22,6 %-a 26-35 éves, 24,5 %-a 36-45 éves, 37,3 %-a pedig idősebb 
45 évesnél. Az előző évi adatokhoz képest valamennyi korcsoportban csökkenés tapasztalható 
a létszámadatokat tekintve, az 50 év felettiek teljes állományon belül képviselt aránya 
azonban növekedett. 
 
2011. évben szeptember és október hónapokban került sor az utóbbi időben évente egy 
alkalommal lebonyolításra kerülő, 20 éves múltra visszatekintő prognózis-felmérés 33. 
adatgyűjtésére. A 2011. évi felmérés során Veszprém megyében összesen 291 db gazdasági 
szervezet szerepelt a reprezentatív mintában. A 2011. őszi adatgyűjtés tapasztalatait 
összegezve megállapítható, hogy a 2009. évi mélypont után, a felkeresett cégek gazdasági 
helyzetét, reálfolyamataik, és ezzel összefüggésben, a foglalkoztatott létszámuk alakulását 
illetően 2010-ben már mindenütt megmutatkoztak a pozitív elmozdulás jelei. A gazdaság 
egyes területein 2011-ben is folytatódtak a kedvező irányú változások, de szélesebb körben 
inkább szinten tartás jellemző, illetve várható. 
 
2011-ben, a prognózis-felmérésbe bevont megyei szervezetek - a szezonális ingadozás mellett 
- összességében 3,2 %-kal nagyobb humán erőforrással kívánták termelési, szolgáltatási 
feladataikat megoldani, mint 2010-ben. A 2011. év tekintetében a felmérés reprezentánsainak 
jelentős hányada (52 %-a) vélte úgy, hogy termelési, szolgáltatási feladatait változatlan 
létszámmal oldja meg, 28 % létszámának növelését tervezte, míg minden ötödik válaszadó 
létszámának csökkenésével számolt. A 2011. év végére a feldolgozóipari cégek statisztikai 
állományi létszámuk az átlagosnál nagyobb mértékű emelkedésével, míg az energiaipar, a 
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mezőgazdaság, és a szállítási szféra képviselői létszámvesztéssel számoltak. A többi 
nemzetgazdasági ágat ugyanakkor stagnálás, illetve némi létszámemelkedés jellemzi. 
 
 
Jövedelmi viszonyok 
 
A megye lakosságának jövedelmi viszonyait a személyi jövedelemadót fizetők száma illetve 
lakossághoz viszonyított aránya alapján jellemezzük. Két kistérség - a Veszprémi és a 
Balatonfüredi - emelkedik ki az adófizetők száma tekintetében. A Veszprémi kistérségben 
1000 lakosra 510 adófizető jut. A Devecseri kistérségben épp 100-zal kevesebb, azaz 410 az 
adófizető 1000 lakosból. A megye 9 kistérségének - a Devecseri kivételével - mutatója jobb 
az országos átlagnál, a régiós átlagot csak a Veszprémi, a Balatonfüredi és az Ajkai kistérség 
haladja meg. 
 

Személyi jövedelemadót fizetők a megyében 

 
 
 
Kisebbségek helyzete 
 
A népesség nemzetiség szerinti összetételének vizsgálata a népszámlálás adatai alapján 
történhet. 2001-ben Veszprém megye népességéből összesen 9978 fő vallotta magát hazai 
kisebbséghez tartozónak. Ez a megyei népesség 2,7 %-át teszi ki, melyhez képest a régió 
lakosságának 3,6 %-a, az ország lakosságának pedig 4,3 %-a vallja magát nemzetiséghez 
tartozónak. A népszámlálás adatai alapján a magyar lakosság mellett 17 különböző kisebbség 
azonosítható az országban, melyek az: afrikai; arab; bolgár, cigány, romani, beás; görög; 
horvát; kínai; lengyel; modern héber, zsidó; német; örmény; román; ruszin; szerb; szlovák; 
szlovén, vend; ukrán. A cigány és a német kisebbség kivételével a többi kisebbség részaránya 
a kistérségekben - de megyei szinten is - elenyésző, 0,2 % alatti.  
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A cigány, romani, beás kisebbség aránya 315 fővel a Devecseri kistérségben a legmagasabb, 
ahol eléri az országos 2 %-os arányt, mely jóval magasabb, mint a régiós, illetve a megyei 
átlag. A régiós átlagot is csupán a Pápai (598 fő), Sümegi (152 fő), és a Tapolcai (345 fő) 
kistérségek érik el.  
 

 
 
Veszprém megyében a nemzetiségek közül a legnagyobb népességgel a német rendelkezik, 
mely nemzetiség tekintetében megállapítható, hogy a megye és a régió átlaga is az országos 
érték felett helyezkedik el. Az Ajkai kistérségben kiugró számmal találhatóak. Számuk 1555 
fő, mely a kistérség népességének 3,6 %-a. Német nemzetiségiekkel sűrűn lakott térség a 
Veszprémi (2153 fő) és a Zirci (425 fő) kistérség is, illetve a Balatonfüredi kistérség (402 fő) 
részaránya is meghaladja a régiós átlagot.  
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3.5. Közlekedési (országos és térségi jelentőségű közúti, kerékpáros, 
vasúti, légi és vízi közlekedés) és kommunális infrastruktúra  

 
3.5.1. A megye közlekedésföldrajzi helyzete 
 
Veszprém megye közlekedési állapotát vizsgálva először a közlekedésföldrajzi helyzetével 
kell foglalkoznunk. Az ország megyéit tekintve Veszprém megye közlekedésföldrajzi 
helyzete közepesnek mondható (ennek meghatározására mérőszám természetesen nem áll 
rendelkezésre, de ezt a mondhatni szubjektív értékítéletet a következőkben leírtak 
alátámasztják). A megye közlekedéshálózatának hiányosságai ellenére lehet kijelenteni az 
előbbi megállapítást, ugyanis az országon belüli elhelyezkedését és a nemzetközi kapcsolatok 
lehetőségeit tekintve magában rejti a pozitív irányú elmozdulás lehetőségeit. 
 
A közúti közlekedés tekintetében hátrányként fogalmazható meg az a tény, hogy a megye 
gyakorlatilag nem rendelkezik gyorsforgalmi útvonallal, de az utóbbi évek út-fejlesztései 
csökkentették ezt a hátrányt (az igen rövid, periférikus helyzetű M7 szakasz nem alkalmas 
arra, hogy a „megye autópályája” legyen). A megyének a környezetében működő 
autópályákkal való kapcsolata főutakkal megoldott, de ezek az összeköttetések a szolgáltatási 
színvonal tekintetében több kívánnivalót hagynak maguk után (kivéve a 8. sz. főút 
Székesfehérvár irányú fejlesztését). 
 
Az ország jelenlegi közúthálózati sűrűségét és ellátottságát tekintve a főutakkal való 
ellátottsága átlagosnak tekinthető, de éppen úgy mint egyéb megyékben, itt is 
megfogalmazhatók hiányosságok (pl. a Szombathely - Sárvár - Pápa - Tatabánya főútvonal, a 
Pápa - Tapolca főútvonal, vagy a Balaton felvidék 71. sz. főutat helyettesítő főútvonalának 
hiánya).  
 
A közlekedésföldrajzi meghatározottsághoz hozzátartozik a mellékúthálózat általános 
helyzetének áttekintése is. E tekintetben szintén megállapíthatók általános hiányosságok. A 
mellékúthálózat legfontosabb feladata a gyorsforgalmi- és főúthálózatról érkező forgalom 
szétterítése és a településközi rövidebb távú kapcsolati igények kielégítése. Veszprém megye 
alsóbbrendű úthálózata ezeknek az igényeknek többnyire megfelel, a probléma egyes 
területeken éppen az, hogy az alapfeladatokon túl többlet-igénybevétel is terhel bizonyos 
mellékúthálózati elemeket a gyors- és főúthálózat hiányosságai miatt (l. az előző bekezdésben 
leírtakat). 
 
A megyei területfejlesztési koncepció megalapozása során át kell tekinteni a 
mellékúthálózattal kapcsolatos egyéb problémaköröket is, mint például a hálózat egészséges 
működőképessége miatt szükséges új hálózati elemek szükségességét, beleértve ebbe a 
megyén belüli és a szomszédos megyékkel való településközi kapcsolatok felülvizsgálatát, 
illetve a zsákfaluk helyzetét. Felül kell vizsgálni a korábbi koncepciót, amely a zsákfaluk 
számának radikális csökkentését, mondhatni teljes felszámolását űzte ki célul. A megváltozott 
(kimondható: szigorodott) környezeti és természetvédelmi szemlélet, a közlekedésfejlesztés 
költség-haszon elemzést alapul vevő közelítésmódja az igen kisforgalmú bekötőutak esetében 
sok esetben szükségtelennek ítéli a zsákfalu státusz megszüntetését (a kimondottan üdülőfalu 
funkció felé elmozduló települések esetében kifejezetten előnyös a csendesebb és 
zavartalanabb környezetet biztosító átmenő-forgalom mentes helyzet). 
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A vasúti közlekedés vonatkozásában is vegyes a kép a megye helyzetét tekintve. A megye 
területén igen különböző státuszú vasútvonalak haladnak át a nemzetközi forgalmat is 
lebonyolító törzshálózati fővonaltól a megszüntetés előtt álló, vagy már régebben 
megszüntetett vonalakig. A fontosabb, országos jelentőségű, biztos helyzetben levő vonalak 
adják a távolsági kapcsolatok gerincét, de - a közúti forgalom lebonyolításához szükséges 
alacsonyabbrendű hálózati elemek nélkülözhetetlenségéhez hasonlóan - a mellékvonalak 
rendszere is szükséges lenne a színvonalas, vonzó vasúti közlekedés kialakításához. 
 
(Mivel a közlekedésföldrajz a közlekedési hálózatok térbeli rendszerével foglalkozik, az 
egyéb közlekedési módokkal csak a későbbiekben foglakozik a vizsgálat, mivel ezek nem 
képeznek hálózatot.) 
 
 
 
 
3.5.2. Vonalas rendszerek, létesítmények 
 
A közúti közlekedés 
 
A megye területét ugyan érinti igen rövid szakaszon az M7 autópálya (a Balaton törvény által 
érintett területrészen), de szerkezetileg csak minimális a hatása. Azonban forgalmilag fontos 
tényező a megye Budapest irányú megközelítésében, mert (különösen a 710. sz. főút 
elkészülte óta) „versenyképes” a Székesfehérvár - 8. sz. főút kapcsolati lehetősséggel 
szemben. Az éppen a megye területére eső 71. sz. úti balatonaligai csomópont éppen ezért 
fontos a megye déli részének, különösen az északi Balaton part Budapest irányú 
megközelítésében, de a megye összességében ez a kapcsolat kevésbé jelentős. Fontos - és a 
megye szempontjából hátrányt okozó - hiányosság, hogy hiányzik a 710. sz. főút és a 8. sz. 
főút közötti összeköttetés, vagyis hiányzik Veszprém autópálya (M7) kapcsolata a főváros 
irányába. 
 
A 7. sz. főút igen rövid szakaszon érinti a megyehatárt (a Balaton törvény által érintett 
területrészen), a megye közúti közlekedésének rendszerében az M7 miatt szerepe minimális. 
 
A megye főúthálózatában a legjelentősebb elem a 8. sz. főút, amelyről nyugodtan állítható, 
hogy a megye legfontosabb közlekedési tengelye, mivel a megyén belüli súlyponti 
elhelyezkedése, külső és belső hálózati kapcsolatai egyértelműen ezt a helyzetét erősítik. 
Mivel az igen fontos Budapest - Székesfehérvár - Veszprém - Rábafüzes - Graz úthálózati 
tengely része, az országon belüli és a nemzetközi közúti forgalomban is igen jelentős 
szereppel bír. Megindult a főút fejlesztése, a Székesfehérvár - Veszprém szakaszon csak 
Várpalota elkerülése hiányzik, négysávossá történő kiépítése az egyéb szakaszokon elkészült. 
Veszprém elkerülése már régebben megvalósult, azonban az út keresztmetszeti kialakítása, 
magassági vonalvezetése, csomópontjainak kialakítása nem tesz lehetővé folyamatos, a 
forgalom által megkívánt haladást, ezért a kiépítés hiányosságai miatt kialakult szinguláris 
pontokban jelentős a balesetek száma.  
 
A közelmúltban elkészült a Veszprém utáni szakasz nagyobbrészt új nyomvonalon történő 
négysávosítása is Márkó és Bánd elkerülésével. A jelenlegi elképzelések szerinti továbbépítés 
időbeli ütemezésére tervek már vannak. Ez azért problematikus, mert a Veszprém megye 
előtti (Fejér megye) és utáni (Vas megye) szakaszon az M8 autópálya önálló fejlesztésként 
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megfelelő nyomvonalakkal rendelkezik, míg Veszprém megyében a jelenlegi 8. sz. főút 
fejlesztésével kialakuló út távlati hálózati helyzete legalább is erősen kérdéses, 
hálózattervezési szempontból nehezen értelmezhető. 
 
A 71. sz. főút Veszprém megyei szakasza a Balaton É-i partjának üdülőterületeire való eljutást 
biztosítja. 
 
A 72. sz. főút ugyan rövid útvonal, de igen fontos szerepe van az M7 autópályán a megyébe 
érkező forgalom fogadásában és a 8. sz. főútra vezetésével. A főút szolgáltatási színvonalát 
rontja, hogy a fűzfői gyártelep területei között halad. Jelenleg ugyan a gyártelep a korábbi 
forgalomhoz képest csak igen kis forgalom-kibocsátású, de a főútra nyíló bejáratok, az 
iparvágány-keresztezés még így is zavaró hatású. 
 
A térségben új, elkerülő útvonalként jelentkezik a 710. sz. főút, amely nagyrészt az M8 
nyomvonalán haladva köti össze Akarattyát Balatonfűzfővel, tehermentesítve a 71. sz. főút 
átkelési szakaszait. 
 
A 73. sz. főút Veszprém és Balatonfüred (az északi Balaton-part) kapcsolatát biztosítja. 
 
A 82. sz. főút a megye fontos észak-déli kapcsolata Veszprém és Győr között, összeköti a két 
jelentős város térségét és feltárja a közutakkal egyébként hiányosan ellátott térségeket. 
Forgalma éppen ezért jelentős, számottevő nehéz-teherjármű forgalommal. Az útvonal 
műszaki paraméterei nem felelnek meg ennek a forgalmi igénynek, sem keresztmetszeti 
méretei, sem vízszintes és magassági vonalvezetése nem megfelelő. Hiába van az út jelenleg 
is jó állapotban, a szűkös paraméterek jelentős szolgáltatási színvonal-csökkenést 
eredményeznek. 
 
A 83. sz. főút a megye szintén jelentős másik észak-déli tengelye, a 8. sz. főutat köti össze 
Pápával, majd tovább vezet Győrbe. A Bakonyon átvezető szakasza a terepviszonyok által 
nem mindig indokolt módon alacsony paraméterekkel rendelkezik. Szintén jelentős 
teherforgalma is van, amely tovább nehezíti az útvonal használhatóságát. Észak felé haladva, 
amikor kiér az alföldi szakaszra, magasabb szolgáltatási színvonalat mutat. Miután elkészült a 
Pápát nyugatról elkerülő új szakasza, mind az út használhatósága (legalább lokálisan), mind a 
város élhetősége nagyot javult. 
 
A 84. sz. főút a Dunántúl igen fontos közlekedési tengelye. Úgy a Balaton megközelítése, 
mint az úttal feltárt régió közlekedése szempontjából egy igen lényeges úthálózati elem. A 
megyébe eső szakasza (a Balaton törvénnyel meghatározott területen kívül) viszonylag rövid. 
Az OTrT szerint elő van irányozva a sümegi nyugati elkerülő, amelynek elkészülte után a 
megyei szakasz viszonylag problémamentes lesz. 
 
A megyének az országos (állami) úthálózati rendszerbe tartozó mellékúthálózata a jellemzőit 
tekintve magán viseli az ország egyéb területein fellelhető, így általánosnak nevezhető 
tulajdonságokat, problémákat. A megyei mellékúthálózat jellemzőit az alábbiakban lehet 
meghatározni. 
 
A mellékúthálózat alapvető funkciója a települési, kistérségi szintű közlekedési ellátás. A 
hosszabb, esetleg az egész megyén végighaladó, vagy akár a megyehatáron átnyúló 
mellékutak esetében is az előbbi funkció mértékadó, vagyis jó úthálózatszerkezet esetén a 
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hosszabb mellékutat is csak viszonylag rövidebb szakaszokon veszik igénybe a közlekedők. 
Amennyiben a teljes hosszat a forgalom nagyobb hányada szignifikáns módon igénybe veszi, 
ez szerkezeti hiányosságot jelez, pontosabban főúthálózati hiányt. Veszprém megye esetében 
is tapasztalható ez a jelenség, amelyet már az országos terv (OTrT) is szándékozik 
kiküszöbölni. Így például a jelenlegi úthálózatból hiányzik a 8. sz. főúttal mintegy 
párhuzamosan, tőle északra haladó, a Dunántúl középső területeit felfűző főútvonal Sárvár - 
Pápa - Tatabánya összekötésével. A megyén belüli jobb közúti kapcsolatok érdekében 
kialakításra javasolt továbbá a Pápa - Devecser - Tapolca főútvonal. Ezeknek az utaknak a 
hiánya miatt az ilyen célrendszerrel közlekedő járművek kénytelenek a gyengébb 
paraméterekkel (keresztszelvényi, helyszínrajzi és magassági vonalvezetés hiányosságai) 
rendelkező mellékutakat használni.  
 
A mellékutak feladata még a településközi forgalom lebonyolítása. A hálózatot ilyen szemmel 
nézve is megállapíthatók hiányosságok. Egyes településközi kapcsolatok hiánya miatt jelentős 
többlet-útvonalakat kénytelenek megtenni a járművek, amely nem csak a lakosság számára 
jelen terhet, de befolyásolja a kereskedelmi és a szociális ellátást, a tömegközlekedési 
ellátottságot, stb.  
 
Itt tárgyalható a zsákfaluk léte és helyzete is, de ez a kérdéskör az előzőtől eltérő 
szemléletmódot igényel. Le kell szögezni, hogy a zsákfalu léte nem jelent úthálózati 
hiányosságot, ilyen esetben sokkal differenciáltabb szemlélet szükséges a kérdés kezeléséhez. 
Korábban a jelenleginél több zsákfalu volt a megyében, ezek egy részénél az egyetlen 
bekötőúton kívül egyéb útvonalon kapcsolatot létesítettek valamelyik szomszédos 
településsel, így biztosítva alternatív kijáratot a községnek. Ezek a kiépítések már korábban 
lezajlottak, amelyek vélhetően a leginkább szükséges úthálózati fejlesztések voltak. 
 
Talán nem véletlen, hogy az utóbbi időben már nem valósult meg több ilyen jellegű 
beruházás. Ennek oka nem annyira a pénzhiány, hanem egyéb szempontok is lehetnek a 
zsákfalu jelleg felszámolása ellen. Bizonyos településeken a lakosság szívesebben veszi a 
zártabb faluközösséget lehetővé tevő zsákutas megközelítést, amely mindenképpen 
csendesebb, nyugodtabb, biztonságosabb (jobban ellenőrizhető) lakókörnyezet kialakítását 
tesz lehetővé.  
 
E kérdéskörben másik szempontrendszer az egyre erősödő természet-, környezet- és 
tájvédelmi szemlélet. Egy új út kialakítása megbontja az adott területen kialakult növény- és 
állatközösségek életterét, környezeti problémákat is jelenthet, beavatkozást jelent az 
évszázadok óta zavartalan tájba. Ezért komplex szemlélettel és a fenti szempontokra is 
tekintettel, csak igen indokolt esetben lehet és szabad bizonyos területeken új úthálózati 
kapcsolatot létesíteni. Mindenképpen különös gonddal kell eljárni az erdős, esetleg védett, a 
természetjárás és pihenés céljára használt vidékek esetében, ahol nem cél a minél rövidebb 
úton való minél gyorsabb megközelítés, hanem a csendes zavartalanság az elsődleges 
szempont. De nem lehet eltekinteni a kérdés gazdasági, gazdaságossági oldalától sem. Egy 
viszonylag rövidebb zsákút nem jelent olyan problémát a lakosságnak, hogy egy hosszabb, 
minimális forgalmú út építését és fenntartását akár az állam, akár a település vállalni tudná. 
 
A tervezés során célszerű lesz a mellékúthálózati fejlesztések elemeit az igénybevétel jellege 
és az úthasználók köre szerint csoportosítani, mert így könnyebben meghatározható lesz a 
kiépítésben és üzemeltetésben érdekeltek köre. Így a mellékúthálózati fejlesztések 
legmagasabb rendű eleme a térségi jelentőségű mellékút, amely az országos úthálózat fontos 
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eleme, a főutak és egyéb mellékutak közötti kapcsolat fontos láncszeme. A mellékúthálózati 
fejlesztések további elemeit célszerű lesz az alábbi módon csoportosítani: megyei szinten 
jelentős mellékút, kistérségi jelentőségű mellékút és települési szinten jelentős (egy, két, 
esetleg három település érdekeit szolgáló) mellékút. Ezzel a csoportosítással eldönthető lesz 
az építésben érdekeltek köre, ezáltal a megépítéshez szükséges anyagi források 
megszerzésének módja és lehetőségei. 
 
Itt jegyezzük meg, hogy a kisebb jelentőségű (leginkább két település kapcsolatát biztosító) 
úthálózat-fejlesztések kapcsán túl kellene lépni az eddigi gyakorlaton, miszerint a 
településközi úthálózatot szinte mindig az állam építi. Már a megyében is van példa 
önkormányzati kezdeményezésre épített és már üzemelő településközi útra. További lehetőség 
ebben a témakörben az, hogy amennyiben önkormányzati beruházásban és üzemeltetéssel 
valósul meg egy út, akkor csökkenthetők az állami úthálózatra előírt tervezési előírások igen 
költséges normatívái. Nyugat-Európa településközi (csak a két szomszédos település érdekeit 
szolgáló) kisforgalmú hálózata nagyrészt egysávos, a szükséges helyeken kerülést biztosító 
bővítésekkel megvalósult út-rendszer, amelynek első ütemben még szilárd burkolattal sem 
kell rendelkeznie. Az így kiépített településközi út nem csak jóval olcsóbb, hanem az 
előzőekben taglalt környezeti, természeti, stb. kívánalmaknak is sokkal jobban 
megfeleltethető amellett, hogy az alapvető funkcióját (a szomszédos települések kapcsolatát) 
ellátja. 
 
Megállapítható, hogy minden település rendelkezik autóbusz kapcsolattal. Sajnálatos, hogy az 
úthálózat állapota, hiányosságai is befolyásolják az autóbuszjáratok közlekedését, nem 
minden esetben a legcélszerűbb útvonalon lehet közlekedtetni a járatokat. Ez nem szerkezeti 
jellegű kérdés, az országnak az úthálózat-fenntartásra fordítható keretének a növekedése 
esetén ezek a kérdések automatikusan megoldódnak. 
 
A megyei terv tervezése során meg kell vizsgálni azokat a mellékúthálózat hiányosságaiból 
fakadó, kényszerű járatvezetéseket, amelyek jobb út-kapcsolat esetén célszerűbben, a 
lakosság szempontjából is jobb szolgáltatást nyújtva lennének kialakíthatók és - amennyiben 
ez út-fejlesztéssel lekövethető - ezeket a szerkezeti tervben érvényesíteni kell. 
 
 
Vasúti közlekedés 
 
Veszprém megyét az alábbi vasútvonalak érintik: 
 
A transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő országos törzshálózati 
vasútvonalak: 

 Győr - Celldömölk 
 Székesfehérvár - Szombathely 
 Boba - Zalaegerszeg - Bajánsenye - (Szlovénia) 
 Budapest - Székesfehérvár - Nagykanizsa - Murakeresztúr - (Horvátország) /a Balaton 

törvény által érintett területrészen/ 
 
Egyéb országos törzshálózati vasútvonalak: 

 Győrszabadhegy - Veszprém 
 Tapolca - Ukk 
 Szabadbattyán - Tapolca 
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 Balatonszentgyörgy - Tapolca 
 
A fenti vasútvonalak az OTrT-ben jóváhagyást nyertek, ezek meglétére (lévén az országos és 
a nemzetközi vasúti hálózat integráns részei) hosszú távon is számítani lehet. A megye 
területén levő (vagy volt) mellékvonalak sorsa azonban kérdéses, ezek sorsa nem közlekedési 
szakmai meggondolások alapján dől el, hanem a mindenkori politikai és az ezzel összefüggő 
gazdasági (gazdaságossági) meggondolások befolyásolják a működésüket. 
 
A megye területén korábban megszüntetett vasútvonalak: 

 Veszprém - Alsóörs (eredeti nyomvonalán már nem állítható vissza) 
 Ajka - Halimba (elsősorban gazdasági jellegű vasútvonal volt) 
 Zirc - Dudar (jelenleg még járható) 
 Vilonya - Balatonfűzfő-Gyártelep (iparvágány, de egyes szakaszai felhasználhatók 

lehetnek egy új Balaton-parti kapcsolat létesítésére). 
 
A vasútvonalakon jelenleg az alábbi vonali maximális sebesség engedélyezett: 

 Székesfehérvár - Szombathely 100 km/h 
 Győr - Pápa - Celldömölk 100 km/h 
 Boba - Zalaegerszeg 100 km/h 
 Ukk - Tapolca - Balatonszentgyörgy 80 km/h 
 Szabadbattyán - Tapolca 80 km/h 
 Győrszabadhegy - Veszprém 60 km/h 
 Pápa - Csorna 60 km/h 
 Lepsény - Hajmáskér 50 km/h 
 Pápa - Tatabánya 40 km/h 

 
A fenti adatokból is látszik, hogy a vasút állapota sok kívánnivalót hagy maga után, még az 
országos törzshálózatba tartozó vonalak közül is többnek alacsony az engedélyezett 
sebessége. 
 
A megye területén egyetlen új vasútvonal létesítése tervezett Hajmáskér és a Balaton között. 
 
 
Vizi közlekedés 
 
A Balatoni személyhajózás bonyolítója a Balatoni Hajózási Zrt. A forgalom nagy részét 21 
motoros személyhajó, egy 25 fő befogadóképességű vitorlás, valamint a Calypso gyorshajó 
bonyolítja le. A személyhajók a Balaton 22 kikötőjét érintik, melyből 12 Veszprém megyében 
található. A Balaton északi és déli partja között a híd szerepét tölti be a Szántódrév-Tihanyrév 
útvonalon közlekedő 4 db komp, melyet évente több százezer utas használ. Emellett tervezett 
egy második komp indítása is a Balaton nyugati medencéjében. Menetrendszerinti kompjárat 
egész évben üzemel, azonban a téli hónapokban csak 1-2 járattal. A személyhajók áprilistól 
októberig közlekednek rendszeresen. 
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Légi közlekedés 
 
Veszprém megyében repülőtérrel rendelkező települések az alábbiak: 
 Veszprém-Szentkirályszabadja (OTrT szerint: „Kereskedelmi (nemzetközi) repülőtérré 

fejleszthető”), (a Balaton törvény hatálya alá eső terület) 
 Pápa (OTrT szerint: „Állami repülések céljára szolgáló repülőtér”) 
 Tapolca: sport- és modell repülőtér a volt katonai repülőtér helyén. 
 
A szentkirályszabadjai repülőtér sorsa még nem rendeződött, a fejlesztési szándék és a 
szűkebb és tágabb környezetére gyakorolt hatása közötti ellentmondás még fennáll. A 
repülőtér léte nem kérdőjelezhető meg, csupán a konkrét használatának és zavaró hatásának 
nagyságrendjét kell meghatározni, a környezetével összhangba hozni. 
 
 
Kerékpáros közlekedés 
 
A megyében a legjelentősebb kerékpárút a Balaton É-i partját végigkísérő tó körüli 
kerékpárút. A kerékpáros turizmus a kisebb forgalmú közúton, a mellékutakon bonyolódik. A 
megye jelentős része domborzatilag csak részlegesen alkalmas kerékpározásra (talán ezért is 
épült a megye belső részein ilyen kevés kerékpárút). 
 
A közlekedést érintő tervek között szerepel Balatoni Közlekedési Szövetség létrehozása. Ez a 
közösségi közlekedés elemeinek integrált, többcélú rendszerére tesz koncepcionális javaslatot. 
 
 
3.5.3. Egyéni és közösségi közlekedési megközelíthetőségi viszonyok 
 
A megyeközpont elérési viszonyai 
 
A megyeközpont Veszprém elérhetőségét a megye 217 településéből vizsgáltuk. Az egyéni 
közúti elérési idők számítása az Országos Közúti Adatok (OKA) műszaki adatbázisa alapján 
történt. Az elérési idő mértékét befolyásolja a burkolat minősége, az átkelési szakaszok 
kiterjedtsége mellett a közutakon számlált nehézgépjárművek száma. A mellékelt ábra 
érzékelteti, hogy a települések mintegy negyede jut el a megyeszékhelyre 50-60 perc utazási 
idővel. A Pápai járás az északi megyehatár menti kisebb települései Egyházaskesző, 
Magyargencs és Kemenesszentpéter  települések még további, azaz egy órán túli utazással 
érik el Veszprémet, a megye nyugati határán 10 település van ebben a helyzetben, összesen a 
települések 8%-a.  
 
A települések 47%-a a 40-60 perces elérési intervallumba kerül. Tapolca és Sümeg 
járásközpontok 50 percen túl, Pápa 40 percen túl, Devecser-Ajka 30-40 perc között, Zirc 30 
percen belül érhető el. 
 
A Balatoni üdülőterületek a Balatonalmádi-i, Balatonfüredi járás területe Tihany térségéig fél 
órán belül elérhető, és fordítva, a Tapolcai járás nyugati fele már az 50 perces elérési zónába 
esik. A megye belső forgalmi helyzetét a 8.sz főút, a 71. sz., 82. sz és a 83. sz. másodrendű 
utak, határozzák meg. Ezeken az elérési időt mindenkori minőségi és forgalmi helyzetük 
határozza meg, a 2011 évi adatok a fent ismertetett egyéni közúti közlekedési feltételeket 
biztosítják. 
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0 - 10   (9)
10 - 20  (23)
20 - 30  (31)
30 - 40  (33)
40 - 50  (46)
50 - 60  (56)
60 - 70  (19)

Terra Studio Kft.  2012.
 

Veszprém megyeszékhely elérhetősége Veszprém megye településeiről

 
 
 
A járásközpontok elérési viszonyai 
 
A Veszprém megyében kijelölt 10 járás közül 7 járásban a központ 25 percen belül elérhető 
egyéni közúti közlekedéssel. Legjobb helyzetben Várpalota, Zirc, Sümeg, Ajka központok 
vannak, melyeket minden a járás településéből 20 percen belül el lehet közúton érni. 
Természetesen ez függ a járás területi kiterjedésétől, például a legtöbb települést magába 
foglaló Pápai járás néhány szélső fekvésű, egyben a megyehatár mentén található 
településéből közel 30 perces utazást kell a lakosságnak megtennie a központba jutáshoz. 
Ezek Nagydém, Gic, Bakonytamási, Kemenesszentpéter. 
 
A Devecseri járásban hasonló helyzetben van Egeralja, és ugyanígy az Almádi járásban 
Csajág, Küngös és Balatonvilágos. A Veszprémi járás délkeleti szélső települései pl. 
Mencshely, és Pula, a Balatonfüredi járás négy kistelepülésével Szentjakabfa, Balatoncsicsó, 
Monoszló, és Szentantalfa egy „kiterjedtebb” belső perifériát képesnek a megyén belül azzal, 
hogy a leghosszabb időt - 25-28 percet igényelnek saját járásközpontjuk eléréséhez. Ezek oka 
részben a domborzati viszonyokban, részben ezzel összevetve a zsáktelepülés jellegben 
található. 
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Terra Studio Kft.  2012

Veszprém megyei járásközpontok elérhetősége a megye településeiről

 
 
 
Veszprém megyei és járási közúti tömegközlekedés - menetrend szerinti autóbusz 
járatok értékelése 
 
A megyében található 10 járás településeit vizsgálva elmondható, hogy a Balaton Volán, 
Somló Volán, Bakony Volán, Gemenc Volán és Zala Volán járatai a lakosok napi munkába 
járási igényeit és az ügyintézéshez, szórakozáshoz kapcsolódó utazásokat a lehetőségekhez 
képest megfelelően kiszolgálják. 
 
A Veszprém megye járásközpontjai és a megyeszékhely elérhetőségéről készült térkép sok 
egyezőséget mutat a Volán menetrendek egyes járásokra külön-külön megvizsgált 
jellemzőivel, adottságaival. 
A térképen világoskék színnel jelölt települések azok, amelyek saját járásközpontjukat 25 
percen túli utazással érik el, személyautóval való közlekedés esetén. Ebbe a kategóriába 
összesen 14 település tartozik: 
 a megye és a pápai járás ÉNy-i csücskében Kemenesszentpéter, ÉK-i csücskében 

Nagydém, Bakonytamási, Gic 
 a devecseri járás és a megye nyugati szélén Adorjánháza 
 a megye és a balatonalmádi járás DK-i szegletében Csajág, Küngös, Balatonvilágos 
 a balatonfüredi járásban a központtól legmesszebb fekvő Szentjakabfa, Balatoncsicsó, 

Szentantalfa, Monoszló 
 a veszprémi járás DNy-i szegletében Mencshely és Pula 
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A legrövidebb menetidővel közlekedő járatok a járásközponttal szomszédos településekre 
jellemzőek, közvetlenül, átszállás nélkül, a csúcsidőben sűrűn közlekednek. 
 
Az ajkai járás területén Magyarpolány, Csehbánya és Öcs részben zsáktelepülések, ezzel 
magyarázható az alacsony járatszám, és a 3 órán felüli várakozási idő a délelőtti járatok 
között. A leghosszabb menetidő Farkasgyepű estén Herenden keresztül 1:51, pedig az 
útvonalat egy másik járattal Városlődi átszállással 35 perc alatt is meg lehet tenni. A 
Veszprémbe való eljutás szintén a zsákfalvakból (Magyarpolány, Csehbánya, Öcs) nehézkes, 
sőt Öcs településen 3:47 a legnagyobb várakozási idő. Összességében Csehbánya és Öcs 
települések lakosai vannak a leghátrányosabb helyzetben a tömegközlekedést illetően. Ajka 
után Városlőd, Halimba és Nyirád településeken jól funkcionál az autóbusz közlekedés. 
 
A balatonalmádi járás területén Papkeszi és a Balatonfőkajár-Csajág-Küngös vonal autóbusz 
közlekedése a leggyengébb, mivel ezekről a településekről csak fűzfői és kerülőúton a 
berhidai átszállással lehet elérni a központot. Papkeszi esetében sajnos 7:20-14:07 között nem 
indul járat, pedig a távolság csupán 14 km. A legtávolabbi Balatonvilágosról fűzfői és nagy 
kerülővel veszprémi átszállással lehet eljutni Balatonalmádiba. A központból az utolsó járat 
érkezése Balatonkenesére nagyon korai (18:07-kor), emiatt az autóval nem rendelkező 
lakosokat jelentős hátrány éri. A leghosszabb menetidő Küngös estén 2:38, mely járat 
Balatonalmádiból közlekedik Küngösre vissza, Várpalotán keresztül.  
 
A Veszprémbe induló járatok Balatonalmádiból igen sűrűn követik egymást, a 72. sz. úton 
Balatonfűzfő és Litér, valamint Felsőörs esetén jó a tömegközlekedés. A távolság és az 
úthálózat miatt Balatonvilágos és Csajág, Küngös településekről ritkán indul buszjárat, és a 
várakozási idő is nagy. Királyszentistván esetén a reggeli csúcsban kevés az induló járat, noha 
a megyeszékhelyre busszal való bejárásra nagy az igény. 
 
Összességében Papkeszi, Küngös, Csajág és Balatonvilágos települések lakosai vannak a 
leghátrányosabb helyzetben a tömegközlekedést illetően. Utóbbi település a megyehatárnál 
fekszik, és a lakosok inkább a siófoki buszjáratokat és ügyintézést használják a 26 km-re 
fekvő balatonalmádi helyett. Ez a helyzet Balatonvilágos közeljövőben várható Somogy 
megyéhez történő csatlakozásával akár javulhat is. 
 
A balatonfüredi járásban a központ földrajzi helyzete miatt a tőle keletre fekvő települések 
jobb (Csopak), a nyugatra fekvő, távolabbi települések (Monoszló, Balatonszepezd) rosszabb 
helyzetben vannak az autóbusz közlekedés tekintetében. A központból az utolsó járat érkezése 
Óbudavár és az útvonalon lévő további településekre viszonylag korai (18:24 után 5 
percenként), emiatt az autóval nem rendelkező lakosokat jelentős hátrány éri. A legnagyobb 
várakozási idő (4:25) és menetidő különbség (0:45 - 2:23) Monoszló autóbusz 
menetrendjében olvasható. Az igen ritka járatokról Zánkán vagy Köveskálon kell átszállni. 
Tihany és Balatonfüred viszonylaton jó a járatsűrűség, gyorsított és lassabb járatok is 
közlekednek, kielégítve ezzel a nyáron megnövekvő utazási igényt. 
 
A járás területén Papkeszi és a Balatonfőkajár-Csajág-Küngös vonal autóbusz közlekedése a 
leggyengébb, mivel ezekről a településekről csak fűzfői és kerülőúton a berhidai átszállással 
lehet elérni a központot. Papkeszi esetében sajnos 7:20-14:07 között nem indul járat, pedig a 
távolság csupán 14 km. A Veszprémi viszonylaton Királyszentistván esetén a reggeli 
csúcsban kevés az induló járat, noha a megyeszékhelyre busszal való bejárásra nagy az igény. 
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Összességében Papkeszi, Küngös, Csajág és Balatonvilágos települések lakosai vannak a 
leghátrányosabb helyzetben a tömegközlekedést illetően. Utóbbi település a megyehatárnál 
fekszik, és a lakosok inkább a siófoki buszjáratokat és használják a 26 km-re fekvő 
balatonalmádi helyett. 
 
A 2011-ben alakult devecseri kistérség településein a központtól legtávolabb eső nyugati 
településeken jellemző a kevés járatszám. A legrosszabb helyzetben Oroszi településen lakók 
vannak, ahol naponta 2 járat indul a központba, de csak délelőtt. Az egyébként 3,6 km-es 
távolság miatt sokan járnak be dolgozni Devecserre, de valószínűleg nem 
tömegközlekedéssel. 
 
A pápai járásban szerencsés helyzet a központ centrikus elhelyezkedése és a 83. sz. főút, 
valamint forgalmasabb mellékutak sugaras hálózata. Ennek ellenére vannak olyan periférikus 
települések (Kemenesszentpéter, Nagydém, Bakonytamási, Gic), amelyek tömegközlekedése 
a helyi igényeket nem képes kielégíteni.  
 
A sümegi járásban a 84. sz. főút két oldalán lévő települések, amelyek nem közvetlenül az út 
mentén fejlődtek igen kevés járattal tudnak a központba bejutni. A legnagyobb várakozási idő 
a 6 órát is eléri, annak ellenére, hogy közvetlen járatok indulnak. A visszaút is hasonlóan 
korlátozott, már 18:06-kor beérkezik Dabroncba az utolsó busz. A járás többi települése is 
hátrányos helyzetben van a kialakult úthálózat miatt. Veszprém elérhetősége mind utazási idő, 
mind távolság tekintetében nem szerencsés: többnyire sümegi átszállással oldható meg, 
legkevesebb 1 óra alatt. 
 
A tapolcai járásban bár a központ elhelyezkedése jónak mondható, az úthálózat hiányosságai 
miatt a járatok száma elégségesnek mondható, de a helyi lakosok igényeit korlátozottan képes 
kielégíteni. A kisebb települések a központtól délre sűrűn helyezkednek el, ezért a járatokat itt 
hatékonyabban lehet működtetni. 
 
A várpalotai járásban a földrajzi elhelyezkedést tekintve egyértelműen kirajzolódik két falu, 
Jásd és Tés hátrányos helyzete. Mind a járásközpontba, mind pedig Veszprémbe erősen 
korlátozott a tömegközlekedés. Ősi település is hasonló helyzetben van, pedig Várpalotától 
csak 7 km-re fekszik.  
 
A veszprémi járásban Veszprém központi szerepének köszönhetően a járatsűrűség megfelelő, 
a megyében Pápa után itt jelennek meg a legjobban kihasznált és hatékony járatok. A kevés 
hátrányos helyzetű település (Mencshely, Pula) Veszprémtől távol található, a főútvonaltól 
való távolságuk is mérvadó.  
 
A zirci járásban a települések távolsága a központtól nem nagy, a különbségek abból adódnak, 
hogy milyen útvonalra fűződnek fel a települések. A forgalmasabb utaktól távolabb eső 
falvakat (Lókút, Bakonyoszlop, Porva, Borzavár) kevésbé érintik a buszjáratok. 
Bakonyoszlopra például elég korán, 19:36-kor érkezik vissza az utolsó járat, Veszprémbe jó a 
közlekedés, többnyire Zirci átszállással gyakran járnak a buszok. 
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Veszprém megyeközpont elérhetőségi értékelése a megye településeiből 
 
2013. január 1-én megalakulnak a járások, a Kormány 218/2012.(VIII.13.) Kormány rendelete 
szerinti beosztásban. Veszprém megyében 2011. évben már változás történt a Kistérségi 
központok és határok vonatkozásában, mikor megalakult a Devecseri Kistérség.  
 
A megyei területfejlesztési koncepció kidolgozásának javaslattevő fázisa még erre az évre 
esik, de a koncepció Önkormányzat általi jóváhagyása már 2013. évben fog megtörténni, 
mikor a Megye térségi felosztására a járási körzetek beosztása lesz érvényes. Ezért 
szükségszerűnek tartjuk egyes helyzetfeltáró munkarészek, így az elérhetőségi viszonyok 
értékelését már a járási körzetekre kidolgozni. 
 
A megye 10 járásközpontjának elérhetőségét a járás településeiből három szempontból 
értékeltük. Így az egyéni közúti közlekedés, a közúti közösségi közlekedés és a vasúti 
közösségi közlekedés szempontjából. Az utóbbi kettő a 2012. szeptember 11. - én  érvényes 
menetrendek alapján készült, kitér a járásközpontok településeinek a járásközpontokhoz 
vasúton illetve autóbusz közlekedéssel lehetséges legrövidebb és leghosszabb utazási idejének 
vizsgálatára. Vizsgálatra került a megyeszékhely elérési viszonyainak értékelése a megye 
összes, a vasútvonalak által érintett településéről is.    
 
A pápai járás többirányú vasúthálózattal rendelkezik, még a személyvonatok menetideje is 
13--20 perc között marad, viszont jellemző a kevés járatpár, például Rábahíd- Marcaltő - Pápa 
kapcsolatban napi egy járatpár közlekedik, az indulási idő sem az iskolások, sem a munkába 
járók igényeit nem szolgálja. Jobb az ellátás Külsővat - Pápa között, reggel és délután 
maximum 25 perc utazással lehet a járásközpontba eljutni. Napközben minden irányban 
mintegy 6 óra forgalommentes „szünet” van, összegezve, a Pápai járás településközi forgalma 
a vasúti közlekedés lehetősége ellenére közösségi közlekedés szempontjából elsősorban az 
autóbusz közlekedésre hárul. Hasonlóan nem jellemző a vasúti közlekedés jelentősége a zirci 
járásban, Zirc és Veszprém között szintén egy járat közlekedik, ami azért is kiemelendő, mert 
a megyeközpont vasúti kapcsolata a járással nagyobb jelentőséggel bírhatna a Veszprémben 
dolgozók és iskolába járók szempontjából. A zirci járás településein élők utazási igényeit is 
elsősorban az autóbusz közlekedés szolgálja ki. Nagyobb sűrűséggel lehet Devecser - Ajka - 
Veszprém - Várpalota között vasúton közlekedni, megjegyzendő, hogy naponta egy 
személyvonatpár közlekedik, a gyors és IC délelőtt és délután két - két járatpárral van jelen, és 
minden menetrend tartja a napi 6 órás menet-szünetet. 
 
A Sümeg- Tapolca vonalon a fentiekhez képest sűrűbb a személyvonatok forgalma, 3-3 
járatpár délelőtt és délután, a járásszékhelyek jól elérhetők a vasútvonal mellett lévő  
településekről. Összességében megállapítható, hogy minden vonalon délelőtt 9 óra és délután 
14 óra között a megye településeinek zöméből nem lehet vasúton sem elindulni, sem 
megérkezni. 
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3.5.4. Közlekedési kapcsolati hiányok, a megye külső és belső közlekedési 
kapcsolatrendszerének értékelése 

 
Veszprém megye külső közlekedési kapcsolatai - ahogy ezt a közlekedésföldrajzi értékelésnél 
már leírtuk - közepesnek minősíthető, amelyben a közúti közlekedés gyengébb szinten áll, 
míg a vasúti közlekedés előnyösebb helyzetben van. Ez a kijelentés az alábbiak szerint 
értelmezhető.  
 
A megye külső közúti közlekedési kapcsolatai - mivel a megyét feltáró gyorsforgalmi úttal 
nem rendelkezik - a forgalom döntő hányadát lebonyolító főúthálózaton realizálódnak. 
Kapcsolatrendszerét erősen korlátozza a megye teljes déli határát lezáró Balaton, amely miatt 
az ország déli területeivel való kapcsolata nehézkesebb (a szántódi kompnak természetesen 
van közút-helyettesítő szerepe, de nyilvánvalóan nem tud pótolni egy kapacitív főutat). A 
Balaton déli oldalán haladó M7 autópálya pedig csak a Balaton két végén érhető el (mintegy 
70 km-re van egymástól a két megközelíthető csomópont), ez igen korlátozott 
kapcsolatrendszert jelent. Hasonló a helyzet a megyétől északra haladó M1 autópályával, ahol 
viszont a távolság és az odavezető utak (82. és 83. sz. főutak) műszaki paraméterei csökkentik 
a kapcsolat színvonalát. 
 
A fentiek miatt tehát a megye külső közúti kapcsolatrendszere nem attraktív, az előző 
bekezdésben felsorolt kapcsolatokon kívül természetesen elsősorban a 8. sz. főút viszi a 
távolsági (sőt nemzetközi) forgalom jelentős részét. Székesfehérvár, ezen keresztül a Főváros 
felé a főút kapacitásbővítése a várpalotai szakasz kivételével megtörtént, nyugati irányban 
pedig megkezdődött az átépítés. 
 
A még nem említett főutak közül a 72. sz. főútnak igen fontos a szerepe az M7 kapcsolat 
miatt, de ennek a funkciónak nincs hatása az egész megyére. A 84. sz. főút szerepe kisebb, 
csak viszonylag rövid szakaszon halad a megyében, speciális kapcsolatrendszere miatt kisebb 
jelentőségű (kivéve a Balaton nyugati medencéjének megközelítését). 
 
A megyének a külső vasúti kapcsolatai jelentősen jobbak, mint a közútiak. Jelentős hazai és 
nemzetközi vonalak haladnak át a megyén, amelyek a fontosabb (és a Balaton helyzete miatt 
lehetséges) irányokban adnak kapcsolatokat. Kelet felé a Székesfehérvár - Budapest vonal, 
nyugat felé Szombathelyi és Bajánsenyén keresztül a Szlovén kapcsolat, míg a megyéből 
észak felé indulva Győrön át a legfontosabb nyugat felé vezető vasútvonal érhető el a 
megyéből. Ezek a kapcsolatok ma is megadják a lehetőségét a vasúti közlekedéssel való 
szállításnak, de inkább lehetőségként léteznek, mert a vasútvonalak műszaki állapota (l az 
előzőeket) nem jelent vonzó szállítási módot. 
 
A megye belső közlekedési kapcsolatrendszerét különböző szinteken vizsgálhatjuk, amelyeket 
az alábbi főbb viszonylatok értékelését jelentik: 

 a megyeszékhely és a kistérségi központok kapcsolata, 
 a kistérségi központok egymás közötti kapcsolata, 
 a kistérségi központok és a saját kistérségükben levő települések kapcsolata, 
 a települések egymás közötti (leginkább a szomszédos településekkel való) kapcsolata. 

Ezen a skálán végighaladva megkapjuk a jelenlegi képet, amelyből következtetések vonhatók 
le a tervben szükségessé váló új (tulajdonképpen csak a rugalmasabban kezelhető) közúti 
kapcsolatok kijelölésére. 
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A megyeszékhely és a kistérségi központok kapcsolata eléggé erősen függ a két település 
távolságától. A Veszprém körüli, viszonylag kisebb távolságban levő településgyűrűben levő 
kistérségi központok közúti kapcsolata a megyeszékhellyel jó. Várpalota, Zirc, Balatonfüred 
főúton, a legközelebb fekvő Balatonalmádi mellékúton, de igen rövid távolságon belül 
közelítheti meg Veszprémet. Ajka és főleg Devecser valamelyest nagyobb távolságra van, de 
a közelükben haladó 8. sz. főút megfelelő kapcsolatot jelent. Pápa ugyan főúti kapcsolattal 
rendelkezik, de a távolság már elég jelentős (53 km) és a 83. sz. főút bakonyi átkelési 
szakasza tovább csökkenti a kapcsolat színvonalát és intenzitását. A kapcsolatot tekintve a 
legnehezebb helyzetben a két nyugati kistérségi központ, Sümeg és Tapolca van. Sümeg egy 
hosszabb mellékúti haladás után éri el Devecsernél a 8. sz. főutat, amelyen már közvetlenül 
Veszprémbe jut (a távolság összes hossza 64 km). Tapolca ugyan közelebb van a 
megyeszékhelyhez (48 km), de ez a kapcsolat teljes hosszában mellékút, rossz 
vonalvezetéssel és sok átkelési szakasszal.  
 
A kapcsolatrendszer javítása a távolabb fekvő kistérségi központok esetében szükséges, 
illetve lehetséges: 

 Pápa veszprémi kapcsolatát a 8. és 83. sz. főutak műszaki és forgalmi körülményeinek 
javítása által lehet elérni. A 8. sz. főút építése folyik, szükséges lenne utána a 83. sz. 
főutat is feljavítani. 

 Sümeg a 8. sz. főút átépítésével eleve jobb helyzetbe kerül, a Sümeg - Devecser 
kapcsolat színvonalának javításával kell ezt a helyzetet erősíteni. 

 Tapolca kapcsolatát a megyeszékhellyel az OTrT-ben is előirányzott Veszprém - 
Tapolca főút kiépítése fogja jelentősen javítani. Ez az útvonal egyúttal az egész 
Balaton-felvidék veszprémi kapcsolatát megkönnyíti. 

 
A kistérségi központok egymás közötti kapcsolata a településközi munkamegosztás javítása 
érdekében szükséges. A teljesen, vagy nagyrészt főúton megtehető kapcsolat (most a 
távolságtól, mint adottságtól függetlenül) jónak minősíthető. A kistérségi központok jelenlegi 
kapcsolatrendszere a lehetséges és reálisan megvalósítható javításokkal az alábbiak szerint 
mutatható be: 

 Várpalota, mint a megyehatár közelében fekvő kistérségi központ eleve nagyobb 
távolságra van a többi központtól. Kapcsolata a többiekkel Veszprémen keresztül 
lehetséges. Némileg javítani fogja a közelség ellenére nehézkes Zirccel való 
kapcsolatát a 72. és 82. sz. főutak közvetlen összekötése. 

 Zirc fekvése szintén eleve meghatározza kapcsolatrendszerét. Szintén Veszprémen 
keresztül tud kommunikálni a többi kistérségi központtal. Legrosszabb minőségű a 
Pápával való kapcsolata, mivel Veszprémen keresztül a főúti kapcsolat irreálisan 
hosszú, a közvetlen összeköttetés pedig a mellékúthálózaton nehézkes. Tekintettel a 
viszonylag alacsony forgalmi igényre és a terepviszonyokra, ez a kapcsolat csak a 
jelenlegi összekötő út lehetséges mértékű feljavításával korrigálható. 

 Balatonalmádi a szomszédos Balatonfüreddel és Tapolcával a 71, sz. főúton tud 
legegyszerűbben kapcsolatot létesíteni, a többi kistérségi központtal ugyancsak 
Veszprémen keresztül. Speciális tóparti funkciója miatt ez a kapcsolatrendszer 
megfelelő,  

 Balatonfüred, mint két főút találkozásánál fekvő település mindenirányú, megfelelő 
kapcsolattal rendelkezik. A megyében előirányzott közúti fejlesztések tovább 
javíthatják a város kapcsolatrendszerét. 

 Ajka tulajdonképpen előnyös helyzetben van azáltal, hogy a megyében viszonylag 
centrális elhelyezkedésű. Közelsége ellenére nem túl attraktív Sümeggel és Tapolcával 
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a kapcsolat, amely az egyéb megyei fejlesztésekhez kapcsolva javítható. Az OTrT a 
Pápa - Tapolca kapcsolatot Devecseren keresztül irányozza elő, így Ajka csak ehhez a 
tengelyhez kapcsolódva tud előnyt szerezni ebből a fejlesztésből. A Pápával való 
kapcsolat a 83. sz. főúton keresztül megoldott ugyan, de célszerű lenne a 8. sz. főúttól 
függetlenül kapcsolódnia a 73. sz. úthoz, amely kapcsolat egyúttal egy újabb kijárat 
lehetne a 8. sz. főúttal meghatározott tengelyre. 

 Devecser a határában vezetett 8. sz. főúttal a megye KNy-i irányú áramlási irányába 
megfelelően bekapcsolódik. Az új járási székhely közlekedési pozícióján sokat javít a 
tervezett Tapolca – Devecser – Pápa ÉD-i irányú új útkapcsolat. 

 Pápának a kistérségi központtokkal való kapcsolatát döntően meghatározza földrajzi 
elhelyezkedése. A tőle délkeletre elhelyezkedő központokkal viszonylag jó főúti 
kapcsolata van (Zirci kapcsolatával már foglalkoztunk). Sümeg és Tapolca 
megközelítése nehézkesebb a rosszabb minőségű mellékúthálózat miatt. Az OTrT 
előirányzott egy főúti kapcsolatot Pápa - Devecser - Tapolca között, amely így ezt a 
relációt színvonalasan megoldja, Sümeg felé pedig valószínűsíthető egy hálózati 
jelentőségű mellékút kialakítása. 

 Sümeg kapcsolatai a várost Devecserrel összekötő mellékút jobb színvonalú 
kiépítésével lényegesen javíthatók. A kistérségi központokhoz való távolság ugyan 
nem csökkenthető, de az utak minőségi feljavítása nagy segítséget nyújtana a 
városnak. 

 Tapolca kapcsolatrendszerének viszonylag alacsony voltát a megye egyéb területei 
felé irányuló főúti összeköttetések hiánya okozzák. Ennek kiküszöbölését segíti majd a 
már leírt Pápa - Devecser - Tapolca és a Veszprém - Tapolca főutak kiépítése. Ezekkel 
a fejlesztésekkel Tapolca is jobban bekerül a megyei vérkeringésbe. 

 
A kistérségi központok és a saját kistérségükben levő települések kapcsolata természetesen 
tükrözi a megye mellékúthálózatának állapotát. Ezen kapcsolatok javítása érdekében 
előirányzott fejlesztések egyúttal a teljes alsóbbrendű hálózat működésének magasabb 
színvonalát segítik elő. A megye kistérségi központjai többnyire régebben kialakult 
települések, főként városok voltak már korábban is, így a vonzásuk következtében az őket a 
környezetükből közvetlenül megközelítő alacsonyabbrendű úthálózat többnyire jellemzően 
sugárirányú, így most jelentősebb hiányosság e tekintetben kevés tapasztalható. A javítandó 
területek az alábbiak. 
 
A balatonalmádi kistérség keleti települései (Küngös, Csajág) csak jelentős kerülőúttal 
kapcsolódnak a kistérségi központhoz. Az itt meglevő úthiányos térség megfelelő úthálózati 
kiegészítésével nem csak a kistérség szerkezete javítható, hanem a szomszédos megyével való 
kapcsolat is.  
 
A balatonfüredi kistérség nyugati települései körülményes vonalvezetésű, gyenge minőségű 
összeköttetéssel rendelkeznek a kistérségi központ felé. A terepviszonyok és a viszonylag kis 
forgalmi igény valószínűleg nem teszik lehetővé a kapcsolat színvonalának javítását 
 
Az egyéb kistérségi központok - a hálózat adta keretek között - általában jól megközelíthetők 
a saját kistérségük településeiből. A két legnagyobb településszámmal rendelkező kistérségi 
központnál (Pápa, Ajka) nem a hálózati hiányosságok, hanem a kistérség nagy területe jelent 
problémát a központ jelentős elérési ideje miatt, ez a kérdés azonban közlekedéshálózati 
eszközökkel nem rendezhető. 
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A települések egymás közötti (leginkább a szomszédos településekkel való) kapcsolata 
többnyire meghaladja a megyei terv mélységét. Ezek a kérdések inkább a településtervezés 
mélységében rendezhetők, kivéve, ha egy ilyen jellegű kapcsolattal nagyobb térség 
közlekedési kapcsolatai javíthatók. Jellemzően ilyen hiányosság a megyehatárok 
átjárhatóságát javító kapcsolatok fejlesztése és megyén belüli úthiányos térségek lehetőség 
szerinti kiegészítése. Hasonló problémakör a zsáktelepülések megtartása vagy felszámolása, 
amellyel a vizsgálat korábbi fejezete foglalkozik. Ezen utolsó témakör (települések egymás 
közötti kapcsolata) esetében a táj- és természetvédelem mellett a települések élhetőségi 
viszonyait, funkcióit, valamint az igények nagyságrendje és a pénzügyi megvalósítás 
lehetőségei közötti igen bonyolult összefüggéseket kell komplexen mérlegelni. 
 
A települések egymás közötti kapcsolatában a vasúti közlekedés csak korlátozottan 
jelentkezhet a hálózati adottságok alapján. Az általában sűrűbb autóbusz közlekedés, az 
autóbuszvonalak által jobban feltárt települések és a tarifális problémák vonzóbbá teszik az 
autóbuszközlekedést a vasúti közlekedéssel szemben. Jellemző példa erre a megyeszékhely 
Veszprém esete, ahol az autóbusz-pályaudvar a városközpontban van, míg a vasúti pályaudvar 
periférikus elhelyezkedése nem teszi vonzó alternatívává a rövid távú vasúti utazások 
esetében a vonatot. Természetesen van rá igény, de tömeges kereslet nincs a megyén belüli 
vasúti közlekedés iránt.  
 
 
 
 
3.5.5. Vízellátás 
 
Veszprém megye vízi-közmű ellátását a természeti adottságaként rendelkezésre álló 
vízkészlete teszi kedvezővé. A megye hidrogeológiai adottsága a felszín alatti vizek, a 
talajvizek, az artézi vizek, a karszt vizek és a felszíni vizekben való gazdagsága. 
 
Az artézi vizek legfőbb előfordulási területe a Marcal medence és a Balaton felvidék, a 
Tapolcai medence. A mélyebb rétegben található artézi vizek kevésbé érzékenyek a felszínről 
érkező, beszivárgó szennyeződésre, a magasabban fekvő rétegekbe nyúló artézi vizek, a 
természetes védőréteg hiányából érzékenyebbek a külső szennyeződésekre. 
 
A megye legfontosabb típusú felszín alatti vize a karsztvíz, amelyből a megyén túl tágabb 
térség számára tudnak vízellátást nyújtani. A karszt sok helyen fedetlen. A nagykiterjedésű 
nyitott karszt a szennyeződésekre nagyon érzékeny. A készletek a beszivárgó esővizekből és 
az állandó, vagy periodikus vízfolyásokból töltődik. A felszíni vizek minősége így nagyon 
befolyásolja a karsztvíz minőségét. Ez az érzékenység teszi szükségessé a szennyvízelvezetés-
elhelyezés szigorúbb megoldási igényét. 
 
A vízellátás az elmúlt évtizedekben megvalósított fejlesztések eredményeként teljes körűnek 
nevezhető. Valamennyi településen kiépítésre került a vezetékes ivóvíz ellátás. Ma megyei 
szinten a lakások vezetékes ivóvíz bekötöttsége 98,2 %-os, amely jelzi, hogy néhány település 
kivételével szinte teljes körűen, a lakosság számára az egészséges ivóvíz rendelkezésre áll.  
 
A megye vizekben gazdag, a kommunális, az ipari és mezőgazdasági célú ivó- és iparivíz 
minőségű vízellátás részben helyi vízkivétellel, helyi kutakkal, részben regionális 
vízbeszerzési lehetőséggel regionális gerinchálózat segítségével történik. A helyi, megfelelő 
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vízminőségű vízbeszerzést, a helyi bázis elszennyeződése esetén a regionális rendszerek 
fejlesztésével lehet pótolni. A regionális vízbeszerzés lehetősége, ezért különös figyelmet 
érdemel. Az ellátás biztonsága érdekében a kistérségi-, térségi szolgáltató művek 
összekapcsolása, regionális rendszerek kialakítása növeli az ellátás biztonságát. 
 
A statisztikai adatok elemzése összesítve azt jól mutatja, hogy vízellátás vonatkozásában a 
fejlesztési feladatokban ma már nem a bekötöttség növelése, nem a "mennyiségi ellátás" 
megoldása a legfontosabb. A "minőségi” elvárások kerülnek előtérbe, amely elsődlegesen a 
vízminőségre vonatkozik. Az általánosan terjedő szennyeződések mellett ez egyre 
nehezebben biztosítható. Az egészséges víz, mint a természet legfontosabb kincse ezért 
kiemelt védelmet igényel. A jövő feladata, rövid és hosszabb távú időciklusban egyaránt a 
vízbázisok fokozott védelmének biztosítása. 
 

 
Háztartások vezetékes ivóvíz-ellátottsága. 

 
A megye nagy hányada a Bakony hegység és a Balaton-felvidék területére esik. A Bakony a 
Dunántúli középhegység legnagyobb és geológiai szempontból legteljesebb tagja, vízföldtani 
szempontból rá is és a Balaton-felvidékre is jellemző a karbonátos kőzettömege 
hasadékrendszerében tározódó karsztvíz kincs. A karsztvíz a térség vízellátásának alapját 
képezi, elsősorban a Bakonyban és a Balaton felvidéken tárható fel, de hozzáférhető nagyobb 
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mélységekben a karszt-összlet peremterületein is. A megye vizsgált területrészén fekvő 
települések vízellátása legnagyobb részben a karsztvíz kincsre alapozott vízművekről történik, 
emellett meg kell említeni más felszín alatti vízkészletből (talajvíz és rétegvíz) kitermelt 
vízbázist is, de ezekből a vízbázisokból kivett vízmennyiség a karsztvíz kivételhez képest 
elenyésző mennyiségű. A Balaton menti települések ellátására felszíni vízkivétel is történik.  
 
A megye területén korábban jelentősebb bányaművelést végeztek és ez veszélyeztette a 
felszín alatti vizeket. A bányaműveléssel járó vízkiemelés miatt a karsztvíz felszín vízszintje 
jelentősen lecsökkent, ami források elapadását és a Hévízi tó vízháztartásának felborulását 
eredményezte. A problémák megszüntetésére a vízkiemelést megszüntették, ami után a 
karsztvízszint lassú emelkedése következett be, ennek negatív hatása ma már nem érezhető.  
 
Veszprém megyei települések döntő hányadának vízellátását három jelentősebb szolgáltató 
biztosítja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veszprém megyei vízszolgáltatók 
 
A legtöbb, 119 településen a vízellátást a Bakonykarszt Zrt. szolgáltatja. A Bakonykarszt Zrt 
hat üzemvezetőségre bontva végzi a szolgáltatást. Központja Veszprémben van. 
Üzemvezetőségei: 
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 Nagyvázsonyi Üzemvezetőség (27 település),  
 Veszprémi Üzemvezetőség (10 település),  
 Zirci Üzemvezetőség (16 település),  
 Várpalotai Üzemvezetőség (11 település), 
 Pápai Üzemvezetőség (12 település),  
 Ajkai Üzemvezetőség (43 település). 
 
A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt Észak-Balatoni Üzemeltetési Üzemvezetősége 49, a Dél-
Balatoni Üzemeltetési Üzemvezetősége 5, összesen 54 településen élők számára biztosítják a 
vízellátást.  
 
A Pápai Víz és Csatornamű Zrt 39 település vízellátását szolgáltatja. A további 6 (Márkó, 
Bazsi, Gic, Jásd, Külsővat és Vászoly) település vízellátása egyedileg megoldott. A három 
nagy szolgáltató részben regionális hálózatról látja el a településeket, de vannak települések, 
amelyek ugyan önálló vízművel rendelkeznek, azonban annak üzemeltetését is a szolgáltató 
vállalja. Balatonfűzfő Gyártelepen önkormányzati tulajdonú cég (Sal-X Kft) a vízszolgáltató. 
 

A megye településeinek szolgáltatónkénti bontását a 3.5.5 melléklet tartalmazza 
 
A statisztikai adatok segítségével a távlatilag várható igények mértékét prognosztizálni lehet, 
így annak ellátására a szolgáltató kellő időben fel tud készülni. Az országos trendeket 
vizsgálva, megyei léptékben ugrásszerű népességváltozás nem várható, megyén belüli lokális 
mozgások előfordulhatnak, amelyet a regionális rendszerrel működő vízellátás viszonylag 
rugalmasan tud követni. Mivel a víz, mint természeti kincs a világon egyre jobban 
felértékelődik, az azzal való takarékosságot a fenntartható fejlődés érdeke ki fogja 
kényszeríteni. Várhatóan távlatilag élesen elválasztódik az ivóvíz minőségű vízigény az 
egyéb, feltétlenül ivóvíz minőségű vizet nem igénylő vízigényektől. Az ivóvíz minőségű víz 
elsődlegesen a szociális célú, kommunális igények kielégítését fogja szolgálni, ezért a várható 
igénynövekedés jól prognosztizálható.  
 
A megyében élőkre vetítve jelenleg az egy főre jutó átlagos napi vízfogyasztás nem éri el a 90 
l/fő,nap értéket. A várható vízfogyasztás a klímaváltozást figyelembe véve meg fogja 
közelíteni a 150 l/fő,nap vízmennyiséget, ez jelzi, hogy nagyobb távlatban a 
víztakarékosságra törekedve is a jelenlegi vízfogyasztás kb 30-40 %-os növekedése várható. 
Ez a többlet kielégítendő igény a megyében megvalósításra kerülő fejlesztések szociális 
ellátását és a lakosság komfortigény növekményét egyaránt biztosítja.  
 
A megyében rendelkezésre álló bázisok a várható távlati igényeket, természetesen a bázisok, 
elosztóhálózatok és azok létesítményeinek megfelelő korszerűsítésével és fejlesztésével ki 
fogja tudni elégíteni. 
 
A nem ivóvíz minőségű vízigények kielégítésének gazdaságosságára törekedve egyre kevésbé 
fogják azt, az ivóvíz minőségű közhálózatra való támaszkodással megoldani. Annak 
kielégítésére lokális megoldást keresnek. Erre a talajvizek, rétegvizek, felszíni vizek is 
rendelkezésre állnak. 
 
Távlatilag a legnagyobb vízhiány a mezőgazdaságban, az agrárágazatban várható, amelynek 
vízellátására az öntözőcsatornák, öntöző hálózatok kiépítési igénye várható. Ezek jellemzően 
a felszíni vizekre támaszkodva alakíthatóak ki. A kiskertek, zöldfelületek locsolóvíz 
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igényének kielégítése is távlatilag egyre kevésbé veszi igénybe az ivóvíz hálózatot, hanem a 
helyi vízbeszerzés kap egyre hangsúlyosabb szerepet. A helyi vízbeszerzés keretében a 
csapadékvíz visszatartása is fontos megoldandó feladattá fog válni. 
 
Várhatóan a szürkevíz hasznosítás igénye is előtérbe fog kerülni, olyan intézményeknél, 
gazdasági vállalkozásoknál, ahol a legnagyobb vízfogyasztást a nem ivóvíz minőségű locsoló-
takarító-WC öblítő vízhasználat jelenti, a gazdaságos fenntarthatóság érdekében meg kell 
vizsgálni annak szürkevízzel való megoldási lehetőségét. 
 
 
 
 
3.5.6. Szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás, elhelyezés 
 
Az elmúlt évtizedekben kiépített vezetékes ivóvízellátással párhuzamosan lényegesen 
megnőtt a fajlagos vízfelhasználás, s ezzel együtt a keletkező szennyvíz mennyisége is. Az 
elhasznált víz a környezet egyik alapvető szennyező eleme, amelynek megfelelő elhelyezése 
nagyon fontos feladat. 
 
A szennyvízgyűjtés és kezelés problémájának megoldatlansága, valamint a keletkezett 
szennyvizek jelentős hányadának még ma is kezeletlenül a talajba szikkasztása, az 
ivóvízkészlet vízminőségének egyik legnagyobb veszélyeztető forrása. A vízügyi ágazat a 
közelmúltban a korábbi vezetékes ivóvízellátás kiépítéséhez hasonlóan, hazai és nemzetközi 
támogatás segítségével bonyolította a szennyvízhálózat és szennyvíztisztítás létesítésének 
intenzív fejlesztését. Ennek hatására számos szennyvíztisztító telep létesült és több település 
csatornahálózat került kiépítésre illetve van a megvalósítás különböző fázisaiban. A 
megvalósított csatornázási és szennyvíztisztító telep létesítési beruházásoknak köszönhetően 
mára a megye 217 településéből már csak 72 település nem rendelkezik szennyvíz 
közcsatorna hálózattal, és ezek zöme is aprófalu illetve kistelepülés. A megye lakosságának 
mintegy 90%-a potenciálisan ellátott, a lakosság 80%-a pedig ténylegesen is bekapcsolódott a 
közüzemi szennyvízcsatornahálózatra. A megye e tekintetben jól áll más megyékkel 
összehasonlítva. 
 
A megye településeinek közcsatornával való ellátottságának bemutatására a statisztikai adatok 
nyújtanak lehetőséget. A rendelkezésre álló 2010-es statisztikai adatok alapján a következő 
ellátottsági ábra rajzolódott ki. 
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Veszprém megyei települések szennyvízcsatorna ellátottsága, 2010 

 
A 2010-es statisztikai nyilvántartásban még 82 csatorna hálózattal nem rendelkező település 
szerepelt. Azóta átadásra került Balatonhenye, Bodorfa, Gyepükaján, Káptalanfa, Kolontár, 
Köveskál, Mindszentkálla, Monoszló, Nemeshany Szentbékkálla településeken a szennyvíz 
elvezetését szolgáló csatornahálózat és a befogadó tisztító telep. Doba és Noszlop 
településeken pedig folyamatban van a csatorna építése. Ennyivel is javult azóta a helyzet. 
 
Az ellátottságot bemutató ábra azt is mutatja, hogy különösen a védendő karsztvízbázis feletti 
településeken és a Balaton vízgyűjtőjén fekvő települések csatornázottsága kedvezőbb. Már 
2010 év végére 73 település csatornázottsága meghaladta a 90 %-ot, 12 település 
csatornázottsága volt 70 % feletti, a további 50 település volt 27-70 % közötti 
csatornázottságú. 
 

A megye településeinek szennyvízelvezetését szolgáltatónkénti bontásban a 3.5.6. melléklet 
tartalmazza. 

 
Kedvezőbb a helyzet, ha az is mérlegelésre kerül, hogy bár a csatornázatlan települések a 
megye településeinek majdnem 38 %-át képezik, de abban a megye lakosságának mindössze 
9 %-a él. A népesebb települések csatornázottsága kedvezőbb. A vízellátáshoz hasonlóan 
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Veszprém megyében a már csatornázott települések döntő hányadának szennyvíz elvezetését, 
kezelését, elhelyezését három jelentősebb szolgáltató biztosítja.  
 

 
Veszprém megyei szolgáltatók 

 
A jelenlegi 145 csatornahálózattal rendelkező településből 74 településen keletkező 
szennyvizeket elvezető csatornahálózatot és a befogadó tisztító telepet a Bakonykarszt Zrt. 
üzemelteti. A Bakonykarszt Zrt öt üzemvezetőségre bontva végzi a szolgáltatást. Központja 
Veszprémben van. 
A csatornázott településeken az alábbi Üzemvezetőségek biztosítják a szennyvizek zavartalan 
elvezetését és kezelését: 
 a Nagyvázsonyi Üzemvezetőség (17 település),  
 a Veszprémi Üzemvezetőség (9 település),  
 a Zirci Üzemvezetőség (14 település),  
 a Várpalotai Üzemvezetőség (13 település), 
 az Ajkai Üzemvezetőség (10 település). 
 
A Bakonykarszt Zrt üzemelteti a közelmúltban megvalósított 11 településen üzembe helyezett 
hálózatokat is. 
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A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt Észak-Balatoni Üzemeltetési Üzemvezetősége 43, a Dél-
Balatoni Üzemeltetési Üzemvezetősége 3, összesen 46 Veszprém megyei településen élők 
számára biztosítják a szennyvíz elvezetést.  
 
A Pápai Víz és Csatornamű Zrt 24 településen keletkező szennyvíz kezelését biztosítja. 
Márkó település a vízellátását és szennyvízelvezetését is egyedileg oldotta meg.  

 
Szennyvízelvezetés létesítményei 

 
Ahogy az ellátottságot bemutató ábra is jelzi, bár szennyvízelvezetés, tisztítás, elhelyezés 
kérdésének a rendezésében az elmúlt két évtizedben lényeges előrelépések történtek. A 
szennyvíz gyűjtése, tisztítása és elhelyezése területén ennek ellenére még jelenleg is a 
megyében jelentős hiányosságok vannak, hisz ma is 72 olyan település van, amelyen még 
nincs kiépített közcsatorna. A nem csatornázott településeken és az ugyan csatornázott, de 
egyes közcsatornára nem csatlakozó ingatlanokból Veszprém megye vizsgált területén, 
jelenleg naponta átlagosan 5800 m3 szennyvíz szikkad a talajba, amely veszélyezteti a 
karsztvíz bázist, de valamennyi egyéb vízbázist is és az élő vizeket, a Balatont is. Ezért a 
szennyvíz közcsatornával történő összegyűjtése, és szennyvíztisztító telepen történő kezelése 
mielőbb megoldandó feladat.  
 



Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója – Feltáró-értékelő vizsgálat 

136 
Tsz.: 1041 
2012. október 
Fájl: Vp_Tfk_vizsg 

 
A közcsatornával nem gyűjtött szennyvizek napi mennyisége 

 
A szakágat érintő fejlesztési igényeket elsődlegesen a veszélyeztetett vízkészlet védelme 
határozza meg. Ezért a nem csatornázott településeknek és a már csatornázott településeknek 
a teljes körű közcsatornás szennyvízelvezetését és annak szennyvíztisztító telepen történő 
tisztítását mielőbb kéne megoldani.  
 
A meglévő csatornahálózat és szennyvíztisztító telepek elsősorban a kommunális 
szennyvizeket gyűjtik össze és tisztítják. A nagyobb ipari üzemek saját ipari 
szennyvíztisztítóval rendelkeznek, melynek üzemeltetését is maguk végzik. 
 
A szennyvíztisztítás egyik végtermékének, a tisztított víznek a legnagyobb befogadói a Séd, a 
Marcal és a Balaton. 
 
A nem csatornázott területeken a talajba szikkadó szennyvíz a talaj, talajvíz, rétegvizek 
elszennyeződését okozza. Nem elsődlegesen az elszikkasztott szennyvíz mennyisége, hanem, 
annak minősége (nitrogén és foszfor tartalma, koncentrációja) okozza a problémát. Ezek a 
szennyező anyagok a talajba és a talajvízbe jutnak, azokat jelentősen szennyezik. Súlyosbítja 
a helyzetet, hogy a megye szinte teljes területe az ivóvízbázisán, a karszt összlet területére 
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esik, és mivel a karsztvíz az utánpótlását a felszín felől kapja, a szakszerűtlen 
szennyvízszikkasztás a megye vízbázisát veszélyezteti. 
 
Vannak településrészek, amelyeknek jól és gazdaságosan működtethető közhálózati 
csatornázását az ingatlanok időszakos hasznosítása nem teszi lehetővé. Az elmúlt időszakban 
jelentős kutatások-fejlesztések alapján fejlesztették ki azokat a szakszerű szennyvízkezelő 
házi berendezésekkel, amellyel a szennyvizeket, természetesen, ha azt, egyéb helyi, 
természeti, hidrológiai, geológiai adottság nem akadályozza, lehet helyben kezelni és 
elhelyezni. Természetesen ennek alkalmazását csak ott szabad megengedni, ahol azt, 
kockázatmentesen az állampolgárra lehet bízni. 
 
A fejlesztési célok elsődlegesen a még nem csatornázott települések csatornázásának a 
megvalósítása, valamint a már csatornázott településeken, is a rácsatlakozási arány növelése. 
De nem lehet figyelmen kívül hagyni a várhatóan hosszabb távig csatornahálózatra rá nem 
csatlakoztatható településrészeket, ott szabályozott körülmények között a szakszerű házi 
szennyvízkezelés megoldását engedélyezve a helyi veszélyeztetés kockázatát csökkenteni 
kell. 
 
 
 
 
3.5.7. Energiaellátás 
 
Energiaközmű infrastruktúra ellátás helyzetértékelése  
 
Veszprém megye energiaigényeit, ahogy az országban mindenhol, döntően import és csak 
részben hazai energiahordozókkal elégítik ki. Az energiahordozó behozatal, az import 
vezetékes szállítórendszerek segítségével történik, a kőolaj és a földgáz csővezeték hálózaton, 
a villamosenergia nagyfeszültségű kooperációs szabadvezeték hálózaton keresztül érkezik. Az 
országon belül az energiaszétosztás a kiépített egységes országos alaphálózati 
(szénhidrogéneknél szállító és villamosenergia vonatkozásában átviteli hálózati) rendszerek 
segítségével megoldott, amelyekhez tartozó hálózati nyomvonalakból Veszprém megye 
területén is néhány áthalad. A hazai kitermelésű energiahordozók, valamint azok 
felhasználásával termelt energiát szintén az országos alaphálózati rendszerekre táplálják és 
így az alaphálózatok segítségével szállítják tovább a felhasználókig.  
 
A megye településeinek korszerű energiaellátására a vezetékes energiahordozók közül a 
villamosenergia, a földgáz és néhány településen a távhő áll rendelkezésre. A megye 
településeinek vezetékes energiaellátása a 80-as évektől vált majdnem település szintű 
szolgáltatássá. Amíg 1980-ban a megye 10, 1990-ben 11 települése rendelkezett vezetékes 
gázellátással, 2000-ben már a 217 település közül csak 45 maradt ki a vezetékes gázellátásból, 
s rendelkezésre álló 2010-es statisztikai nyilvántartás szerint ma már csak 9 település számára 
nem biztosított a vezetékes gázellátás által biztosítható komfortos, automatikus üzemvitelű 
hőellátás.  
 
A megye 7 településén üzemel távhőszolgáltatás. Ajkán a lakásállomány 56,2 %-ának, 
Balatonfüreden 11,6 %-ának, Pétfürdőn 50,4 %-ának, Tapolcán 24 %-ának, Várpalotán 46 %-
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ának, Veszprémben 30%-ának és Zircen 7,5 %-ának, megyei átlagban a lakásállomány 15 %-
ának a termikus célú energiaellátást a távhőszolgáltatás biztosítja. 
 
A megye lakásállományának villamosenergia ellátása teljes körű. A 2011. január 1.-ei állapot 
szerint 67,5 %-a rendelkezik vezetékes gázellátással és 15,0 %-a rendelkezik távhőellátással. 
A megye lakásállományának ellátottságát tekintve így 80 %-ot meghaladja az összkomfortos, 
ill. komfortos lakások aránya. 
 
A megye energiaigényeinek a kielégítésére a megújuló energiahordozók is rendelkezésre 
állnak. Ezek többnyire, a szélerőművek kivételével, helyi jelentőséggel bíró természeti 
adottságok, ma még hasznosításuk nem túl jelentős, de távlatilag a részvételi arányuk az 
energiaellátásban, mivel a fenntartási költségek gazdaságosságát segíti, várhatóan növekedni 
fog. A megújuló energiahordozók közül a természeti adottságként hasznosítható geoenergiát 
(földenergia) és a napenergiát kell említeni, valamint közvetve a biomassza is hasznosítható.  
 
A vezetékes energiaellátással nem rendelkező és megújuló energiahordozót igénybe nem vevő 
ingatlanok termikus célú energiaellátásában a nem vezetékes energiahordozók jelenleg is 
meghatározó szerepet töltenek be. 
 
 
Villamosenergia ellátás 
 
A legáltalánosabban igényelt közműellátás a villamosenergia ellátás, amely valamennyi 
településen, település-szintű kiépítettséggel Veszprém megyében rendelkezésre áll. Az egyes 
településeken, azok beépítésre nem szánt, vagy külterület beépítésre szánt területein is 
megfelelő számú igények esetén a villamosenergia ellátást a szolgáltató kiépítette. Ezzel 
azokon a településeken, ahol a lakónépesség mellett jelentős üdülő népesség is van, az 
ellátottság vizsgálata statisztikai nyilvántartás alapján előremutató információval nem szolgál. 
Támaszkodni a szolgáltató általános véleményére lehet, miszerint Veszprém megye területén 
az igények alapján kiépített ellátás majdnem teljes körű. 90 % alatti ellátottságot mindössze 
két, Kisszőlős és Megyer településekre jelzett a statisztikai nyilvántartás. 90-95 %- közötti 
ellátottságú Bakonyszentiván (91,5 %), 95-99,9 % közötti ellátottságú: Apácatorna, 
Bakonykoppány, Békás, Csót, Dabrony, Egyházaskesző, Kisberzseny, Kispirit, Malomsok, 
Marcalgergelyi, Nagyalásony, Nagydém, Oroszi, Pápasalamon, Pusztamiske, Ugod, Uzsa, 
Vanyola. (Meg kell jegyezni, hogy a 100 % és a feletti ellátottságú településeknél is van 1-2 % 
ellátatlan lakóingatlan, csak a statisztikai adatokat az üdülők jelenléte takarja.) 
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Villamosenergia ellátottság 
 
Az ellátottságot műszaki értelemben kell kezelni, mivel a szolgáltatásból kizárt nem fizető 
fogyasztók ugyanúgy előfordulnak Veszprém megyében, mint bárhol az országban.  
 
A statisztikai nyilvántartás módot ad a fogyasztási adatok alapján készíthető elemzésekre is. 
Ahol a villamosenergiát a településen jellemzően lakónépesség fogyasztja, ott a 
villamosenergia éves fogyasztás mértékéből következtetni lehet a lakások átlagos 
felszereltségére, mivel a korszerű háztartási berendezések döntő hányada villamosenergia 
felhasználással üzemel, s lakásfelszereltség mértékéből a lakosság átlagos szociális 
körülményeire is lehet következtetni.  
 
A villamosenergia hasznosítással üzemelő háztartási készülékek műszaki fejlesztése elsőként 
azok energiafogyasztásának csökkentését szolgálja. Az energiatakarékos berendezések 
terjedése ellenére a háztartások villamosenergia fogyasztása kis hullámzással növekvő trendű. 
A növekedés éves átlagban 1-1,5 %-os, amely a felszereltség fejlesztése indokol. Új jelenség 
megyén belül a városokban a villamosenergia fogyasztás jelentősebb növekedése, amelyből 
kirajzolódik az is, hogy a klímaváltozás hatására, a felmelegedés kompenzálására terjed a 
klímaberendezések igénybevétele, amely ma még Magyarországon szinte kizárólagosan 
villamosenergia hasznosításával történik. Klímaberendezést ma engedélyezési eljárás nélkül 
lehet az ingatlanokon elhelyezni, így ezekről pontos statisztikai felmérés nem áll 
rendelkezésre, csak az egyidejű villamosenergia igény növekedése jelzi használatának 
terjedését.  
 
A háztartások éves villamosenergia fogyasztása, jelezve a lakások felszereltségének 
növekedését vizsgálva az éves növekedés 1-1,5 %: 
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 2000-ben a szolgáltatott villamosenergia 387 ezer MWh, 
 2005-ben a szolgáltatott villamosenergia 417 ezer MWh, 

2009-ben a szolgáltatott villamosenergia 423 ezer MWh, 
2010-ben a szolgáltatott villamosenergia 383 ezer MWh 
 volt. 

A 2010-es adat a villamosenergia fogyasztás vizsgálatánál, egyszerű hullámvölgyi 
fogyasztásnak tekinthető, a gazdasági válság hatására csökkent a fogyasztás, a városokban 
kevésbé, a községekben jelentősebben, vélhető, hogy átmeneti jelenség, a gazdaság 
élénkülésével a fogyasztásnövekedése újra elindul. 
 
A háztartások részére szolgáltatott villamosenergia, az egyes településeknek szolgáltatott 
összes villamosenergia felhasználásból a 80-as években 8-12, a 90-es években 15-20 % volt. 
A rendszerváltozással leálló pazarló nagyfogyasztók felszámolásával a villamosenergia 
összfogyasztás jelentősen csökkent, s benne a háztartások fogyasztási aránya 30 % körüli 
arányra nőtt.a, átalakulása miatt 2000-ig csökkent a villamosenergia fogyasztásuk, azóta a 
lassan induló fejlődés eredményeként növekedni kezdett, de ez is messze elmarad a korábbi 
fogyasztástól, így alaphálózati szinten a villamosenergia igények vételezésére a lehetőség 
biztosított. Ezt alátámasztják a fogyasztási adatok, mely szerint a megye villamosenergia 
fogyasztása a következő képen alakult: 
 2000-ben a szolgáltatott villamosenergia 1441 ezer MWh,  

2008-ban a szolgáltatott villamosenergia 1532 ezer MWh, 
2010-ben a szolgáltatott villamosenergia 1300 ezer MWh volt. 

 
A háztartások fajlagos villamosenergia fogyasztási adatainak elemzéséből is érdekes 
következtetés rajzolódik ki. Ha az éves elfogyasztott villamosenergiát a villamosenergiát 
fogyasztókra vetítve vizsgáljuk, akkor azokon a településeken, ahol az állandó lakosságon túl 
nagyobb hányadban fordul elő időszakos villamosenergia fogyasztó, azaz nagyobb 
üdülőnépességgel, volt zártkerti mezőgazdasági kiskertes területtel rendelkezik, ott az átlagos 
gajlagos villamosenergia fogyasztás alacsonyabb. Ezzel kirajzolódik a Balaton menti üdülő 
sáv és azok a települések, amelyekben jelentősebb kiskertes-üdülős településrész található. 
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Átlagos napi villamosenergia fogyasztás (kWh/nap) 
 
A megye villamosenergia igényét - kis mértékben a saját ellátást szolgáló villamosenergia 
termelés felhasználásán kívül - az országos egységes hálózati rendszerről vételezett 
villamosenergiával elégítik ki. Az országos hálózati rendszerből a megye területén áthalad az 
országos 400 kV-os átviteli hálózat és a 120 kV-os főelosztó hálózati rendszer néhány 
szakasza és a megye területén, Litéren üzemel az országos villamosenergia elosztó rendszer 
egyik csomópontja, amelyek a megye villamosenergia ellátásában bázis, „energiaforrás” 
szerepet töltenek be. 

Villamosenergia hálózatok 
 

A villamosenergia hálózat elemeinek felsorolását a 3.5.7.a. melléklet tartalmazza. 
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Földgázellátás  
 
A termikus energiaellátás energiahordozója a földgáz, amely segítségével az egyes 
ingatlanokon automatikus üzemvitelű hőellátást lehet biztosítani. A földgázellátás Veszprém 
megyében megyei szintű ellátásra az ezredforduló környékén épült ki. Ma már csak 9 
település: Bakonybél, Csehbánya, Gecse, Kispirit, Megyer, Németbánya, Öcs, Pápasalamon 
és Pénzesgyőr települések lakói nélkülözik a vezetékes gázellátás nyújtotta komfort 
használatát. A vezetékes gázellátás kiépítésének társadalom-politikai hatása is van, mert az 
elöregedő társadalomban az egyes települések népességmegtartását segíti. Ezirányú kutatások 
is alátámasztják, hogy a földgáz hasznosításával gazdasági szempontból is fenntartható 
automatikus üzemvitelre alkalmas, kezelést nem igénylő termikus hőellátás lehetősége az 
idősek helyben maradását teszi lehetővé és a fiatalok elvándorlását fékezi. Ezért központi 
támogatással segítették a hálózat fejlesztését.  
 
A villamosenergia ellátáshoz hasonlóan megfelelő igény esetén nemcsak a lakóépületek, 
hanem az üdülők ellátására is kiépítette a szolgáltató a hálózatot. Eredményeként a 9 
földgázellátással nem rendelkező településen kívül mindössze 21 település ellátottsága nem 
érte el az ingatlanok 30%-os bekötöttségét és 40 településen haladta meg a bekötöttség a 75 
%-ot. 
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A megye vezetékes gázellátottsága 
 
A megye gázellátását a területén áthaladó országos földgáz szállítóhálózati rendszerről történő 
vételezéssel, mint bázisról biztosítják. A szénhidrogén szállító hálózatokat a Földgázszállító 
Zrt üzemelteti. A földgáz szállítóhálózati rendszerek közül a következő nagynyomású 
földgázvezetékek érintik Veszprém megye területét. Ma a szolgáltatást az E.ON-KÖGÁZ Zrt. 
biztosítja, amelynek központja Pécs.  
 
A megyében a fogyasztók földgázellátására egységes hálózati rendszert építettek ki, amelynek 
betáplálása az országos nagynyomású szállító távvezeték hálózatról biztosított. A betáplálás 
több helyen történik, a nagynyomású szállítóvezetékre telepített átadó állomások segítségével.  
 
Veszprém megye területén üzemelő átadóállomások, mint bázishelyek a következők: 
Várpalota, Pétfürdő. Berhida, Papkeszi, Balatonfűzfő, Veszprém I. Veszprém II, Herend, 
Ajka, Devecser, Jánosháza, Tapolca, Pápa, Vanyola, Lovászpatona. A gázátadó-
nyomáscsökkentőkön keresztül nagy-középnyomású vezeték szállítja a földgázt a 
településekig, általában a települések határába telepített gázfogadóig és a nagy-közép/közép 
nyomásszabályozóig. 

Földgáz gerinchálózat 
 
A települések közötti elosztás nagy-középnyomású vezetékkel épült ki, ez képezi a megye 
gázellátó hálózatának a gerincét és erről ellátott a megye településeinek jelentős hányada. A 
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többi település a nagy-középnyomású vezetékekre telepített 6/4, 6/3-as nyomáscsökkentőkről 
indított középnyomású hálózatokról ellátott.  
 
Az egyes településeken belül a fogyasztók gázellátása vagy közvetlen nagy-középnyomású 
hálózatról vagy a település gázfogadójánál elhelyezett nyomáscsökkentőtől indított 
középnyomású gázelosztó hálózatról kiépített bekötéssel történik, vagy körzeti 
nyomáscsökkentőkről indított kisnyomású elosztóhálózattal biztosított. A kisnyomású 
elosztóhálózattal történő ellátásnál, az arról kiépített ingatlan bekötéssel közvetlen fogyasztói 
igényeket lehet kielégíteni. A nagy-közép-, vagy középnyomású hálózatról bekötött, ellátott 
ingatlanokon a fogyasztói gázellátáshoz egyedi helyi, házi nyomáscsökkentőket kell 
telepíteni, amellyel előállított kisnyomású földgázzal lehet a fogyasztói igényeket kielégíteni. 
 
Körzeti nyomáscsökkentők telepítése és kisnyomású gázelosztás csak városokban és annak is 
az intenzívebben beépített központi területén fordul elő. A megyében a településeken belüli 
gázelosztás jellemzően középnyomáson került kiépítésre. 
 
A megye területén a jelenleg kilenc vezetékes gázellátással nem rendelkező településen és a 
többi település vezetékes gázellátással nem rendelkező település-részén, igény esetén a 
gázigény egyedi tartályos, vagy palackos gázzal megoldott. 
 
Meg kell jegyezni, hogy a szintén alaphálózati ellátásként kiépített országos elosztású 
szénhidrogén (olaj, CH termék) termékszállító hálózat távvezetéke nem érinti Veszprém 
megye területét.  
 
 
Távhőellátás 
 
A megyében hőszolgáltatás részben ipari, részben kommunális célra került kiépítésre. Az ipari 
célú hőszolgáltatás jellemzően adott iparterületen belüli ellátásként üzemel, főként saját 
célokat, legfeljebb szomszédos vállalkozások ellátását biztosítják. Korábban nagyobb 
távolságú hőszállítás üzemelt az Inotai Hőerőműből, ahonnan induló hőtávvezeték Pét ipari és 
Várpalota kommunális ellátását szolgálta. A szenes tüzelésű Inotai Hőerőmű bezárásával ez a 
hőszolgáltatás felszámolásra került, ma már a hőtávvezeték hálózatot is lebontották. Szerepét 
Várpalotán létesített fűtőmű és Péten létesített fűtőerőmű vette át.  
 
A másik nagyobb hőenergia termelő hőbázis a Bakonyi Hőerőmű, ahonnan az Ajkai ipari 
gazdasági területek és a település távfűtéssel ellátott kommunális fogyasztóinak az ellátása 
jelenleg is történik. 
 
A megyében távhőellátás hat településen (Ajka, Balatonfüred, Pétfürdő, Várpalota, Veszprém, 
Zirc) üzemel. A megye lakásállományának 15 %-ának ellátását biztosítják távhőenergiával. 
Az összesen 22.349 távhőellátással rendelkező lakás döntő hányada kb 15.000 Ajkán és 
Veszprémben van. Ajkán a lakásállományának 56,2 %-a, Veszprémben a 30 %-a távhővel 
ellátott.  
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Távhő ellátottság a megye településein 

 
 
A távhőellátás hőbázisai helyi kazánházak-fűtőművek, fűtőerőművek. A kazánházak primer 
tüzelőanyaga jellemzően a földgáz, néhány közülük korábban szén, illetve olajtüzelésű volt, 
törekedtek azok földgázra való átállítására. A hőbázistól primer gerincvezeték épült, amelyről 
a helyi hőközpontok ellátása történik. A hőközpontokból induló szekunder hálózatokról 
történik a közvetlen fogyasztói hőellátás. A hőtermelés, a hőelosztás településen belüli 
energiaközmű infrastruktúra elemként fordul elő. 
 
 
Nem vezetékes energiahordozók hasznosítása az energiaellátásban 
 
A nem vezetékes energiahordozók közé tartozik a szén, a fa, az olaj, a PB, valamint a 
megújuló energiahordozók. 
 
A megyében a közvetlen lakossági célú nem vezetékes energiahordozók használata ma még 
jellemző, s ezek hasznosítása hosszabb távon is fennmarad különösen a vezetékes 
gázellátással nem rendelkező településeken.  
 
 
 
 
3.5.8. Hulladéklerakók, hulladékgazdálkodás 
 
A megyei környezetvédelmi program szerint a megye területének túlnyomó része 
hulladéklerakás szempontjából kedvezőtlen adottságú, környezetvédelmi szempontból 
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rendkívül érzékeny. Szinte teljes területével lefedi az ország legnagyobb kiterjedésű karsztvíz 
medencéjét, mely jelentős ivóvízbázis. Ezt a vízkészletet a legtöbb területen nem borítja 
természetes vízzáró réteg, a szennyeződés akadálytalanul érheti el a karsztvizet. 
 
Az elmúlt évtizedekben több olyan hulladéklerakó alakult ki, melyek a mai törvényeknek nem 
felelnek meg. Magyarországon 2009. július 16.-ig minden olyan hulladéklerakó bezárt, 
amelyik működése környezetszennyező volt. Veszprém megyében a Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség jelenleg már csak Ajkán, Veszprémben és 
Zalahalápon engedélyezi a telepek működését az Észak-Balatoni Térség Szilárdhulladék-
kezelési Rendszer használatbavételéig. 
 
A megyében 5 hulladékgazdálkodási rendszer van kialakulóban, melyek jelenleg az alábbi 
állapotban vannak: 
 
Észak-Balatoni Térség Szilárdhulladék-kezelési rendszer: Veszprém megyéből 158 település 
tartozik a rendszerhez, mintegy 271.000 lakost érint. (Gyűjtő körzetenként: Ajka - 47 
település, 35.000 lakos, Balatonfüred - 31 település, 28.000 lakos, Tapolca - 44 település, 
53.000 lakos, Pápa - 3 település, 35.000 lakos, Veszprém - 35 település, 120.000 lakos). 
Hosszadalmas előkészítési munkák után a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 
koordinálásával a Tiszta Európa Program a KEOP pályázat keretén belül valósul meg 
 
A hulladékrendszer több elemből áll: Királyszentistván külterületén a lerakó depóniatere 
98.722 m2, tartalék terület 24. 518 m2, tervezett kapacitása 120.000 tonna/év. Ajkán a térségi 
válogató központ építése megkezdődött, a hulladékátrakó állomás elhelyezése még 
egyeztetést igényel. Balatonfüreden a térségi komposztáló telep építése megkezdődött. 
Tapolcán és Pápán a térségi hulladékválogató központ valamint hulladékátrakó állomás 
építése folyamatban van. Veszprémben a térségi hulladékválogató központ építése 
megkezdődött, a mobil építési törmelék feldolgozó üzem beszerzése folyamatban van. 
Összesen 400 db szelektív gyűjtősziget létesül. A projekt keretében 34 hulladéklerakó 
rekultivációjára is sor kerül. 2011-ben megyénkben megvalósult a hulladék-kezelési módszer 
átalakításának feltétele. Az új létesítményekben az új eszközökkel az eddigi környezetet 
terhelő gyakorlatot megváltoztatva, 20 éven keresztül biztonságosan, környezetbarát módon 
ártalmatlanítjuk a mindannyiunk által termelt hulladékot. 
 
Sajnálatos módon az üzemkezdés előtt a rendszer egyik kulcsfontosságú elemében, a 
királyszentistváni mechanikai csarnokban tűz keletkezett és a csarnok olyan mértékben 
megrongálódott, hogy a rendszer indulását a tervezett időpontban megakadályozta. Tervek 
szerint a helyreállítás 2012-ben megtörténik, és az üzemszerű működés megkezdésének nem 
lesz akadálya. A helyreállítás költsége a lakossági díjakban nem jelenik meg, az sem az 
önkormányzatoknak, sem a lakosságnak többletterhet nem jelent. Az eddigi környezetet 
terhelő hulladéklerakók helyett egy környezetbarát technológiában dolgozzák fel a hulladékot, 
melynek jelentős része újrahasznosításra kerül. Az új rendszer működtetése drágább, mint a 
régebbi. Az új hulladékgazdálkodási rendszert, a tiszta jövőnkért, a gyermekeink érdekében 
épült. 
 
Az Európai Unió hulladékgazdálkodási keretirányelve - HKI - előírja a lerakóra kerülő 
kommunális hulladék 50 százalékos csökkentését 2020-ig. Az Észak-balatoni regionális 
települési szilárdhulladék-kezelési rendszer továbbfejlesztése című projekt fő célja a korszerű, 
komplex hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a megye 158 településén, melynek 
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keretében kialakítják a térségben településenként keletkezett települési szilárdhulladékok 
teljes körű és szelektív szervezett gyűjtési rendszerét, fejlesztik a zöld hulladékok hatékony 
kezelésének, a hulladékképződés megelőzésének rendszerét, kiépítik a kiszolgáló gyűjtő, 
szállító és kezelő rendszert hulladékudvar, gyűjtőszigetek kialakításával, a szükséges 
eszközpark (gyűjtőedények, szállítójárművek) megteremtésével. A királyszentistváni központi 
telepen továbbfejlesztik a mechanikai és biológiai kezelés rendszerét, a szelektív 
hulladékgyűjtő rendszer már meglévő elemeihez további 90 gyűjtőszigetet létesítenek. A házi 
komposztálás elősegítésére 10 ezer komposztládát, a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 
bevezetéséhez 30 ezer edényt, a zöldhulladék-gyűjtés bevezetéséhez 4200 gyűjtőedényt 
szerez be és oszt ki a társulás. 
 
A Győr-Moson-Sopron megye Hulladékgazdálkodási rendszer: Veszprém megyéből 44 
település tartozik a rendszerhez. A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás „Győr és térsége települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése” című 
projektje 2011. március 24-én lezárult. A rendszer Győr-Moson-Sopron, Veszprém, valamint 
Komárom-Esztergom megyék 112 településén mintegy 260 ezer lakos részére biztosítanak 
környezetkímélő megoldást. A társulás saját honlapján www.hulladek.gyor.hu az érdeklődők 
tájékozódhatnak. 
 
Közép-Duna Vidéke Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer: Veszprém megyéből 8 
település tartozik a rendszerhez: Berhida, Litér, Ősi, Öskü, Szápár, Tés, Várpalota, Vilonya. 
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 169 önkormányzatot 
összefogó, mintegy 680000 főt érintő hulladékgazdálkodási tevékenység 30 évre történő 
megoldásán munkálkodik. A Társulás „A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi 
szintű rekultivációs programok elvégzése” című pályázat keretén belül támogatást nyert el a 
térségben található 83 hulladéklerakó rekultivációs tevékenységének elvégzésére. A 
rekultiváció folyamatban van. Veszprém megyében érintett települések: Berhida, Várpalota. 
A hulladékgazdálkodási projekt előkészítése továbbra is tart.  
 
Dél-Balaton és Sió Völgye Regionális Kommunális Hulladékgazdálkodási Rendszer: 
Veszprém megyéből 5 település tartozik a rendszerhez, Balatonfőkajár, Balatonkenese, 
Balatonvilágos, Csajág, Küngös. A Konzorcium gesztora Siófok Város Önkormányzata. A 
projekt létesítményeinek megvalósítása 2010. szeptemberében befejeződött. 
 
Nyugat-Balaton és Zala völgye Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer: Veszprém 
megyéből 1 település, Zalameggyes tartozik a rendszerhez. A regionális hulladékgazdálkodási 
rendszer építése befejeződött. 
 
2011-ben első alkalommal, ugyanakkor hagyományteremtő céllal, került megrendezésre 
Magyarország eddigi legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő akciója: TEszedd! 2011-
Önkéntesen a tiszta Magyarországért. A program területi koordinációját a Közép-dunántúli 
Vízügyi Igazgatóság végezte. Veszprém megye az akcióban országos viszonylatban is 
remekül teljesített. A megyében 150 helyszínen kb. 7000-7500 önkéntes csatlakozott a 
szemétgyűjtéshez. Az összegyűjtött és elszállított hulladék mennyisége 45 370 kg volt. 
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3.6. A települések intézményfelszereltsége 
 
3.6.1. Egészségügyi ellátás 
 
A magyar egészségügyi rendszer utóbbi húsz évére az elhúzódó válság és az ismétlődő 
megújítási kísérletek a jellemzők. A helyzetet három alapvető folyamat együttes hatása idézte 
elő: a rendszerváltást követő recesszió, a korábbi egészségügyi rendszer financiális, 
intézményi és irányítási kudarca, illetve a lakosság egészségügyi állapotának folyamatos 
romlása. 
 
A munkaerő versenyképességét és foglalkoztathatóságát döntően befolyásoló rossz egészségi 
állapot jelentősen rontja az egész ország, közte Veszprém megye gazdasági 
versenyképességét, valamint az élet minőségét is. A fő folyamatok és változások 
legerőteljesebben országos döntésektől függenek, azok megyében történő érvényesülésének 
következményei viszont eltérő módon és eltérő mértékben érintik a megye térségeit. 
 
A napjainkban is átalakuló rendszer hatásai a népesség ellátásában - közvetve pedig az 
egészségi állapot alakulásában - csak hosszabb távon lesz érzékelhető. Most csak rögzíteni 
lehet jelen állapot jellemzőit. 
 
A régióban és a megyében az egészségügyi helyzet alapvetően jobb, mint az országos átlag. 
Ez összefüggésbe hozható a lakosság átlagot meghaladó iskolázottságával. Ennek ellenére 
kedvezőtlen tendenciák mutatkoznak jónéhány kiemelkedően fontos egészségügyi mutatóban: 
magas a korai halálozás, alacsony a születési szám és a születéskor várható élettartam (Kárpát 
medence régiói, Közép-Dunántúl MTA RKK 2010) 
 
Veszprém megyében az összes halálozás standardizált mutatója a nők estében meghaladja az 
országos standardizált értéket és ez a többlet mértékét tekintve magasabb, mint a korábbi 
éveké volt. A főbb halálokok összetételében és fontossági sorrendjében nem történt változás 
az elmúlt évekhez képest. (Veszprém megye környezetvédelmi koncepciója helyzetértékelése 
szerint) 
 
A keringési rendszer megbetegedései által okozott halandóság a leggyakoribb, a legtöbb 
haláleset Veszprém megyében ezen betegségcsoportban következett be (férfiak: 44 %, nők: 
58 %), ami önmagában jelzi népegészségügyi jelentőségét. A keringési rendszer 
betegségeiből származó halálozások gyakorisága részben a népesség öregedésével, részben a 
szívkoszorúér-betegségek és az agyér betegségek okozta halandóság tényleges emelkedésével 
magyarázható. 
 
Veszprém megye egészségügyi ellátottságának, illetve egészségügyi felszereltségének 
bemutatása az új területfejlesztési koncepció megalapozására a KSH, illetve a TEIR adatbázis 
2010 évi adatai feldolgozásával történt.  
 
A megyei, illetve a megyén belül a kistérségi adatok értékelését könnyítik az 
oszlopdiagramokon feltüntetett (országos, régiós illetve Veszprém megyei) átlagértékek. 
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Házi gyermekorvosi ellátás 
 
Veszprém megyében 2010-ben 47 házi gyermekorvos 48 körzetet látott el. A házi 
gyerekorvosok 1000 főre vetített száma (0,1289) elmarad úgy a régiós (0,1411) mint az 
országos (0,1507) értéktől. A házi gyermekorvosi ellátásban a látogatások száma a fele az 
országos (és közel fele a régiós) számoknak. 
 

 Házi gyermekorvosok száma 
Ajkai kistérség 6
Balatonalmádi kistérség 4
Balatonfüredi kistérség 3
Devecseri kistérség -
Pápai kistérség 5
Sümegi kistérség 2
Tapolcai kistérség 5
Várpalotai kistérség 4
Veszprémi kistérség 15
Zirc kistérség 3

 
A házi gyermekorvosok által ellátott szolgálatok megyén belüli különbségeit az alábbi 
oszlopdiagram érzékelteti. Összességében kiemelkedik a Veszprémi kistérség (ezen belül 
kiemelten a megyeszékhely) ellátottsági színvonala, amely országos és régiós szintet 
meghaladó. A legalacsonyabb értékeket a Pápai és a Várpalotai kistérségek adatai mutatják. 
 

A házi gyerekorvosok által ellátott szolgálatok száma 1000 lakosra 
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Háziorvosi ellátás 
 
2010-ben a megyében 175 háziorvos látott el 180 körzetet. A háziorvosok 1000 lakosra jutó 
száma 0,48 országos és régiós átlag közötti (közeli) volt. 

 Háziorvosok száma 
Ajkai kistérség 18 
Balatonalmádi kistérség 15 
Balatonfüredi kistérség 11 
Devecseri kistérség 10 
Pápai kistérség 26 
Sümegi kistérség 9 
Tapolcai kistérség 19 
Várpalotai kistérség 21 
Veszprémi kistérség 38 
Zirc kistérség 8 
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A háziorvosok által ellátott szolgáltatások 1000 főre vetített értékei összességében 
megfelelnek az országos és a régiós értékeknek. A Devecseri kistérség kiugró értéke 
feltehetően az előző évi vörösiszap-katasztrófa következtében előállt helyzetnek, a 
szükségessé vált gyakoribb orvosi ellenőrzésék következménye. 
 

A háziorvosok által ellátott szolgálatok száma 1000 lakosra
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Járóbeteg szakellátás 
 
A járóbeteg szakellátásban a szolgáltatást nyújtó intézmények székhelyei szerint a 
beavatkozások számát és annak 1000 lakosra jutó számát rögzíti a statisztika (2010-ben) 
 

Beavatkozások száma a járóbeteg szakellátásban (székhely szerinti adatok) 

1000 lakosra 
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E mutató szerint erőteljes különbségek vannak a megye kistérségei között. Míg a Devecseri 
kistérségben nincs járóbeteg szakellátást nyújtó intézmény, az Ajkai, a Pápai és a Veszprémi 
kistérségekben az itteni beavatkozások száma 1000 lakosra vetítve országos és régiós átlagot 
is messze meghaladó volt. E három város kiemelt szerepet játszik a megye középszintű 
egészségügyi ellátásában. 
 
 



Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója – Feltáró-értékelő vizsgálat 

151 
Tsz.: 1041 
2012. október 
Fájl: Vp_Tfk_vizsg 

Kórházi ellátás 
 
A magyar egészségügyi ellátás erőteljesen kórház centrikus. Veszprém megye kórházai: 
- Állami Szívkórház, Balatonfüred 
- Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő, Pápa 
- Magyar Imre Kórház, Ajka 
- Pannon Reprodukciós Intézet, Tapolca 
- Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Rendelőintézet, Veszprém 
- Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű 
- Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 
 
A kórházi ágyak száma 2010-ben fenti intézményekben (kistérségi bontásban) 
 

 Kórházi ágyak száma
Ajkai kistérség 451
Balatonalmádi kistérség -
Balatonfüredi kistérség 491
Devecseri kistérség -
Pápai kistérség 522
Sümegi kistérség -
Tapolcai kistérség 191
Várpalotai kistérség 166
Veszprémi kistérség 1143
Zirc kistérség 137

 
A 10.000 lakosra jutó működő kórházi ágy Veszprém megyében 65,2 ami Budapest után a 
legmagasabb érték az országban és 21,4-el (közel 1/3-al) haladja meg a megyék (Budapest 
nélküli) adatát és 13,9-el több, mint az országos átlag. (Az átlagnál magasabb értékhez - mint 
azt az alábbi oszlopdiagram is tanúsítja - a valóban jó ellátottságon túl hozzájárulnak 
Balatonfüred országos jelentőségű kórházi és szanatóriumi férőhelyei is, amelyek 
ágyszámban a többi Veszprém megyei kistérség kórházi ágyainak 18,8%-át teszik ki..) 
 

Összes működő kórházi ágyak száma 1000 lakosra
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Gyógyszertárak 
 
Az egészségügyi ellátás fontos eleme gyógyszertárakkal való ellátottság. Veszprém megyében 
összesen 93 gyógyszertár és 43 fiókgyógyszertár szolgálja a lakosság ellátását.  
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Ebben a vonatkozásban - nyilvánvalóan a speciális és nagy befogadóképességű egészségügyi 
intézmények ottléte miatt - kiemelkedik Balatonfüred adata. A Balatonfüredi és a 
Balatonalmádi kistérség 1000 lakosra jutó magas gyógyszertár értékében az üdülőnépesség 
szezonális szükséglete is tükröződik. Átlagon felülinek tekinthető az ellátottság ezeken túl a 
Tapolcai és a Zirci kistérségekben. 
 

 Gyógyszertárak száma Fiókgyógyszertárak 
száma 

Ajkai kistérség 10 3
Balatonalmádi kistérség 7 7
Balatonfüredi kistérség 8 5
Devecseri kistérség 3 3
Pápai kistérség 13 7
Sümegi kistérség 4 -
Tapolcai kistérség 7 10
Várpalotai kistérség 9 3
Veszprémi kistérség 27 1
Zirc kistérség 5 4

 

Gyógyszertárak és fiókgyógyszertárak száma 1000 lakosra
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Szociális ellátás 
 
Bölcsődei ellátás 
 
Veszprém megyében2010-ben összesen 1210 férőhellyel 31 bölcsőde működött, amelyből 
1166 férőhellyel 28 volt önkormányzatok által fenntartott. 
 

 Bölcsődék száma Bölcsődei férőhelyek 
száma 

Ajkai kistérség 1 74
Balatonalmádi kistérség 7 98
Balatonfüredi kistérség 2 60
Devecseri kistérség - -
Pápai kistérség 3 226
Sümegi kistérség 2 26
Tapolcai kistérség 1 52
Várpalotai kistérség 5 134
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Veszprémi kistérség 9 514
Zirc kistérség 1 26

 

A bölcsödébe beírt gyermekek és a működő összes bölcsődei férőhelyek 

száma 1000 lakosra
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Az oszlopdiagramon ábrázolt adatok szerint a megyén belüli kistérségi magoszlás nagy 
különbségeket mutat.  
 
Kiemelkedő (országos és régiós átlagot kétszeresen meghaladó) a megyeszékhely 
ellátottsága. Országos és régiós átlagnak megegyező mértékű a Balatonalmádi, a Pápai és a 
Várpalotai kistérség adata, azt közelítő a Balatonfüredi. Mindektől messze elmarad a Sümegi. 
A Tapolcai és a Zirci kistérség lakosságának bölcsödével való ellátottsága.  
 
Az a tény, hogy a bölcsödébe beíratott gyerekek száma rendre meghaladja a férőhelyet azt 
mutatja, hogy még az országos átlag fölötti szinten ellátott térségekben is hiány van 
bölcsödében.  
 
A problémát fokozza, hogy bölcsőde rendszerint csak a térségközpontokban található, a többi 
településen élők számára a hozzáférhetőség - a közlekedési viszonyok különbözősége és 
nehézsége miatt - csak feltételesen biztosított. Ebben a vonatkozásban nem érvényesül az 
esélyegyenlőség, pedig a bölcsőde a fiatal gyerekes nők foglalkoztatás növelésének egyik 
fontos feltétele. 
 
 
Hajléktalan ellátás 
 
Az egészségügyi ellátás sajátos területe a hajléktalan ellátás. Veszprém megyében 155 
férőhellyel 3 nappali hajléktalan ellátó intézmény működik. Az ajkai 30, a várpalotai 25, a 
veszprémi 100 férőhelyes. Az ellátó intézmények napi átlagos forgalma a befogadóképességet 
közelítő. 
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3.6.2. Közoktatás 
 
A helyzetértékelő a TEIR információs rendszerben elérhető 2010-es adatok felhasználásával és elemzésével, valamint a 
„Veszprém megye közoktatási, feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve 2007-2013” című,a Veszprém 
megyei Önkormányzat Oktatási Közművelődési Iroda által 2007-ben készített dokumentum felhasználásával, az abban 
rögzített adatok 2010-es aktualizálásával készült. 

 
A kedvezőtlen demográfiai folyamatok Veszprém megye közoktatási rendszerét is érintik. Az 
elmúlt évtizedben jelentős mértékben csökkent a gyermekek, tanulók létszáma, ami a 
fenntartókat intézményeik átszervezésére, racionalizálásra, közös fenntartására ösztönözte, 
esetenként pedig bezárására kényszerűsítette.  
 
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló korábbi törvény is arra 
ösztönözte a fenntartókat, hogy a közoktatás-szolgáltatás megszervezését többcélú kistérségi 
társulás keretében valósítsák meg. A társulások létrejöttének vezérlő elve - a törvény szerint - 
a települési önkormányzatok önkéntes döntése és a kölcsönös előnyök figyelembevétele 
kellett, hogy legyen. Veszprém megyében összesen hét többcélú kistérségi társulás jött létre, 
melyek közül az elsők még 2004-2005-ben, a hetedik 2007-ben alakult meg. A többcélú 
kistérségi társulásnak az általa ellátott közoktatási feladatokhoz kapcsolódóan önálló 
intézkedési tervet kellett készíteni, melynek tartalmaznia kellett a gyermekek, tanulók 
esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket is. A többcélú kistérségi társulás által ellátott 
közoktatási feladatok vonatkozásában - a települési önkormányzatok illetékességi területén - 
megszűnt a megyei önkormányzat korábbi feladatellátási kötelezettsége. 
 
 
Óvodai nevelés 
 
Veszprém megyében az óvodás gyermekek száma a 2006/2007. nevelési évben 11.034 fő 
(2010-ben 11397 fő) ami majdnem 2.500 gyermekkel kevesebb, mint öt évvel korábban.  
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Óvodai férőhelyek és beírt gyermekek száma (gyógypedagógiai 

neveléssel együtt) 1000 lakosra
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Ez a tendencia természetesen az óvodai csoportok számának változásában is megmutatkozik, 
a korábbi 582-ről 506-ra csökkenve (2010-ben 504 fő). Az egy óvodai csoportra jutó 
gyermekek országos átlaga 22,5 fő (2010-ben 23,2 fő). Veszprém megyében ez az adat 
alacsonyabb az országos átlagnál, a 2006/2007. nevelési évben 21,8 fő (2010-ben 22,6 fő) . 
Az egy óvodai csoportra jutó gyermekek száma is csökkent az elmúlt években - a fejlesztési 
terv korábbi felülvizsgálatakor még 23,2 fő volt -, azonban kisebb arányban, mint a 
gyermekek összlétszáma, ami azt jelzi, hogy az intézmények fenntartói igyekeznek a 
csoportok létszámkihasználtságát a lehető legjobban maximalizálni, összhangban a 
költségvetési törvény támogatási rendszerével. Az óvodapedagógusok száma a 2006/2007. 
nevelési évben 1.054 fő (2010-ben 1036 fő). Az egy csoportra jutó óvónők száma 2,08 fő 
(2010-ben 2,06 fő), megfelelően a közoktatásról szóló törvény előírásainak. 
 
Az óvodai ellátás (legalábbis annak számszerű kapacitása) - fenti oszlopdiagram szerint 
Veszprém megye kistérségeiben összességében kielégítőnek minősíthető. Minden 
kistérségben magasabb a férőhelyek száma, mint a beírt gyerekek száma. Legnagyobb 
kapacitástartalékok a Devecseri, a Sümegi, és Pápai kistérség óvodáiban vannak. A számszerű 
megfelelőségből azonban nem lehet következtetni az ellátottság megfelelőségére, ugyanis 
nincs óvoda a kistérségek valamennyi településén, ezért nincs esélyegyenlőség az óvodás 
korúak beiratkozásában, nem azonos a meglévő férőhelyek fizikai hozzáférhetősége (az 
ellátást nyújtó települések megközelíthetőségének jelentős különbözőségei miatt).  
 
A férőhelyek és az óvodába beiratkozott gyerekek 1000 lakosra vetített száma szerint legjobb 
(minden országos, régiós és megyei) összehasonlító mutató szerint a Veszprémi az Ajkai, 
Zirci kistérségekben és legalacsonyabb a Balatonalmádi és a Balatonfüredi kistérségekben. 
(Az, hogy utóbbi kistérségekben is magasabb a férőhelyek száma, mint a beírt gyerekek 
száma, arra utal, hogy ezekben a sajátosan üdülő jellegű térségekben a népesség 
(kor)összetétele miatt kevesebb a férőhely, így az alacsonyabb számok nem az ellátottság 
színvonalát minősítik.) 
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Az óvodák fenntartók szerinti megoszlása lényegesen nem változott az elmúlt években, 
néhány kivételtől eltekintve a települési önkormányzatok fenntartásában működnek. Az 
óvodával nem rendelkező települések önkormányzatai kötelező feladatukat másik települési 
önkormányzattal kötött társulási megállapodás alapján látják el.  
 
Veszprém megye hagyományainak megfelelően továbbra is jelentős a német nemzetiségi, 
valamint a német nemzetiségi nyelvet oktató óvodák száma. A roma kisebbség számára 
Csabrendeken és Devecserben biztosítottak a kisebbségi nevelés feltételei. 
 
Az intézményfenntartók számára a legnagyobb gondot a gyermeklétszám csökkenése jelenti, 
ezért a továbbiakban is számolni kell óvodai csoportok, önálló intézmények megszüntetésével 
vagy az intézmények társulás keretei között történő fenntartásával. A lehetőségek 
függvényében törekedni kell arra, hogy a gyermekek óvodai ellátása helyben történjen. − 
Amennyiben az óvodai ellátás helyben nem biztosítható, iskolabusz működtetésével indokolt 
a gyermekek utaztatását megoldani. 
 
Veszprém megyei jogú városban a 2007/2008-as nevelési évben az óvodás korú gyermekek 
gondozása 7 óvodában - 6 önkormányzati fenntartású körzeti, 1 egyházi fenntartású - folyik. 
A körzeti tagóvodák száma hét. Az önkormányzati óvodákban 1.741 három évet betöltött és 
105 előfelvételis gyermekről 78 csoportban gondoskodnak az óvónők és a dajkák. Óvodáink 
átlagos kihasználtsága 85,9 %. A gyulafirátóti Kastélykert Körzeti Óvoda egyik csoportját az 
általános iskolában működteti. Önkormányzati fenntartású óvodáinkban a nem veszprémi 
gyerekek aránya kb. 6,7 % 
 
 
Általános iskolai nevelés-oktatás 
 
Veszprém megyében az általános iskolába járó tanulók száma 2002-ben még 36.238 fő volt, 
ami a 2006/2007. tanévre 29.227 főre, majd 2010-re 25.706 főre csökkent. A csökkenés az 
első időszakban közel 20, a második időszakban pedig 14% volt.  
 
Ezzel párhuzamosan változott az osztályok száma is, a 2002. évi 1796-ról 1552-re 2010-ben 
1364-re, ami megközelítőleg 14%-os csökkenést jelent. A megyében az egy osztályra jutó 
tanulók száma 18,8 fő volt a 2006/2007. tanévben (2010-ben is 18,8 fő), ami nemcsak a régió 
másik két megyéjének adatánál alacsonyabb, de elmarad az országos átlagtól is, ami 
ugyanezen időszakra nézve 19,6 fő (2010-ben 20,2 fő). 
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Általános iskolai osztálytermek és tanulók száma (gyógypedagógiai 

oktatással együtt) 1000 lakosra
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A megyén belüli területi különbségeket fenti oszlopdiagram érzékelteti. Tekintettel arra, hogy 
az általános iskola kötelező, a tanulók száma a demográfiai jellemzők által meghatározott. Az 
általános iskolai osztálytermek 1000 lakosra vetített száma a megye kistérségeiben 
összességében országos és régiós átlag körüli. Átlagtól jobb ez a mutató a Devecseri és a Zirci 
kistérségekben és alacsonyabb a Balatonfüredi kistérségben (az óvodai ellátásnál is jelzett 
népesség-összetételből adódó sajátosságok miatt.) 
 
Már a 2002 évi megyei oktatásfejlesztési terv korábbi felülvizsgálata is megállapította az 
általános iskolai tanulólétszám erőteljes csökkenését, azonban ez a tendencia az elmúlt 
évtizedben felerősödött. Ezek az adatok - a közoktatási rendszer normatív alapon történő 
központi támogatásával együtt - egyértelműen magyarázzák a megye általános iskolai 
intézményhálózatának elmúlt évekbeli változását. Jellemzőnek mondható az a folyamat, 
amelynek során egyes kistelepülések kénytelenek voltak az általános iskolájukat bezárni - 
először csoportösszevonás, később a felső tagozat, majd pedig az alsó tagozat megszüntetése, 
társulás keretében működtetni, vagy éppen az intézmény fenntartói jogát alapítványnak 
átadni. A vizsgált időszakban megszűnt - ezáltal a megye általános iskoláinak száma 165-ről 
151-re csökkent. 2010-ben 137 intézmény volt (a gyógypedagógiai oktatással együtt). Az 
intézményi változások a megye városait is érintették. (Pápán, Balatonalmádiban, 
Balatonfűzfőn és Veszprémben került sor iskolák bezárására). Több városban, mint pld Ajkán 
pedig racionalizálták intézményhálózatot, melynek keretében iskolacentrumot és ezekhez 
kapcsolódó tagintézményeket alakítottak ki. Néhány intézmény esetében fenntartóváltás 
történt. Az elmúlt években bővült az egyházi fenntartású intézmények köre Várpalotán és 
Pápán.  
 
Ebben az időszakban emelkedett az intézményfenntartó társulások száma is. Jellemző, hogy 
egyre több község együttműködésével alakultak meg ezek a társulások, így nem ritka az 5-6 
vagy még több tagból álló társulás sem. A társulások létrehozásánál nagy hangsúlyt kaptak a 
települések között meglévő, hagyományos földrajzi kapcsolatok, így gyakran előfordul, hogy 
a társulás tagjai más kistérséghez, vagy akár más megyéhez is tartoznak, pl. Balatonvilágos - 
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Siófok, Balatonederics - Vonyarcvashegy, Bakonytamási - Veszprémvarsány, Gic - 
Sokorópátka. A társulások kialakítására ösztönzőleg hatott a közoktatásról szóló 1993. évi 
törvény 2006. évi módosítása is. A törvénymódosítás a 2007/2008. tanév kezdetére 
alapvetően megváltoztatta a megye intézményhálózatát, jellemzően intézményfenntartó 
mikrotársulások kialakulását elősegítve a többcélú kistérségi társulásokon belül.  
 
Míg a 2006/2007. tanévben 2.989 pedagógust alkalmaztak a megye általános iskoláiban 2010-
re számuk (13%-al) 2644-re csökkent főállású pedagógust (gyógypedagógiai oktatással 
együtt). Az egy pedagógusra jutó tanulók száma 10,2 fő (2010-ben 9,7 fő), ami kevéssel 
marad el az országos - 10,7 tanuló/pedagógus - átlagtól (2010-ben 10,3). A 
közoktatásfejlesztési terv előző felülvizsgálatakor a foglalkoztatott pedagógusok száma még 
3.133 fő volt, és 12 tanuló jutott egy pedagógusra. A pedagógusok számának csökkenését 
nyilvánvalóan indokolja a tanulók létszámának változása, illetve a közoktatásról szóló törvény 
2006. évi módosítása is, amely a 2007/2008. tanévtől két órával megemelte az egyes 
pedagógus-munkakörökre előírt heti kötelező óraszámokat és bevezette a kéthavi 
munkaidőkeretet. Mindezek ellenére megállapítható, hogy a pedagógusok számának 
csökkenése kisebb mértékű, mint az ugyanezen időszak alatt bekövetkezett tanulói 
létszámcsökkenés. 
 
Az általános iskolákban alkalmazott pedagógusok még mindig sok helyen nem felelnek meg 
teljes mértékig a képesítési előírásoknak. Továbbra is gondot jelent a készségtárgyak, az 
idegen nyelv, illetve az alacsony óraszámú tantárgyak - fizika, kémia - tanításához szakos 
pedagógus biztosítása. 
 
Veszprém megye általános iskoláinak tárgyi feltételei továbbra is eltérő képet mutatnak. Még 
nem rendelkezik valamennyi általános iskola tornateremmel, könyvtárral vagy éppen aulával. 
A fenntartók a viszonylag kisebb költségekkel megvalósítható felújításokat igyekeztek 
elvégezni - nyílászárók cseréje, fűtési rendszer korszerűsítése, tetőszigetelés -, azonban az 
olyan volumenű beruházásokra, mint amilyen egy korszerű tornaterem építése, anyagi fedezet 
vagy sikeres pályázat hiányában sok esetben nem kerülhetett sor. Az iskolaépületek egy része 
még mindig rossz állapotban van, és átfogó felújításra szorul. Az épületek teljes 
rekonstrukcióját és akadálymentesítését az önkormányzatok anyagi nehézségei miatt csak 
lassú ütemben és szinte kizárólag pályázati források bevonásával tudják megvalósítani.  
 
Örvendetes ugyanakkor, hogy az elmúlt években jelentős infrastrukturális beruházások, 
fejlesztések is megvalósultak a megyében. Új iskolát építettek Nagyalásonyban, Tüskeváron, 
Szentgálon, Hajmáskéren és Balatonalmádiban, bővítették a nemesgulácsi és a dabronci, 
valamint az egyik balatonfüredi általános iskolát. Címzett támogatás segítségével megvalósult 
a veszprémi Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola, illetve a Kossuth Lajos Általános 
Iskola teljes rekonstrukciója.  
 
A megyében élő nemzetiségek közül továbbra is csak a német nemzetiség számára 
biztosítottak a nemzetiségi nevelés-oktatás feltételei. Az elmúlt időszakban nem változott a 
nemzetiségi vagy nemzetiségi nyelvet oktató általános iskolák száma. A roma tanulók etnikai 
kisebbségi nevelése Devecserben biztosított, míg Berhidán az igények hiányában megszűnt. 
 

Az óvodák, általános iskolák településenkénti megoszlásáról további adatokat nyújt a 3.6.2. 
melléklet. 
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Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése-oktatása 
 
Lényeges változás e területen, hogy 2007-től - amellett, hogy szigorodtak a sajátos nevelési 
igényű tanulók vizsgálatai, besorolási feltételei -, a törvény sokkal konkrétabban határozza 
meg az ellátásukban közreműködő szervezetek feladatait is. Nőtt az óvodák, iskolák és 
kollégiumok szerepe. Veszprém megyében az értelmi fogyatékos tanulók nevelése 8 önálló 
intézményben és 12 általános iskola eltérő tantervű tagozatán folyik A fent említett 
intézmények mindegyike fogadja a környező településekről érkező tanulókat. 
 
 
Alapfokú művészetoktatás 
 
A korábban hatályos oktatási törvény szerint a megyei önkormányzat volt köteles 
gondoskodni az alapfokú művészetoktatásról abban az esetben, ha azt a települési 
önkormányzatok nem látták, illetve a feladat a megye területén nem volt megoldott. A 
2007/2008-as tanévig mindössze egy alapfokú művészetoktatási intézmény működött megyei 
fenntartásban, egy intézmény a tapolcai, egy Tapolca Város és a Megyei Önkormányzat 
társulásában működött. 2007-től 6 intézmény működött a Veszprém Megyei Önkormányzat 
fenntartásában 
 
Balatonfüred, Balatonalmádi, Veszprém, Berhida, Balatonfőkajár, Herend, Tihany, 
Balatonfűzfő, Homokbödöge, Balatoncsicsó, Nagyvázsony, Devecser, Balatonkenese, 
Magyarpolány, Nemesgulács, Zalahaláp településeken működik a helyi önkormányzat által 
fenntartott alapfokú művészetoktatási intézmény (a www.kir.hu adatai szerint 11 ilyen 
települése van). A megyében mind a négy művészeti ágban (zeneművészet, képző- és 
iparművészet, táncművészet, színművészet és bábművészet) folyik képzés. Valamennyi 
önkormányzati fenntartásban működő alapfokú művészetoktatási intézmény fogadja a más 
településekről bejárókat. Sok intézmény rendelkezik telephelyekkel a környező településeken 
és iskolákban. Különösen sok (7. illetve 8) telephellyel rendelkezik a várpalotai a zirci 
intézmény. A Magyarpolányi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a kistérség szinte 
valamennyi iskolával rendelkező településén nyújt művészetoktatási szolgáltatást. 
 
Jelentős ezen a területen a nem önkormányzati fenntartású intézmények tevékenysége, 
telephelyeik számát dinamikusan bővítik. Örvendetes, hogy a kistelepülések gyermekei 
számára is elérhetővé teszik a művészeti képzést, az oktatás színvonalában azonban nem 
lehetnek különbségek kis- és nagytelepülések között. 
 
 
Középfokú nevelés-oktatás kistérségenként országos és régiós összehasonlításban 
 
Gimnáziumi képzés 
 
Veszprém megyében (Veszprém megyei jogú várossal együtt) 554 osztályteremmel (530 
középiskolai osztállyal) 27 gimnázium működik a TEIR 2010-es adatai szerint (a www.kir.hu. 
adatai szerint ez a szám 20). Ezek közül 9 a Veszprémi, 5 a Pápai, 3 a Várpalotai, 2-2 az 
Ajkai, a Balatonalmádi a Sümegi, és 1-1 a Balatonfüredi, a Tapolcai, a Zirci kistérségekben.  
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E számok is jelzi Veszprém és Pápa iskolaváros jellegét, kiemelkedő jelentőségét a megye 
középfokú oktatásában. 
 
A megyében 270 osztállyal (és csak 201 osztályteremmel) 33 szakiskolai és speciális 
szakiskolai intézmény működik a TEIR 2010-es adaai szerint (a www.kir.hu szerint 27). 
Közülük 8 a Veszprémi, 6 a Várpalotai, 5 az Ajkai, 4 a Tapolcai, 2-2 Balatonalmádi és a 
Balatonfüredi, a Zirci kistérségekben. 
 
 
Szakiskolai és speciális szakközépiskolai képzés 
 

Szakiskolai és speciális szakiskolai osztálytermek száma 1000 lakosra
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Az oszlopdiagram szerint az országos és régiós átlagokat meghaladó 1000 lakosra jutó 
szakiskolai és speciális szakközépiskolai osztályteremmel bíró kistérségek központjai (Ajka, 
Várpalota Veszprém (részben pedig Pápa és Zirc) kistérségüket meghaladó térben látnak el 
oktatási feladatokat.  
 
A szakközépiskolai feladatellátó helyek száma a megyében 30 (TEIR szerint, 25 a 
www.kir.hu szerint), amelyből 12 a Veszprémi, 5 a, Pápai, 3-3 az Ajkai és a Balatonfüredi, 2-
2 a Tapolcai, a Zirci, és 1-1 a Balatonalmádi, a Sümegi, a Várpalotai kistérségben működik. 
 

Középiskolai osztálytermek száma 1000 lakosra

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Aj
ka
i

Ba
la
to
na
lm
ád
i

Ba
la
to
nf
ür
ed
i

De
ve
cs
er
i

Pá
pa
i

Sü
m
eg
i

Ta
po
lc
ai

Vá
rp
alo
ta
i

Ve
sz
pr
ém
i

Zi
rc
i

Kistérségek

db

Kistérségek átlaga 1000 lakosra

Országos  átlag 1000 lakosra

Régiós  átlag 1000 lakosra

Megyei átlag 1000 lakosra

 
 



Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója – Feltáró-értékelő vizsgálat 

161 
Tsz.: 1041 
2012. október 
Fájl: Vp_Tfk_vizsg 

Fenti oszlopdiagram az 1000 lakosra jutó középfokú osztálytermek számát mutatja 
kistérségenként. Az ábra jól érzékelteti a megyeközpont kiemelkedő, illetve Pápa és Ajka 
országos és régiós átlagot meghaladó jelentőségét a középfokú oktatásban. 
 
Veszprém megye középfokú iskolai oktatását az intézményhálózatot érintően a stabilitás 
jellemzi. A gimnáziumi oktatásban továbbra is dominál a négy évfolyamos képzési forma. A 
hat-nyolc évfolyamos gimnáziumi osztályok száma stabilizálódott. Ahol meg tudták tartani 
ezt a képzési formát - középvárosok (Ajka, Pápa, Várpalota), egyházi fenntartású 
intézmények - ott évfolyamonként egy-egy osztály beiskolázását biztosítani tudják. Veszprém 
Megyei Jogú Város viszont mindkét gimnáziumában megszüntette a beiskolázást ezekbe az 
osztályokba. 
 
A négy évfolyamos képzés mellett egyre elterjedtebbek a megyében - különböző okoknál 
fogva - az öt évfolyamos képzések. Öt évfolyamos képzés keretében folyik az oktatás a két 
tannyelvű osztályokban (angol; francia, német, illetve spanyol nyelven). 
 
Az elmúlt évtizedben közoktatás egészében, illetve a középfokú oktatásban is a figyelem 
fókuszába került a nevelő-oktató munka minősége. Rendszeressé váltak a tanév rendjében 
szabályozottak szerint az országos mérések, értékelések, melyek a tizedik évfolyamon minden 
tanulóra kiterjedően vizsgálják az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek, valamint a 
szakiskolai tizedik évfolyamos tanulók esetében az olvasás és szövegértés alapkészség 
fejlődését. Az eddigi mérések tapasztalatai szerint a meghatározott minimumszint alatt a 
megyében a szakiskoláknak csak kisebb része teljesített, a középiskolák mind e fölötti 
eredményt értek el. 
 
Az esélyegyenlőség lehetőségének kiterjesztését biztosítják a balatonfűzfői képzés, ahol a 
sajátos nevelési igényű tanulók számára indított ún. diszlexiás osztályok, melyeket 
gimnáziumi képzésben és szakiskolai képzésben résztvevők számára is megszerveznek. 
Ezekben az osztályokban a sajátos nevelési igényű tanulók jelentős csoportjának nyílik 
lehetősége a zökkenőmentesebb továbbhaladásra az iskolarendszerben. A képzés hiánypótló 
jellegére utal a megyén kívüli, régiós tanulói érdeklődés. Az esélyegyenlőséget hivatott 
szolgálni a német nemzetiségi oktatás megszervezése Veszprém, Ajka, Zirc egy-egy 
gimnáziumában.  
 
A középiskolai szakképzés speciális és nem kevés ellentmondást hordozó területe az 
akkreditált felsőfokú iskolarendszerű szakképzés. A megyei szakközépiskolák egy része a 
Pannon Egyetemmel kötött együttműködési megállapodás alapján jogosult ilyen jellegű 
képzések folytatására, illetve jelen van megyében ezen a területen a Nyugat-magyarországi 
Egyetem is. Erre a képzési formára történő beiskolázást megnehezíti, hogy a felsőoktatás 
szintén minél több hallgató „megszerzésében” érdekelt, így a középiskolák jórészt a saját 
érettségizett tanulóik a tudják csak a képzéseket megszervezni. 
 
 
A középfokú oktatást-nevelést végző intézmények fenntartói 
 
Veszprém megyében a 2007/2008-as tanévben 7 középiskola és 1 önálló kollégium működik 
önkormányzati fenntartásban. Ezeken túlmenően egy egyházi fenntartású, egy megyei és 3 
alapítványi illetve. magániskola szolgálja a város és vonzáskörzetének ellátását. 
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Gimnáziumi oktatás: Veszprémben 4 illetve 5 évfolyamos oktatást folytatott 3 intézmény a 
2007/2008-as tanévben 50 tanulócsoportban 1566 tanulóval. 6 évfolyamos oktatás keretében 
94 tanuló, 3 csoportban tanul.  
 
Szakiskolai képzés: Veszprémben 2 intézmény 12 általánosan képző 9-10. osztályában 311 
fővel foglalkoznak. A szakképző évfolyamokon 17 csoportban 505 fő folytatja szakmai 
vizsgára felkészítő tanulmányait. 
 
 
Középiskolai beiskolázás 
 
A születési adatokat áttekintve megállapítható, hogy Veszprém megyében a jelenlegi 
középiskolás korosztály 4600-4400 fős évfolyamonkénti létszámához képest a következő 
években 4100-3100 fős korosztályok fognak a középfokú oktatásba belépni. A változás 
tendenciája az elkövetkezendő hat évben erősen csökkenő, ezért a fenntartók várhatóan 
intézményhálózatuk folyamatos felülvizsgálatára és korrekciójára kényszerülnek. A 
tankötelezettség 18 éves korig tartó kiterjesztésével a tanulói létszámcsökkenés azonban 
várhatóan drasztikusan nem érezteti hatását. 
 
Veszprém megye önkormányzati iskolahálózata teljes egészében képes fogadni a középfokú 
intézményekbe lépő egyes korosztályokat. A három intézménytípusban együttesen - 
Veszprém Megyei Jogú Város iskoláival - az önkormányzatok már a 2008/2009. tanévben is 
13 osztállyal kevesebbet (123 osztályt) indítottak, mint 2002-ben. Ezek közül 39 (31,7 %) volt 
gimnáziumi osztály (34 négy évfolyamos, 4 hat évfolyamos, 1 nyolc évfolyamos), 47 (38,2 
%) szakközépiskolai és 37 (30 %) szakiskolai beiskolázású.  
 
Az egyházi fenntartású intézmények főleg a gimnáziumok, más nem önkormányzati 
intézmények pedig a szakképzés (jórészt kereskedelem, vendéglátás szakmacsoportokban) 
kínálnak beiskolázási lehetőséget. A szabad iskolaválasztás lehetővé teszi továbbá, hogy a 
tanulók más megyék vagy a főváros középfokú iskoláiban folytassák tanulmányaikat az 
általános iskola befejezése után. 
 
A középfokú közoktatási intézményekben folyó oktatás egyik statisztikai mutatószáma a 
tormatermek és tornaszobák 1000 lakosra vonatkozó száma. 
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Tornatermek, tornaszobák száma 1000 lakosra
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E vonatkozásban megyei átlag feletti az ellátás a Pápai, a Veszprémi, a Várpalotai és a Zirci 
kistérségekben és attól lényegesen elmaradó a Tapolcai és az Ajkai kistérségben. (A többi 
kistérség mutatója megyei átlag közeli). A másik rendelkezésre álló statisztikai mutató a 
számítógépek 1000 lakosra vonatkozó száma a közoktatási intézményekben. 
 

1000 főre jutó számítógép
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Ebben a vonatkozásban megyei átlagot jelentősen meghaladó az ellátottság a Veszprémi, a 
Zirci, az Ajkai, azt meghaladó a Pápai és a Várpolatai kistérségben, attól jelentősen elmaradó 
a Sümegi és a Tapolcai kistérség közoktatási intézményeiben. 
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Kollégiumi ellátás 
 
A TEIR adatok szerint Veszprém megyében 2010-ben a kollégiumi feladatellátó helyek 
száma 28, amelyből 7 a Pápai,6 a Veszprémi, 3-3 az Ajkai és a Balatonfüredi és a Várpalotai, 
2-2 a Balatonalmádi és Zirci és 1-1 Sümegi és Tapolcai kistérségekben működik.  
 
Kollégiumi ellátást a megyeszékhelyen az összevont Veszprémi Középiskolai Kollégium 460 
férőhelyén, valamint a Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 140 
férőhelyén és a Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola és Diákotthon 66 férőhelyén 
biztosít a város. 
 
A kollégiumi férőhely-kihasználtságban enyhe fokú visszaesés következett be. Ennek egyik 
oka a középiskolai tanulók összlétszámának csökkenése, de közrejátszik ebben a korosztály 
individualizálódása is, kevésbé hajlandók a közösségi együttéléssel járó normákat elfogadni 
és a közlekedési feltételek lehetővé teszik számukra a napi bejárás vállalását. Ugyanakkor 
várható, hogy a szakképzés küszöbön álló átszervezése, a tankötelezettség időbeni 
kiterjesztése a kollégiumok szerepét ismételten felértékeli. A kistelepülésen élő, szociálisan 
hátrányos helyzetű családok gyermekei számára a jó lakhatási körülmények, a rendszeres 
étkezés biztosítása esélyt és biztonságot jelent. 
 
Veszprém megye kollégiumainak jelentős szerepe van a kistelepüléseken élők, a hátrányos 
helyzetű tanulók esélynövelésében és esélyteremtésében. 
 
 
A felnőttoktatás helyzete 
 
A tankötelezettség fokozott érvényesítése az önkormányzatok részéről az általános iskolai 
felnőttoktatás relatív visszaszorulását vonta maga után. Ugyanakkor a lemorzsolódás, 
iskolaelhagyás jelenségeinek megléte a „második esély iskolája”-ként emlegetett felnőttek 
általános iskoláinak létjogosultságát továbbra sem kérdőjelezi meg. Pápán, Várpalotán 
továbbra is működnek ifjúsági osztályok, Ajkán viszont beszüntették a működését. Zircen a 
indítottak általános iskolai felnőttoktatást. A nem kis részben a roma lakosság részéről 
jelentkező igény kielégítésére Devecser város vállalta általános iskolájában az oktatás 
folytatását. 
 
 
Együttműködés az intézmények fenntartásában 
 
Veszprém megyében - adataink szerint - 18 óvodai társulás működik, ami 43 települési 
önkormányzat együttműködésén alapszik. Az általános iskolai feladatok ellátására 50 
önkormányzat kötött 11 társulási megállapodást. 164 település 48 társulásban mindkét feladat 
ellátására kötött megállapodást. A társulási forma elterjedését részben a közoktatási feladatok 
színvonalasabb ellátására való törekvés (szakos ellátottság), részben pedig anyagi 
megfontolások indokolták (a normatív állami támogatás megkötései, alacsony 
gyermeklétszám esetén fenntartási nehézségek). Kevés azon önkormányzatok száma a 
megyében, amely kötelező óvodáztatási, illetve iskoláztatási feladatát másik település 
intézményében megállapodás keretében látja el. 
 
 



Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója – Feltáró-értékelő vizsgálat 

165 
Tsz.: 1041 
2012. október 
Fájl: Vp_Tfk_vizsg 

 
 
3.6.3. Felsőfokú képzés, kutatás-fejlesztés, innováció 
 
A felsőfokú képzés és a kutatás-fejlesztés fő számai régiós és országos összehasonlításban 
 
Veszprém megyében 3 felsőfokú oktatási intézményben (Pannon Egyetem, Veszprémi Érseki 
Hittudományi Főiskola, Pápai Református Teológiai Akadémia) a 2011/2012-es tanévben 679 
oktató 9.452 hallgatót oktatott. Közülük 6.687 hallgató (70%) volt nappali tagozatos.  
 
Az 1000 lakosra jutó felsőoktatási oktatók és hallgatók vonatkozásában Veszprém megye 
kedvezőbb képet mutat, mint a megyék átlaga (Budapest nélkül). Míg az 1000 főre jutó 
oktatók száma Veszprém megyében 1,9 a hallgatók száma pedig 26,6 addig ez a szám a 
megyék átlagában (Budapest nélkül) 1,4 illetve 25. 
 
A kutatás-fejlesztés ráfordításait vizsgálva a GDP %-ában megállapítható, hogy az Veszprém 
megyében tendenciájában növekvő és a Budapesttel együtt számított országos átlaggal 
megegyező mértékű, jelentősen meghaladva úgy a Közép-Dunántúli régió, mint a 
magyarországi megyék (Budapest nélküli) %-át. 
 

A kutatás-fejlesztés ráfordításai a GDP %-ában
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A megyében 2010-ben 88 kutatóhely működött, amelyek közül 45 vállalkozási-, 37 
felsőoktatási kutató-fejlesztő hely, 6 pedig kutató-fejlesztő intézet, költségvetési kutatóhely. A 
kutatás-fejlesztésben a megyében ebben az időszakban 1109 fő dolgozott, akik közül 679 fő 
volt kutató, közülük pedig 255 fő a tudományos fokozattal rendelkezők száma. 
 
A vállalkozási kutatóhelyeken 5.038,7 millió Ft, a felsőoktatási kutatóhelyeken 2.073,6 millió 
a kutató-fejlesztési intézet besorolású helyeken pedig 465,8 Ft millió Ft volt a kutatás-
fejlesztés ráfordítása. Ez megyei szinten összesen 7.5787,1 millió Ft-ot jelentett 2010-ben. Ez 
az összeg 1000 főre vetítve 21,34 millió Ft, amely lényegesen magasabb, mint a megyék 
átlaga (Budapest nélkül) 14,11millió Ft. (Az országos átlag 31,13 millió Ft) 
 
Fenti tények is bizonyítják a Veszprém megye erejét és jelentőségét a kutatás-fejlesztésben.  
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Felsőoktatás 
 
Veszprém megye, de az egész Közép-Dunántúli Régió meghatározó felsőoktatási intézménye 
veszprémi Pannon Egyetem  
 
A Pannon Egyetem öt karán több mint 9000 hallgató tanul. Az egyetem képzési központja 
Veszprémben van, de több kihelyezett képzési helyen is folyik oktatás így Keszthelyen, 
Nagykanizsán, Pápán, Székesfehérváron és Szombathelyen is jelen van. Az intézmény 
komoly szakmai hagyományokkal és nagy múlttal rendelkezik, képzési kínálata néhány 
tudományt kivéve csaknem minden tudományterületet lefed.  
 
A Pannon Egyetem küldetése - az európai egyetemek Bolognában elfogadott Magna 
Chartájának szellemében - az új kultúrák, technológiák megismertetésén túl az általános 
műveltség gyarapítása, a humán és reál kultúra közötti híd építése. Az Egyetem célkitűzése a 
régió gazdasági és társadalmi-kulturális fejlődésében betöltött eddigi szerep további erősítése. 
A Pannon Egyetem rugalmasan reagál a társadalom igényeire és kihívásaira, összekapcsolja a 
tudományos és az üzleti élet szereplőit, s szoros a kapcsolata a környező országokkal is. 
 
Az egyetem profilja 
 
A Pannon Egyetem multidiszciplináris intézmény, amely korszerű ismeretek szerzésére 
alkalmas az agrártudomány, a bölcsészettudomány, a közgazdaságtudomány, a műszaki 
informatikai tudományok, a neveléstudomány, a társadalomtudomány és a 
természettudományok területén. Jelentős az egyetemi tananyagon túlmutató szakmai, 
tudományos tevékenység is. Az intézmény tudományos súlyát jelzi a hét akkreditált doktori 
iskolája, s az itt folyó nemzetközi ismertségű és elismertségű kutatások.  
 
Kutatóegyetemként - mint a gazdasági fejlesztés egyik kulcsszereplője - az intézmény 
elősegíti a versenyszféra, az üzleti élet, a helyi önkormányzat és a központi kormányzat 
összefogását a regionális és a határokon átívelő oktatási, kutatási és fejlesztési programokban.  
 
Az egyetem azon túl, hogy a régió jelentős múltra visszatekintő felsőoktatási intézménye, 
szűkebb és tágabb környezetének meghatározó szakmai és kulturális központja is. A 2011-ben 
átlagosan 1061 főt foglalkoztató intézmény a Közép-Dunántúli Régióban működő cégekkel, 
szakmai szervezetekkel és intézményekkel együttműködve hozzájárul a gazdasági 
versenyképesség növeléséhez, a régió piaci potenciáljának erősítéséhez.  
 
A Pannon Egyetem - különösen az 1990-es évek elejétől végbement szerkezetváltás és a 2000-
ben lezajlott integráció következtében - a társadalom- és gazdaságtudományok, a 
természettudományok, a műszaki és az agrártudományok területén országos és nemzetközi 
feladatokat is vállalva, jelentős kutatói és tudományos tapasztalatot halmozott fel. 
 
A Pannon Egyetem hallgatói 
 
A Pannon Egyetem 2011. évi felvételi őszi eljárásában felvett hallgatói állandó lakhely 
szerinti eloszlása az alábbi grafikon szerint alakult: 
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A külföldi felvett hallgatók aránya 2011-ben 0,9% volt. Az adatokból egyértelműen 
megállapítható, hogy az intézmény országos beiskolázást folytat, mégis a tágabb régió szerepe 
az elsődleges.  
 
Az Egyetem pályakövetési vizsgálatai alapján megállapítható, hogy a hallgatók 85%-a a 
Dunántúlról és Budapestről származik (harmaduk Veszprém megyei) és a diplomások 92%-a 
ezekben a régiókban is helyezkedett el.  
 
A hallgatói vonzáskörzet tehát elsősorban a Pannon Egyetem képzési helyeinek közvetlen 
környezetére terjed ki. Ugyanakkor - mint azt fenti ábra is érzékelteti - a diákok egy része az 
ország távolabbi részeiből, sőt határon túlról is a Pannon Egyetemet választja. Ebben 
kétségkívül szerepet játszik az egyetem kedvező megítélése, a különféle egyetemi 
rangsorokban elfoglalt előkelő helye és a képzés unikális jellege.  
 
A diákok egy része a képzésbe beágyazott szakmai gyakorlatok révén már tanulmányai során 
kapcsolatba kerül a gazdasági élet szereplőivel. Ez a kapcsolat mindkét fél számára előnyös, 
mert egyrészt a diákok megismerik választott hivatásuk munkahelyi követelményeit, másrészt 
a munkáltatók a potenciális munkavállalóik alapos megismerésével támogathatják saját 
humánpolitikai rendszerüket. Ez a mindkét fél számára előnyös kapcsolatrendszer gyakran 
szakdolgozatok, diplomadolgozatok elkészítésében, későbbi kutatási-fejlesztési 
együttműködések kialakulásában realizálódik. 
 
Az egyetem szerepe a kutatás-fejlesztésben 
 
Közép-Dunántúli Régió, - amelyben az egyetem működik - kutatás-fejlesztési jellemzői az 
országos átlag felettiek. A régió 203 kutatási helyéből 88 a Pannon Egyetem székhelyén, 
Veszprémben található. A kutatási, fejlesztési tevékenységet végző kutatók, fejlesztők 
tényleges létszáma az országos átlag feletti (figyelembe véve, hogy a vezető városok szinte 
ugrásszerűen hagyják el a középmezőnyt), azonban az egy kutató-fejlesztő helyre jutó kutatók 
száma (7,7) alatta van a hasonló kvantitású városok átlagának.  
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A Pannon Egyetem szerepe a régió fejlődésében 
 
A „Közép-Dunántúli Régió Regionális Stratégiai Program 2007-2013” jövőképe szerint: „A 
Közép-dunántúli Régió hosszú távú jövőképe, hogy az Innováció Régiójává váljon. Olyan 
magterületté, amely adottságai hatékony hasznosításával folyamatosan növeli 
versenyképességét, és húzószerepet tölt be Magyarország modernizációjában.” 
 
A régió gazdasági szerkezete túlzottan ipari jellegű, a tercier szektor súlya az ország 
egészéhez képest alacsony. Különösen a Székesfehérvár-Veszprém versenyképességi pólus 
ágazati koncentrációjára igaz, hogy megtalálhatóak benne hagyományos és a dinamikusan 
fejlődő új szektorok (Székesfehérváron a szoftveripar, a mikroelektronika és a műanyagipar, 
Veszprémben az elektronika emelhető ki). A Közép-Dunántúli Régióban az ipari parkok 
száma és területe országos szinten kiemelkedő. 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 Pannon Egyetem kutatás-fejlesztés-innovációs tevékenysége során a képzésein, a hazai és 
nemzetközi partnerekkel közösen menedzselt kutatás-fejlesztési projektjein, széles körű ipari 
kapcsolatain keresztül jelentős részben járul hozzá mind a régió, mind az ország 
versenyképességének növeléséhez. A regionális szintű stratégiai célok (Nemzetközileg vonzó 
regionális gazdasági környezet; Versenyképes, innovatív és integrált gazdasági szervezetek; 
megerősödött hazai KKV szektor; Innováció-orientált gazdasági szerkezet) megvalósítását a 
Pannon Egyetem működése közvetlenül támogatja. A Pannon Egyetem sokrétű 
kapcsolatrendszert ápol a vállalkozási és intézményi szférával, vagyis az elsődlegesnek 
tekintett felhasználói környezettel.  
 
Ennek fontosabb elemei: 
 Részvétel közös K+F projektekben. A Pannon Egyetem szellemi tőkéjének kimagasló 

értékére és elismertségére utal, hogy ezek között számos nagy jelentőségű országos és 
nemzetközi fejlesztés szerepelt. 

 Szakértői és szolgáltatási tevékenység vállalkozások, önkormányzatok számára.  
 Vállalatvezetők támogató tevékenysége. Több jelentős hazai vállalkozás vezetői állnak 

rendszeres kapcsolatban a Pannon Egyetemmel. Tevékenységük kiterjed vendégelőadások 
tartására, diplomakonzultációk megtartására, tantárgyi tematikák véleményezésére, 
tanulmányi versenyek szponzorálására, szakmai kitüntetések és ösztöndíjak odaítélésére 
és egyéb támogatásokra.  

 A végzett hallgatók munkába állásának közvetlen támogatása 
 A Pannon Egyetem Műszaki Informatikai és Mérnöki Karának kutatás-fejlesztési 

tevékenysége a rangsorok szerint a hazai felsőoktatásban országos viszonylatban 
kiemelkedő, az általuk realizált bevételek több mint egy évtizede az intézményi kiadások 
számottevő hányadát biztosítják. 

 
Az Egyetem által végzett K+F eredményessége és technológia transzfer értékelése  
 
A Pannon Egyetem által végzett kutatás-fejlesztési tevékenység eredményessége mind a piaci 
hasznosulás, mind a K+F projektek következtében realizálódó bevétel szempontjából 
kiemelkedő. Az Egyetem megbízásos és pályázati konstrukcióban végzett K+F tevékenységek 
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következtében képződő bevétele meghatározó mértékű az Intézmény költségvetését tekintve. 
A külső források ilyen mértékű allokációján keresztül lehetővé válik a képzési és kutatási 
tevékenység magas színvonalának fenntartása, valamint az alaptevékenységekhez és a 
támogató szolgáltatásokhoz szükséges infrastruktúra folyamatos biztosítása, fejlesztése.  
 
K+F+I együttműködések fejlődése  
 
A Pannon Egyetem kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik mind a 
piaci/gazdasági szereplők, mind az akadémiai szervezetek tekintetében. Ez a folyamatosan 
épülő partnerhálózat biztosítja, hogy az alapkutatások során létrejövő tudományos 
eredmények a kutatás-fejlesztési projektek és piaci technológia transzfer folyamatok során 
hasznosulhassanak.  
 
Az egyetem számos intézménnyel és szervezettel áll partnerkapcsolatban, legnagyobb 
számban azonban vállalati partnerekkel rendelkezik, ami főként az alkalmazott kutatás 
területén jelent előnyt, másfelől ezek a kapcsolatok az oktatási tevékenységet is segítik, 
különösen a gyakorlati oktatás területén. A Pannon Egyetem a szakmailag megalapozott, 
együttműködésen alapuló K+F projekteket részesíti előnyben. Ez a fajta kutatás-fejlesztési 
szemlélet nagyban hozzájárul a rendszer fenntarthatóságához, valamint a nemzetközi szinten 
meghatározó piaci partnerekkel történő eredményes együttműködéshez.  
 
K+F+I eredmények hasznosítása  
 
A Pannon Egyetemen folyó K+F+I tevékenység eredményeként az elmúlt 3 évben 15 
szabadalmi/oltalmi bejelentés történt, ebből 5 bejegyzésre is került. A spin-off vállalkozások 
száma 2, ezek tekintetében a hasznosításból származó bevétel az elmúlt 3 évben nem 
jelentkezett. 
 
Az eredmények hasznosítása nem mondható túl sikeresnek, ennek elsősorban az az oka, hogy 
eddig nem volt a Pannon Egyetemnek egy olyan szervezete, mely a tudományos eredmények 
hasznosítását támogatja. A háttérszervezet kialakítása és az irányelvek definiálása 
elkezdődött, melynek eredményeképpen várhatóan növekedni fog a piaci érdeklődés az 
Egyetem kutatás-fejlesztési eredményei iránt. 
 
 
 
 
3.6.4. Kulturális intézmény-felszereltség 
 
A megyében a nyilvános könyvtárak száma 218 db, a közművelődési intézményeké 273 db. A 
muzeális intézmények száma 37 db. Legtöbb kiállítás a Balatonfüredi, a Zirci és a Veszprémi 
kistérségekben volt megtekinthető, melynek megfelelően ezekben a térségekben volt a 
legmagasabb arányú a látogatók száma.  
 



Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója – Feltáró-értékelő vizsgálat 

170 
Tsz.: 1041 
2012. október 
Fájl: Vp_Tfk_vizsg 

 
 

A térségben gyakoriak a kulturális rendezvények, azonban nem csak a Balatoni 
üdülőkörzethez és a megyeszékhelyhez köthetőek nagy számban, hanem ezek mellett a Pápai 
és Tapolcai kistérségben is meghaladják az 1000 db-ot. Ehhez képest kis eltérés mutatkozik 
az 1000 lakosra jutó számban, e tekintetben a Devecseri és a Tapolcai kistérségekben 
számlálható a legtöbb rendezvény. 1000 lakosra számítva is megállapítható, hogy a megye 
kulturális rendezvényekben igen gazdag, az összes kistérségben magasabb az arány az 
országos és a régiós átlagnál is.  
 

 
 
Az 1000 lakosra számított rendezvényeken résztvevők számát tekintve a Balatonfüredi 
kistérség kiemelkedő, de a Tapolcai és Veszprémi kistérségekben is jóval a megyei áltag 
feletti érték jellemző. Csupán a Pápai kistérség marad el az országos és régiós átlagtól a 
résztvevők számát tekintve, azonban összességében a megye ilyen szempontból jó 
adottságokkal rendelkezik, változatos programkínálata kedvelt célpont a látogatók számára.  
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3.7. A települések jellemző lakásviszonyai 
 
A kommunális infrastruktúra egyik eleme a lakásállomány, lakásellátottság, amely a 
megyében - hasonlóan az országos adatokhoz - az elmúlt 10 évben évről-évre mérsékelten 
gyarapodott. Veszprém megyében van az ország lakásállományának 3,4%-a (ez az arány 2001 
és 2011 között nem változott). Az egy lakásra jutó átlag alapterület kevéssel országos átlag 
feletti (2001-ben 77, 2011-ben 79m2 miközben az országos átlag 74 illetve 77m2) 
 
A lakásállomány növekedése országos viszonylatban a 2001-2010 közötti időszakban 7%-os 
volt, Veszprém megyében 5%-os. A térségben található 149 ezer lakás az országos lakásszám 
3,4%-át teszi ki. Jelentős eltérések adódnak az egyes települések lakásállományai között, az 
építkezések jellemzően a Balaton melletti településekre és a megyeszékhely közelében, a 
Balatonalmádi illetve a Veszprémi kistérségekben összpontosulnak. Kiemelkedő, 25% feletti 
állománynövekedést mutató település Alsóörs, Balatonudvari, Felsőörs, és Sóly. A növekedés 
mellé társul azonban, hogy az építkezések száma folyamatosan csökken, míg 2001-ben a 
megyében 870 db lakás épült, 2010-ben közel csak a fele, 454 db, mely arány megfelel a 
régiós értéknek, ám az országos csökkenéstől (26%) jóval nagyobb mértékű. A csökkenés 
mértéke a partközeli településeken érzékelhető jobban, ahol ezen felül az üdülők építése is 
alább hagyott. 2001-ben 150 db (melyből 92 db a Balatonalmádi kistérségben, azon belül is 
52 db Balatonkenesén), 2010-ben már csupán 14 db üdülőegység építése került 
nyilvántartásba vételre.  
 
A népesség lakásellátottságát tekintve az 1000 lakosra jutó épített lakások száma csökkenő 
tendenciát mutat. 2001-ben az országos 2,75-ös értékhez képest a megyében 2,31 volt, 2010-
ben az országos 2,06-os értékhez képest Veszprém megyében már csak 1,24 érték körül 
alakult. Legnagyobb változás a Balatonalmádi és a Balatonfüredi kistérségben következett be, 
ahol 2001-ben a 7,70-es illetve a 7,26-os érték 2010-re 1,96-ra illetve 3,02-re csökkent. Ennek 
magyarázata a fokozatosan növekvő népesség mellett az épített lakások számának drasztikus 
csökkenésében rejlik.  
 
Az 1 lakásra jutó lakosok számát tekintve Veszprém megye mindegyik kistérsége nagyobb 
értéket mutat az országos átlagnál, mely értelmében megállapítható, hogy a térségben 
átlagosan több ember használ egy lakást. Ehhez a tényhez azonban hozzátartozik az is, hogy a 
térségben számos olyan üdülőnek használt ingatlan van, amely a kedvezőbb adózási besorolás 
miatt lakásnak minősítettek. A 2001-es népszámlálási adatokat alapul véve, a térség 
üdülőingatlan-vagyona 74 ezerre darabra tehető. 
 
A lakótelepi és lakóparki formában épített lakások a 2000-es évek után jellemzően csak egy-
egy városi építkezési hullám keretén belül épültek, ezért az egész megyére nézve nem 
általánosíthatók ezen adatok. 2001-ben 32 db, 2002-ben 25 db lakótelepi lakás épült 
Balatonfüreden. A következő években nem, illetve elenyésző mértékben történt lakótelepi 
építkezés. Újra 2010-ben épült 35 lakótelepi lakás Veszprém városában. A lakópark építések 
terén 2007-ben történt egy nagyobb építkezés, mely keretein belül 322 db lakás épült, szintén 
többnyire Veszprém városában. A következő években a lakóparkok építése is csökkenést 
mutat, számuk mára már elenyésző mértékű.  
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3.8. Településhálózati adottságok 
 
3.8.1. A megye településrendszerének bemutatása 
 
A megye településrendszere a kistérségi beosztás szerint 
 
A megye kistérségei: az Ajkai, Balatonalmádi, Balatonfüredi, Devecseri, Pápai, Sümegi, 
Tapolcai, Várpalotai, Veszprémi, Zirci kistérségek. 
 
A megye kistérségeihez tartozó települések: 
 
Az Ajkai kistérséghez tartozó települések: 
Ajka, Bakonypölöske, Csehbánya, Halimba, Kislőd, Magyarpolány, Noszlop, Nyirád, Öcs, 
Szőc, Úrkút, Városlőd 
 
A Balatonalmádi kistérséghez tartozó települések:  
Alsóörs, Balatonalmádi, Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Balatonvilágos, 
Csajág, Felsőörs, Küngös, Litér, Szentkirályszabadja 
 
A Balatonfüredi kistérséghez tartozó települések: 
Aszófő, Balatonakali, Balatoncsicsó, Balatonfüred, Balatonszepezd, Balatonszőlős, 
Balatonudvari, Csopak, Dörgicse, Lovas, Monoszló, Óbudavár, Örvényes, Paloznak, Pécsely, 
Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Tihany, Vászoly, Zánka 
 
A Devecseri kistérséghez tartozó települések: 
Adorjánháza, Apácatorna, Borszörcsök, Csögle, Dabrony, Devecser, Doba, Egeralja, Iszkáz, 
Kamond, Karakószörcsök, Kerta, Kisberzseny, Kiscsősz, Kispirit, Kisszőlős, Kolontár, 
Nagyalásony, Nagypirit, Oroszi, Pusztamiske, Somlójenő, Somlószőlős, Somlóvásárhely, 
Somlóvecse, Tüskevár, Vid 
 
A Pápai kistérséghez tartozó települések: 
Adásztevel, Bakonyjákó, Bakonykoppány, Bakonyság, Bakonyszentiván, Bakonyszücs, 
Bakonytamási, Béb, Békás, Csót, Dáka, Döbrönte, Egyházaskesző, Farkasgyepű, Ganna, 
Gecse, Gic, Homokbödöge, Kemeneshőgyész, Kemenesszentpéter, Kup, Külsővat, 
Lovászpatona, Magyargencs, Malomsok, Marcalgergelyi, Marcaltő, Mezőlak, Mihályháza, 
Nagyacsád, Nagydém, Nagygyimót, Nagytevel, Nemesgörzsöny, Nemesszalók, Németbánya, 
Nóráp, Nyárád, Pápa, Pápadereske, Pápakovácsi, Pápasalamon, Pápateszér, Takácsi, Ugod, 
Vanyola, Várkesző, Vaszar, Vinár 
 
A Sümegi kistérséghez tartozó települések:  
Bazsi, Bodorfa, Csabrendek, Dabronc, Gógánfa, Gyepükaján, Hetyefő, , Hosztót, Káptalanfa, 
Megyer, Nemeshany, Rigács, Sümeg, Sümegprága, Szentimrefalva, Ukk, Veszprémgalsa, 
Zalaerdőd, Zalagyömörő, Zalameggyes, Zalaszegvár 
 
A Tapolcai kistérséghez tartozó települések: 
Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatonhenye, 
Balatonrendes, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Kapolcs, Káptalantóti, Kékkút, Kisapáti, 
Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, 
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Monostorapáti, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, 
Szigliget, Taliándörögd, Tapolca, Uzsa, Vigántpetend, Zalahaláp 
 
A Várpalotai kistérséghez tartozó települések: 
Berhida, Jásd, Ősi, Öskü, Pétfürdő, Tés, Várpalota 
 
A Veszprémi kistérséghez tartozó települések: 
Bánd, Barnag, Hajmáskér, Hárskút, Herend, Hidegkút, Királyszentistván, Márkó, Mencshely, 
Nagyvázsony, Nemesvámos, Papkeszi, Pula, Sóly, Szentgál, Tótvázsony, Veszprém, 
Veszprémfajsz, Vilonya, Vöröstó 
 
A Zirci kistérséghez tartozó települések: 
Bakonybél, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Borzavár, Csesznek, Csetény, 
Dudar, Eplény, Lókút, Nagyesztergár, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Zirc 
 

 
(A hullámos vonal a kapcsolati hiányt, a sárga nyíl a jelölt települések Veszprém irányú 
vonzását jelöli) 
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3.8.2. A megye településrendszere regionális és térségi összehasonlításban 
 
Veszprém megye településállománya nem alkot egységes regionális hálózatot, mivel a 
települések kapcsolatai, hatásai, vonzáskörzetei túllépnek a megye közigazgatási határain, 
ugyanakkor alapvető meghatározói a régió egésze térszerkezetének. A térszerkezet változását 
és a települések formálódását meghatározó folyamatok - bizonyos elemek kivételével - 
alapvetően lassan változnak a megyében, ezért Veszprém megye településállománya, illetve 
az annak szöveteként értelmezhető településhálózata sem reagál gyorsan az átalakulásokra. 
Egyértelmű azonban, hogy a rendszerváltozással járó társadalmi-gazdasági következmények 
az elmúlt mintegy 20 év alatt már jelentős hatást gyakoroltak - a térszerkezet mellett - a térség 
településeire is. Az 1980-as évek végén, 1990-es évek elején eleve különböző helyzetben lévő 
települések a változásokra eltérően reagáltak, és különböző a települési átalakulások módja és 
mértéke. A településállomány átrendeződése folyamatos, jelen pillanatban is csak annak 
tendenciái, irányai határozhatók meg. 
 
Veszprém megye településállománya történeti távlatban igen sokoldalúan, gyorsan és 
látványosan fejlődött a térség hosszabb távon ható kedvező adottságai miatt. Ilyen adottság a 
természeti erőforrásokban és ásványkincsekben igen gazdag terület, az eltérő kultúrtájak 
találkozásából adódó potenciál és a térség kitűnő elérhetősége. E kedvező településfejlődési 
hatások miatt a megye legtöbb települése, illetve egykor volt és jelenlegi városai, jelentős 
hagyományokkal bírnak.  
 
A térségen áthaladó országos és regionális jelentőségű városvonalak egyben kijelölik a régió 
főútvonal-hálózatát is, amelyek a táji-természeti adottságoktól függő évszázados térbeli 
meghatározottságot tükröznek, és biztosítják a térség kiváló külső elérhetőségét. A Közép-
Dunántúl megyéiben két-két országos urbanizációs főtengely húzódik keresztül 
- Duna-vonal: (Bp.-Érd-Százhalombatta)-Ercsi-Adony-Rácalmás-Dunaújváros-(Baja);  
- (Bp.)-Martonvásár-Gárdony-Székesfehérvár, amely két irányba halad tovább:  
- Balaton déli partján: Polgárdi-Enying-(Siófok) irányába, illetve  
- Várpalotán át kettéválva Veszprém megyében folytatódik. 
Veszprém megye városai is két városvonalat alkotnak (a régiót átszelő országos urbanizációs 
tengely Veszprém megyében folytatódó altengelye válik újfent ketté Várpalotánál): 
- Várpalota-Veszprém-Herend-Ajka-Devecser irányába és 
- Várpalota-Berhida-Balatonkenese-Balatonfűzfő-Balatonalmádi-Balatonfüred-

Badacsonytomaj-Tapolca irányába a Balaton északi partján. 
 
Veszprém megye településhálózatának főbb jellemzői a Közép-Dunántúli Régió megyéi 
összehasonlításával 2009. július 1-én 
  

Városok 
száma  

Községe
k száma 

 
100 km2-
re jutó 
település
ek száma 

Városi 
népesség 
aránya (%) 

Egy városra 
jutó megyei 
terület (km2) 

Egy városra jutó 
megyei népesség 
(fő) 

Települések 
Városok 
Községek 
átlagos 
népességszá
ma (fő) 

Fejér 
megye 

15 96 2,5 55,2 291 28 553 3966 / 16 
696 / 1912 

Komárom- 11 66 3,4 63,2 206 28 586 4142 / 18 
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Esztergom 758 / 1664
 
Veszprém 
megye 

 
15 202 

 
4,7 60,3 300 24 026 

 
1682 / 14 
839 / 682 

Közép-
Dunántúl 

41 365 3,6 59,1 271 26 906 2763 / 16 
570 / 1177 

Magyar-
ország 

328 1856 3,4 66,9 284 30 582 3204/20.923 
(15.740 Bp. 
nélkül) 

Forrás: KSH 
 
Veszprém megye településeinek nagyságrendi tagozódása a Közép-Dunántúli Régió 
megyéi összehasonlításával 2009. július 1-én 
 Települ

ések 
száma 

Települések száma a népességnagyság szerinti településcsoportok (fő) alapján 
-499 500-

999 
1000-
1999 

2000-
4999 

5000-
9999 

10 000-49 
999 

50 000-
99 999 

100 000-
felett 

Fejér megye 108 4 19 32 40 8 34 0 1
Komárom-
Esztergom 
megye 

76 6 15 22 22 5 5 1 -

 
Veszprém 
megye 

 
217 102 

 
56 34 15 4 5 

 
1 - 

Közép-
Dunántúl 

401 112 90 88 77 17 14 2 1

Magyar-
ország 

3173 1073 677 634 490 133 128 26 12

Forrás: KSH 
 
Veszprém megye és a Közép-Dunántúli régió eltérő adottságait (Veszprém megyében az 500, 
illetve 1000 főnél kisebb települések jelentős túlsúlyát) összességében a települések méret 
szerinti eloszlását az alábbi diagram szemlélteti. 
 

Településméret szerinti arányok Veszprém megyében és Közép-Dunántúli régióban 
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A régióban nagyjából a községek felét lakják 1000 főnél kevesebben, ugyanakkor Veszprém 
megyében ugyanez az arány már az 500 főnél kisebb falvakra vonatkozik, de itt a 200 főnél 
kisebb törpefalvak aránya is eléri a 15%-ot. (Egyes közgazdasági számítások szerint bizonyos 
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közösségi szolgáltatások 2000 fős népességszám felett működtethetők igazán rentábilisan.) A 
régió 500 főnél alacsonyabb népességszámú falvainak 91%-a található Veszprém megyében, 
az 500-999 lakosúak 62%-a, míg az 1000-1999 fős falvak 39%-a.  
 
A megye 30 ezer fő körüli lakosságszámú két városa Ajka és Pápa középvárosok, amely 
besorolás népességszámuk alapján illeti meg őket. Középfokú szerepeik - főleg Ajka esetében 
- több területen még fejletlenek, vagy hiányosak (pl. bizonyos gazdasági szolgáltatások, 
egészségügyi ellátási elemek, oktatási-képzési formák, speciális kereskedelmi funkciók), de 
területi és munkaerővonzó képességük is korlátozott. (Pápa helyzete ezen belül speciális, 
hiszen a Győr-Moson-Sopron megye déli peremére is kiható óriási vonzáskörzete, illetve 
egyes felsőfokú oktatási és egészségügyi intézményeinek szolgáltatásai - az esetenkénti 
középfokú ellátási hiányok ellenére - kiemelik a várost ebből a településkörből.) A 
közelmúltban kistérségi központtá emelt Devecser bizonyos középfokú funkciók (pl. 
egészségügyi szakellátás, okmányiroda) ellátásával egyre inkább szerepet vállal a funkciók 
területi megosztásában. 
 
E középvárosok helyi infrastrukturális rendszerei széles körben kiépültek, 
intézményhálózataik és szolgáltatásaik kapacitása és színvonala fejlett, valamint jelentős 
beruházásokkal - sokszor kiemelkedő külföldiekkel is - bírnak, amelyek térségeik jól képzett - 
illetve átképzett - munkaerejét alkalmazzák. 
 
Veszprém megye 1 és 2 ezer fő közé eső lakosságszámú kisfalvai (34) a megye népessége 
töredékének adnak otthont. Ezekben a falvakban az infrastruktúra fejletlen, de az alapvető 
egészségügyi, oktatási és egyéb közszolgáltatási feladatok nagyrészt megoldottak, 
ugyanakkor erőteljesen fennáll a párhuzamos népesség-, funkció-, szolgáltatás- és 
intézményvesztés veszélye. A fokozott központi költségvetési függőség zömükben nem teszi 
lehetővé többletfeladatok és -funkciók ellátását, a lakóhelyként való vonzás és az életminőség 
fenntartása, javítása a legfontosabb feladat. Az elhelyezkedésből (közlekedési fővonalak, 
városok közelsége), a speciális helyzetből származó előnyök megragadása (pl. jelentősebb 
idegenforgalmi attrakció, hasznosítható objektum, egyedi adottság), illetve a helyi erőforrások 
mozgósítása (pl. a mezőgazdaság eredményességének javítása, kiemelkedő természeti 
erőforrás hasznosítása) jelentheti a kitörési lehetőséget, ellenkező esetben érdemi fejlődésre 
nem lehet számítani. 
 
Az 1000 főnél alacsonyabb népességszámú apró- és törpefalvakban - amelyek Veszprém 
megyében területileg koncentráltan helyezkednek el - a települési szolgáltatások közül 
leginkább a kereskedelem az, amely valamilyen jellegű és szintű szolgáltatási egységgel 
képviselteti magát (vegyesbolt, italbolt). E településkategória infrastruktúrája a rendszerváltás 
óta szintén sokat javult (telefon, gáz), de csatorna-, út-, járda- és felszíni vízelvezető-
hálózataik hiányosak, elavultak. Az általános iskoláik alsó tagozatai is már csak kevés helyen 
működnek, tömegközlekedéssel való elérésük gyenge, zömében orvosi ellátásuk - és egyre 
több szolgáltatásuk: pl. postajáratok - körzetesített. Nagyobb hányaduk népességszáma 
folyamatosan csökken, társadalma öregszik, kisebb részük - főként a roma népesség 
térnyerése miatt - fiatalodó korszerkezetű. A szűk rétegű aktív korúak képzettségi, 
foglalkoztatottsági, mobilitási és alkalmazkodási szintje alacsony, a lakosság zöme nem 
rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel, hanem nyugdíjból, szociális segélyből és más 
társadalmi juttatásokból él. 
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Veszprém megye településszerkezetét összehasonlítva a régiót alkotó további megyék 
településszerkezetével, megállapítható, hogy Veszprém megye a másik két megye ’közép- és 
nagyfalvas’ szerkezetétől alapvetően a történeti és a természeti adottságok különbözősége 
miatt tér el jelentősebben (átlagosan mintegy két és félszer annyian laknak utóbbiak 
községeiben). Az aprófalvak Veszprém megye nyugati részén (Somló-vidék, Marcal-
medence) és a Balatonfelvidéken koncentrálódnak - főleg a pápai, az ajkai, a devecseri, a 
tapolcai és a balatonfüredi kistérségekben -, bár korántsem olyan kiterjedésben és sűrűségben, 
mint az ország egyes más térségeiben. Veszprém megye nyugati aprófalvas térségeiben valós 
veszély a népességcsökkenésből adódó elnéptelenedés, az elöregedés és az ellátásbeli 
hiányosságok növekedése: a veszélyeztetett falvak száma húsz fölötti.  
 
A városok eloszlásában hasonló sűrűsödések nem mutathatók ki, mint a kistelepülések 
esetében, azok eloszlása viszonylag egyenletes a régió, illetve a megye területén, a 
várossűrűség is csak kis mértékben tér el felfelé az országos szinttől. Veszprém megyében (és 
Közép-Dunántúlon is) kismértékben alacsonyabb a városodottság, és a városlakók aránya 
(61,8%) is elmaradt - 2009-ben mintegy 7 százalékponttal - a 68,4%-os országos értéktől. A 
régió megyéi városlakó-arányának szélső értékei közti különbség is éppen 7 százalékpontnyi: 
Fejér megyében a lakosság 58,5%-a, Komárom-Esztergom megyében a 65,6%-a, míg 
Veszprém megyében a 61,8%-a él városokban.  
 
Kistérségi szinten természetszerűleg ennél is nagyobbak a különbségek (80% és 0 között a 
városi népesség aránya). A legurbanizáltabb körzetek azok, amelyek egy-egy nagyobb város 
köré szerveződnek - többek között a veszprémi (78%-os értékkel) vagy egy kisebb város köré 
kisebb területtel és kevesebb településsel, ahol alacsonyabb számú vidéki népesség él (pld. a 
várpalotai kistérség - 72%-os értékkel). A régióban a legkevésbé urbanizált városkörzetek 
közé tartozik a zirci és a kisbéri kistérség (33%-os értékkel). 
 
 
 
 
3.8.3. Településhierarchia 
 
Veszprém megye településeinek egymáshoz viszonyított relatív helyzetét, 
településszerkezetben betöltött pozícióját, a településrendszer hierarchikus felépülését 
alapvetően a települések központosultsága határozza meg. Ezt több tényező befolyásolja, 
hozzájárul például a gazdaságirányításban betöltött, illetve a térségi szerepkör, a 
lakosságszám, az igazgatási rang, az ellátási funkciók és azok színvonala, stb. A települések 
településhierarchiában elfoglalt helyét legtöbbször a központi (alap-, közép- és felsőfokú) 
funkciók leltározásának, számbavételének módszerével állapítják meg. A települések 
viszonyrendszerét alapvetően befolyásolja a centrum-periféria kettősség is. Ugyanakkor a 
központi és a központi szerepekkel nem rendelkező települések csoportjai is szegmentáltak, 
további részekre bonthatók a funkciók mennyiségétől, sokféleségétől, vagy éppen 
egyediségétől függően. 
 
A településhierarchia központi funkciókat ellátó centrumai jogállásuk, népesség- és 
vállalkozáskoncentráló, valamint gazdaság- és térszervező erejük révén képesek térségi 
irányító szerepköröket kialakítani vonzáskörzetükben. Főbb tagjaik egyben a területi 
közigazgatási rendszer kiemelt elemei is, egyben a decentralizációs folyamatok lehetséges 
nyertesei.  
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Az ország szőlőfürtszerűen felépülő településhierarchiájának kiemelt pontjain, csúcsain a 
központi települések különböző típusai állnak: a rendszer tetején a főváros foglal helyet, majd 
az öt regionális központ következik, amelyek szintje azonban hiányzik az egész Közép-
Dunántúlon.  
 
Az országos rangsor következő lépcsőfokán álló - teljes körű és gazdag választékú középfokú 
funkcióin túl felső- illetve részleges felsőfokú funkciókkal is rendelkező - térségi központ, 
megyeközpont és régiós társközpont Veszprém. Vonzásterülete a megye nagy részére 
kiterjed. Térségi központként Veszprém mellett Pápa (és bizonyos részfunkciókban Ajka) 
rendelkezik részleges felsőfokú ellátási funkciókkal. A tradicionális, vagy az 1950-es évek 
erőltetett iparosításának következtében kifejlődött további kis- és középvárosok csak hiányos, 
vagy részleges középfokú ellátást nyújtanak, nem beszélve a jóval később, vagy napjainkban 
várossá nyilvánított települések jóval kisebb választékú, olykor egyoldalú szolgáltatásairól, 
térségi szerepeiről. 
 
A középfokú ellátás viszonylag széles palettáját nyújtja Veszprém megyében Pápa, Ajka, 
Tapolca, Balatonfüred és Várpalota. Hozzájuk képest is hiányosak Zirc és Balatonalmádi 
nyújtotta lehetőségek. Sümeg részleges középfokú funkciókat betöltő városias jellegű 
település, míg a többi új törpeváros ellátási körzete gyengén kitapintható, vagy speciális 
jellegű (idegenforgalmi, jelentősebb ipari, vagy kistérségi szervezőközpont).  
 
A régió falusi települései között is találhatók olyan kisközpontok, amelyek a teljes alapfokú 
ellátást nemcsak a saját, hanem a környező falvak lakossága számára is biztosítani tudják, 
körzetesített feladat-ellátási helyként, kispiaci körzetként, idegenforgalmi vagy kistérségi 
szolgáltató alközpontként.  
 
 
 
 
3.8.4. A településhálózat területen belüli és kívüli kapcsolatai, vonzáskörzetek és 

településegyüttesek 
 
Veszprém megye sajátos település-együttesei között leginkább sajátos urbanizációs formáció 
a balatoni agglomerálódó térség emelhető ki. Ebben a sajátos adottságú és potenciálú 
térségben a központi településeken kívül is érzékelhető a népesség gyarapodása, továbbá a 
különböző infrastruktúra-elemek is térségi rendszerszerű szerveződési tendenciákat mutatnak. 
A Balaton mentén egy üdülési jellegű agglomerálódó térség van kialakulóban. A 
településhatárok sok helyen összemosódnak a parti sávban, ugyanakkor nem minden 
demográfiai folyamat alakul kedvezően (pl. beköltöző népesség összetétele; Balatonvilágos és 
Zánka között népességnövekedés mutatható ki, tovább azonban kis mértékben csökken vagy 
stagnál a lakosság száma).  
 
Az agglomerálódó balatoni térségen kívül Veszprém megyében a megyeszékhely körül 
kialakuló település-együttes mutat jellegzetes térségi formációt. Ez a nagyvárosi település-
együttes évekkel ezelőtt lépett az urbanizációs ciklus szuburbanizációs szakaszába, ahol a 
központi település és a tágabb térség rovására a közvetlen környezet településeinek 
lakosságszáma nő. A nagyvárosi település-együttes települései kevéssé szorosan fonódnak 
össze, ugyanakkor az már az agglomerálódás folyamatának előbbre lépésére utal, hogy a 
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településközi kapcsolatok intenzitásának növekedése csak a környező települések egyre 
szűkülő körére terjed ki. 
 
A szűken értelmezett veszprémi nagyvárosi település-együttes is egyközpontú (összesen 10 
település alkotja). Kitekintéssel egy nagyobb térbeli szerkezetre azonban a várostérség 
valójában átmenetet képez az egy- és a többközpontú településrendszer között. Ajka és 
Várpalota ugyanis olyan körzeti társközpontok, amelyek egy összetartozó településláncot 
fognak közre - Veszprém és Herend várossal együtt -, és leginkább együttesen különülnek el 
környezetüktől, településtengelyt alkotnak. E zónában a megyeszékhely, az ipari centrumok 
és a közbenső települések ugyan területi összefonódás nélküli, de igen intenzív termelési, 
foglalkoztatási és ellátási kapcsolatban állnak egymással. A központok lakosságszáma 
zömében a vonzott települések javára csökken (a Veszprém körüli falvakba a legjelentősebb a 
beköltözés, melynek dinamikája a településtengely két irányába a legkiemelkedőbb). 
 
Az országoshoz és más régiók tendenciáihoz hasonló folyamatok zajlanak le Veszprém 
megye városhálózatában is. A középfokú szerepkörök és a városi jogállás szétváltak 
egymástól. Ma több olyan város van a megyében is, amely csak jogi értelemben város, 
jelenleg gyenge középfokú központi szerepekkel, illetve az állam helyi szervei körzeti 
egységeinek hiányaival jellemezhető (Herenden pl. egy sincs, de Badacsonytomajban, 
Balatonfűzfőn, Devecserben is csak egy-egy), Ezen városok egy része, mint Balatonfűzfő, 
Balatonkenese, Badacsonytomaj, Berhida, Herend kisebb, Devecser nagyobb vonzáskörzettel 
rendelkezik. Az újabb várossá nyilvánításokkal a funkcióhiányos városok száma tovább 
emelkedhet a megyében, annak ellenére, hogy ma már az urbánus terek szétterülése miatt 
lokálisak a megye (akárcsak az ország) városhiányos térségei.  
 
Korábban a városfogalomhoz a központi hely és a jó elérés is hozzátartozott, amelyek mára 
veszítettek jelentőségükből. Az 1950-es évekig például még minden városon keresztülhaladt 
fő közlekedési út, ma viszont már egynegyedükön sem, sőt egyesek több km-re vannak a 
legközelebbitől. (Tapolca, Ajka mintegy 3-5 km-re). 
 
A rendszerváltozás után egyes települések (főként a városok) élete nagymértékben 
megváltozhatott, de a régió települési rendszerének egésze még az átformálódás időszakában 
tart. A települések lehetőségeit és sikeres alkalmazkodásuk feltételeit elhelyezkedésük és 
irányításuk erőteljesen befolyásolja, mivel a differenciák mérséklődtek az ellátó és szolgáltató 
tevékenységek települések közti terjedésének és a centralizált intézmények megszűnésének 
köszönhetően. A városok esetében ehhez hozzájárul, hogy egyes jelenségek inkább a 
határaikon kívül, a vidékeiken erősödtek fel, illetve térségi szintre helyeződtek (pl. 
munkanélküliség, agrárpiac szűkülése). 
 
Fentiek hatására a Közép-Dunántúli Régió részeként Veszprém megye urbanizációjára - a 
korábbi koncentrációs folyamatokkal ellentétben - a differenciált térszerkezeti keretekben 
zajló viszonylagos dekoncentráció jellemző, amely egyben a területi és települési 
egyenlőtlenségek egyik alapvető alakítója is. Miközben a régió városhálózatán belüli 
feszültségek fokozódnak, a kis- és elővárosok dinamikusan fejlődnek, és a városok 
környezetében különböző település-együttesek formálódnak, addig a falusi településállomány 
is modernizálódik, népessége átalakul, a legtöbb helyen növekszik. Ezt sok esetben a közeli 
nagyvárosok sikeres fejlődése és átalakulása, illetve az idegenforgalmi központok vonzása 
ösztönzi. Az egykori ipari gazdasági központok, mint Ajka és Várpalota azonban ma is 
folyamatosan veszítik népességüket összefüggésben átalakulásukkal. A végleges elvándorlás, 
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vagy a környékre történő kiköltözés relatív tendenciái a válság kezelésére, elhúzódására, vagy 
területi kiterjedésére is utalnak. A települési és térségi átalakulások újjáélesztették a 
vándorlási, költözési folyamatokat, valamint átalakították az ingázás irányait, idejét és 
távolságát is. E folyamatokkal összefüggésben a települések, elsősorban is városok társadalma 
szintén az átalakulás stádiumában van. A városi elit az erős gazdasági alapokkal rendelkező és 
népesebb városokban így Veszprémben is általában szélesebb, az elkülönült negyedekben 
megjelenő lakásépítkezések is e réteg megnövekedett igényeit elégítik ki. A kiemelkedő 
jövedelmi viszonyokkal rendelkezők települési, illetve területi elhelyezkedése azonban erősen 
koncentrált (a nagy- és a dinamikus kisvárosok és térségeik). 
 
Az évi 1,5 millió Ft-nál magasabb nettó jövedelemmel rendelkező adófizetők aránya a Közép-

Dunántúli Régió településein 

 
Forrás: Molnár Balázs szerkesztése (Veszprém megyei TrT vizsgálata) 

 
Jellemző, hogy elit-igények alapján építkezések - kisebb méretekben és mértékben - még a 
legkisebb, legfiatalabb városokban is zajlanak a dinamikus zónákban (pl. Herend, 
Balatonalmádi), illetve magánerős módon, családi házas beépítési jelleggel a nagyvárosok 
környezetének legközelebbi falvaiban. Az új építések főként a nagyszámú újonnan 
betelepedők, a fiatalok, a magasabban képzettek igényeit és lehetőségeit tartják szem előtt. Az 
ő hatásukra általában bővül és differenciálódik a fogyasztás, a kis-, vagy a közeli nagyváros 
kulturális szolgáltatásainak igénybevétele, megjelenik a természeti és épített környezet 
esztétikuma iránti igényesség, amely vonzóbb feltételeket teremt a nemzetközi és a tudásalapú 
ipar számára is. 
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100 lakásra jutó lakásépítések száma a Közép-Dunántúli Régió településein 

 
Forrás: Molnár Balázs szerkesztése (Veszprém megyei TrT vizsgálata) 

 
Az alsóbb osztályok egy része azonban egyértelműen a rendszerváltozás vesztese, a 
kirekesztettekkel együtt való szélesebb megjelenésük a régió városai társadalmában a 
szolgáltatások forgalmának mérséklődését, a szociális kiadások megemelkedését hozta. Ez 
főképpen is a kedvezőtlenebb adottságokkal rendelkező, perifériális, vagy gazdasági 
válsággal, szerkezetátalakítással küzdő városokat (illetve a kistelepüléseket) érinti. (pl. 
Devecser, Sümeg, Berhida, Várpalota). 
 

Az önkormányzatok által rendszeres szociális segélyre felhasznált támogatások 100 lakosra 
jutó értéke a Közép-Dunántúli Régió településein 

 
Forrás: Molnár Balázs szerkesztése (Veszprém megyei TrT vizsgálata) 

 
A társadalmi egyenlőtlenségek egyes településeken igen élesek, amely sokszor már a 
településfejlődés fenntarthatóságát veszélyezteti. A legjellemzőbb ez az üdülőövezetekben a 
beköltözők nagy száma miatt (akik a helyiekhez képest általában eltérő jellegzetességű 
társadalmi csoportok tagjai), valamint a nemzetközi tőkét jelentősebb mértékben befogadó 
városokban (eltérő vállalati és lakossági kultúra és elit), valamint a perifériális 
kistelepüléseken (szegény és kisebbségi csoportok szegregálódása).  
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3.9. A térségi területfelhasználás vizsgálata 
 
A megye jelenlegi területfelhasználási jellemzőit - a Veszprém Megyei Földhivatal 2012. 
augusztusi településsoros adatai alapján - az alábbiakban mutatjuk be. Az alábbi adatok 
bővebb elemzése a táj jellemzőit és a táj terhelhetőségét elemző fejezetekben történik. A 
tendenciák értékeléséhez tíz éves időtávra vonatkozóan a 2000. évben készült Általános 
Mezőgazdasági Összeírás adatai állnak rendelkezésre, ám ezen adatok bizonyos módszertani 
okok és a kategóriák különbözősége miatt nem vethetőek össze a jelenlegi adatokkal.  
 
A megye területén 217 település található. Összes területük a Veszprém Megyei Földhivatal 
adatai alapján 449.291 hektár (mely kis mértékben eltér a megye TEIR rendszerben 
nyilvántartott területétől, mely 461.263 ha). A területfelhasználást vizsgálva megállapítható, 
hogy a megye területe legnagyobb arányban szántó művelési ágban található. Ez összesen 
148.669, mely az összes terület 33 %-a. A művelésből kivett terület aránya 23 %, ami 
összesen 104.330 hektár. A vizsgált területből 124.435 hektár erdő4 művelési ágban van 
nyilvántartva, azaz a teljes terület 28 %-a erdő. A vizsgált területen mindössze 298 hektárt 
tesznek ki a fásított területek. A legelőként hasznosított gyepek kiterjedése 41.405 hektár, a 
rétként hasznosulóké 16.110 hektár. A gyepek összességében a megye 13 százalékát teszik ki. 
Az egyéb területhasznosítási típusok kiterjedése a megye területén elenyésző. A szőlők 9.422, 
a gyümölcsösök 2.323 hektárt, a kertek 899 hektárt, a nádasok 1.066 hektárt foglalnak el. 
 

 
 

A területfelhasználás 2000. évi TEIR szerinti és 2012. évi földhivatali nyilvántartás szerinti 
megoszlását településenkénti bontásban a 3.9. melléklet tartalmazza. 

                                                
4 Az Állami Erdészeti Szolgálat által vezetett erdészeti adatbázisban nyilvántartott erdőterület nagysága általában eltér a 
megyei földhivatalnál erdőként nyilvántartott erdőterület adattól. Ennek oka az AESZ és a földhivatalok erdő kategóriájának 
eltérő tartalma. (Pl. az erdészeti szolgálat az üzemtervezett erdőterületeken belül tartja nyilván a vadföldeket, ezzel szemben a 
földhivatal szántóként. A jelentősebb erdei tisztások területét a földhivatal gyepként tartja nyilván.) 
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3.10. A táj terhelésének és terhelhetőségének meghatározása 
 
Természeti és gazdaságföldrajzi adottságainál fogva a megyében hosszú idő óta igen jelentős 
ipari, elsősorban bányászati, és feldolgozóipari tevékenység folyt illetve folyik. A bányászati 
tevékenység szinte valamennyi kitermelhető nyersanyag (mind a szén- ércbányászat, mind 
pedig a kő-, kavics és agyagbányászat) tekintetében jelentős, sőt több bányakincs esetében 
országos jelentőségű nyersanyagvagyonnal rendelkezett ill. rendelkezik. A bányák nagy része 
gazdasági okokból megszűnt vagy megszűnőben van. A kő- és homokbányák nyitása iránti 
igény nő - a természetvédelmi szempontok viszont a tevékenység korlátozását teszik 
szükségessé. 
 
A hagyományos KNy-i irányú ipari tengely (Ajka-Veszprém-Várpalota) és a Balaton-part a 
megye gazdaságilag meghatározó területei. Városaival, lakó- és iparterületeivel az 
alapanyagipar, kitermelőipar nagymennyiségű hulladékával, szennyezésével (iszap, zagy, 
meddő, salak stb. lég- és sugárszennyezés) együtt az infrastrukturális ellátottság itt a 
legfejlettebb.  
 
Az ipari, bányászati területfelhasználás különösen Várpalota és Ajka, Halimba, Dudar, 
térségében okozott jelentős környezetkárosítást (meddőhányók, alábányászott területek, zagy- 
és iszaptárolók, felszíni tájsebek stb.) és folyamatos légszennyezést. Sajátos jellemzője a 
megyének az a tény, hogy az ipari és egyéb tevékenységekkel szennyezett területen él a 
lakosság jelentős része. 
 
A különféle bányászati formák nem mindig egyenként, hanem gyakran komplexumokat 
alkotva jelennek meg. A roncsolt felszínű területek nagy kiterjedése (Devecser-Ajka, 
Várpalota, Bakonyjákó, Uzsa) a tájsebek elhelyezkedése úgy a táji értékek, mint a 
területhasznosítás szempontjából zavaró, értékcsökkentő hatású (A felhagyott kőfejtők közül 
a legnagyobbak a vasútvonalak mentén helyezkednek el, tehát tájképileg igen exponált 
helyeken sorakoznak.), és lejtő- hegyoldal-stabilitásuk (biztonságuk) sem megfelelő. 
Néhány jellemző előfordulás: 
- külszíni bányák (Nyirád, Uzsa), 
- meddőhányók (Dudar, Ajka, Várpalota), 
- iszaplerakók (Ajka, Várpalota). 
 
A bányászat számára már értéktelen anyagból a természetesnél magasabb felszínt hoznak létre 
(“meddőhegyek”). A meddőhányók azonban nem csak tájképi megjelenésükben zavaróak, 
hanem a meddő anyagának minőségétől függően a mérgező, savas anyagok kibocsátásával is 
veszélyeztetik a környezetet, korlátozva ezzel a mezőgazdasági és üdülési tájhasználatot. A 
meddőhányóból származó csurgalékvíz és a bányavíz bekerülve a talaj- ill. rétegvízbe 
közvetve veszélyezteti az érzékeny ivóvízbázist, és roncsolja az ipari területeken egyébként is 
kevésbé stabil ökológiai hálózat elemeit, a felszíni vízfolyásokat (Ajka, Várpalota). 
Különösen érdekes a nagy kiterjedésű vegyes anyagú salak- és pernyehányók (a legakutabb 
település- és légszennyező közé tartozik) esete, amelyek rendszeres locsolást igényelnek. Ha 
azonban technikai hiba, vagy gondatlanság miatt szünetel a locsolás, és erősebb szél támad, 
akkor sötétszürke pernyefelhő lepi el az érintett terület környezetét. Az Ajka környéki 
meddőhányók szél elleni védelme még nem megoldott, mert az onnan elfújt por helyenként 
szemmel láthatóan is beteríti a mezőgazdasági növényeket, és fejti ki kedvezőtlen élettani 
hatását. A területek rendezése során ezek esetében egyrészt rekultivációval, másrészt mint 
akadályozó tényezővel kell számolni. 
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A bányászat okozta tájrombolás rehabilitációjára jelenleg már számos pozitív példa van a 
megyében (erdővel - legalább részben - rekultivált területek Várpalota, Fenyőfő-térségében, 
bányafalak erdővel takarása a Káli-medence felhagyott kőbányáiban). A jelentős kitermelő 
ipar következtében azonban különösen nagy a szennyezett és roncsolt felszínű területek 
kiterjedése, s ezek rehabilitációs igénye térségi szintű probléma. A komplex tájrehabilitációt 
igénylő területek lényegében a működő bányákat, legnagyobb bányaterületeket, az ezekhez 
kapcsolódó kiterjedt meddőhányók roncsolt területeit, valamint külszíni bányák okozta 
sebeket foglalja magába. 
 
A kitermelő iparágakon túl nagy arányban van jelen a megyében a nehézipar, az 
alapanyaggyártás és a vegyipar. Pét-Peremarton-Balatonfűzfő az ország vezető vegyipari 
területei közé tartozik. Ajka, Várpalota nehézipari és feldolgozóipari elsőbbségével emelkedik 
ki a megyében. Ezeken a területeken a környezetvédelmi beruházások elmaradása, elhúzódása 
az idegenforgalmat és a mezőgazdaságot jelentősen korlátozó tényező lehet. 
 
A nyugat-európai tendenciáknak megfelelően hazánkban is megjelent a multifunkcionális 
tájak kialakításának igénye. A hagyományos termelő funkciók mellett felerősödött a tájak 
egyéb, pl. rekreációs szerepe. A természetközeli állapot és természeti szépség egyre nagyobb 
értéket jelentenek. A jelentős turisztikai vonzerővel rendelkező tájakat azonban az üdülési 
tevékenység számtalan módon veszélyezteti, valamint az üdülési tájhasználat sért (pl. 
természetvédelem), sőt esetenként ki is zár más tájhasználati módokat (ipar, mezőgazdaság). 
A problémák valódi oka sok esetben a turizmus térbeli-időbeli koncentrálódásában, és a 
„mindenáron haszonszerzés” elvében keresendő. 
 
A megyében jelentős idegenforgalomhoz kapcsolódó legfontosabb tájhasznosítási problémák 
a szabályozatlan beépítés, a tájsebek megléte, a tájképi értékek romlása, a levegő- és 
vízszennyezés, a kultureutrofizáció, a belterületi felszíni vízrendszer hiányosságai, a 
pontszerű szennyezőforrások megléte és az élővilág veszélyeztetése. Sajnálatos, hogy a 
Balatoni vízpart rehabilitációs program nem került végrehajtásra. 
 
A védelem alatt álló területek tájhasználati szempontból kedvező helyzetben vannak, a 
hasznosítás erősen szabályozott. Ennek ellenére itt is felmerül számos tájhasználati konfliktus. 
 
Veszprém-megyében az ipari tengellyel párhuzamosan a Bakony előterében és erdeiben 
(Csórtól - Herendig) Magyarország egyik legnagyobb katonai területe húzódik. Nagyrészt 
kiképző gyakorlóterek, lőterek, légvédelmi és hírközlési bázisok. A katonai terület egy része 
kopáros gyepfelület, a másik része erdő. A honvédségi területeken és környezetükben a 
területhasználat kialakításában a honvédelmi érdekek az elsődlegesek, így ezek a katonai 
területek a védetté nyilvánítás során jelentős korlátozó tényezőt jelentenek. A védelemre 
tervezett területek közül kiemelkedik a Kelet-Bakonyi Tájvédelmi Körzet. 
 
A legnagyobb idegenforgalmi vonzerővel bíró Balaton esetében a partmentén még találhatók 
beépítetlen területek, amelyek a nádasok védelmét és a természetes part megőrzését 
szolgálják. Ugyanakkor felmerül az a probléma, hogy e területek egy része a kárpótlás során 
magántulajdonba került (pl.: Balatonalmádi környéke, Balatonkenese). Ez a tulajdonosváltás 
rövidtávon kiválthatja a terület szabályozatlan beépítését és a környezet- és víz túlterhelését 
egyaránt.  
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A nagy napi turistaforgalommal bíró területeken - többek között pl. Balatonalmádi, 
Balatonfüred - megoldatlan probléma az autók parkolása. Hiányoznak, az un. “zöldparkolók”, 
amelyek csökkenthetnék a belterületeken a burkoltságot, ezzel egyúttal javítva a települések 
tájesztétikai értékét is.  
 
A szőlőhegyi, zártkerti területek felaprózódása, sűrűn beépült hétvégi házas területté való 
átalakulása nem csak az üdülőterületeken, hanem a nagyvárosok környezetében is 
megfigyelhető jelenség (Pl.: Veszprém-Csatárhegy, Pápa-Agyaglik). Ugyancsak 
agglomerálódó térség Balatonfüred-Csopak, Balatonalmádi térsége, ahol a beépítettség jóval 
magasabb a kívánt mértéknél. 
 
A megye igen változatos domborzati adottságaiból adódóan a termőterületként hasznosított - 
természetvédelmi oltalom alá nem eső - sík területeken meghatározó, hogy a termőterületeket 
több irányból is lejtők határolják. Ez a lefolyó felszíni vizek miatt fokozott erózióveszélynek 
teszi ki a szántóterületeket, ami a terület degradációjához vezethet. A problémára megoldást 
jelentő védőárkok kialakítása csak igen kevés esetben történt meg. A privatizáció során 
lezajlott lejtőirányú parcellázás tovább fokozza ezt a problémát, mivel különösen az erdő 
nélküli területeken - Balatonfelvidék medencéinek hegylábi területei, Bakonyalja, Tési-
fennsík - fokozta az eróziót. 
 
A Balaton-felvidék és a Bakony környezetvédelmi, tájképi és természetvédelmi szempontból 
egyaránt konfliktusokat okozó területei az egykori bányászat színterei. Hiányos a roncsolt 
területek részletes felmérése, nem áll még rendelkezésre egy részletes tájsebkataszter. A 
legjelentősebb tájsebek Nyirád, Ajka, Halimba, Vilonya-Papkeszi, Várpalota-Pétfürdő, 
Várpalota térségében találhatók. A tájsebek jelentősen rontják az érintett területek 
idegenforgalmi célú hasznosításának lehetőségét. 
 
Az üdülőfunkciók megjelenésével, a városi mentalitás a falvakban is egyre nagyobb 
mértékben teret hódít és a táj és a települések sajátos építészeti arculata elvész. Egyúttal 
háttérbe szorul a még ki sem alakult falusi turizmus eredeti, vonzó települési környezete is. A 
települések építészeti arculata az utóbbi években két irányban változott. Egyrészt 
megfigyelhető az építészeti örökség felértékelődése. A régi építészeti formanyelv elemeinek 
felhasználásával új építészeti együttesek, épületsorok alakulnak ki, és ezzel egy-egy 
településben elkezdődött a falukép rehabilitációja, döntően nem a tiltó szabályozások, hanem 
az üdülőterületeken tulajdont szerző középpolgári réteg igényesség irányába elmozduló 
ízlésváltozása hatására (pl.: Kővágóörs, Kékkút, Dörgicse). 
 
Az utóbbi években egyre nagyobb mértéket (növekvő tendenciát) mutat a közlekedésből 
eredő szennyezés (71-es, 8-as, kis szakaszon a 7-es út), ami elsősorban a nyári időszakra 
jellemző, de e rövid időszakban is komoly veszélyforrás, mivel különösen az alacsony 
légrétegeket sújtja és emiatt azonnal az emberi légutakba kerül. Ez a jelenleg megoldatlan 
probléma az üdülőterületek értékét csökkenti. 
 
A felszíni- és felszín alatti vizeink helyzete sajnos lényegesen veszélyesebb, mint a levegőé. 
A külterületek esetében a helyzet ennél is rosszabb, pedig az idegenforgalmi szezon alatt itt is 
jelentős a vízfelhasználás. 
 
A mező (erdő-) gazdasági művelés alatt álló területek vizsgálatának mintegy kontrolljaként 
érdemes megvizsgálni a - terhelési és terhelhetőségi szempontból egészen eltérő mutatókkal 
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rendelkező - művelés alól kivett területek részesedésének vizsgálatát is. A 15- illetve 20 %-
nál magasabb kivett területi részesedéssel rendelkező települések elsődlegesen a városok és 
egyes hozzájuk csatlakozó (pl. a Herend - Veszprém - Várpalota tengely 11-13 települése, 
Pápa és Nagygyirmót, Ajka és Halimba), - illetve, más okokból a nagyon kis igazgatási 
területtel, elenyésző külterülettel rendelkező települések (pl. Vid, Várkesző). Ez a 
településhalmaz agrárgazdálkodási szempontból igen vegyesnek tekinthető, tartalmaz 
mezőgazdálkodási szempontból kiemelkedő adottságú (pl. Pápa, Berhida) illetve kimondottan 
rossz termőhelyi mutatókkal rendelkező (pl. Veszprém - Várpalota) településeket, 
erdősültségi mutatói alapján kiváló (pl. Herend, Márkó, Ajka) és kevésbé említésre méltó (pl. 
Veszprém - Várpalota, Pápa, Halimba) településeket is. Különlegesen ez utóbbi csoportban 
látszik szükségesnek tájterhelési szempontból is táj- és településszerkezeti javaslatok 
megtétele a kivett, beépített területi arány további növelésének fékezésére, illetve az 
erdőterületi és/vagy zöldfelületi arány lehetőség szerinti növelésére. 
 
Hasonló jellegű problémával valószínűleg nem küzdenek a Bakony magas erdősültségi és 
átlagos (10-15% közötti) kivett területi mutatókkal rendelkező települései. A megye 
legalacsonyabb (8% alatti) kivett területi arányokkal rendelkező települései az északi- illetve a 
középső bakonyi területeken találhatók, É-D irányban Ugod és Szentgál, K-Ny irányban 
Borszörcsök és Bakonyjákó közt, csaknem összefüggő, 11 települést magába foglaló 
csoportban. Erre a településcsoportra jellemző, hogy alacsony agrár-termőhelyi mutatókkal, 
viszont jó erdősültségi arányokkal rendelkezik. 
 
A tájszerkezeti - tájterhelési és terhelhetőségi elemzésnek nem képezi tárgyát, de ennél a 
témánál megemlítendő, hogy a viszonylag magas gyepterületi arányokhoz sajnálatos módon 
nem kapcsolódnak megfelelően magas állatlétszámok, pedig a haszonállattartás /és ezen belül 
a legeltetéses állattartás/ különböző formáinak jelentős hagyományai voltak a megyében. 
Tájgazdálkodási - tájfenntartási szempontból is kívánatos lenne ösztönözni az integrált, 
gyepgazdálkodásra épülő haszonállattartás fejlesztését a megye ezen térségeiben. 
 
A gyepterületek fenntartása és növelése ökológiai szempontból is egyre nagyobb szerepet 
játszhat a gyengébb adottságú termőterületek hasznosításában. A meglevő gyepek jelentős 
része természetvédelem alatt áll, illetve védelemre érdemes, értékes ökotóp. 
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4. A MEGYÉT ÉRINTŐ TERVEZÉSI-FEJLESZTÉSI KÖRNYEZET 
ÁTTEKINTÉSE 

 
4.1. Az OTK Veszprém megyét érintő vonatkozásai 
 

IV. Középtávú országos területi célok 2013-ig 

A jövőkép és az átfogó célok megvalósulása érdekében - figyelembe véve az OFK stratégiai 
céljait is - középtávon az ország szempontjából meghatározó területi célok teljesülése 
szükséges, melyek az alábbiak: 

2. A régiókat dinamizáló fejlesztési pólusok megerősítése és a városhálózati 
kapcsolatrendszer fejlesztése 

b) a régiók versenyképességének erősítése érdekében a fejlesztési pólusok és a nagyobb 
városok hálózatos együttműködésének, valamint a városok közti közlekedési útvonalak 
mentén elhelyezkedő fejlesztési tengelyek dinamikus fejlesztése. A pólusok az ország 
településhálózatába szervesen illeszkedve, a régióban lévő fejlesztési alközpontokkal 
alakítsák ki a funkcióik megosztására vonatkozó stratégiáikat és használják ki az 
együttműködésből származó előnyöket. 

A Közép-Dunántúl városhálózatának sajátos helyzetéből következően Székesfehérvár és 
Veszprém fejlesztési társközpontokként, Dunaújváros és Tatabánya alközpontok 
bevonásával szervezik meg a pólus szerepből adódó feladataikat. Az említett városokon 
túl a pólusok szükség szerint a régiók más városaival és a határokon túli nagyvárosokkal is 
szoros együttműködést alakítsanak ki a régiók versenyképességének javítása érdekében; 

4. Országos jelentőségű, integrált fejlesztési térségek és tématerületek 

a) A Balaton térség (Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területe) tartós versenyképességének 
megteremtése a fenntartható térségi rendszer kialakításával. Alapvető cél, hogy a 
környezeti, a táji és kulturális értékeinek megőrzésével és ésszerű használatával, a 
turisztikai kínálat minőségi bővítésével, valamint az érintett intézmények, szereplők 
együttműködésével egy tartósan versenyképes és fenntartható térségi rendszer jöjjön 
létre. Ennek érdekében a következő célok elérése kívánatos:  
- a minőségi turizmus feltételeinek megteremtése, a turisztikai szezon 

meghosszabbítása; 
- a turisztikai forgalom területi szétterítése a háttérterületek adottságain alapuló 

sokszínű turisztikai kínálat kialakításával; 
- a tó, vizes élőhelyek és egyéb természeti területek ökológiai állapotának, és a víz 

minőségének megóvása; 
- Balaton térség aktív tájképvédelme, kulturális örökségek védelme és a 

háttérterületek adottságaikra építő fenntartható fejlesztése; 
- a közlekedési-, info-kommunkációs és közszolgáltatási hálózatok kialakítása a 

környezeti és fenntarthatósági szempontoknak megfelelően; 
- a nemzetközi jelentőségű balatoni természettudományi, különösen ökológiai-

hidrobiológiai, valamint társadalomtudományi regionális kutatások, a Balatonnal 
kapcsolatos monitoring és információs rendszerek fejlesztése és fenntartása; 
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- a természet-földrajzi adottságokra építő (pl. szőlő, gyümölcs) és hagyományokkal 
rendelkező ágazatokban tevékenykedő vállalkozások jövedelemtermelő-
képességének javítása; 

- régióban működő vállalkozások környezetkímélő technológiájának és 
energiatakarékos működésének ösztönzése; 

- magas tudástartalmú és alacsony nyersanyag-, szállítás igényű vállalkozások  

V. A területfejlesztési célok érvényesítését szolgáló intézmény- és eszközrendszer fejlesztési 
irányai 

1. A területfejlesztési intézményrendszer megerősítése a szubszidiaritás, hatékonyság és 
partnerség jegyében: 

e) Az országosan kiemelt térségek és tématerületek fejlesztésének koordinálása: 

- A Balaton-térség és a Tisza-térség, a Duna-mente, valamint a termál potenciál kiemelt 
kezelése, intézményrendszereinek felkészítése programok megvalósítására. A 
Budapesti Agglomeráció Fejlesztési Tanács kompetenciáját illeszteni kell a Közép-
Magyarországi régió tervezési rendszerébe. Mind a négy térség esetében, valamint a 
termálvíz kincs koordinált kiaknázása érdekében cél a minisztériumok, az érintett régiók, 
kistérségek, valamint a térségi gazdasági és társadalmi szereplők partneri együttműködése. 

IV. ORSZÁGOS TERÜLETI CÉLOK 2013-IG 

A jövőkép és az átfogó célok megvalósulása érdekében - figyelembe véve az OFK stratégiai 
céljait is - középtávon az ország szempontjából meghatározó területi célok teljesülése 
szükséges, melyek az alábbiak: 

Hosszú távon a cél, hogy az ország a főváros mellett rendelkezzen néhány komplex fejlesztési 
pólussal. Jelenleg a fejlesztések középtávú idődimenziójában az ország - lakosságarányosan is 
meghatározó - jelentős növekedési pólusai: Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs, Győr. A 
Közép-dunántúli Régióban Székesfehérvár és Veszprém funkciómegosztáson alapuló 
szerves együttműködés révén fejlesztési társközpontokként működnek. Cél továbbá egy, 
a jelenleginél intenzívebben kooperáló, kiegyensúlyozott városhálózat megteremtése, 
melyben e pólusok és a nagyobb - megyei jogú - városok, mint regionális alközpontok 
hálózatosan együttműködnek, mely együttműködés különösen a pólusoktól távol eső térségek  

IV. 4. Országos jelentőségű integrált fejlesztési térségek és tématerületek  

a) A Balaton-térség tartós versenyképességének megteremtése a fenntartható térségi 
rendszer kialakításával  

A Balaton térségének, mint az ország (Budapest után) elsődleges idegenforgalmi 
célpontjának, és kiemelkedő természeti, kultúrtörténeti és táji értékének fejlesztése a 
területfejlesztési politika országosan kiemelt céljának tekinthető. A Balaton törvényileg 
lehatárolt térsége olyan természeti és gazdasági egységet képez, melynek kezelése nem 
bontható meg. A Balaton a természeti, táji, turisztikai, hajózási valamint szőlő-, és 
bortermelési adottságaira építkező gazdasága révén a nemzetgazdaság jelentős tényezője. Az 
ország turisztikai bevételeinek mintegy harmada képződik a területen, ezért - bár önálló 
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tervezési-statisztikai régiót nem alkot - további fejlesztése érdekében meghatározó módon kell 
részesednie a költségvetési forrásokból. 

A Balaton térségének vonzereje a változó kereslet (csökkenő igény a tömegturizmusra, zsúfolt 
üdülőterületekre) miatt, a javuló környezeti állapot ellenére csökken, a turizmus szezonalitása 
és területi koncentrációja viszont nem mérséklődik, így a Balatoni turizmus ebben a formában 
nem fenntartható. 

A térség gazdasági potenciálját, illetve turisztikai vonzerejét alapvetően meghatározó 
tényezők: a tó vízminősége, a környező táj, a gazdag természeti és kulturális örökség és a 
kiváló, tájjellegű borokat adó szőlőkultúra. A térségben eddig megjelent és célcsoportonként 
rendkívül elaprózott fejlesztések döntően a mennyiségi növekedést eredményezték a 
mértéktartó és minőségi célú irány helyett, folyamatosan rontva ezzel a térség vonzerejét, 
hosszú távú esélyeit. 

A mindenkori fejlesztésnek tehát a még meglévő táji, kulturális és természeti adottságokat 
tiszteletben tartva szabad csak megvalósulnia. 

A Balaton-térség fejlesztésének alapvető célja, hogy a környezet, a táj értékeinek 
megőrzésével és fejlesztésével, a turisztikai kínálat diverzifikálásával a térség adottságainak 
szélesebb körű hasznosításával, valamint az érintett számos szereplő partnerségét biztosító 
stabil intézményrendszer megteremtésével egy fenntartható módon versenyképes Balaton-
térség jöjjön létre. Ennek érdekében a következő célok elérése kívánatos: 

- A fenntartható és versenyképes turizmus feltételeinek megteremtése, az alacsony 
minőségű és alacsony hozzáadott értékű tömegturizmus helyett a térség változatos 
vonzerőire épített új és komplex turisztikai termékek kialakítása, magas színvonalú 
szolgáltatások, és különösen a parti sávban a településen belüli zsúfolt térhasználat oldása, 
közösségi terek arányának növelése; 

- A Balaton, vizes élőhelyek és egyéb természeti területek ökológiai és kémiai állapotának 
megóvása és további javítása; 

- A Balaton-térségen belül az eltérő vonzásadottságokra építkező turisztikai kínálat 
területileg differenciált tervezése; 

- A szezon meghosszabbítása egész éves kínálati programcsomagok megteremtésével 
(kerékpáros-, kulturális és konferenciaturizmus, vízi- és horgászturizmus, wellness-, 
gyógy- és lovas turizmus, bor-, gasztronómiaturizmus, természetjáró turizmus, téli 
sportok, stb.), ennek érdekében térségi turisztikai hálózatok kialakítása, megerősítése; 

- A turisztikai forgalom területi szétterítése, a háttérterületek adottságain (borvidék, nemzeti 
park, hegyek, erdők, aprófalvak, történelmi emlékek, népi hagyományok gasztronómia, 
stb.) alapuló alternatív turisztikai termékek kínálatának kifejlesztése és „értékesítése” a 
parttól távolabbi településeken; 

- A térség további beépítésének megakadályozása, zöld területek és öntisztuló 
partszakaszok arányának növelése; 

- A tájrehabilitáció, a tájsebek kezelése, a rekultivációk elvégzése, az eróziós és deflációs 
hatások mérséklése érdekében erdő- és szőlőtelepítéssel, partfalvédő beavatkozásokkal 
(magaspart és pincevédelem); 
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- Az ökológiai egyensúly megőrzése érdekében a nem környezetkímélő mezőgazdasági 
tevékenységek, illetve a Balaton-part terhelésének korlátozása, a nádasok védelme, az 
eróziót, ezáltal a tápanyagok bemosódását is csökkentő melioráció megvalósítása, 
valamint a térség biodiverzitásának megőrzése; 

- Balaton-felvidék aktív tájképvédelme (külterületi beépítés korlátozása, nagy területű 
egybefüggő fakitermelés /tarvágás/ korlátozása, fasorok telepítése, stb.); 

- A természetvédelemre, táji adottságokra épülő gazdálkodási módok kialakítása, 
fejlesztése, természetközeli erdőgazdálkodási módszerek elterjesztése, a térség 
tradicionális mezőgazdasági termelésének ösztönzése, termelési feltételeinek megőrzése 
(biogazdálkodás, szőlőtermesztés, kézműipar); 

- A környezeti szempontoknak megfelelő közlekedési hálózat fejlesztése a part menti 
zsúfoltság csökkentése és a megközelíthetőség javítása érdekében; 

- Az info-kommunkációs és közszolgáltatási hálózatok kialakítása a környezeti és 
fenntarthatósági szempontoknak megfelelően; 

- A kulturális örökség védelmének magas szintű biztosítása, az egyházi, műemléki, 
régészeti és a helyi védettségű épített örökségi értékek integrált védelme keretében; 

- A nemzetközi jelentőségű balatoni természettudományi, különösen ökológiai-
hidrobiológiai, valamint társadalomtudományi regionális kutatások, a Balatonnal 
kapcsolatos monitoring és információs rendszerek fejlesztése és fenntartása. 

IV. 7. Területi prioritások a szakpolitikák számára 

A területfejlesztési politikai és a regionális célkitűzések elérését csak a fejlesztéspolitikában 
érintett valamennyi minisztérium, ill. kormányzati szerv együttes koordinált tevékenysége 
biztosíthatja. Ehhez a szakpolitikák területi összehangolása, az egyes ágazatok 
„tértudatossá” válása szükséges. Az Országos területfejlesztési koncepcióban rögzített célok 
érvényesítéséhez szakterületenként megfogalmazódnak azok a feladatok, melyek 
figyelembevételével a különböző fejlesztési területeken megvalósuló politikák 
hozzájárulhatnak a területi célkitűzésekhez. 

1. Befektetésösztönzés 

A Balaton térség, a Tisza-mente, Duna-mente a befektetés-ösztönzés szempontjából külön 
figyelmet, speciális „kezelést”, stratégiát igényel, mely elsősorban a természeti adottságok 
megőrzésével, fejlesztésével egyetemben megvalósuló fejlesztéspolitika révén nyilvánul 
meg. Továbbá az ország egészében különösen előnyben kell részesíteni az anyag- és 
energiatakarékos, kis területigényű beruházásokat. 

4. Turizmuspolitika 

Budapest és a Balaton esetében a turisztikai versenyképesség nemzetközi pozícionáláson 
alapuló megerősítése szükséges, valamint az, hogy e célterületekhez az ország többi térsége 
is kooperációkon keresztül kínálatával mind intenzívebben kapcsolódjon. 
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5. Foglalkoztatáspolitika 

Az elmaradott térségekben, illetve a Balaton és Tisza térségben és egyéb, a természeti és 
kulturális örökségben gazdag településeken a helyi adottságokra és hagyományokra 
építkező, értékeket teremtő és bemutató képzéssel integrált foglalkoztatási programok 
javíthatják a térség népesség- és munkaerő-megtartó képességét, a fenntarthatóság 
érvényesüléséhez is hozzájárulva. 

7. Kulturális politika 

A hazai világörökségi területek jobb menedzsmentjének támogatása, és a különleges, 
egyedi adottságokra alapozott helyi kezdeményezések támogatása a turisztikai potenciál 
növelése és az értékvédelem érdekében. 

10. Környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás 

A Balaton térségében a tájrehabilitáció, a tájsebek kezelése, a rekultivációk elvégzése, a 
nem környezetkímélő mezőgazdasági tevékenységek korlátozása, a természetvédelemre, a 
táji adottságokra épülő gazdálkodási módok kialakítása, a Balaton-part terhelésének 
korlátozása, az ökológiai egyensúly megőrzése, a nádasok védelme, az erózió csökkentése, 
a Balaton-felvidék aktív tájképvédelme, a környezeti szempontoknak megfelelő 
közlekedési hálózat fejlesztése a part menti zsúfoltság csökkentése érdekében. 

VI. 2. Régió fejlesztési céljai 

A regionális fejlesztési ügynökségek koordinációjával, a régiók szereplőivel partnerségben 
megvalósult tervezési folyamat eredményeként az alábbi - a régiók fejlesztési irányait kijelölő 
- koncepcionális célkitűzések kerültek megfogalmazásra. 

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ 

JÖVŐKÉP 

„A Közép-Dunántúl, mint európai szinten versenyképes régió az innováció régiójává válva 
magtérségként meghatározó szerepet tölt be a hazai modernizációban. Mindez az innováció, 
a megújulás régión belüli kiterjesztésével, és ezáltal a régióban élők életminőségének 
folyamatos javításával párosul.” 

A RÉGIÓ ÁTFOGÓ CÉLJAI 

A KÖZÉP-DUNÁNTÚL, MINT VEZETŐ HAZAI INNOVÁCIÓS TÉRSÉG 

A régió prosperáló nagyvállalatai mellett a hazai és nemzetközi környezetben versenyképes, 
elsősorban KKV-in alapuló régiós gazdaság innováció-orientált fejlesztése. A fejlett területek 
gazdasági dinamizmusának kiterjesztése az elmaradott térségekre. Komplexen értelmezett 
innovációs törekvések végrehajtása a turisztikai vonzerőkkel rendelkező és az 
agrártérségekben (a termelési és szolgáltatási tevékenységek minőségének emelése, 
modernizációja, diverzifikálása). 
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A RÉGIÓ TÁRSADALMI-GAZDASÁGI MEGÚJULÁSÁT SZOLGÁLÓ MINŐSÉGI 
HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS 

Összehangolt humánerőforrás és foglalkoztatási fejlesztések, ezekkel kompatibilis innovatív 
szociális ellátórendszerek kialakítása. A felsőoktatással rendelkező városokban 
(Székesfehérvár, Veszprém, Tatabánya, Dunaújváros, Komárom, Esztergom, Pápa) a 
felsőoktatási K+F humán kapacitások, közép- és felsőfokú szakképzési, felnőttoktatási 
rendszerek fejlesztése.  

VONZÓ, FENNTARTHATÓ ÉLETMINŐSÉG MEGTEREMTÉSE 

A környezetvédelmet, az infrastruktúrát, a közlekedést és az információs társadalmat érintő 
életminőség-fejlesztés a régióban: a kiemelkedő karsztvízkincs-készletének védelme, a 
természeti értékek fenntartható turisztikai hasznosítása, a fenntartható agrárgazdasági 
fejlesztések, a környezeti infrastruktúra fejlesztése, a part- és vízrendezés különösen a régió 
állóvizei esetében, valamint a települések hálózatos fejlesztése, egyúttal az elérhetőségi 
kapcsolatok javítása és az információs infrastruktúra fejlesztése. 

HATÉKONY REGIONÁLIS KAPCSOLATOK ÉS ARCULATI RENDSZER 

A regionális és a régión belüli kistérségek közötti együttműködések elindítása és fenntartása 
kiemelt cél, külön figyelemmel a külföldi vagy akár más magyarországi régiókkal való közös 
együttműködések sikeres megvalósítására, amit kiegészít a helyi közigazgatási szint 
felkészítésére a régiós területfejlesztés egyéb szereplőivel való együttműködésre, valamint a 
regionális identitás fejlesztése.  

A RÉGIÓ TERÜLETI CÉLJAI 

 A fejlesztési társközpont funkciót betöltő városegyüttes (Székesfehérvár, Veszprém) 
fejlesztése. A régiószervező központ Székesfehérvár nemzetközi szinten is versenyképes, 
a technológiai innovációk fogadására és terjesztésére képes nagyvárossá fejlesztése; 

 A legfontosabb regionális alközpontok (Dunaújváros, Tatabánya, Veszprém) és az 
agglomerálódó-urbanizálódó térségek szolgálhatják a régiószervező központtal való 
funkció- és munkamegosztást segítő innovációs környezet megteremtését, a K+F 
alkalmazások és az adaptív KKV-k elterjedését, valamint terei a felsőoktatás-
fejlesztésnek. E fejlesztésekhez kiváló alapokat nyújthatnak logisztikai és humánerőforrás 
tartalékaik is; 

 A régió növekedésre, specializációra képes középvárosainak (Bicske, Esztergom, 
Komárom, Mór, Ajka, Pápa, Tata) innováció fogadására és térségük dinamizálásának 
közvetítésére alkalmassá tétele. Az idegenforgalmi vonzerőkkel rendelkező városok és 
térségük (királyi városok: Esztergom, Tata, Székesfehérvár, Veszprém, valamint 
Balatonalmádi, Balatonfüred, Gárdony) turisztikai és kulturális versenyelőnyeinek 
kihasználása. A városhálózaton belüli elérhetőséget javító észak-déli és kelet-nyugat 
irányú hiányzó közlekedési kapcsolatok fejlesztése. A régió fővároshoz közeli 
nagyvárosainak alkalmassá kell válniuk Budapest funkciókoncentráló hatásának az 
ellensúlyozására, és lezárására; 

 A régió speciális táji adottságaik alapján kiemelt térségei elsősorban idegenforgalmi 
térségek, ill. a fenntartható vidékfejlesztés térségei: 
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- A régió területére eső balatoni térségek (északi part és a Balaton-felvidék) és a 
Duna-kanyar érintett területének az új minőségi idegenforgalmi szempontokat és a 
sajátos adottságaikat szem előtt tartó fejlesztését a szomszédos területekkel és az 
országos fejlesztési célokkal összhangban kell megvalósítani, a környezeti 
fenntarthatóság szigorú érvényesítésével; 

- A régió magasan erdősült hegy- és dombvidéki területei fenntartható 
fejlesztésének része a falusi és aktív turizmus, ökológiai alapú mezőgazdaság, 
helyi jelleggel bíró termékeket előállító mikrovállalkozások, többcélú integrált és 
fenntartható erdőhasználat. 

 További kiemelt térségeink: 
- Az M4-M8 tengely régiónkra eső 8-as főút térsége, elsősorban közlekedés- és 

gazdaságfejlesztési jelentőséggel bír;  
 A szocialista iparosítás gazdasági, szociális és környezeti örökségével küzdő térségekben - 

mint a Dunántúli-középhegység „Energiatengelye”, illetve a Komárom-Esztergom közötti 
Duna menti ipari települések - elsősorban az ipari szerkezetváltásra, a beindult pozitív 
folyamatok erősítésére, valamint a még meglévő környezeti károk felszámolására kell 
helyezni a hangsúlyt; 

 
 A leszakadóban lévő vagy stagnáló, elsősorban agrár hagyományú Sümeg, Tapolca, 

térségében a gazdasági tevékenység diverzifikálása, az alternatív jövedelemszerzési 
módok, és az ökológiailag fenntartható agrárgazdálkodás kereteinek megteremtése 
jelenthet kiutat. 
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4.2. Az Országos Területrendezési Terv megyét érintő vonatkozásai, a 
környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szabályozások alakulása 
 
Az Országos Területrendezési Terv (OTrT) parlamenti elfogadását - a 2008. évi L. törvény 
kihirdetését - követően annak érvényesítése Veszprém megyében két szakaszban történt.  
 
Az első szakaszban elkészült és törvénnyel elfogadásra került a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 
Területrendezési Tervének módosítása, amelyet a Parlament a 2008 évi LVII. törvénnyel 
hagyott jóvá. E törvénymódosításban került sor Veszprém megye üdülőkörzettel érintett 
területére az OTrT-ben meghatározott - a térszerkezetre és a térségi szabályozásra vonatkozó 
- változtatásoknak érvényesítése. 
 
A második szakaszban került sor Veszprém megye Területrendezési Tervének - az OTrT 
módosításban meghatározott szempontú felülvizsgálatára és módosítására. A módosított tervet 
a megye Közgyűlése 5/2005. (V. 27.) önkormányzati rendeletével (az 5/2011. (II.28.) 
önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben) hagyta jóvá. 
 
Ezzel Veszprém megye egész közigazgatási területén biztosítottá vált, hogy a 
településekre készülő településrendezések tervek minden vonatkozásban a 2008-ben 
módosított OTrT-vel összhangban készüljenek, illetve az, hogy úgy az üdülőkörzet, mint 
az üdülőkörzeten kívüli területeken érvényesüljenek azok a környezetvédelmi, 
természetvédelmi és tájvédelmi szabályok, amelyeket a Parlament a térség hosszú távú 
fenntarthatósága érdekében meghatározott. 
 
Ezek a szabályok a rendezésen túlmenően keretet adnak a megye fejlesztésének is. Egyrészt 
meghatározzák a megye fejlesztéséhez szükséges műszaki infrastruktúra hálózatok helyét és 
kapcsolatrendszerét, másrészt a környezetvédelmi-, természet és tájvédelmi övezeti 
lehatárolásokkal meghatározzák azokat a térrészleteket, ahol a fejlesztési területek 
kijelölésénél figyelembe kell venni a fenti övezeti korlátozásokban és szabályozásokban 
megfogalmazott előírásokat. 
 
A jóváhagyott területrendezési tervek - a korlátozásokat jelentő lehatárolások mellett - olyan, 
a területi potenciálokat megjelenítő tartalommal is bírnak, amelyek a megye fejlesztéséhez is 
segítséget nyújtanak.  
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4.3. A Közép-dunántúli Régió regionális stratégiai programja 2007-2013 
 
A Közép-dunántúli Régió regionális stratégiai programja 2007-2013 című régiós fejlesztési 
dokumentum 2006-ban készült. Eszerint a Közép-dunántúli Régió hosszú távú jövőképe, 
hogy az Innováció Régiójává váljon. Olyan magterületté, amely adottságai hatékony 
hasznosításával folyamatosan növeli versenyképességét, és húzószerepet tölt be 
Magyarország modernizációjában.  
 
A jövőkép elérését szolgáló stratégiai fejlesztési cél, hogy a Közép-dunántúli Régió az 
innováció, az állandó megújulás elemeit befogadja, elterjessze és közvetítse, ezzel javítsa 
a régióban élők életminőségét. 
 
A stratégiai cél megvalósulását segíti a Közép-dunántúli Régió további két átfogó fejlesztési 
célja:  
 
1. Innovatív társadalmi-gazdasági szerkezet létrehozása;  
2. Kiegyensúlyozott területi fejlődéssel vonzó élettér kialakítása.  
 
Az átfogó fejlesztési célok elősegítik a Közép-Dunántúli Régió kiegyensúlyozott fejlődését, 
és hosszú távon önfenntartó közösségek kialakulását biztosítják.  
 
Specifikus fejlesztési célok  
 
A Közép-dunántúli Régió átfogó fejlesztési céljainak elérését három specifikus fejlesztési cél 
támogatja: 

o Innovatív és versenyképes gazdasági környezet kialakítása  
o Minőségi humán erőforrás fejlesztés  
o Fenntartható életminőség megteremtése  

 
A Régiós stratégiában meghatározott stratégiai fejlesztési területek és prioritások a 
következők: 
 
A Közép-Dunántúli Régió fejlesztésének három prioritása a jövőkép, valamint a stratégiai, az 
átfogó és a specifikus célok során megfogalmazott elképzelések elérési módját jelöli ki, 
amelyhez az operatív program beavatkozási területeket és támogatható tevékenységeket 
rendel.  
 
A prioritási tengelyek - amelyek több fejlesztési magterületet fognak össze - a következők:  

o Regionális gazdaság- és turizmusfejlesztés  
o Humán és települési infrastruktúrafejlesztés  
o Környezet- és közlekedésfejlesztés  
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4.4. Veszprém megye korábbi területfejlesztési célkitűzései 
 
(Az összefoglalás a korábban elkészült és jóváhagyott stratégiai fejlesztési dokumentumok felhasználásával 
készült) 
 
4.4.1. Veszprém megye és kistérségei stratégiai programja 
 
A Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács megbízásából a Veszprémi Egyetem szakértői 
által 2001-ben készített: VESZPRÉM MEGYE ÉS KISTÉRSÉGEI STRATÉGIAI 
PROGRAMJA az alábbi jövőképet és fejlesztési célokat fogalmazta meg: 
 
„Veszprém megye eléri, hogy az Európai Unió keretein belül is versenyképes terület legyen 
gazdaságának dinamikus erősödése és átalakulása mellett, amelyet magasan képzett, alkotó 
munkaerő és erőteljes innováció fejlesztés biztosít. Megvalósul a környezeti állapot javulása, 
a térségek közötti egyenlőtlenségek mérséklése, a térségi, megyei, regionális identitástudat 
fokozódása és az életminőség jelentős javulása.”  
 
A JÖVŐKÉP: 
 
Veszprém megye az innováció régiójának elismert tagja, dinamikusan fejlődő 
kiegyenlített kistérségek jó szemű és biztos kezű navigátora 
 
Veszprém megye és kistérségei stratégiai programjának a hosszú távú koncepcióban 
lefektetett alapelvei: 

o a megyekép és megyetudat, a megyemarketing eszközeinek koordinált alkalmazása, a 
megye területi integritásának erősítése; 

o a hátrányos helyzetű térségek felzárkózásának megindítása különös tekintettel a 
megyehatár menti települések fejlesztésére, a helyi gazdasági erőforrások feltárásával, 
az infrastrukturális ellátottság javításával, a kistérségek ráfűzése - a közlekedési és 
kommunikációs rendszereik megújításával - a megyei és a regionális fejlődési 
magterületekre; 

o a telepítési tényezők kínálatának bővítése, a helyi-térségi gazdaság élénkítése, a 
megye ipari centrumai fogadóképességének bővítése, azok regionális kapcsolatainak 
erősítése; 

o a rendelkezésre álló szellemi bázisok, kutatás-fejlesztési potenciál és felsőoktatási 
kapacitások koordinált fejlesztése; 

o a centrumok szolgáltató funkcióinak szélesítése, térségszervező szerepköreik 
élénkítése, egymás közötti kapcsolataik megújításával; 

o az interregionális együttműködések intézményi és szervezeti formáinak támogatása, a 
régiót érintő közös fejlesztések képviselete, határozott orientáció Közép-Dunántúl 
irányába, részvétel és érdekérvényesítés a Balaton-régióban, annak hatásterületének 
kiszélesítése, együttműködés a Nyugat-Dunántúllal; 

o a fenntartható fejlődés elvének érvényesítése a mikroregionális programok és az ipari 
zónák rehabilitációjának fokozása, a környezeti potenciál (öko-potenciál) kínálta 
gazdasági hasznosítás tudatos megjelenítése a mikroregionális programokban. 

 
A 2001-ben megfogalmazott és elfogadott stratégiai célok az alábbiak voltak: 
1. MEGYEÉPÍTÉS A megyén belüli együttműködési szintek bővítése 
2. VIDÉKFEJLESZTÉS A periférikus térségek leszakadásának megállítása 
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3. MEGYE GAZDASÁG A telephelyi tényezők kínálatának bővítése, a helyi-térségi 
gazdaság aktivitásának fokozása 
4. RÉGIÓSZERVEZÉS Regionális együttműködés élénkítése, azok szervezésében aktív 
szerepvállalás 
5. KÖRNYEZETFEJLESZTÉS A környezeti állapot megóvása, a fenntartható fejlődés 
elvének érvényesítése 
 
A fejlesztési célkitűzések megvalósulásának értékelése: 
A megfogalmazott jövőkép elérése ezidáig részben teljesült csak. A megye innovációs 
képessége javult, jónak mondható több adat tanúsága szerint is. A kistérségek közötti 
különbségek mérséklése nem tudott megvalósulni olyan mértékben, ahogyan azt a jövőkép 
meghatározta. A stratégiai célok közül a Környezetfejlesztés terén mindenképpen előrelépés 
történt a káros anyag kibocsátások terén, a környezet állandó terhelése csökkent a szennyező 
ipari tevékenységek megszűnésével. A kolontári iszapkatasztrófa olyan egyedi havária eset, 
melynek megelőzésére a megyei területfejlesztési koncepció nem lehetett befolyással. A 
Régiószervezés, mint célkitűzés mára a régiók megszűnésével nem értelmezhető, de a 
Veszprém-Várpalota-Székesfehérvár tengely erősödése és a megye Győr irányú 
vonzáskapcsolatainak erősödése a megyehatáron túli együttműködés elmélyülését és a 
gazdaság erősödését jelzi. 
 
 
4.4.2. Veszprém Megye Multiszektrorális Marketingstartégiája 
 
A megyére vonatkozó korábbi valamennyi (területfejlesztési-, turizmusfejlesztési-, innováció-
fejlesztési) dokumentum, illetve a 2005-ben megfogalmazott és elfogadott (területfejlesztési, 
megye-fejlesztéspolitikai irányokat is megfogalmazó) MEGYEI MARKETING 
STRATÉGIA (MMM) szinte egybehangzóan:  

o a kiemelkedő értékű és sokszínű természeti-környezeti adottságokat, potenciálokat;  
o a termelési hagyományokat és kultúrát,  
o a helyi hagyományokat, kulturális értékeket  
o valamint a meglévő szellemi erőforrások és a „tudástermelés” eredményeit  

tekintik a megye fejlesztésének, fejlődésének fő erőforrásainak. 
 
Az „MMM stratéga” Veszprém megye számára - szomszédaival és vetélytársaival való - 
megkülönböztetési lehetőségeként és versenyelőnyeként tekinti: 

o az elhelyezkedésből, földrajzi adottságokból származó erőforrások meglétét, 
o a természeti adottságokból eredő turisztikai vonzerőket, azt a nemzetközi szintű és 

jelentőségű adottságot, amelyet Veszprém megye tud felmutatni jelentős 
vendégforgalommal párosítva, 

o a kiemelkedő értéknek számító épített örökséget, műemlékeket és páratlan építészeti 
együtteseket  

o a „vidék” gazdagságát, ahol speciális lehetőségek akadnak a versenytársak 
tömegtermelési tradícióihoz viszonyítva,  

o a helyi speciális termékek sokrétű, széles kínálatát  
o a szellemi bázist (az oktatás - a közművelődés, - a kultúra - és a sport eredményeit) 
o valamint a tradíció erősségét. 
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A fejlesztési dokumentumok szerint Veszprém megye versenyelőnyt jelentő kedvező 
adottságai az alábbiak: 
 
Természeti adottságokból adódó turisztikai vonzerők: Balaton, Balaton-felvidék, bakonyi 
erdő, tanúhegyek, értékes növényfajok (apró nőszirom, erdei ciklámen, bíboros kosbor, 
pókbangó stb.), védett állatok (egerészölyv, vidra, kócsag, gyurgyalag stb.), vadállomány 
(gímszarvas, muflon, őz), jégbarlang - a Szent György hegyen, gyógyvíz (Pápa, Tapolca), 19 
természetvédelmi terület, négy történelmi borvidék, 
 
Jelentős természeti attrakciók: lovasi őskori festékbánya, balatonedericsi csodabogyós 
barlang, Lóczy Lajos sétaút, geológiai, botanikai tanösvény (Badacsony), Boroszlán 
tanösvény (Magas-Bakony) hagyományos állatfajokat bemutató majorság (Salföld), hegyestűi 
geológiai bemutatóhely (Tihanyi-félsziget), 
 
Épített örökség: történelmi városok (pl. Veszprém, Pápa), műemlékek és műemlék jellegű 
épületek (pl. veszprémi várnegyed, tési szélmalmok, magyarpolányi Kálvária), kastélyok, 
kúriák, várak (pl. pápai Eszterházy várkastély, nagyvázsonyi Kinizsi vár), vallási helyszínek, 
épületek (pl. sümegi Plébániatemplom, tihanyi Bencés Apátság, Zirci ciszterci Apátság), 
történelmi emlékek (pl. balácai római kori emlékek), Gazdaságtörténeti és kultúrtörténeti 
emlékek (pl. herendi Porcelánmanufaktúra, pápai Kékfestő Múzeum), népi építészet, 
népszokások, hagyományok (Balaton-felvidéki építészeti stílus, szőlőművelés, sváb 
települések),  
 
Helyi „vidéki” gazdaság: biogazdálkodás, olajpréselés-sajtolás, kézműipar, évszázados 
munkakultúra, szőlő és gyümölcskultúra, 
 
Szellemi bázis: oktatás - közművelődés - kultúra - sport: Egyetem, történelmi hagyományok, 
Fotex kézilabdacsapat, Olimpiai felkészülőhelyek (Balatonfűzfő, Balatonfüred), Veszprémi 
Színház, Művésztelep, Rendezvények (pl. sümegi Középkori Várjátékok és Vigasságok, 
veszprémi Gizella Napok, Művészetek Völgye) stb., Kabóca Bábszínház, Pápai Református 
Kollégium,  
 
Speciális termékek: Herendi porcelán, Ajka kristály, Tüskevári kerámia, borok (badacsonyi, 
somlói, balatonfelvidéki, tihanyi), bakonyi vadételek és vadgyümölcsök, ásványvíz 
(Theodora), savanyúság (Lucullus), gasztronómia (Bakony ízei - Csetény, Pápai sonka, 
kecskesajt), Bakonyi tejtermékek: tej, tejföl, túró, joghurt, Pápai Hús, Veszprémi Balaton 
Bútorgyár, fazekasság (Sümegprága, Tüskevár), majolika (Városlőd). 
 
Veszprém megye adottságainak pozícionálása során az MMM stratégiát megalapozó 
helyzetértékelés a következőket állapítja meg:  

o A Bakony és a Balaton által Magyarország és Közép-Európa egyik legszebb 
természeti környezetét képviseli 

o Veszprém megye Magyarország hagyományainak, tradícióinak és a kulturális 
értékeknek egyik legjobb hordozója 

o Veszprém megyében a mezőgazdaságon és az élelmiszeriparon belül a Balaton-
felvidék szőlő és borkultúrája, és történelmi borvidékei jelentősek. 
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Ezen túlmenően megállapításra került, hogy: 
o Veszprém megye ezerarcú természeti környezettel rendelkező, tradícióit gondoskodva 

őrző megye, 
o Veszprém megye Magyarország és Közép-Európa tudásiparának egyik potenciális 

fejlesztője, az egyetemi oktatás regionális központja, 
o Veszprém megye Dunántúl és a Közép-Dunántúl régió egyik legkeresettebb turisztikai 

célállomása, 
o Veszprém megye a hagyományos ipari gazdaság egyik regionális innovációs 

központja 
 
Az MMM stratégia fenti elemekre építve a megye jövőképét az alábbiak szerint fogalmazta 
meg:  
 
Veszprém megye a Dunántúl szívében fekvő, ezerarcú természeti környezettel 
rendelkező, tradícióit gondoskodva őrző és az innovációra nyitott, interaktív, valamint a 
megyében élő emberek jövője iránt elkötelezett megye.  
 
A korábban jóváhagyott fejlesztési dokumentumok - a fentiekben összefoglalt adottságokra és 
erőforrásokra alapozva - a fejlesztési célkitűzéseket (a prioritások) elsősorban 

o a versenyképesség növelése, 
o a gazdaság további fejlesztése, 
o a turizmus fejlesztése,  
o valamint az oktatás, a képzés, és a kultúra fejlesztése 

érdekében fogalmazták meg. 
 
A 2005-ben jóváhagyott megyei marketing stratégia keretében megfogalmazott 
megyefejlesztési politika (fenti stratégiai prioritásokat fenntartva) a jólét kérdését helyezte a 
középpontba és a részcélokat is az életminőség javítása szolgálatában ennek (az alábbiak 
szerint) fogalmazta meg: 
 
Ökológiai, környezeti célok: 

o megőrizni és megvédeni a természeti és épített környezetet és annak értékeit, 
o az életminőség javítása: fejleszteni az infrastrukturális feltételeket, 
o megteremteni és fenntartani az „egészséges” környezetet. 

 
Gazdasági célok: 

o a gazdaság teljesítőképességének, a hozzáadott értéknek, és a növekedés ütemének 
emelése, 

o a gazdaság szerkezetének korszerűsítése, új perspektivikus ágazatok megtelepülése, 
o új munkahelyek teremtése, 
o új beruházók megjelenésének elősegítése, „tudásalapú ipar” letelepítése. 

 
A marketing stratégia (MMM) megállapítása szerint a versenyképesség megteremtésével 
elérendő cél a település gazdaságának növekedési pályára állítása, esetenként a válság 
kezelése. Ebben a fázisban a stratégiai feladat a település fogadóképességének kialakítása.  
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A stratégia szerint célszerű befektetés-ösztönzési politikával elérhető, hogy kialakuljon 
egy meggyőző, hosszú távon is vonzó gazdálkodási környezet, amelynek a jellemzői: 
 
Kiszámíthatóság 

o információ, adatszolgáltatás 
o kidolgozott, stabil szabályozási környezet megteremtése 
o rendezett tulajdonviszonyok a fejlesztések fogadó területein. 

 
Biztonság, megbízhatóság 

o hosszú távú politikai garanciák arra vonatkozóan, hogy a megismert, illetve egyeztetet 
feltételek valósak és nem változnak meg meghatározott időtávlaton belül. 

 
Fejlett infrastruktúra 

o az alapinfrastruktúra biztosítása 
o a település általános szolgáltatási színvonalának fejlesztése 
o humán erőforrások megléte fejlesztési lehetőségei. 

 
Gyorsaság 

o a teljes egyeztetési, döntéshozatali, engedélyezési és kivitelezési időben  
 
A fő prioritások mellett további egyedi értékek is megjelentek a koncepciókban, melyek 
tovább javíthatják a megye megítélését. Ilyenek (elsősorban az idegenforgalom fejlesztéséhez 
kapcsolódóan):  

o a természeti adottságok fokozott védelme,  
o a hagyományőrzés és a kultúra ápolása.  

 
Emellett a területfejlesztés kapcsán kiemelt célként fogalmazódott meg: 

o az infrastruktúra-fejlesztése,  
o a kutatás-fejlesztés erősítése,  
o valamint a lakossági igények kielégítése 

 
Az elfogadott fejlesztési célok figyelembevételével megfogalmazott megyestratégia (és ez 
alapján meghatározott megyemarketing) szerint: 
 
Veszprém megye akkor töltheti be a küldetését, ha a megyében élő, dolgozó, ott tartózkodó, 
piaci és non-profit szférában tevékenykedő szervezetek számára megfelelő életminőséget 
biztosít.  
 
A megyestratégia fentiek szerint a jóléthez, a színvonalas életminőség kialakításához 
kapcsolódik.  
 
A fejlesztési célkitűzések megvalósulásának értékelése: 
A jövőképből a tradíciók őrzése feltétlenül megvalósult, hiszen a megye meg tudta őrizni 
Hungarikumnak számító üvegkristály és porcelángyártását, műemlékeit, a természetvédelem 
és a területrendezési szabályozás hozzájárult a természeti környezet állapotának 
fenntartásához. A megye innovatív képessége kedvezően alakult. A célok közül a 
gazdaságfejlesztésben kitűzöttek megvalósulását a gazdasági válság hatásai hátráltatják. A 
kiemelt célként megfogalmazott infrastruktúrafejlesztés és a kutatás-fejlesztés erősítése több 
területen is nyomon követhető. 
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4.5. Veszprém megye városainak településfejlesztési célkitűzései 
 
Veszprém megyei jogú város és Veszprém megye további városainak településfejlesztési 
célkitűzései a jóváhagyott településfejlesztési koncepciók és Integrált Városfejlesztési 
Stratégiák másodelemzésével kerül bemutatásra. 
 

A városfejlesztés helyben meghatározott célkitűzéseit stratégiáit és feladatait településenként  
a 4.5./a melléklet tartalmazza. 
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5. PARTNERSÉGI TERV 
 

Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója helyzetértékelés munkarészéhez 
 
Előkészítő fázis, feltáró-értékelő vizsgálat 
 

Időzítés Bevonás eszköze Célcsoport (partner) A bevonás célja 

2012. július Közzététel a megyei 
területfejlesztési 
koncepció 
kidolgozásának 
megkezdéséről, 
(Napló megyei napilap, 
önkormányzat honlapja) 

Települési 
önkormányzatok, 
társadalmi szervezetek, 
gazdasági szervezetek, 
lakosság 

A partnerek értesítése, 
figyelemfelhívás 

2012. július Területfejlesztési 
Szakmai Kollégium 
munkaülése 

Pannon Egyetem, 
kereskedelmi és 
iparkamara, megyei jogú 
város, kormányhivatal, 
KDRFÜ, BFT  

Az előkészítő fázist 
indító 
munkamegbeszélés, a 
partnerek 
adatszolgáltatása 

2012. augusztus Az elmúlt időszak 
sikeresnek ítélt 
fejlesztései 
összegyűjtése, 
(kérdőívvel) 

A megye települési 
önkormányzatai, kistérségi 
társulásai, üzleti szektor 
szereplői, társadalmi 
szervezetei 

A partnerek mely 
fejlesztéseiket tartják 
előremutatónak, 
fontosnak, sikeresnek.  

2012. augusztus Tervezett fejlesztési 
elképzelések 
összegyűjtése 
(kérdőívvel) 

A megye települési 
önkormányzatai, kistérségi 
társulásai, üzleti szektor 
szereplői, társadalmi 
szervezetei 

A partnerek fejlesztési   
elképzeléseinek 
áttekintése 

2012. szeptember Területfejlesztési 
Szakmai Kollégium 
munkaülése 

Pannon Egyetem, 
kereskedelmi és 
iparkamara, megyei jogú 
város, kormányhivatal, 
KDRFÜ, BFT  

A helyzetértékelés 
egyeztetési változatának 
véleményezése 

2012. szeptember Megyei területfejlesztési 
konzultációs fórum ülése

Veszprém Megyei Jogú 
Város 

A helyzetértékelés 
egyeztetési változatának 
véleményezése 

2012. október Szakmai véleményezés NFM, NGM, KDRFÜ minőség-ellenőrzés 

 
 
Javaslattevő fázis 
 

időzítés bevonás eszköze célcsoport (partner) a bevonás célja 

2012. október Térségi fejlesztési 
irányok, célok 

Települési 
önkormányzatok, 

A térségek fejlesztési 
irányai, céljai 
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egyeztetése kistérségi 
találkozókon 

gazdasági szereplők, 
társadalmi szervezetek 

megismerése, 
megfogalmazása 

2012. november Területfejlesztési 
Szakmai Kollégium 
munkaülése 

Pannon Egyetem, 
kereskedelmi és 
iparkamara, megyei jogú 
város, kormányhivatal, 
KDRFÜ, BFT  

A koncepció egyeztetési 
változatának 
véleményezése 

2012. november Megyei területfejlesztési 
konzultációs fórum ülése

Veszprém Megyei Jogú 
Város 

A koncepció egyeztetési 
változatának 
véleményezése 

2012. november Közzététel a megyei 
területfejlesztési 
koncepció 
véleményezési 
lehetőségéről 
(Napló megyei napilap, 
önkormányzat honlapja) 

társadalmi szervezetek,  
lakosság 

A partnerek 
véleményének 
megismerése 
 

2012. november Területfejlesztési 
koncepció megküldése 
véleményezésre 

A megye települési 
önkormányzatai, kistérségi 
társulásai, érdek-
képviseleti szervei részére 

A partnerek 
véleményének 
megismerése 
 

2012. november Területfejlesztési 
koncepció megküldése 
véleményezésre jogosult 
szervek részére. 

218/2009. (X. 6.) Korm. 
rendelet 10. melléklet 
szerinti szervezetek 

A partnerek 
véleményének 
megismerése 
 

2012. december Szakmai véleményezés NFM, NGM, KDRFÜ minőség-ellenőrzés 

 
 
Jóváhagyási fázis 
 

időzítés bevonás eszköze célcsoport (partner) a bevonás célja 

2013. február Szakmai véleményezés területfejlesztés stratégiai-
tervezésért felelős 
miniszter, állami főépítész 

Állásfoglalás kérése 

2013. április Területfejlesztési 
koncepció rendelet 
tervezet társadalmi 
egyeztetése 
15/2011. (X. 3.) 
önkormányzati rendelet 

lakosság Lakossági észrevétel 
megtételének 
lehetősége 

2013. április A Veszprém Megyei 
Területfejlesztési 
Koncepció megküldése a 
partnerek részére 

A megye települési 
önkormányzatai, kistérségi 
társulásai, a 
Területfejlesztési Szakmai 
Kollégium   

A Veszprém Megyei 
Területfejlesztési 
Koncepció közzététele 
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2013. április Közzététel a Veszprém 
Megyei Területfejlesztési 
Koncepció elfogadásáról 
és a hozzáférhetőségről 
(Napló megyei napilap, 
önkormányzat honlapja) 

társadalmi szervezetek, 
érdek-képviseleti 
szervezetek, gazdasági 
szervezetek, lakosság 

A Veszprém Megyei 
Területfejlesztési 
Koncepció közzététele 
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6. A TERÜLETFEJLESZTÉS ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE 
 
6.1. A területfejlesztés forrásai 
 
A régió, illetve a megye területfejlesztési igényeinek és elképzeléseinek finanszírozására 
alapvetően hazai és Európai Uniós források állnak rendelkezésre. 
A 2014-2020-as időszakot illetően még nincs pontos információ ezen források nagyságáról, a 
tervezési időszakban szükséges megállapítások megtételéhez azonban lehet támaszkodni a 
2007-2013-as időszak forrásainak nagyságára és összetételére. 
 
 
6.1.1. Európai Uniós források 
 
A 2007-2013-as időszakban a Kohéziós Alapból, a Strukturális Alapokból (Európai 
Regionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap), illetve az Európai Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Alapból származó források felhasználását meghatározó két fő program az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv (továbbiakban: ÚMFT) és az Új Széchenyi Terv 
(továbbiakban ÚSZT), illetve az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program volt. 
Az ÚMFT keretében a források felhasználása ágazati és területi operatív programok keretében 
történt, melyek közül a régiót a Közép-Dunántúli OP, a Gazdaságfejlesztési OP, a Környezet 
és Energia OP, a Közlekedés OP, a Társadalmi Megújulás OP, valamint a Társadalmi 
Infrastruktúra OP érintette. 
2011-től az ÚSZT akciótervei hét kitörési ponthoz igazodtak (egészségipar, zöldgazdaság-
fejlesztés, otthonteremtés, vállalkozásfejlesztés, közlekedésfejlesztés, tudomány-innováció és 
foglalkoztatás). 
Az uniós forrásokból inkább a fejlettebb illetve a dinamikusan fejlődő térségek részesültek. 
 
 
6.1.2. Hazai források 
 
2007-2011 között a régióban hazai támogatásokból is valósultak meg fejlesztési beruházások. 
A Gazdasági élet fejlődését, foglalkoztatást ösztönző beruházások kategóriájában ilyen volt a 
Turisztikai célelőirányzat, a Terület- és településfejlesztési támogatások közül pedig a 
Címzett- és céltámogatások, a Céljellegű decentralizált támogatás, a Helyi önkormányzatok 
fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása, illetve a Területfejlesztési célfeladatok 
támogatással fedezett kiadásai. 
További hazai források az elkülönített állami pénzalapok, így a Munkaerőpiaci Alap, a 
Bethlen Gábor Alap, a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap, a Wesselényi Miklós Ár- és 
Belvízvédelmi Kártalanítási Alap, valamint a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap. 
A hazai források elsősorban a leszakadó térségek támogatásában jelentek meg. 
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6.2. A területfejlesztés intézményrendszere 
 
6.2.1. Jogszabályi háttér 
 
A területfejlesztés intézményrendszerének vázát az 1996. évi XXI. törvény a 
területfejlesztésről és a területrendezésről jelöli ki. Az ún. területfejlesztési törvény alapvető 
feladata elfogadásakor és 1999. évi módosításakor a területfejlesztés intézményrendszerének 
megreformálása, illetve a hazai és az Európai Uniós munkaszervezetek összehangolása volt. 
A 2010 előtt számos feladatkörrel felruházott és megerősített regionális és kistérségi 
fejlesztési tanácsok 2012. január 1-től megszűntek, területfejlesztési feladataikat a megyei 
önkormányzatok vették át. 
A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól a terület- és 
településfejlesztést a helyi önkormányzatok, így a fővárosi és települési önkormányzatok 
feladatai közé sorolta. A megyei, azaz területi önkormányzatok a törvényben meghatározottak 
értelmében területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési és koordinációs feladatokat 
látnak el. 
A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi 
követelményeit, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és 
közzétételük részletes szabályait a 218/2009. (X.6) Korm. rendelet határozza meg. 
A Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság létrehozásáról, illetve annak feladatairól a 140/2012. 
(VII.2.) Korm. rendelet döntött. 
A területfejlesztési politika megújításáról az 1254/2012. (VII.12) Korm. határozat 
rendelkezik, kijelölve az új Országos Területfejlesztési és az új Országos Fejlesztési 
Koncepció elkészítésének kereteit. 
 
 
6.2.2. Területfejlesztési feladatokat ellátó szervek 
 
Központi szervek 
Az Országgyűlés az Országos Fejlesztési Koncepcióhoz illesztve határozattal elfogadja az 
Országos Területfejlesztési Koncepciót, és megállapítja a területfejlesztési politikát 
meghatározó irányelveket, célokat, hosszú távú prioritásokat. Szintén az Országgyűlés 
fogadja el a területfejlesztés eszköz- és intézményrendszerének átfogó szabályait, illetve dönt 
a területfejlesztést szolgáló pénzeszközökről. 
A Kormány biztosítja a regionális politika érvényesülését, beszámol az Országgyűlésnek a 
területfejlesztést szolgáló pénzeszközök felhasználásáról, az ország területi folyamatainak 
alakulásáról és a területfejlesztési politika érvényesítésének hatásairól. Előkészíti és az 
Országgyűlés elé terjeszti az Országos Területfejlesztési Koncepciót, a területfejlesztési 
politikát meghatározó irányelveket, célokat és hosszú távú prioritásokat. A Kormány ezen túl 
összehangolja a különböző területfejlesztési célokat szolgáló állami pénzeszközöket, pénzügyi 
támogatást nyújt az országos területfejlesztési koncepcióban meghatározott területfejlesztési 
programok megvalósításához, meghatározza a régiók területi lehatárolását. 
A Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság állást foglal a Kormány számára a fejlesztési és 
tervezési feladatokról, különösen a 2014-2020 pénzügyi időszakhoz kapcsolódó feladatokról, 
a fejlesztési célú költségvetési források felhasználásához szükséges kormányzati 
intézkedésekről, a támogatások felhasználásához szükséges intézményrendszer kialakításáról 
és működtetéséről, valamint az e témakörben indokolt szabályozásról. 
Az Országos Területfejlesztési Tanács közreműködik a területfejlesztéssel kapcsolatos 
kormányzati feladatok ellátásában, részt vesz a területfejlesztési politika kialakításában és 
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érvényesítésében, döntés-előkészítő, javaslattevő, véleményező és koordinációs 
feladatkörben. 
A területfejlesztés a Nemzeti Fejlesztési, a területfejlesztés stratégiai tervezése a 
Nemzetgazdasági Miniszter hatáskörébe tartozik. Előbbi szervezi az országos jelentőségű, 
valamint az országhatáron átnyúló, közös koncepciók és tervek kialakítását, gondoskodik 
elkészítésükről, valamint koordinálja a területfejlesztési célok megvalósítását közvetlenül és 
közvetve szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználását. Utóbbi koncepciókat és 
javaslatokat készít az országos területfejlesztési politika megalapozására, annak célkitűzéseit 
érvényesíti tervezési, szervező és információs feladataiban, továbbá kidolgozza az országos 
fejlesztési koncepciót, valamint az országos területfejlesztési koncepciót, összehangolja az 
országos és a térségi területfejlesztési koncepciókat és programokat. 
 
Területi szervek 
Területfejlesztési önkormányzati társulást a települési önkormányzatok képviselőtestületei 
hozhatnak létre a közös területfejlesztési célok kidolgozása és megvalósítása érdekében. 
Az új önkormányzati törvény értelmében a megyei önkormányzatok fő profilja a 
területfejlesztés lett, így az ő feladatuk a megye hosszú távú fejlesztési koncepciójának, illetve 
a megye fejlesztési programjának és az egyes alprogramoknak a kidolgozása és elfogadása, 
együttműködve a megyei jogú város(ok) önkormányzatával. A megyei önkormányzat 
feladata, hogy a megyét érintően összehangolja a kormányzat, az önkormányzatok és a 
gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit. A megyei önkormányzat előzetesen 
véleményezi a térségi területfejlesztési koncepciókat, területfejlesztési programokat, részt 
vesz az országos területfejlesztési koncepció és a nemzeti fejlesztési stratégia kidolgozásában, 
továbbá figyelemmel kíséri az operatív programok megyében jelentkező feladatainak 
megvalósítását, külön döntés alapján közreműködik azok végrehajtásában. 
Az adott régióhoz tartozó megyei közgyűlések elnökei, illetve a megyei közgyűlés és a 
megyei jogú város(ok) közgyűlése munkaszervezettel nem rendelkező regionális, illetve 
megyei területfejlesztési konzultációs fórumot hozhatnak létre, amely eljár a regionális 
döntést, valamint regionális/megyei állásfoglalást igénylő ügyekben, és összehangolja a 
megyei önkormányzatok döntéshozatalát. 
A régió-, illetve a megyehatárokon túlterjedő, valamint egyes kiemelt területfejlesztési 
feladatok ellátására a megyei közgyűlések térségi fejlesztési tanácsot hozhatnak létre. A 
Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet térségében ezt a szerepet a Balatoni Fejlesztési Tanács tölti be. 
A 8-as út által érintett térség feladatainak koordinálására létrejött a 8-as főút Térségi 
Fejlesztési Tanács. 
A regionális fejlesztési ügynökségek fő feladata a kapcsolattartás a régióban működő 
közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi 
források feltárása érdekében, valamint a területfejlesztési programok megvalósításának 
szervezése, illetve részvétel azok lebonyolításában. 
A területi államigazgatási szervek a területfejlesztéssel összefüggő kormányzati feladatok 
végrehajtásában, érvényesítésének ellenőrzésében, a térségi fejlesztés és tervezés 
koordinálásában szakmai segítségnyújtással és információszolgáltatással, valamint hatósági 
ellenőrzéssel vesznek részt. 
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6.3. A területfejlesztés hatékonysága 
 

A területfejlesztés hatékonysága egy térség forrás-aktivitásán, azaz forrás-abszorpciós 
képességén keresztül vizsgálható. Az elemzés elkészítéséhez az Országos Területfejlesztési és 
Területrendezési Információs Rendszer (továbbiakban: TEIR) megfelelő adatbázisai 
nyújtanak segítséget. Az összehasonlíthatóság érdekében a 2011. január 1-jén alakult 
Devecseri kistérség adatai a szétválás előtti állapotoknak megfelelően az Ajkai kistérségnél 
jelennek meg. 

 

6.3.1. Hazai támogatások 
 
Veszprém megyében 2007-2011 között a hazai támogatások közül a terület- és 
településfejlesztési támogatások (TTF) 110 projekt között oszlottak meg, összesen 503 millió 
Ft értékben. Az összeg kétharmada az 51 db céljellegű decentralizált (CÉDE) támogatásból 
finanszírozott projektre jutott, míg egyharmad-egyharmad értékben a 35 db területi 
kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célok támogatására (TEKI), illetve a 24 db területfejlesztési 
célfeladat támogatására (TFC) szolgáló projektre. 

Hazai terület- és településfejlesztési támogatások száma Veszprém megye kistérségeiben 
2007-2011 között 
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Hazai terület- és településfejlesztési támogatások értéke (mFt) Veszprém megye kistérségeiben 
2007-2011 között 

 

 

Magyarországon 2007-2011 között 3290 projektet finanszíroztak terület- és 
településfejlesztési forrásból, összesen 16,225 milliárd Ft értékben, ebből 273 projekt és 1,357 
milliárd Ft jutott a Közép-Dunántúlra. A régión belül Veszprémben valósult meg a legtöbb 
projekt, melyek támogatási értéke is a legmagasabb volt, a régióra jutó projektek arányában 
40,3% és 37,1%. Egy főre jutó támogatást tekintve Veszprémben és Komárom-Esztergomban 
1400 Ft jutott egy lakosra, míg Fejérben 1000 Ft volt ez az érték. 
Veszprémben a hazai terület- és településfejlesztési támogatások lehívásában három kistérség, 
a pápai, a sümegi és a tapolcai volt a leghatékonyabb, a projektek kétharmada darabszám és a 
támogatás összege szerint is ezekben a térségekben valósult meg. A legkevesebb hazai 
támogatású projekt (3-3 db) a balatonfüredi és a várpalotai kistérségben volt, ráadásul előbbi 
térségben ez mindössze 10 millió Ft-ot jelentett. 
Más a helyzet az egy főre jutó támogatásokat tekintve, ebből a szempontból a 15 ezres 
Sümegi kistérség volt messze a leghatékonyabb, 6300 Ft/fős mutatóval. A legalacsonyabb 
értékek értelemszerűen a legnépesebb veszprémi (300 Ft/fő), illetve a legkevesebb támogatást 
elnyerő balatonfüredi kistérségben (400 Ft/fő) voltak. 
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Hazai terület- és településfejlesztési támogatások egy főre jutó értéke (eFt/fő) Veszprém megye 
kistérségeiben 2007-2011 között 

 
 
 

6.3.2. Európai Uniós támogatások 
 
Az Európai Uniós forrásból származó támogatások elemzésénél meg kell említeni, hogy 
2007-ben Veszprém megyében 26 olyan projekt nyert el támogatást, amelyet az NFT keretén 
belül a Gazdasági Versenyképesség OP-ből finanszíroztak. Ezen támogatás összértéke 362 
millió Ft volt. 
Az elemzés tárgya a 2007-2011 között Veszprém megyében az ÚMFT keretében, a 
Gazdaságfejlesztési OP, a Környezet és Energia OP, a Társadalmi Infrastruktúra OP, a 
Társadalmi Megújulás OP és a Közép-Dunántúli OP forrásaiból megvalósult projektek 
összessége. 
 
Gazdaságfejlesztési OP 
A vizsgált időszakban a GOP keretében kiírt konstrukciókra összesen 1065 pályázat érkezett, 
melyek közül 640 esetben került sor szerződéskötésre. Összesen tehát a beérkezett projektek 
60,1%-át hagyták jóvá, míg a kistérségeket tekintve a zirci volt a leghatékonyabb, 70,6%-os 
mutatóval, a sümegi pályázatok esetében viszont csak 53,1%-ban került sor szerződéskötésre. 
A legtöbb beérkezett és jóváhagyott pályázat a veszprémi, a legkevesebb az amúgy is 
alacsony hatékonyságú sümegi kistérségből érkezett. 
Országosan 2007-2011 között 21721 db pályázat érkezett, ebből 12698 esetében került sor 
szerződéskötésre. A régiók eredményessége közel azonos volt, 57-60% között alakult. A 
Közép-dunántúli régióban Fejérben 697, Komárom-Esztergomban 511 esetben került sor 
szerződéskötésre, Veszprém hatékonysága így az országos (58,5%) és a régiós átlag (58,2%) 
felett volt.  
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GOP kiírásra érkezett és szerződött projektek száma Veszprém megyében 2007-2011 között 

 

 
Az igényelt és megítélt támogatást tekintve 52,7% volt a megye hatékonysága, 38,996 
milliárd Ft-ból 20,551 milliárdot hagytak jóvá. A legtöbb támogatás a veszprémi, a 
legkevesebb a tapolcai kistérségbe érkezett, de a leghatékonyabb ebből a szempontból is a 
zirci kistérség volt, ahol az igényelt támogatás 64,2%-át hagyták jóvá, míg a várpalotai 
kistérség esetében ez az arány mindössze 31,9% volt. 
Országosan 1003,053 milliárd Ft támogatási igényből 638,814 milliárd Ft-ot hagytak jóvá, 
utóbbiból a Közép-magyarországi régió 43,2%-kal részesedett. A Közép-dunántúli régióban 
összesen 63,036 milliárd Ft támogatási igényt hagytak jóvá, ebből Veszprém 32,6%-kal 
részesedett, hatékonysága a régiós átlagnak (51,2%) megfelelően alakult. 
 
A GOP keretében igényelt és megítélt támogatás összege (mFt) Veszprém megyében 2007-2011 között 
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Egy főre jutó támogatást illetően messze Balatonfüred és Veszprém térsége volt a 
legeredményesebb, 157 eFt/fő és 104 eFt/fő értékekkel. Ilyen szempontból a legkevesebb 
támogatást a tapolcai és a pápai kistérség nyerte el, előbbiben mindössze 12 eFt, utóbbiban 14 
eFt támogatás jutott egy főre. 
 

A GOP forrásból megítélt támogatás egy főre jutó értéke (eFt/fő) Veszprém megyében 
2007-2011 között 

 

A régiókat tekintve az egy főre jutó támogatás Közép-Magyarországon volt a legmagasabb 
(96 eFt/fő), a Közép-dunántúli régió a Dél-Alfölddel együtt a második helyen szerepelt, 56 
eFt/fős értékkel. A régióban Veszprém (56 eFt/fő) Fejér előtt (53 eFt/fő), de Komárom-
Esztergom mögött (61 eFt/fő) helyezkedett el, országosan pedig a nyolcadik helyet szerezte 
meg egy főre jutó támogatások tekintetében. 
A GOP forrásból Veszprém megyében támogatott projektek száma a vizsgált időtávon 
folyamatos emelkedést mutatott, 2007-ben 2008-ban 112, 2011-ben pedig már 204 projekt 
esetében ítéltek meg támogatást. A támogatás összértéke szintén emelkedő tendenciát mutat, 
2011-ben pedig már közel akkora értékben ítéltek meg támogatást, mint a megelőző két évben 
együttvéve (9,088 mrd Ft, illetve 4,876 és 4,509 mrd Ft). 
A megyében GOP forrásból támogatott projektek között darabszám szerint egyértelmű 
túlsúlyban vannak a 2. prioritáshoz, vagyis a vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex 
fejlesztését célzók, a 640 támogatott projektből 556 ide tartozott. 78 projekt tartozott az 1. 
prioritáshoz (K+F és innováció a versenyképességért), 6 projekt pedig a 3.-hoz (A modern 
üzleti környezet elősegítése). 
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A GOP prioritásaihoz kapcsolódó támogatott projektek száma Veszprém megyében 2007-2011 között 

 
 
A támogatás összértékét tekintve viszont közel egyenlő az 1. és 2. prioritáshoz kapcsolódó 
projektek száma (9,203 és 10,770 mrd Ft), míg a 3. prioritáshoz 579 millió Ft támogatás 
kötődik. 
 

A GOP prioritásaihoz kapcsolódó támogatott projektek értéke (mFt) Veszprém megyében 
2007-2011 között 
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Környezet és Energia OP 
2007-2011 között Veszprém megyéből 300 pályázat érkezett a KEOP kiírásaira, ezek 48,3%-
át, 145 db-ot hagytak jóvá. A megyében a leghatékonyabb a zirci kistérség volt 66,7%-os 
mutatóval, míg az ajkai kistérségben csupán a pályázatok 32%-ának ítéltek meg támogatást. A 
legtöbb beérkezett és jóváhagyott pályázat a veszprémi, a legkevesebb a sümegi kistérségből 
érkezett. 
Országosan a vizsgált időszakban 5962 db pályázat érkezett, ebből 2434 esetben ítéltek meg 
támogatást, ami 40,8%-os hatékonyságot jelent. A Közép-dunántúli régióban Fejérben 109, 
Komárom-Esztergomban pedig mindössze 48 pályázat esetén ítéltek meg támogatást, így a 
nyertes pályázatok mintegy fele Veszprémből érkezett. A megye hatékonysága jóval az 
országos és a régiós átlag (42,7%) felett alakult. 

 
KEOP kiírásra érkezett és szerződött projektek száma Veszprém megyében 2007-2011 között 

 

A vizsgált időszakban Veszprém megyében 29,747 milliárd Ft igényelt támogatásból 12,612 
milliárdot hagytak jóvá, ami 42,4%-os hatékonyságot jelent. A megítélt támogatás fele a 
várpalotai kistérségbe érkezett, ami azonban 5,453 milliárd Ft értékben egyetlen projekthez, a 
Peremarton gyártelepi északi bányaterület kármentesítéséhez kötődött. A leghatékonyabb így 
a várpalotai kistérség lett, az igényelt támogatás 84,7%-ának jóváhagyásával, míg ugyanez a 
mutató a sümegi kistérség esetében mindössze 3,3% volt. 
Országosan 1532,694 milliárd Ft támogatási igényt nyújtottak be, ebből 683,031 milliárd Ft-
ot hagytak jóvá. A legkevesebb támogatás éppen a Közép-Dunántúlra érkezett, összesen 
50,119 milliárd Ft értékben, ami az igényelt támogatás 34,7%-a volt. Veszprém megye 
hatékonysága az országos átlag (44,6%) körül alakult, és messze meghaladta Fejér (36,6%) és 
Komárom-Esztergom (22,6%) eredményességét. 



Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója – Feltáró-értékelő vizsgálat 

217 
Tsz.: 1041 
2012. október 
Fájl: Vp_Tfk_vizsg 

A KEOP keretében igényelt és megítélt támogatás összege (mFt) Veszprém megyében 
2007-2011 között 

 

Az egy főre jutó támogatást tekintve az előzőekből következően messze a várpalotai kistérség 
volt a legeredményesebb, 160 eFt/fős értékkel, a második helyezett veszprémi kistérségben 40 
eFt támogatás jutott egy főre. A legkevesebb támogatás a pápai és a tapolcai lakosokat 
érintette, előbbiben mindössze 3 eFt, utóbbiban 4 eFt volt az egy főre jutó támogatás értéke. 

 
A KEOP forrásból megítélt támogatás egy főre jutó értéke (eFt/fő) Veszprém megyében 

2007-2011 között 

 

Az ország régiói közül a legtöbb KEOP forrásból származó támogatás az észak-alföldi 
lakosokra jutott (109 eFt/fő), a Közép-Dunántúl ebből a szempontból a hatodik helyen állt 45 
eFt/fős értékkel. A régiót tekintve Fejérben ez az érték 70 eFt/fő, Komárom-Esztergomban 23 
eFt/fő, Veszprémben pedig 34 eFt/fő volt, ami a megye számára országos viszonylatban a 16. 
helyet jelentette. 
A megyében KEOP forrásból támogatott projektek száma folyamatosan emelkedett, 2008-ban 
13, 2011-ben már 57 pályázat esetében került sor szerződéskötésre. A támogatás összértéke 
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szintén folyamatosan emelkedett, a 2011-es kiugró érték pedig ismét a már említett berhida-
peremartongyártelepi projektnek köszönhető. 
A KEOP prioritásai közül a megyében a 6. (Fenntartható életmód és fogyasztás), az 5. 
(Hatékony energia-felhasználás) és a 4. (Megújuló energia-felhasználás növelése) számúhoz 
kötődött a legtöbb, 54, 31 és 26 db támogatott projekt.  
 

A KEOP prioritásaihoz kapcsolódó támogatott projektek száma Veszprém megyében 
2007-2011 között 

 
 
A támogatás összértékét tekintve viszont az első két prioritáshoz (1. Egészséges tiszta 
települések, 2. Vizeink jó kezelése) tartozott a legtöbb támogatás, 3,208 mrd és 5,584 mrd Ft 
értékben.  
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A KEOP prioritásaihoz kapcsolódó támogatott projektek értéke (mFt) Veszprém megyében 
2007-2011 között 

 

 
Társadalmi Infrastruktúra OP 
A Veszprém megyéből a TIOP kiírásaira érkezett 123 pályázatból 89 esetben ítéltek meg 
támogatást 2007 és 2011 között, ez 72,4%-os mutató. A legtöbb beérkezett és jóváhagyott 
pályázat a veszprémi kistérségből érkezett, de aránylag a legtöbb sikeres pályázat a pápai 
kistérségben volt (88,2%), míg a várpalotai kistérségből érkezett 11 pályázatból csak 5-öt, 
azaz 45,5%-ot hagytak jóvá. 
A hét régióból összesen 2225 pályázat érkezett, ezek közül 1664 esetben került sor 
szerződéskötésre. A Közép-Dunántúlon a legtöbb támogatott projekt Veszprém megyéhez 
kapcsolódik, 224 jóváhagyott pályázatból 89 innen érkezett, a megye hatékonysága 
gyakorlatilag megegyezett a régiós átlaggal (72,5%), és némileg az országos átlag (74,8%) 
alatt maradt. 



Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója – Feltáró-értékelő vizsgálat 

220 
Tsz.: 1041 
2012. október 
Fájl: Vp_Tfk_vizsg 

TIOP kiírásra érkezett és szerződött projektek száma Veszprém megyében 2007-2011 között 

 

 
2007-2011 között Veszprém megyében 25,347 milliárd Ft igényelt támogatásból 15,955 
milliárd Ft-ot ítéltek meg, ami 62,9%-os eredményességi mutató. A megítélt támogatás 
kétharmada a veszprémi kistérséghez köthető, amiből azonban mintegy 8,5 milliárd Ft-ot két 
projekt (Struktúraváltás a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-nél, A 
Pannon Egyetem infrastrukturális és informatikai fejlesztése) kötött le. A leghatékonyabb 
kistérség ugyanakkor az ajkai lett, ahol az igényelt támogatás 97,8%-át hagyták jóvá, ugyanez 
a mutató Balatonalmádi térségében mindössze 3,8% volt. 
Az országosan igényelt 562,136 milliárd Ft-ból 390,192 milliárdot hagytak jóvá, ebből 46,394 
millárd Ft jutott a Közép-Dunántúlra, ami az igényelt támogatás 62,1%-a volt. Veszprém 
megye hatékonysága a megítélt támogatás összegét tekintve is a régiós átlagnak (62,1%) 
megfelelően alakult, és szintén némileg az országos átlag (69,4%) alatt maradt.  

A TIOP keretében igényelt és megítélt támogatás összege (mFt) Veszprém megyében 
2007-2011 között 
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A két nagy összegű projektnek köszönhetően egy főre jutó támogatást tekintve messze a 
veszprémi kistérség volt a legeredményesebb (132 eFt/fő), a második helyezett zirciben már 
csak 40 eFt/fős volt ez a mutató, míg a balatonalmádi kistérségben mindössze 2 eFt, a 
sümegiben és a tapolcaiban 3-3 eFt jutott egy főre. 

A TIOP forrásból megítélt támogatás egy főre jutó értéke (eFt/fő) Veszprém megyében 
2007-2011 között 

 

A régiók közül a Dél-Dunántúlon volt a legmagasabb a TIOP forrásból származó támogatás 
értéke (60 eFt/fő), a Közép-Dunántúl 41 eFt/fős értéke csak a hatodik helyre volt elegendő. 
Fejérben 49 eFt, Veszprémben 43 eFt, míg Komárom-Esztergomban csupán 29 eFt támogatás 
jutott egy főre. A veszprémi érték országos viszonylatban a tizedik helyet jelentette. 
Veszprémben a TIOP forrásból támogatott projektek száma 2010-ben volt messze a 
legmagasabb, a 89 támogatott pályázatból 61 ehhez az évhez kötődik. A támogatás összértéke 
2009-ben és 2010-ben volt kiugró, a már említett két nagy összegű projektnek köszönetően. 
A TIOP prioritásai közül messze az 1. számúhoz (Az oktatási infrastruktúra fejlesztése) 
kötődik a legtöbb a támogatott projekt, a 2. (Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése) és a 3. 
számúhoz (A munkaerőpiaci részvételt és társadalmi befogadást támogató infrastruktúra 
fejlesztése) jóval kevesebb, 7 és 12 db támogatott projekt kötődött. 
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A TIOP prioritásaihoz kapcsolódó támogatott projektek száma Veszprém megyében 
2007-2011 között 

 
 
A megítélt támogatás összértékének mintegy fele (8,480 mrd Ft) viszont a második 
prioritáshoz kapcsolódik, az első prioritásra 5,899 mrd Ft, a harmadikra pedig 1,577 mrd Ft 
forrás jutott. 
 

A TIOP prioritásaihoz kapcsolódó támogatott projektek értéke (mFt) Veszprém megyében 
2007-2011 között 
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Társadalmi Megújulás OP 
A vizsgált időszakban Veszprém megyében a TÁMOP keretében kiírt pályázatokra 401 
beadvány érkezett, ezek közül 158 esetben került sor szerződéskötésre, ami 39,4%-os mutató. 
A legtöbb beérkezett és támogatott pályázat a megyeszékhely térségéhez köthető, ám aránylag 
a legeredményesebb kistérség a várpalotai volt (44,1%), míg a legkevésbé hatékonynak a 
tapolcai bizonyult (29,7%). 
Országosan összesen 12181 db pályázat érkezett, melyek közül 4812 esetben került sor 
szerződéskötésre, ami 39,5%-os mutató. A Közép-dunántúli régióban a legtöbb támogatott 
pályázat, 432-ből 158 db Veszprém megyéből érkezett. A megye eredményessége szinte 
pontosan az országos átlaggal (39,5%) megegyező, és némileg meghaladta a régiós átlagot is 
(38,8%). 

 
TÁMOP kiírásra érkezett és szerződött projektek száma Veszprém megyében 2007-2011 között 

 

Veszprém megyében 2007-2011 között a TÁMOP keretében 13,842 mrd Ft támogatást 
igényeltek, ebből 7,340 mrd Ft került jóváhagyásra, ami 53,0%-os hatékonyságot jelent. A 
megítélt támogatás mintegy kétharmada a veszprémi kistérséghez kapcsolódik, a 
leghatékonyabb azonban a zirci kistérség volt, az igényelt támogatás 76,8%-ának 
jóváhagyásával, míg Balatonfüred térségében ugyanez a mutató mindössze 24,9% volt. 
Országosan a megítélt támogatások közel kétharmada a Közép-magyarországi régióhoz 
kapcsolódott, a hét régió együttesen 764,422 mrd Ft támogatási igényt nyújtott be, ebből 
440,632 mrd Ft-ot hagytak jóvá. A Közép-Dunántúl eredményessége 46,0% volt, Veszprém 
tehát jóval efölött teljesített, ám némileg elmaradt az országos átlagtól (57,6%). Utóbbihoz 
hozzá tartozik, hogy csupán a Közép-magyarországi régió volt képes azt meghaladni. 
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A TÁMOP keretében igényelt és megítélt támogatás összege (mFt) Veszprém megyében 
2007-2011 között 

 

 

Az egy főre jutó TÁMOP forrásból származó támogatás messze a veszprémi kistérségben volt 
a legmagasabb (57 eFt/fő), a második helyezett zirciben már csak 18 eFt jutott egy főre. A 
relatíve legkevesebb támogatás Tapolca térségébe érkezett, itt ez a mutató 5 eFt/fő volt a 
vizsgált időszakban. 

A TÁMOP forrásból megítélt támogatás egy főre jutó értéke (eFt/fő) Veszprém megyében 
2007-2011 között 

 

A régiók közül értelemszerűen a Közép-magyarországiban élőkre jutott a legtöbb TÁMOP 
forrásból származó támogatás (92 eFt/fő), míg a Közép-Dunántúlon messze a legkisebb volt 
ez az érték, mindössze 16 eFt/fő (még a hatodik helyezett Dél-Alföldön is másfélszer 
magasabb, 23 eFt/fő volt). A régióban Veszprémben 20 eFt, Komárom-Esztergomban 16 eFt, 
Fejérben pedig 13 eFt támogatás jutott egy főre. Veszprém megye országos viszonylatban a 
11. helyet szerezte meg. 
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A TÁMOP forrásból támogatott projektek száma Veszprémben 2009-ben és 2010-ben volt a 
legmagasabb, a 158 jóváhagyott pályázatból 41, illetve 82 esetében ekkor került sor 
szerződéskötésre. A legtöbb projekt a TÁMOP 2. (Alkalmazkodóképesség javítása) és 3. 
(Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek) prioritásához kötődött, 54 és 77 db 
ilyen projekt volt. Az 1. prioritást illetően (A foglalkoztathatóság fejlesztése, a 
munkaerőpiacra való belépés ösztönzése) mindössze egyetlen darab sikeres pályázat volt. 
 

A TÁMOP prioritásaihoz kapcsolódó támogatott projektek száma Veszprém megyében 
2007-2011 között 

 
 
Az összes támogatás 93%-a a 2., 3. és 4. (A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a 
tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében) prioritáshoz kötődő projektekre jutott, az 
országosan 27,6%-kal részesedő 1. prioritásra Veszprémben mindössze 20 millió Ft 
támogatást hagytak jóvá. 
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A TÁMOP prioritásaihoz kapcsolódó támogatott projektek értéke (mFt) Veszprém megyében 
2007-2011 között 

 

Közép-Dunántúli OP 
2007-2011 között Veszprém megyében a KDOP felhívásaira 726 pályázat érkezett, ezek 
közül 260 esetben került sor szerződéskötésre, tehát a pályázatok 35,8%-a volt sikeres. A 
leghatékonyabb 40,9%-os mutatóval az ajkai kistérség volt, míg a sümegi pályázatoknak 
mindössze 28,9%-át hagyták jóvá, és Balatonalmádiban is csak 29,9% volt ez a mutató. 

KDOP kiírásra érkezett és szerződött projektek száma Veszprém megyében 2007-2011 között 

 

Az igényelt és jóváhagyott támogatás összegét illetően jóval sikeresebb volt a megye, 67,005 
milliárd Ft-ból 38,228 milliárd Ft-ot hagytak jóvá, ami 57,1%-os mutató. A 
legeredményesebb aránylag a várpalotai kistérség volt, amely ugyan mindössze 2931 mFt-ra 
(a legkevesebb a megyében) nyújtott be pályázatot, de ennek 69,4%-át, azaz 2033 mFt-ot jóvá 
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is hagytak. A legkevésbé hatékony Balatonalmádi volt, melynek térségében az igényelt összeg 
mindössze 36,7%-a esetében került sor szerződéskötésre. 

A KDOP keretében igényelt és megítélt támogatás összege (mFt) Veszprém megyében 
2007-2011 között 

 

Egy főre jutó támogatást illetően a GOP-hoz hasonlóan a KDOP esetében is a balatonfüredi 
kistérség volt messze a legeredményesebb, 288 eFt/fős értékkel, míg a várpalotai kistérségben 
csupán 53 eFt KDOP támogatás jutott egy főre. 

A KDOP forrásból megítélt támogatás egy főre jutó értéke (eFt/fő) Veszprém megyében 
2007-2011 között 

 

A KDOP forrásból támogatott projektek száma folyamatos emelkedés után 2011-ben 
jelentősen visszaesett, míg 2010-ben 103 ilyen projekt volt, addig 2011-ben már csak 57. 
Hasonló képet mutat a támogatás összértéke is, a 2011-es érték (7,937 mrd Ft) jelentősen 
elmarad a 2010-es 18,484 mrd Ft-tól, és alig haladja meg a 2009-es 7,822 mrd Ft-os 
összértéket. 
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KDOP forrásból támogatott projektek összértéke (mFt) Veszprém megyében 2007-2011 között 

 
 

A regionális operatív programok eltérő profiljuk miatt kevésbé összehasonlíthatók, az egy 
főre jutó támogatás értéke azonban jól mutatja ezek hatékonyságát. E mutató alapján a KMOP 
volt a leghatékonyabb 138 eFt egy főre jutó támogatással, míg a KDOP a legkevésbé 
hatékony, hiszen a Közép-Dunántúlon csupán 82 eFt támogatás jutott egy főre. A régión belül 
viszont Veszprém messze a leghatékonyabb volt 104 eFt/fős értékével, mivel a mutató 
Fejérben 74 eFt/fő, Komárom-Esztergomban pedig 67 eFt/fő volt. 

A regionális operatív programokból származó támogatások egy főre jutó értéke (eFt/fő) 
2007-2011 között 
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Összegzés 
Összesítve a 2007-2011 között Veszprém megye kistérségeiben a hazai TTF, illetve a GOP, a 
KDOP, a KEOP, a TIOP és a TÁMOP forrásaiból egy főre jutó támogatásokat, az látható, 
hogy messze a balatonfüredi és a veszprémi kistérség kapta lakosságarányosan a legtöbb 
támogatást. A forrásokat összesítve a megyei átlag 258,4 eFt/fő támogatás volt, a veszprémi 
kistérségek közül tehát hat ez alatt teljesített. Mindeközben ugyanez a mutató Fejérben 260 
eFt/fő, Komárom-Esztergomban pedig 197,4 eFt/fő volt, az összesített régiós átlag pedig 
241,2 eFt/fő. 
 

A hazai TTF, illetve a GOP, KDOP, KEOP, TIOP és TÁMOP forrásokból származó 
támogatások egy főre jutó értéke (eFt/fő) Veszprém megye kistérségeiben 2007-2011 között 

kistérség TTF GOP KDOP KEOP TIOP TÁMOP összesen

Balatonfüred 0,4 157 288 34 5 6 490,4
Veszprém 0,3 104 115 40 132 57 448,3
Várpalota 0,6 31 53 160 23 9 276,6
Ajka 0,7 52 97 25 36 11 221,7
Zirc 2,6 50 81 18 40 18 209,6
Sümeg 6,3 38 134 8 3 9 198,3
Balatonalmádi 0,6 41 87 5 2 7 142,6
Tapolca 3,2 12 93 4 3 5 120,2

Pápa 1,7 14 72 3 17 12 119,7
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KDR Veszprém megye- Helyi Akció Csoportok

Akciócsoport 
megnevezése 
 

település 
szám 

Beadott nyertes pályázatok száma Elnyert támogatási összegek

Falufejlesztés
 
 

Vidék.örökség
megörz. 

 

Mikro 
V.   
 
 

Turiszt.
 
 

LEADER 
 
 

Falufejlesztés
Ft-ba 

Vidék.örökség
megörz- 

Ft-ban 

MikroV.
Ft-ban 
 

 Turiszt. 
Ft-ban 
 

 LEADER 
Ft-ban 

lakosság 
szám 

Bakony és Balaton Keleti
Kapuja Egyesület 

22 11 db 7 db 15 db 3 db 77 db 76.608.442
 

90.640.907
 

139.495.868
 

33.910.622 
 

373.248.550 
 

52030 fő 
A „ Bakonyért 
„Vidékfejlesztési 
Akciócsop 

29 7 db 7 db 4 db 6 db 113 db 66.771.921 81.685.266 28.934.994 92.449.834 269.355.366 

43804 fő 

Éltető Balaton-felvidékért 
Egyesület 

60 30 db 27 db 36 db 23 db 199 db 382.226.205 410.957.415 293.244.174 337.157.832 430.860.677 

43740 fő 
Gerence-Marcal-Rába –
Somló Környéke 
Vidék.fej.E 

35 22 db 6 db 5 db 6 db 50 db  221.675.304 196.669.864 65.340.543 156.931.796 152.399.951 

21810 fő 

Zalai Dombhátaktól a 
Vulkánok Völgyéig 
Egyesület 

44 19 db 13 db 22 db 15 db 78 db   256.116.865 207.986.937 163.183.509 243.036.089 247.684.427 

32532 fő 

Összesen: 89 db 60 db 82 db 53 db 517 db 1.003.398.737  987.940.389  690.199.088 863.486.173 1473548971 
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7. SWOT ANALÍZIS VESZPRÉM MEGYE ÚJ TERÜLETFEJLESZTÉSI 
KONCEPCIÓJA MEGALAPOZÁSÁRA 

 
Erősségek 
 

 Kiemelkedően vonzó és változatos táji és természeti adottságok a viszonylag kis 
terület ellenére. 

 A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet északi fele a megye része, amelynek az ország 
belföldi és külföldi idegenforgalmában betöltött szerepe kimagasló. 

 A foglalkoztatási arány országos átlag feletti, Veszprém megye hatodik a megyék 
rangsorában. 

 A korábbi ún. nehézipari ágazatok helyét átvette a feldolgozóipar, s ezen belül is 
meghatározó lett a versenyképes járműalkatrész gyártás és gépipar. 

 Korszerűsödött a vegyipar, jelentős az élelmiszeripar, folyamatosan fejlődő a fa- és 
bútoripar. 

 A munkaerő-piaci helyzet alakulását összességében pozitív irányú változás jellemzi 
2011-ben és 2012. évben. A nyilvántartott álláskeresők száma csökkenő tendenciájú. 

 Üdülés, idegenforgalom szempontjából a megye elsődleges és országos vonzereje a 
Balaton. Mellette Veszprém turisztikai jelentősége emelkedik ki.  

 A Balaton térségében, de a megye egészében is növekvő belföldi turizmus, a 
Balatonnál lassan ugyan, de csökkenő szezonalitás. 

 A vállalkozói aktivitás a balatoni idegenforgalmi húzóágazatnak, valamint a Pápa 
környéki mezőgazdasági területeknek köszönhetően magas. 

 A Balaton európai jelentőségű vizes élőhely. 
 A talajadottságok és az éghajlat az erdőgazdálkodásnak és a szőlőtermelésnek 

kedveznek. 
 A vízbázisok védőterületének a kijelölése következtében a megye döntő részén az 

ivóvíz minőség kiváló. 
 Székesfehérvár-Veszprém között (Várpalota elkerülése kivételével) a négysávossá 

történő kiépítés elkészült. Veszprémtől Ny-ra nagyobbrészt új nyomvonalon történő 
négysávosítással elkészült Márkó és Bánd elkerülése. 

 A Balatonnál a vízi és légiközlekedés alapinfrastruktúrája jelentős, a balatoni 
személyhajózás folyamatosan fejlődik. 

 Elkészült a Balaton körüli kerékpárút, melynek köszönhetően fellendült a kerékpáros 
turizmus a térségben. 

 A megye kedvező adottságokkal bír a rendelkezésre álló „természeti” energiaforrások-
hordozók tekintetében. Ezek közül a barnaszén és a lignit mennyisége jelentős. 

 A megújuló energiahordozók közül a szélenergia adottságai országos viszonylatban is 
kiválóak, hasznosítására több szélerőmű telepítése lehetséges azokban a térségekben, 
ahol a táj- és a természetvédelem szempontjai nem korlátozzák a tervezett 
fejlesztéseket. 

 A megye építészeti és tárgyi-, valamint változatos etnikai kultúrhagyatéka 
kiemelkedően gazdag. 

 A megye műemlékekben gazdag, az ország minden tizedik műemléke itt található. 
 A szálláshely-szolgáltatásban, vendéglátásban megtermelt GDP-részaránya magasabb 

az országosnál, a megye gazdaságában az idegenforgalom-turizmus meghatározó 
jelentőségű. 
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 Az erdőterületeken a termelés, illetve az egyéb különleges funkciók a meghatározók. 
Jelentős a vadgazdálkodás, a minőségi vadállomány és az erre épülő vadászati 
turizmus, illetve a kiránduló turizmus. 

 Kutatás-fejlesztés és innováció területén együttműködés alakult ki a Pannon Egyetem 
és a vállalkozások között. 

 Hagyományosan gazdag és sokoldalú a kultúra. 
 A Balaton térségében országos viszonylatban is kiemelkedő mértékű vállalkozási és 

civil aktivitás. 
 A lakosság egészséges ivóvízzel való ellátását a természeti adottságként rendelkezésre 

álló gazdag felszín alatti vízkészlet teszi lehetővé. 
 A lakosság vezetékes ivóvízzel való ellátottságában Veszprém megye a második 

helyen áll a megyék rangsorában, gyakorlatilag valamennyi településen kiépítésre 
került a vezetékes ivóvíz ellátás. 

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

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

 Kiemelten jó oktatási struktúra, a megye valamennyi térségi központjában található 
középfokú képző intézmény. A megyében mind a négy művészeti ágban folyik 
képzés.  

 Jelentős a német nemzetiségi, valamint a német nemzetiségi nyelvet oktató óvodák, 
általános iskolák, gimnáziumok száma. 

 Veszprém és Pápa kiemelkedő jelentőségű iskolaváros. 
 A megyében 3 felsőfokú oktatási intézmény működik. Ezek közül meghatározó a 

veszprémi Pannon Egyetem, amely a megye gazdaságába integrált kiemelkedő 
jelentőségű kutatás-fejlesztési tevékenységet is végez. 

 
 

Gyengeségek 
 

 A 2001-2011 közötti évtizedben az országos átlagnál nagyobb népességcsökkenés 
(4,5%). A legsúlyosabb mértékű természetes fogyás a megyeszéli periférikus helyzetű, 
zömmel aprófalvas térségekben jellemző. 

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

 A népességet a nagyfokú elöregedés jellemzi. A születésszám visszaesésével a 
gyermekkorúak aránya csökken. 

 A Balaton és a Balaton-felvidék és a megye perifériáinak kistelepülései 
lakónépességüket tekintve jobbára elöregedők, rossz korstruktúrájúak, a népesség 
elöregedési folyamata az országos átlagot is meghaladja a megye több térségében is. 

 A népességmegtartó képesség romlik, a képzett fiatalok elvándorolnak. 
 A Közép-Dunántúli régión belül Veszprém megye gazdasági teljesítménye a 

legkisebb. Az egy főre eső GDP nem éri el a megyék Budapest nélkül átlagát sem. 
 Veszprém megye igazán nincs beágyazódva a régió gazdaságába, üzleti kapcsolatai 

elsősorban Nyugat-Magyarország és Nyugat-Európa felé irányulnak. 
 Az egykori ipari központok Ajka és Várpalota ma a szerkezetváltás problémáival 

küzdenek. 
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 A megyén belüli területi különbségek munkaerő-piaci szempontból jelentősek. A 
Balaton-parti és háttértelepülések, valamint a városok között jelentős gazdasági, 
társadalmi eltérések alakultak ki. 

 A gazdasági fejlődés komoly hátráltatója a közlekedési infrastruktúra gyengesége, a 
gyorsforgalmi közlekedési hálózat hiánya. 

 A megye nem rendelkezik gyorsforgalmi úttal. Hiányzik a Pápa-Devecser-Tapolca 
főútvonal, az alsóbbrendű utak hálózatában számos a kapcsolati hiány. 

 Hiányzik a 710. sz. főút és a 8. sz. főút közötti összeköttetés, vagyis Veszprém 
autópálya (M7) kapcsolata a főváros irányába. 

 A 71-es számú, 7-es számú főút a kapcsolódó csomópontokkal elviselhetetlenül 
zsúfolt a nyári szezonban. 

 A Balaton partszakaszának a 2/3-a partvédelmi munkálatok és a telkes üdülőterületi 
használat végett beépítésre került. A parti sáv fokozott környezeti terhelésnek van 
kitéve. 

 A Balaton idegenforgalmi kínálata még ma is jellemzően egyoldalú, erősen szezonális 
jellegű, területileg túlzottan koncentrált. A piaci szektor a szezonális ingadozásoknak 
kitett. 

 Az örökölt középszerű Balatoni kínálat lassú korszerűsítése, lemaradás a 
versenytársaktól. 

 A komplex és sajátos turisztikai termékek hiányoznak, a szolgáltatások színvonala 
változó. 

 Az aktív üdülés, a szabadidősport sportlétesítményi feltétele csaknem teljes egészében 
hiányzik a Balaton-parton. A térség szabadidősport és sportrendezvény kínálata 
szegényes. 

 Mezőgazdasági termelés szempontjából relatíve legjobb minőségű, országos átlagnál 
jobb, termékeny talajok jobbára csak mozaikosan fordulnak elő, kis területi 
kiterjedésben. 

 A megye állóvizekben szegény, csak kisvízfolyásokkal rendelkezik és a talajvíz 
mennyisége sem jelentős. A termálvíz-előfordulás elmarad a szomszédos megyék 
adottságai mögött. 

 A nehézipari termelés következményeiként, továbbá az intenzív tájhasznosítási, 
tájgazdálkodási formák következtében számos táji-, természeti érték semmisült meg, 
illetve szenvedett maradandó károsodásokat. 

 A közlekedésből adódó légszennyezettség és zajforrás jelentős, amely elsősorban az 
utak által érintett, vagy települési elkerülő szakaszokkal nem rendelkező lakó, 
településközponti és üdülő-, pihenőterületeken zavaró. 

 Az Ajkai Timföldgyár vörösiszap-tározójának gátszakadása következtében létrejött 
környezeti katasztrófa ökológiai-, gazdasági- és társadalmi hatásai hosszú távra 
kihatnak. 

 Az egykori nehézipari és bányászat által érintett térségekben a szennyező források 
megszüntetése után is jelentős a felszín alatti víz és a talaj szennyezettsége. 

 A megye egyik fő természeti potenciáljának tekinthető és a megye gazdaságát is 
befolyásoló Balaton vízminősége javuló tendenciát mutat, de ennek ellenére 
sérülékeny és labilis. 

 A Balatonkenesei magaspart erózióveszélyes. 
 Az Ipari Parkok nem kínálnak komplex szolgáltatásokat. 
 Az országos törzshálózatba tartozó vasútvonalak közül is többnek alacsony az 

engedélyezett sebessége. 
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 A Balaton északi parti vasútvonala villamosítása nem történt meg. 
 Egy 1,8 km-es pályaszakasz kiépítetlensége miatt nincs balatoni körvasút. 
 A megye 217 településéből még mindig 72 település nem rendelkezik szennyvíz 

közcsatorna hálózattal. 
 A kisfalvakban a közmű infrastruktúra gyakran fejletlen, hiányos, elavult. 
 A nagy napi turistaforgalommal bíró területeken megoldatlan az autók parkolása, 

hiányoznak az ún. „zöldparkolók”. 
 A bölcsödébe beíratott gyerekek száma rendre meghaladja a férőhelyet. A bölcsődék 

rendszerint csak térségközpontokban találhatók. 
 Az általános iskolában alkalmazott pedagógusok még mindig sok helyen nem felelnek 

meg teljes mértékig a képesítési előírásoknak. 
 Még nem rendelkezik valamennyi általános iskola tornateremmel, könyvtárral vagy 

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

 
 

Lehetőségek 
 

 A megye fejlesztése érdekben a gazdaság dinamizálása, új befektetők letelepítése, és a 
termelő infrastruktúra fejlesztése kell legyen a cél. 

 A Bakony kiváló turisztikai potenciálja alapján a Balaton háttér üdülőtérségévé tehető, 
a Balaton kínálatát kiegészíteni képes adottságaival. 

 A Balaton parton a jelentősebb vendégvonzáshoz nagyobb volumenű fejlesztésekre és 
attrakciókra, a mennyiségi helyett a minőségi fejlesztésre lenne szükség. 

 A meglévő Ipari Parkok szolgáltatásbővítő fejlesztése, a gazdaságfejlesztésben játszott 
szerepük növelése. 

 A megyeszékhelyen – Veszprémben – jól működő, széleskörű szolgáltatásokat nyújtó 
Ipari Park létrehozása. 

 A 8-as számú főút teljes Dunántúli szakaszának a négysávosítása, illetve a Budapest-
Veszprém-Boba közötti gyors, korszerű, biztonságos vasúthálózat kialakítása segítené 
a megye megközelíthetőségét. 

 A technológiák fejlődésével, az energiaszektor változásával az ásványi nyersanyagok 
újra felértékelődhetnek. 

 A vasútvonalak további villamosításával a levegőtisztaság-védelem területén a káros 
anyag kibocsátás tovább csökkenthető. 

 A megújuló energia potenciál nagyobb mértékű kihasználása, közte a szélenergia, a 
biomassza, és a napenergia hasznosítási lehetőségei jók. A felszín alatti rétegek 
hőtartománya alkalmas a föld hőjének hasznosítására is. 

 Régészeti lelőhelyek feltárása révén gazdagodhatnak az épített környezet és a 
kulturális örökség értékei, mely idegenforgalmi vonzerőként is figyelembe vehető. 

 Csopak-Balatonfüred térségében gyógyvizes szálloda létesítése, amely a Balatonfüredi 
Szívcentrummal együttműködve komoly gyógyászati és terápiás központ lehet. 

 A nem ivóvíz minőségű vízigények kielégítésére rendelkezésre állnak a lokálisan 
fellelhető talajvizek, rétegvizek, felszíni vizek is. Nem szükséges az ivóvíz minőségű 
közhálózatra való támaszkodás. 

 A helyi vízbeszerzés keretében a csapadékvíz visszatartása is megoldás lehet. 
 Szürkevíz hasznosításának az előtérbe helyezése. 
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 A bölcsődék számának növelésével a fiatal gyerekes nők foglalkoztatottsága 
növelhető. 

 
 
 

Veszélyek 
 

 A kistelepülések népességmegtartó képessége tovább romlik, a megélhetési problémák 
miatt nőhet a kényszerűen véglegesen elköltözők száma. 

 A kistelepüléseken a munkalehetőségek beszűkülése a születések számának gyors 
visszaeséséhez vezet. 

 A társadalmi problémákkal leginkább terhelt területek tartós leszakadásával lehet 
számolni. 

 A Balaton térségében az esetlegesen szükségessé váló beavatkozások nélkül hosszú 
távra nem képesek biztosítani a megfelelő vízszintet és a kedvező vízminőséget. 

 A Balaton vízszintjének hosszú távra prognosztizált tartós csökkenése ronthatja a 
tópart és az egész térség üdülési potenciálját. 

 Tartós recesszió a turizmus főbb küldő piacain, a belföldi fizetőképes kereslet nem, 
vagy csak lassan nő. 

 Az elkerülő utak fejlesztésének elmaradása és a vendégforgalom növekedése esetén a 
közúti közlekedési rendszer szezonális túlzsúfoltsága megbéníthatja a térséget. 

 A Balaton-parton a természetközeli vegetációt őrző vizenyős, tőzeges, lápos berkek 
eltűnése. 

 Az indokolt közlekedési fejlesztések elmaradása negatív hatással lesz a térség Közép-
európai konkurens turisztikai célterületekhez mérhető versenyképességére. 

 A még megmaradt különböző kitermelési – bányászati – művi tevékenységek és a 
ráépülő hasznosítási technológiák természeti károkat okozhatnak, fokozott veszélyt 
jelentenek a felszín alatti vízkészletekre. 

 A környezet biztonságát veszélyeztető folyamatok: veszélyes üzemek jelenléte; 
pirotechnikai veszélyeztetés; tűz; közlekedés, veszélyes áruk szállítása; rendkívüli 
időjárás; földrengések, kártevők. 

 A bányászát révén létrejött meddőhányók nem csak tájképi megjelenésben zavaróak, 
hanem a meddő anyagának minőségétől függően a mérgező, savas anyagok 
kibocsátásával is veszélyeztetik a környezetet. 

 A megye legfontosabb felszín alatti vize a karsztvíz, mely sok helyen fedetlen. A 
nagykiterjedésű nyitott karszt a szennyeződésekre nagyon érzékeny. Legfőbb 
veszélyforrás a talajba szikkasztott szennyvíz. 

 A gyereklétszám folyamatos csökkenése okán számolni kell óvodai csoportok, önálló 
intézmények illetve általános iskolák megszüntetésével vagy az intézmények társulás 
keretei között történő fenntartásával. 
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8. ÖSSZEFOGLALÓ 
 
Veszprém megye területfejlesztési koncepcióját megalapozó helyzetértékelés keretében 
megtörtént a megye (térségei és területei) helyzetének, potenciáljainak, problémáinak átfogó 
felmérése és bemutatása. A helyzetértékelés kitért a területfejlesztési koncepciók tartalmi 
követelményeiről szóló kormányrendeletben meghatározott tématerületekre és a rendelkezésre 
álló, illetve a hozzáférhető adatok felhasználásával összegzi mindazokat az értékeléseket, 
amelyek részben a SWOT analízis elkészítéséhez, azt követően pedig a megye fejlesztésének 
hosszú távú célkitűzései meghatározásához szükségesek.  
 
Míg a helyzetelemzés és értékelés alapvetően szakértői munka, a szintézis, az erősségek, a 
gyengeségek, a lehetőségek és a veszélyek meghatározása, illetve azt követően a 
koncepcionális célkitűzések valamint a fejlesztési prioritásoknak a megfogalmazása már nem 
elsősorban szakértői, hanem területpolitikai feladat ezért abban részt fognak venni a megye 
fejlesztésért érdekelt szervezetek a TERÜLETFEJLESZTÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
keretei között. 
 
Az elkészült helyzetértékelés választ ad arra, hogy mely területeken mutathatók ki jelentős 
fejlettségbeli különbségek a megyén belül, és hogy a folyamat milyen tendenciákkal 
jellemezhető. E területeken az eltérő helyzeteket kezelő differenciált fejlesztési célok 
megfogalmazása és eltérő fejlesztési eszközök alkalmazása válik indokolttá. Az elmúlt két 
évtized változásai csak kis mértékben rajzolták át ezeknek a sajátos kezelést igénylő 
területeknek a térképét. Bár több vonatkozásban jelentősen fejlődtek a megye területi és a 
települései, sem a hátrányos helyzetek csökkentésére, sem a sajátos potenciált jelentő térségek 
hatékony és célirányos fejlesztésére nem került sor. 
 
A helyzetelemzés alapján kirajzolódik, hogy milyen erősségei, átlagon felüli kompetenciái 
vannak a megyének, illetve annak egyes részeinek, illetve hogy milyen problémákat, 
veszélyeket sikerült azonosítani tématerületenként. Kirajzolódik a megye magasabb fejlesztési 
potenciállal rendelkező tengelye a Székesfehérvártól Várpalotán, Veszprémen át Ajkáig tartó 
zónában valamint a Balaton térsége, illetve a Balaton-felvidék, mint az országos 
koncepciókban és tervekben is megkülönböztetett fejlesztési térség. 
 
A vizsgálatok alapján kirajzolódnak a megye belső perifériái, amelyek összefüggő 
területsávot képeznek a megyeszékhelytől és térségi központoktól rosszabbul elérhető és 
kevésbé feltárt összefüggő zónában. Ezek kiterjedésében is kevés eltérés van a korábbi 
évtizedekben történt értékelésekhez képest. Hasonlóan kirajzolódnak a megye külső perifériái, 
amelyek a megye határ menti területein Komárom-Esztergom, Fejér, illetve Vas megye 
hasonlóan hátrányos adottságú térségeivel képeznek összefüggő zónát. 
 
Egyértelműen meghatározhatóvá válik a megye központrendszere, kisvárosainak hálózata, a 
térségközponti városok történelmi fejlődésnek köszönhetően különböző ellátási színvonalat 
nyújtani képes rendszere. 
 
Szinte valamennyi tématerületen markáns Veszprém kivételes helyzete és kimagasló 
potenciálja. A megyeszékhelyet ezért nem is elsősorban megye többi városa és települése 
viszonylatában kell pozícionálni, hanem a magyarországi nagytérségi központok hálózatában.  
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A helyzetértékelés részét képező vizsgálatok szerint Veszprém megye fejlődése szinte 
valamennyi területen szorosan összefügg az országos politikák érvényesülésével is. 
Ugyanakkor Veszprém megye fejlődése és fejlesztése nem ragadható ki a területét körülvevő 
tág térből sem. A Balaton térség fejlesztése éppúgy nem képzelhető el az országos támogatás, 
mint az érintett szomszédos megyékkel - Fejér, Somogy, Zala megyékkel - való hatékony 
együttműködés nélkül. A Székesfehérvár - Várpalota - Veszprém - Ajka potenciális 
innovációs tengely erősítése is Fejér és Veszprém megye, illetve az érintett megyei jogú 
városok együttműködését igényli. E vonatkozásban integrált térségi fejlesztési program 
kidolgozásának szükségessége fogalmazódik meg. 
 
Veszprém nagytérségi szerepkörének erősítése, funkcióinak bővítése sem lehetséges a 
Székesfehérvárral való funkciómegosztás, a versenyhelyzeten túlmutató együttműködés 
nélkül. Indokolt a megyeszékhely fejlesztési pólusként való megjelölése és gazdasági terével 
együtt való fejlesztése. A megye további fejlődését is befolyásolni képes M8-as és 
kapcsolatrendszerének kiépítése is hatékony együttműködést tesz szükségessé az országos 
döntéshozó szerveken túlmenően Vas és Fejér megyével.  
 
A Balaton térségi turisztikai fejlesztésben felmerül a Bakony térségével való együttműködés 
lehetősége, amely lehetővé tenné a balatoni sajátos programkínálatok bővítését, ugyanakkor 
hozzájárulhatna a megye belső perifériája fejlődéséhez. 
 
A megyehatárok menti külső perifériák fejlesztése, a sajátosan hátrányos helyzetek 
csökkentése is az érintett megyék együttműködését igénylő terület. E vonatkozásban Zirc 
térségében Komárom-Esztergom, a Várpalotától északra fekvő terület vonatkozásában Fejér, 
a Devecsertől északra, észak-nyugatra fekvő térség vonatkozásában Vas, az északi 
megyehatáron fekvő területek vonatkozásában pedig Győr-Moson Sopron megyével 
lehetséges és szükséges a fejlesztési együttműködés. Utóbbi esetben Győr erős potenciálja, 
vonzóhatása markánsan érvényesül, a győri munkahelyek és intézmények elérhetősége miatt e 
mikrotérség különbözik a megye fentiekben felsorolt többi külső perifériaterületeitől. 
 
A területfejlesztés intézményrendszerét és forrásait bemutató fejezet részleteiben bemutatta a 
területfejlesztés előző időszakának eredményeit és azokat a problémákat is, amelyek miatt - az 
elért eredmények ellenére - a többi megyéhez hasonlóan Veszprém megye sem tudta 
kihasználni teljes körűen a lehetőségeket és nem volt képes elérni a korábbi területfejlesztési 
programdokumentumokban megfogalmazott (különben meglehetősen általános és térségileg 
kevéssé differenciált) célokat.  
 
A differenciált helyzetelemzésen alapuló, a megye és térségei érdeket szolgáló, de az országos 
fejlesztési célokat is integráló új megyei területfejlesztési koncepció - majd arra épülően a 
következő 2014-2020 közötti időszakra készülő területfejlesztési programok - készítése ezért 
komoly kihívás és felelősségteljes feladat lesz a megye területpolitikáját meghatározó 
politikusok, a térségi társadalom és az ebben közreműködő szakemberek számára egyaránt. 

 
 

Veszprém, 2012. október 
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MELLÉKLETEK FELSOROLÁSA 
 
 
Fejezetek mellékletei: 
 

1.1.7. a  melléklete 

1.1.7. b  melléklete 

3.1.9.  melléklete 

3.1.1.  melléklete 

3.4.2. a melléklete 

3.4.3. a  melléklete 

3.4.4. a  melléklete 

3.5.1. a  melléklete 

3.5.1. b melléklete 

3.4.2. melléklete 

3.5.5. melléklete 

3.5.6. melléklete 

3.5.7. a melléklete 

3.6.2. melléklete 

3.9. melléklete 

4.5. a melléklete 

 
 
Térképi mellékletek: 
 

 Felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny terület 

 Nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezeték 

 Elektronikus hírközlés 

 Felszíni vízrendezés 

 Vezetékes ivóvízellátás 

 Villamosenergia ellátás 

 Szennyvízelvezetés 

 

 


