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Vezetői összefoglaló  
 

A Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyesület akcióterülete térségét alkotó 23 db település 

Nyugat-Dunántúlon, Zala megye Veszprém megyével határos észak, észak-keleti részén, a Balaton 

észak-nyugati partján alakult, két korábbi LEADER térség megyehatároknak való megfeleltetése miatt 

levált településeiből. Az akcióterület kiterjedése 396,84 km2, lélekszáma 26 920 fő1. Az alapító 

települések: Alsópáhok, Balatongyörök, Bókaháza, Cserszegtomaj, Esztergályhorváti, Felsőpáhok, 

Gétye, Gyenesdiás, Hévíz, Karmacs, Nemesbük, Rezi, Sármellék, Szentgyörgyvár, Vállus, Várvölgy, 

Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalaköveskút, Zalaszántó, Zalavár. 

Az előkészítést közösségi tervezés elvével végeztük. Kérdőíves felmérésen és fórumokon alapuló 

előkészítésben vett részt a reprezentatív, szinte végig állandó meghívotti köre kétheti tervező 

fórumokon dolgozott. A fő témakörök a helyi értékek hasznosítása, helyi termékek előállítása és a 

közösség(ek) erősítése voltak. Az elkészült probléma-, és célfák a megoldandó helyzeteket, célokat, és 

azok ok-okozati összefüggéseit is felvázolták.  

A stratégia készítésének a vezérelve volt, hogy bár az közvetlenül a LEADER források hatékony és 

hatásos felhasználását kell, hogy megcélozza, de alapja lehessen egy nagyobb összefogást 

eredményező, és több fejlesztési forrást megmozgató térségi programnak is. További alapelv volt, hogy 

a Nyugat-Balaton térsége mezőgazdasági adottságaira és turisztikai erősségeire támaszkodó, integrált 

megközelítéseket felvonultató Helyi Fejlesztési Stratégia (továbbiakban: HFS) készüljön el, amely a 

helyi termelés és értékmegőrzés helyben innovatívnak számító megoldásaira, és az ezt lehetővé tevő 

helyi közösségek erősítésére helyezi a hangsúlyt. Ennek egyik végső kedvezményezettje, célcsoportja 

a helyi lakosság, mivel az intézkedések az itt élők helyben tartását kell, hogy segítsék. Egyidejűleg a 

tervezett intézkedések végső kedvezményezettei az ide látogató turisták is, akiknek a költése a helyi 

gazdaság fő bevételi forrása – mivel a HFS által megerősödő helyi gazdaság és kisközösségek, a 

gazdagodó program- és termékkínálat a helyiek növekvő igénybevétele és elégedettsége mellett 

számukra még egyedibbé, vonzóbbá teszik a térséget, növelve az ide érkezők elégedettségét.  

A fenti elvek alapján a HACS elfogadott jövőképe: 

A Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak Helyi Akciócsoport a Nyugat-Balaton természeti-, emberi és 

kulturális erősségeire és helyi értékeinek hasznosítására alapuló erős lokális gazdaságot épít, 

egészséges közösséggel és emberekkel, fejlett minőségi turizmussal. A térség gazdái egészséges, a 

közétkeztetés, a termelői piacok és a gasztronómiai szolgáltatók igényeit mennyiségi és minőségi 

értelemben is kielégíteni képes helyi termékeket állítanak elő. A mezőgazdasági termelői kör 

megduplázódik, a helyi vendéglátásban stabilan megjelennek az egészséges, többlet-értéket hordozó 

helyi termékekből előállított fogások, erősítve a turizmus gasztronómiai kínálatát. Az Akciócsoport 

fejlesztéseit és az integrátori és szaktanácsadói feladatokat egy versenyképes, felkészült menedzsment 

szervezet koordinálja, stabil térségi hálózatos háttérrel. Kiépülnek a termelést és értékesítést elősegítő 

közösségi raktározó, hűtő és feldolgozó kapacitások, jó a helyi termékek eljuttatása a vásárlókhoz. 

Fejlett, a gyakorlatot és legújabb ismereteket átadni képes képzési és felzárkóztatási rendszer és 
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folyamatok segítik a fiatalokat, a kisközösségeket, és a háttértelepüléseket. Erősödik a 

képességmegtartó népesség.  

A Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Program három átfogó célterületre koncentráló alprogramja 

közül az elsővel az „Egészséges szerkezetű és termékkörű lokális gazdaság” megerősítésével a helyi 

erőforrások versenyképes, de fenntartható hasznosítását és a térségi kereslet megerősítését tűzi ki 

célul. Intézkedések:  

I. Gazdasági stabilitás és függetlenedés erősítése 

A: Egészséges szerkezetű és termékkörű lokális gazdaság megerősítése  

1. Saját piacán versenyképes helyi termékek, továbbá Balatoni/országos ismertségű 

húzótermékek és termelési hátterük támogatása 

2. Minőségbiztosítási hitelesítő rendszer, termékfejlesztési és minőségbiztosítási 

tanácsadás 

B: Hálózatos gazdasági együttműködés erősítése 

3. Térségi szaktanácsadó, integrátor közösségi vállalkozás indítása 

4. Térségi beszerző- és átvevőpont hálózat és helyi-termék adatbázis, valamint annak 

értékesítési eszközeinek kifejlesztése és létrehozása 

II. Egészséges ember és közösség 

 C: Kisközösségek és termelői bizalom megerősítése  

5. Helyi értékekre alapuló kisközösségek és együttműködéseiknek az erősítése 

6. apPORTA – helyi érték előállítását bemutató kis modellgazdaságok támogatása 

7. Arcot a termelőnek – rendezvénysorozat és marketing 

Egészséges szerkezetű és termékkörű lokális gazdaság megerősítése, mely a helyi erőforrások 

versenyképes, de fenntartható hasznosításán és a térségi kereslet megerősítésén alapszik 

Balatoni/országos ismertségű helyi húzótermékek létrehozása és termelési hátterének megteremtése 

Az akcióterületi közétkeztetés, termelői piacok és a vendéglátás mennyiségi és minőségi igényeit 

kielégíteni képes helyi termék előállítás támogatása - nem mg-i KKV-k és mezőgazdasági termelők 

részére mentorálási és képzési kötelezettséggel (termelési, értékesítési és hálózatos együttműködési 

tematizált mentorálási kötelezettség) 

Az „Egészséges ember, és közösségének” fejlesztése a következő generációk szülőföldjéhez és 

térségéhez való kötődésének kialakítását, a kisközösségek és azok együttműködésének erősödését 

célozza meg, miközben ráerősít a helyi gazdaság és az azt művelő személyek és terek és a helyi 

közösségek, lakosság és turisták kapcsolatára. 

A „Hálózatos együttműködés és egészséges térségi menedzsment szerkezet” meg kívánja teremteni a 

program végrehajtásán túl az Akciócsoport szélesebb körű, és tartós együttműködése fenntartható 

alapjait.  
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1. A Helyi Fejlesztési Stratégia hozzájárulása az EU2020 és a 

Vidékfejlesztési Program céljaihoz 
A Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Helyi Fejlesztési Stratégia készítésekor a tervezők és 

segítőik, a helyi véleményalkotók figyelembe vették a következő felsőbb szintű programokat, melyek 

döntő hatással bírnak a fejlesztések regionális rendszerére, a térségi programozás előre menetelére: 

A tervezési időszak hierarchiájának csúcsán a Partnerségi Megállapodás című dokumentum áll. A 

Partnerségi Megállapodáshoz (PM) csatlakoznak a különböző ágazati operatív programok és annak 

végrehajtási rendelete (272/2014 Kormány rendelet). Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 

Koncepció (OFTK) általános érvényű előírásai, valamint kiemelten a Vidékfejlesztési Program 2014-

2020 olyan célkitűzései, mint: 

- Vidéki munkahelyek megőrzése, fejlesztése 

- Kisgazdaságok differenciált segítése 

- Versenyképesség, termelési és jövedelem biztonság fokozása 

- Erőforrás-hatékonyság és környezetkímélő gazdálkodás 

- Tudásbővítés, - transzfer és innováció 

- Területi kiegyenlítés és koncentrálás 

- Vidéki települések erőforrás térképeinek hasznosítása (helyi alapanyagok, szolgáltatások, 

megújuló erőforrások és együttműködések) 

A Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Program a VP célkitűzései közül valamennyit sajátjának vallja 

és célkitűzései, programjai közé be kívánja építeni. 

- Vidéki munkahely fejlesztése és a kis gazdaságok differenciált segítését alternatív 

jövedelemtermelő lehetőségek (helyi termék), térségi húzó termékké fejleszthetőségével 

támogatja. 

- A biztos jövedelem és versenyképesség fokozás célkitűzésbe beletartozik a helyi fiatalok 

helyzetbe hozását célzó összes intézkedésünk! 

A LEADER HACS -ok, elvárásaik közt elsődlegesnek fogalmazták meg, így számunkra és a térség HFS-

ének is elsődleges célkitűzés az együttműködések támogatása és magasabb szintre emelése lesz. 

2. A stratégia elkészítésének módja, az érintettek bevonásának 

folyamata 
 

I. Előkészítés 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló Vidékfejlesztési 

Program Irányító Hatósága 2014. március 5-én előzetesen elismerte a Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak 

LEADER Egyesület által lefedett térséget HFS tervezési területként, a 2014-2020 közötti programozási 

időszakra vonatkozó HFS kialakításához kapcsolódóan. 

A térségnek szerves része Keszthely Város, amely azonban nem felel meg a LEADER lehatárolás 

paramétereinek, így az egyesületben nem szerepelhet. A kistérség központjaként azonban fontos 
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együttműködő partnere a LEADER Akciócsoportnak, ahogy több Keszthelyen székelő szervezet is, mint 

például a Pannon Egyetem Georgikon Kara. 

II. Projektgyűjtés és adatbázis építés  

A Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyesület 2015. tavaszán projektötlet gyűjtést 

kezdeményezett a működési területéhez tartozó 23 településen önkormányzatok, civilek, vállalkozók 

körében. 

A projektgyűjtő kérdőíveket e-mailben küldték ki, word formátumban, illetve online kérdőív kitöltő 

programmal (Google űrlap) lehetett visszaküldeni. 

Ennek során számos fejlesztési igény megfogalmazódott, többségében a Vidékfejlesztési Program 

intézkedéseihez kapcsolódóan.  

Összesen 27 projektgazdától érkezett be projektötlet, melyből 17-et önkormányzat, 3-at vállalkozás, 

szintén 3-at civil szervezet, és 4-et magánszemély javasolt. A Vidékfejlesztési Programhoz kapcsolódó 

önkormányzati és civil projektötlet 88 db, őstermelői és vállalkozói oldalról 13 db érkezett, ezen kívüli 

egyéb fejlesztési ötlet 35 db volt. 101 db központi kiírásokhoz kapcsolódó, valamint 35 db egyéb 

fejlesztési elképzelés került rögzítésre. A projektötletek összes becsült költségvetése 6 185 816 683 Ft, 

ebből az egyéb fejlesztésekre 3,6 Milliárd összértékben. 

A projektgyűjtésről szóló tájékoztatás legfontosabb csatornái:  

- az Egyesület facebook oldala (www.facebook.com/hevizbalaton). A felhívást 2015. június 

4-én, megismételve július 1-én közzétettük, 

- e-mail-en közvetlen felhívás (23 települési önkormányzat, valamennyi LEADER egyesületi 

tag, a Zala Termálvölgye HACS tagságának hévízi kistérségi köre - közel 100 db e-mail cím).  

A projektötletet benyújtók 2015. október elején e-mailben tájékoztatást kaptak fejlesztési 

elképzeléseik támogatási lehetőségeiről a Vidékfejlesztési Program kézikönyvének releváns 

intézkedése megjelölésével. 

A beérkező összes projektötlet tematizált metszete súlyozottan az alábbi fejlesztési szükségleteket 

tárta fel: helyi termék, turisztika, szálláshely, közösségi terek, kommunikáció, kertművelés, oktatás, 

önkormányzati feladatok ellátásához kötődő fejlesztések, utak, közlekedés, sport, egyéb (pl. térfigyelő 

kamerarendszer). 

A tervezői csoport már az első alkalommal úgy határozott, hogy stratégiai szinten a helyi termék témát 

kezeli kiemelten, hogy érdemi változásokat tudjon elérni a szűkös források koncentrált kihelyezésével. 

A cselekvési terv tükrözi a helyi termék kiemelt szerepét a helyi gazdaság- és közösség fejlesztésben. 

A HFS készítése során a tervezői csoportokban felmerült igényre reagálva megkezdődött a térségi 

termelői adatbázis létrehozása is. Ebben minden, akár helyben, akár bármely piacon értékesítésre 

kerülő terméket előállító termelő regisztrálásra kerül. A hiánypótló adatbázis célja, hogy a termelők 

egymás közötti és a térségmenedzsmenttel folytatott kapcsolattartását lehetővé tegye. Az adatbázis 

alapját képezi a Zala Termálvölgye Egyesület  

III. Stratégia elkészítése  
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A Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítésére a térséget több mint 15 éve ismerő BFH Európa Kft került 

kiválasztásra. A stratégiakészítés során a szakértők a problémafa – célfa közösségi módszertanra 

alapoztak. A térség vállalkozói, civil szervezetei és az önkormányzatok fórumok során, közösen mérték 

fel a jelenlegi helyzetet, tárták fel az okok és okozatok közötti összefüggéseket, illetve fogalmaztak meg 

erre célokat. A résztvevő stakeholderek összeállítása a HACS munkatársai és az elnökség tagjai 

közreműködésével, a reprezentativitást szem előtt tartva történt meg. A választott módszertan 

jellegzetessége, hogy az elkészülő stratégia mellett legalább olyan fontos maga a készítés folyamata, 

aminek a során az abban részt vevők megismerik egymást, megindul a közösségalakítás is. Ennek az 

elvárásnak megfelelt a módszertan, amit mutatott a fórumokon részt vevők egyenletes száma és nagy 

részben folyamatos jelenléte is. Erre a partnerségre a stratégia megvalósítása során már, mint stabil 

alapra lehet építeni. 

A helyzetfeltárás során feltárt tények, problémák megerősítést nyertek a visszajelzések alapján. A 

probléma,- és célfát egy megalapozó és 3 tematikus fórum során állították össze a tervezésben részt 

vevők. A rendezvények eredményeként számos projektötlet, fejlesztési elképzelés gyűlt össze. 

A következő fórumok kerültek megszervezésre:  

Egyesületi elnökségi ülés és tervezői koordinációs fórum: 2015. október 19. Hévíz 

1. fórum: 2015. december 16. Rezi, Laky Demeter Turistaház 

2. fórum: 2016. január 14. Sármellék 

3. fórum: 2016. január 28. Balatongyörök, Polgármesteri Hivatal 

4. fórum: 2016. február 18. Gyenesdiás, Polgármesteri Hivatal 

5. fórum: 2016. március 17. Zalaszántó 

Egyesületi közgyűlés, a HFS tárgyalása: 2016. március 23. Alsópáhok. 

Az indító, koordinációs fórumra a Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyesület elnöksége és 

tagjai, valamint az MNVH Zala megyei referense, továbbá a tervezői csoport résztvevői lettek 

meghívva. A megjelentek létszáma 10 fő volt. A fórumon tájékoztatás hangzott el a tervezés 

módszertanáról felkért előadó által, majd a tagok megvitatták a készítés menetét, megfogalmazták 

elvárásaikat, döntöttek a teendőkről és az ütemtervről. 

 

Az első fórumot Reziben, a korábbi LEADER program során felfejlesztett és azóta is jól működő Laky 

Demeter Tturistaházban rendezte meg az Egyesület. A meghívottak a tervezői csoport tagjai, az 

érintett önkormányzatok, egyetemek képviselői és vállalkozások, civil szervezetek voltak. A 

megjelentek száma 13 fő volt. A fórum – mint a későbbieké is – moderátora a BFH Európa Kft. 

ügyvezetője volt. 

A fórum eredménye: a résztvevők rögzítették, hogy a tervezési folyamat elsődleges célja nem a 

rendelkezésre álló, a szükségletekhez képest mindenképpen igen csekély támogatási keret elköltése, 

hanem egy fenntartható fejlődési folyamat megindítása, erős közösség megteremtése, mindezt a 

térség fő bevételeit biztosító idegenforgalom attrakcióinak növelése, de még inkább a helyi lakosság 

jól-létének erősítése érdekében. A résztvevők ennek fényében megállapodtak abban, hogy a közösség 

erősítése és a helyi termékek fejlesztése a LEADER térség tervezési folyamat két fő alapvetése. A 

közösség fogalmának, ennek fejlesztésének szükségessége és lehetséges módjai definiálásra kerültek. 
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Megfogalmazták a résztvevők, hogy mit jelent számukra a helyi érték. Ennek része az EGÉSZSÉG 

(életminőség), a helyi egészséges termékekkel, környezettel, közösséggel, a VÍZ (Balaton, Hévízi-tó, 

forrásvizek), valamint a korábban a Forrásvíz Természetbarát Egyesület által elkészített helyi öröm-

bánat térkép. Sikeresen működő helyi kezdeményezések sorra vétele (Gyenesdiási Helyi Termelői Piac, 

Rezi Turistaház) révén pontosították céljaikat, elvárásaikat a tervezéstől, miközben elfogadták a 

javasolt közösségi tervezési módszertant. 

A közösség fogalmához kapcsolódó “kemence” képtársítás folyamatosan visszatért a gondolkodásban. 

Szükségesek olyan fejlesztések a térségben, melyek segítik a “kemence” kialakítását a kisközösségek 

erősítéséhez. A cselekvési tervben ez a felvetés a cselekvési terv 4-5-6 számú intézkedéseiben jelenik 

meg. Reziben elhangzott, hogy az emberek az erős, hiteles mintákat követik, ha ez jó minta, akkor az 

erősíti a helyi termelést, a helyi közösséget. Ezt a gondolatot építettük be a cselekvési terv 5. 

intézkedésében köszön vissza. A közösségi találkozások és együttlétek, az emberi és szakmai 

kapcsolatok igénye is fontos felvetés volt, erősíteni kell a belső térségi információáramlás 

javulását.  Egyetértettünk abban is, hogy kritikus fontosságú az “emberek”, a véleményformálók 

megtalálása. A cselekvési terv 6. intézkedését építettük erre. 

A második Sármelléken megrendezett fórum témája a közösség volt. Erre tekintettel főként 

polgármesterek, civilek és térségi szakemberek kerültek meghívásra. A megjelentek száma összesen 

12 fő volt.  

A fórum eredménye: a közösség gyengeségeinek, annak okainak feltárása és az ok-okozati 

összefüggések felismerése. A későbbi problémafa ágainak megállapításai voltak: gyenge a közösség 

aktivitása, nem használják ki a térség gazdasági, turisztikai, társadalmi potenciáljait, hiányzik a 

kisközösségek között a jó párbeszéd, a szervezett együttműködés (jó és erős). Sok esetben 

bizalmatlanság van a szereplők között, hiányoznak a térségi megbízható katalizátor személyek, az 

együttműködések jó példái nem közismertek és kisszámúak. A térség népessége megtartása legfőbb 

eszköze az erős kötődés kialakítása, főként a kis- és nagyobb közösségek által. 

A cselekvési tervben a 4-5-6. intézkedések reagálnak a tervezői ülésen megfogalmazott 

közösségfejlesztési igényekre. LEADER térségi szinten az érdek és értékalapú helyi közösségek 

kialakulását a helyi termék tudatos fogyasztása és értékesítése köré lehet építeni, lehet ez a közös 

nevező a települési közösségi rendezvények kínálatának bővítésében, minőségfejlesztésében. 

A harmadik fórum helyszíne a Balatongyöröki Polgármesteri Hivatal volt helyi termék témában. A 

térség helyi termelői is elmondhatták tapasztalataikat, véleményüket, ötleteiket, melyekkel segítették 

a tervezői csoport munkáját, a stratégia megalkotásában. A nagy érdeklődést mutatta, hogy 20 fő 

jelent meg a fórumon.  

Harmadik fórum eredményei:  

Feltárásra került, hogy mi az oka, hogy kevés a helyi termék a térségben. A fő okok között szerepel a 

termelői kapacitás mennyiségi és minőségi hiánya, hiányzik a stabil fogyasztói kereslet, a meglévő 

kereslethez az értékesítési csatornák nem megfelelőkhöz. A kereskedelem és vendéglátás kevés helyi 

terméket szerez be, mert nem érzi a helyi alapanyagok hozzáadott értékét. Nincs egységes arculata a 

térségi/Balatoni termékeknek, hiányzik a marketing, az ehhez szükséges tudás. A helyi termelők nem 

ismerik egymást, nem tudnak egymás termékeiről, melynek az előző fórumon meghatározott egymás 
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közötti bizalmatlanság az alapja. A “nagykövet termék” kialakításával jelentősen javulhat a térségi 

kommunikáció, marketing. A termelő és/vagy felvásárló központok és a fogyasztók közvetlen 

kapcsolatát biztosítani kell rövid élelmiszerláncon keresztül. Komplex értékesítési pont hiányzik a 

térségből. Szükséges a humán kapacitás fejlesztése ahhoz, hogy rendszerszerűen javuljon a helyzet. A 

kisléptékű támogatások hiánya nem ösztönzi az induló vállalkozások létrejöttét, mert nem tudnak 

versenyképesek maradni a piacon hatékony termelés és piacképes ár hiányában. Jó termelői példák 

hiányoznak a térségben. 

A cselekvési terv 1-3., 7-9. intézkedései célozzák a helyi termelés és értékesítés szervezett keretek 

közötti előmozdítását.  

A Gyenesdiási Polgármesteri Hivatalban megrendezett 4. fórumra lettek a legszélesebb körből 

kiválasztva a meghívottak, ugyanis a Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyesület arra 

törekedett, hogy a tervezés ezen fázisában már minél több véleményt és hozzászólást meghallgasson. 

A meghívottak között ugyanúgy megtalálható volt a térség egyetlen felsőoktatási intézménye a Pannon 

Egyetem keszthelyi Georgikon kara, melynek szerepére a tervezők nagy hangsúlyt fektettek.  A 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara munkatársai/falugazdászok is szerepeltek a meghívottak között, helyi 

termelők, őstermelők, egyéni vállalkozók, vendéglátóhelyek vezetői, borászatok képviselői, marketing 

szakértők. A résztvevők száma 21 fő volt. 

A fórum eredményei: az előző két fórumon összeállított két problémafa volt a kiinduló pont. Ez az 

alkalom jó lehetőség volt, a korábban elhangzott problémákat pontosítani, tovább gondolni, mely a 

résztvevők aktivitásának köszönhetően eredményes volt. A megjelent nagyszámú vállalkozók és helyi 

termelők saját tapasztalataikat megosztva tudták a problémaköröket kiegészíteni, megoldási 

javaslatokat tenni. A fórum utolsó szakaszában konkrét intézkedések kerültek meghatározásra, melyek 

kerüljenek bele a tervezendő Helyi Fejlesztési Stratégiába. 

A cselekvési terv 9 intézkedést fogalmaz meg, melyek a tervezői csoport üléseken elhangzottak 

figyelembe vételével kerületek kialakításra. 

 

Az utolsó tervezői fórumra, mely Zalaszántón, a vidékfejlesztési központban került megrendezésre a 

meghívottak a polgármesterek, önkormányzati munkatársak, oktatási intézmények képviselői, 

mezőgazdasági intézmények képviselői, egyéni vállalkozók, helyi termelők, borászok, biokertészek, 

vidéki szálláshely tulajdonosok voltak. A megjelentek száma 14 fő volt.  

Ezen a fórumon bemutatásra kerültek a HFS addig összeállított részei: a régió jövőképe, átfogó céljai, 

problémafa, specifikus célok és azokhoz rendelt eredménymutatók, a meghatározott intézkedések, 

forráselosztás diagrammal szemléltetve.  

A fórum eredményeként a tervezőcsoport által bemutatott stratégia vázat, a térség jövőképét, a 

stratégiában megfogalmazott átfogó és specifikus célokat, a problémafát, és a meghatározott 

intézkedéseket, valamint az ahhoz rendelt forráselosztást megvitatta, kiegészítésekkel, javaslatokkal 

bővítette a résztvevők köre. Itt került a bemutatott anyag előzetes véleményezésre a résztvevő 

polgármesterek, intézmények képviselői és vállalkozók által, melynek eredményeként a 

forráselosztásban történtek változtatások, a stratégia tartalmi részével mindenki egyetértett. A 

fórumok során eddig törekedtünk, hogy szakmai elvek mentén haladjunk, összhangban az első 
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fórumon meghatározott elvekkel. Ez az utolsó, az 5. tervezői fórum volt az első, ahol a tervezett 

intézkedésekhez rendelni javasolt pénzügyi keretet is megtárgyalta és elfogadta a résztvevők köre. 

Fórum Megjelent résztvevők száma (fő) 

 
Önkormányzatok Intézmények Vállalkozók 

Helyi 
termelők 

Civil 
szervezetek 

Összesen 

Tervezői fórum Hévíz 6 1 1 0 2 10 

1. fórum Rezi 5 3 3 0 2 13 

2. fórum Sármellék 6 2 2 0 2 12 

3. fórum Balatongyörök 8 3 4 2 2 20 

4. fórum Gyenes diás 5 2 10 2 2 21 

5. fórum Zalaszántó 5 1 5 1 2 14 

 

A fenti előzmények után 2016. március 23-án tartotta az Egyesület közgyűlését, ahol új tagok felvétele 

mellett ismertetésre került a javasolt stratégia. Az észrevételek teljes mértékben támogatóak voltak, a 

programot megvalósíthatónak, a folyamatot pedig építőnek tartotta a jelen lévők köre, ami jó előjel a 

megvalósítás időszakára. Az észrevételek között hangsúlyos volt, hogy a LEADER térségi kerete a 

szükségeshez képest annyival kisebb, hogy azzal csak elindítani lehet a folyamatokat. Abban is 

egyetértés született ugyanakkor, hogy a tervezett intézkedések egyidejűleg lehetnek jó 

kezdeményezések elindítói, egyben közösségerősítő és a további fejlődést és a professzionális 

menedzsmentet és fenntartható fejlődést generáló hatásúak. A résztvevők kifejezték szándékukat a 

megvalósítás során a tervezési folyamat révén kialakult párbeszéd és együttműködés fenntartására, 

továbbá egy erős, hálózatos szervezeti/közösségi háttér megteremtésére, valamint további, nem csak 

LEADER források mozgósítására. 

A Helyi Fejlesztési Stratégia készítése során az Egyesület törekedett a lehető legnagyobb mértékű 

átláthatóságra, nyitottságra. A tervezés bármely szakaszában valós lehetőség volt az érintettek 

informálódására, bekapcsolódásra. Az átláthatóságot garantálja, hogy az Egyesület közhasznú civil 

szervezetként működik, s egyébként is minden információ elérhető honlapján, a közgyűlései 

nyilvánosak, és bárki beléphet tagnak, aki megfelel az Egyesület alapszabályában rögzítetteknek.  

A stratégiakészítés több hónapos folyamatában a közösségi bevonás érdekében többször kérték a 

közreműködését, véleményét, részvételét a helyi szereplőknek, annak érdekében, hogy az érintettek 

számára elfogadható fejlesztési dokumentum készüljön el a térségben. 

A napi kommunikációs célokhoz az egyesület a www.facebook.com/hevizbalaton oldalt használja, ahol 

folyamatos tájékoztatást nyújt az érdeklődőknek. Emellett az egyesületnek honlapja is működik, mely 

a http://www.hevizbalatonleader.hu/ cím alatt érhető el, mindenki számára. 

 

  

http://www.hevizbalatonleader.hu/
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3. A Helyi Fejlesztési Stratégia által lefedett terület és lakosság 

meghatározása 
 

Az Akciócsoport 23 településének a lakónépessége a 2011-ban a KSH adatai alapján 26 920 fő volt A 

mai népességszám az ezredforduló környékétől növekedett. Népsűrűsége alacsony, 67,8 fő/km2. Egy 

városi jogállású település van a térségben, Hévíz, a legtöbb település 1 000 lakos alatti község. 

Az akciócsoport területe összefüggő, homogén egységnek tekinthető a közös történelmi 

hagyományok, kultúra okán, valamint a korábbi fejlesztési törekvések miatt, illetve a közös problémák, 

és ezek megoldására való törekvések okán. 

A térségen belül is jellemző a természetes fogyás a népességszámban, ugyanakkor nagy az 

idevándorlás, ezért ez a két demográfiai folyamat majdnem kiegyenlíti egymást.  A települések 

lakossága ezzel együtt egyre jobban elöregedő és mindenütt nagyon alacsony az élveszületési ráta. 

A legfontosabb problémák és kihívások demográfiai szempontból a következők:  

- A falut egykor meghatározó mezőgazdaság mára teljesen elvesztette gazdasági és társadalmi 

szervező szerepét, más ágazat pedig ezt nem tudta átvenni. 

- A fiatalok megtartásának a feltételei ezen körülmények között nincsenek meg – munkahely, 

karrier és szórakozás lehetőség, sok esetben közösségi kötődés hiánya.  

- A megélhetési feltételek, a gyarapodás kiszámíthatóságának, tervezhetőség hiánya így mind a 

gyermekvállalás, mind a már gyermekes családok helyben tartásának akadálya. 

- Az oktatási, lakhatási, közösségi élet feltételei jelentős versenyhátrányt jelentenek, amit csak 

a falvak fennmaradásához képest nagyon kevés, tudatos és elszánt család képes más úton 

kompenzálni, a többség számára az urbanizáció jelenti a megoldást. 

A HFS fejlesztéseihez szükséges humán, fizikai, pénzügyi erőforrások: 

A térségben az SZJA értéke 2011-ben 721 007 000 Ft volt. A térségben 2109 db vállalkozás működött, 

190 nonprofit szervezet és 165 civil szervezet működött, ennek értelmében a fejlesztésekhez szükséges 

erőforrások rendelkezésre állnak, hiszen van a területen megfelelő számú vállalkozás, civil szervezet, 

és lakosság, hogy a célok megvalósulhassanak. 

4. Az akcióterület fejlesztési szükségleteinek és lehetőségeinek 

elemzése 

4.1 Helyzetfeltárás 

 

1. Térszerkezeti adottságok  

A Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyesület területéről a 2007-2013-as időszakban 9 település 

a Zala Termálvölgye Egyesület működési területéhez, 15 település a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok 

Völgyéig Egyesület területéhez tartozott 2015. szeptember 30-ig. Az újjászerveződés a keretszabályok 
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megváltozása miatt történt meg, ugyanakkor ezzel egy geográfiai, társadalmi és gazdasági 

szempontból is összetartozó tér településeinek a korábbi LEADER időszak előtti természetes 

együttműködési kerete állt vissza. 

A LEADER térséget alkotó 23 db település (a 2013-as adatok alapján 26 920 fő lakónépességgel) a 

Nyugat-Dunántúlon, Zala megyében, a megye északi, észak-keleti részén terül el, a Balaton észak-

nyugati partján. A terület keletről Veszprém megyével szomszédos, 396,84 km2.  

Tervezési terület:  

Alsópáhok, Balatongyörök, Bókaháza, Cserszegtomaj, Esztergályhorváti, Felsőpáhok, Gétye, 

Gyenesdiás, Hévíz, Karmacs, Nemesbük, Rezi, Sármellék, Szentgyörgyvár, Vállus, Várvölgy, 

Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalaköveskút, Zalaszántó, Zalavár 

A területhez legközelebb fekvő nagyobb, megyei jogú város Zalaegerszeg, Zala megye székhelye, mely 

megközelítőleg 26 km-re terül el, mely közúton megközelítőleg 47 perc alatt érhető el. 

A térségben országos vasútvonal, kétszámjegyű főútvonalak és Sármelléken egy regionális repülőtér is 

található, ahonnan Európa több nagyvárosa, mint például Moszkva, Berlin, Hamburg is elérhető 

néhány órán belül. Az Akcióterület déli határától alig pár km-re húzódik az európai V-ös korridort is 

képező M7 autópálya, ami Budapest és Zágráb felé is 2-2 órás elérhetőséget biztosít. 

2. Környezeti adottságok  

Zala megye egyik legkedvezőbb természeti-ökológiai adottságú térsége, a meglévő környezeti 

problémák ellenére. Itt még nagy arányban maradtak fenn természetes, természet közeli területek, 

„hagyományosan” művelt tájak. 

Az egész térséget, még mindig gazdagnak mondható vízrendszer és a hozzákapcsolódó vizes élőhelyek 

hálózzák be. Mindezekhez hozzájárul még a szélsőségektől mentes klíma, mely szintén kedvez a 

fajgazdagságnak. 

Domborzat 

„A Keszthelyi-hegységet délről és nyugatról néhány száz métertől két kilométerig terjedő szélességben, 

105-180 m tengerszint feletti magasságban övező felszín. A Balaton-felvidék lábához támaszkodó, 

Balatoni-Riviérához hasonló genetikájú lejtős hegylábfelszín 140-160 és 115-120 m átlagmagasságú 

szintekkel, amelyek alatt a tóparton egy 110-114 m-es pleisztocén tavi abráziós szint, továbbá a parti 

alluviális 105-108 m-es síkok sorakoznak. Zömmel a hegységet felépítő dolomit, kisebb részben 

mészkő, foltokban pannóniai üledék és törmelékük, málladékuk van a felszínen.  

A hegységperemi lejtős síkok alsóbb szintjein fokozatosan kivastagszik a málladéktakaró és a löszös-

homokosagyagos összlet Balatongyöröktől Vonyarcvashegyen, Gyenesdiáson, Keszthelyen át 

Cserszegtomajig. A legalacsonyabb alluviális síkokon tőzeges, lápos képződmények is előfordulnak.”2 

 

                                                           
2 KESZTHELY-HÉVÍZ KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ FEJLESZTÉSI TÁRSULÁSA KÖZÖS TÉRSÉGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA – 
STRATÉGIAI PROGRAMJA a 2005–2015 időszakban, készítette: PYLON Kft, Budapest, 2005. 
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Éghajlat 

„A térség éghajlatát a kontinentális klíma jellemzi. A térség a mérsékelten meleg, mérsékelten nedves 

éghajlatú kistájak közé sorolható. Kevéssel 2.000 óra fölötti éves napfénytartam a valószínű, nyáron 

800 óra körüli, télen 205 óra körüli. Az évi középhőmérséklet 10-12 °C (északon az alacsonyabb), a 

tenyészidőszaké 16-16,5 °C, de északon csak 15,5 °C körüli. Északon mintegy 185 napon keresztül, 

délen mintegy 192 napon át a napi középhőmérséklet meghaladja a 10 °C-ot. A fagymentes időszak 

hossza 200 nap felett van – április 11. és október 30. között -, északon néhány nappal rövidebb. Az évi 

abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga 33 °C, a minimumoké -14 °C. 

Az évi csapadék 660-700 mm, a vegetációs időszaké 400-420 mm. Cserszegtomajon esett egy nap alatt 

a legtöbb eső (87 mm). Évente 32 hótakarós nap a valószínű, az átlagos maximális vastagsága 26 cm. 

Az uralkodó szélirány az É-i, az átlagos szélsebesség kevéssel 3 m/s alatti, különösen a hegyek 

szélárnyékában. A térség éghajlata – a felsoroltak alapján megállapítható – a meleg- és napfényigényes 

kultúráknak (szőlő, gyümölcs) is kedvez.” 3 

Talajok 

„Az uralkodó talajtípus a 60%-os területi részaránnyal előforduló, túlnyomó részben harmadidőszaki 

és idősebb üledékeken képződött, kisebb részben – Hévíztől északra egy kisebb foltban – löszös 

üledékeken kialakult vályog mechanikai összetételű barnaföld. Termékenységi besorolása az V. 

talajminőségi kategória. Erdősültsége jelentéktelen, mintegy 35%-át települések fedik, a szőlő mintegy 

20%. Erodált köves kopár talajtípus Cserszegtomaj környékén fordul elő, összesen mintegy 4%-os 

részaránnyal, sok szőlővel (35%). A Keszthelyi-hegység kistájba nyúló részét mészkövön kialakult 

redzina borítja, az összterület 21%-án. Ez jórészt erdő (85%), kisebb része szőlő.”4 

3. Kulturális erőforrások, épített örökség, természeti erőforrások 

A táj-természet látnivalói mellett az épített örökség is kivételesen gazdag a kistérségben. A kulturális 

örökség számbavétele, területei figyelembevétele a tervezés során annál inkább indokolt, mivel Zala 

megye kistérségei és települései – más megyéknél is erőteljesebb mértékben – kívánnak építeni a helyi 

értékekre, a turizmus a szabadidő-gazdaság fejlesztésére. Ebből a szempontból is - természeti 

adottságok, táji értékek mellett - meghatározó jelentőségű a kulturális örökség, az épített környezet. 

A történeti keretbe ágyazott értékelés a megyei identitás alakítása szempontjából is fontos. 

Az épített örökségi értékek jó része régészeti, valamint vallási emlék. 

A térség egyik legjelentősebb és leglátványosabb emlékei a bronzkori földvárak. Egyik Zalaszántón a 

Tátika hegyen a középkori vár alatti vulkáni platót övezi a sánc, másik Várvölgyön a Kisláz hegyen 

található, azonban itt a kőbánya Magyarország egyik legnagyobb erődített településének 

maradványait jórészt megsemmisítette, csak a déli oldala ép. 

A másik látványos emlékcsoportot a rómaiak hagyták rá az utókornak. Zala megyében csak 

Balatongyörökön és Hévízen található fennmaradt uradalmi központ (vagy más néven villagazdaság). 

                                                           
3 A Hévízi Kistérség Területfejlesztési Koncepciója 2008-2018 - Pannon Projekt Kft, 2008. 
4 KESZTHELY-HÉVÍZ KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ FEJLESZTÉSI TÁRSULÁSA KÖZÖS TÉRSÉGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA – 
STRATÉGIAI PROGRAMJA a 2005–2015 időszakban, készítette: PYLON Kft, Budapest, 2005. 
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A Zalváron előkerült építészeti emlékek a 9. század európai egyházi építészetét reprezentálják. A 

Kárpát-medencében egyedülálló a szentélykörüljárós, kápolnakoszorús Szent Adorján benedekrendi 

apátság. A legtöbb románkori emlék a 13. században épült. Ilyen a magyar falusi templomépítészet 

egyik legtöbbször említett alkotása, a hévíz-egregyi templom. 

A 16- 17. századból látványos földfelszíni maradvánnyal bír a térségben Szentgyörgyvár. 

A barokk világi építészet legreprezentatívabb épületeit is osztrák építészek tervezték. Ekkor épült a 

Festeticsek keszthelyi kastélya is. Szép példái láthatók a barokk uradalmi építészetnek a Festetics 

uradalmakban, például a fenékpusztai majorság, mely a 19. századból maradt ránk. 

A Festetics család öröksége ugyan Keszthely központú volt, de az egész térségre kiterjedően jelen 

voltak, mely nem csak építészeti, de kulturális örökségük is megmaradtak az utókor számára. 

Napjainkban a Keszthelyi Georgikon, mint szellemi központ is jelentős hatással van a térség oktatására. 

Szintén jelentős kulturális erőforrás a Zalaapáti Bencés Apátság. Ennek gyökere 1019-re nyúlik vissza, 

ekkor a település a Zalavári Bencés Apátság tulajdona volt, neve is azt tükrözi, hogy az "apáté" (ez a 

falu). 1715-ben az apátság a göttweigi bencés monostor tulajdona lett, Zalaapátit tették meg apátsági 

székhellyé. Templomot építettek 1777 és 1781 között a mai egytornyos, egy hajós, hegedűablakos 

apátsági templomot, melyet Szent Adorján tiszteletére szenteltek.  

1802-ben I. Ferenc visszaállította a rend öt apátságát, és a közösség elsődleges munkaterületéül a 

középiskolai oktatást szabta meg. Ennek megfelelően a bencés közösségek a Dunántúl városaiban 

megkezdték a tanítást, valamint folytatták szerzeteséletüket Pannonhalma, Bakonybél, Tihany, 

Zalaapáti és Celldömölk apátságaiban. 

A térség kulturális hagyományát napjainkban több, a térség egészére kiterjedő, egymással 

összehangolt rendezvény ápolja. A kézművesség tekintélyes számban van jelen a településcsoportban. 

Iparosok, kereskedők mellett a művelődési házak amatőr csoportjai és a Zala megyei Népművészeti 

Egyesület is említést érdemel. 

A bejáratott hagyományos rendezvények jelentékeny száma és színvonala (különösen a falunapok, 

folklór találkozók, kulturális- és zenei rendezvények, cserszegtomaji zenei fesztiválok, és különösen a 

zászlóshajó hévízi időszakos műsorok, valamint egregyi, rezi, alópáhoki, cserszegtomaji szüreti 

vigasságok és felvonulások) igen jelentős adottsága a kistérségnek, úgy a vendégeknek nyújtható 

programkínálat, mint a térség ismertsége és a helyi identitástudat és közösségi kohézió erősítése 

szempontjából. A kisebb települések fokozódó aktivitása is megfigyelhető, mellyel értékeiket, 

tradícióikat fel kívánják mutatni egyre vonzóbb rendezvényeiken.5 

Turisztikai vonzerők 

A turizmus a települések jelentős részénél fontos húzó gazdasági ágazatként jelentkezik.  

- Balaton-parti turizmus: Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Balatongyörök, hagyományos 

tömegturizmus, és a Balatonhoz kapcsolódó egyéb turisztikai lehetőségek (borturizmus, 

vitorlás turizmus, kerékpáros turizmus, stb.) 

- Gyógyturizmus – csak Hévízre jellemző, főként idősek számára kínál gyógyulási lehetőséget 

                                                           
5 Forrás: A Hévízi Kistérség Területfejlesztési Koncepciója 2008-2018 – Pannon Projekt Kft. 2008. 
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- Falusi turizmus: nyugodt környezetben vagy direkt ilyen céllal ide utazók célpontja főként a 

kisebb, Balatontól távolabb fekvő települések, ahol a természeti értékek mellett épített 

örökségi értékek (várak, régészeti területek, műemlékek, népi épületek) is vannak. 

- Bakancsos turizmus: főként természetjáró, madarász, esetenként horgászati és vadászati 

turizmus: A Kis-Balaton térségére jellemző. 

A térség sajátos arculatú kirándulóövezet, sok természetjáró keresi fel. Az erdőkben kiépített utak és 

nyiladékok lehetővé teszik a túrák lebonyolítását.  

4. A társadalom állapota 

Demográfiai folyamatok 

A Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyesület területének lakónépessége 2000 óta 

folyamatosan növekszik, 2013-ban 26 920, míg 2000-ben 24 562 fő élt a területen. 

Ezzel ellentétben a természetes fogyás az elmúlt években folyamatosan negatív volt (2013-ban -6,5 

ezrelék), ezzel szemben a vándorlási egyenleg az elmúlt 13 évben pozitív volt. 

A természetes fogyás oka az elöregedő lakosság. A 0-14 évesek aránya évről évre csökken, ezzel 

ellentétesen a 60-x évesek aránya fokozatosan nő, ez által az öregedési mutató (száz 0-14 évesre jutó 

60-x éves) is folyamatosan romlik. Ez azt fogja eredményezni, hogy a jövőben egyre inkább csökkenni 

fog az aktív, munkaképes korú lakosság, ami komoly gazdasági problémákat okozhat, például nem lesz 

elég helyi munkaerő, valamint az idősek ellátása is veszélybe kerülhet. 

2013-ban az öregedési mutató 2,37 % volt, mely 2000-hez képest 41 %-kal nőtt, és a tendencia 

kedvezőtlenebbül alakult, mint a megyei, illetve az országos átlag. 

A térségben főként az apróbb települések öregednek el, és ennek okán ezek néptelenednek el 

elsőként. Továbbá az ingázások következtében a kisebb településekről a nagyobb, városi funkciókkal 

bíró településekre való elköltözés tovább erősíti a kisebb települések elnéptelenedését. 

A leginkább elöregedő település Zalaköveskút, ahol a 60 év felettiek aránya 50 %, a legalacsonyabb 

arány pedig Válluson van, 17,6 %. 

Az elöregedés egyik oka, hogy a térség fiatalokat megtartó képessége alacsony, hiszen hiányoznak azok 

a feltételek, amelyek a fiatalokat a térségben tartanák. Ilyen többek között a megfelelő munkahely és 

a munkahelyen való előrelépés lehetősége, a szórakozási lehetőségek, és sok esetben a fiatalokban 

nem alakul ki a közösségi, és a lakóhelyükhöz való kötődés sem.  

A térség legnépesebb települése Hévíz volt 2013-ban, 4 685 fővel, Gyenesdiáson 3 635 fő lakott ugyan 

ebben az évben. Cserszegtomajon 2 891 fő élt, Vonyarcvashegyen pedig 2 182 fő. A térség nagyobb 

része aprófalvas szerkezetű. 

Foglalkoztatottság 

A foglalkoztatottak aránya az aktív korú lakosság körében a 2001-es népszámláláshoz képest 7 %-kal 

nőtt 2011-re, és magasabb volt, mint a megyei és az országos átlag. 
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A munkanélküliségi ráta 2013-ban 6,1 %-os volt, ami meglehetősen alacsony, ennél alacsonyabb 2006-

ban volt, amikor 6 % volt a mutató. 

A térségben Hévízen a legalacsonyabb, 2,9 %, a legmagasabb pedig Vindornyalakon 16,4 % volt a 

munkanélküliségi ráta, 2013-ban. 

Ez nem csak helyi sajátosság, hanem országos szinten és a megyében is hasonló tendenciával romlott 

a foglalkoztatás ebben az időszakban. A munkanélküliség növekedéséhez hozzájárult a gazdasági 

válság okozta hatások, az utóbbi évek csökkenése többek között ezen hatásnak a lecsengésének, 

valamint a közmunkaprogram bevezetésének köszönhető. 

Ugyan a munkanélküliség csökkenő tendenciát mutat, a térség vonzereje munka szempontjából a 

fiatalok számára alacsony. 

Jövedelem és életminőség. 

Az egy lakosra jutó jövedelem a térségben 2000-hez képest a duplájára nőtt, de még így is elmarad a 

megyei, valamint az országos átlagtól. A legnagyobb növekedés 2006 és 2007 után következett be, 

majd utána valamelyest visszaesett, míg 2011 után ismét emelkedni tudott. 2013-ban így 557 454,7 

Ft volt a nettó jövedelem. 

A térségben száz lakosra 43,6 adófizető jut, mely a vizsgált 13 év alatt a legalacsonyabb volt. Ennek 

eredménye, hogy a településen az eltartottak száma magasabb, mint az adófizetők száma, és ez az 

elöregedő népességgel, a népesség csökkenésével, valamint az alacsony születésszámmal csak romlani 

fog, ez által a térség településeinek fenntarthatóságát veszélyezteti. 

A térségben az alacsonyabb nettó jövedelem is hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok elvándoroljanak, 

más, a térségen kívüli településen telepedjenek le, és ez a tényező alátámasztja azt, hogy a térség 

népessége folyamatosan elöregedik. 

Lakhatás 

A térségben 2013-ban összesen 13 936 db új lakás volt, mely a 2001-es értékhez képes (11 496 db) 18 

46,%-os növekedés. A legnagyobb növekedés a nagyobb népességszámú településeken történt. 

Az épített lakások aránya évről évre csökkent, 2000-hez képest 84 %-kal, 2013-ban mindössze 0,3 % 

volt az arányuk. Ez a tendencia a támogatásoknak köszönhetően várhatóan valamelyest emelkedni fog. 

Legnagyobb arányban a 4 és több lakások voltak jelen, de hasonlóan magas volt a 2 és 3 szobás lakások 

aránya is. Az egyszobás lakások száma, meglehetősen alacsony, mindössze a teljes lakásállomány 7 %-

a. 

A térségben 63 %-kal csökkent a komfort nélküli és félkomfortos lakások aránya a lakott lakásokon 

belül, jóval nagyobb mértékben, mint Zala megyében, és mint Magyarországon, amely az 

életkörülmények javulását eredményezte, de ennek ellenére mindmáig nagy különbségek vannak a 

szükséglakások arányában a térségen belül. 

Legrosszabb a helyzet Gétyén és Zalaköveskúton, ahol 83,3 % volt ezeknek a lakásoknak az aránya, de 

Vindornyalakon is 70 %. Napjainkban főként a fiatalok számára a legoptimálisabb lakhatási lehetőség 
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a 4-8 lakásos társasházak, néhány m2-es telekkel, ez azonban az apróbb falvakban nem járható út, 

hiszen a településképbe sem illeszkednek ezek az új építésű társasházak. 

Egészségügyi helyzet 

Az egy háziorvosra jutó lakosok száma magasabb, mint a megyében, illetve az országban, de számuk 

csökkent 2009-hez képest, amikor egy orvosra 1 779,9 lakos jutott. A legalacsonyabb 2004-ben volt, 

ekkor 1 486,5 páciens jutott egy orvosra. 

A KSH adatai szerint a házi gyermekorvosi ellátásban megjelentek és meglátogatottak száma 2013-ban 

összesen 14 078 eset volt, ezen két település, Gyenesdiás és Hévíz osztozott. 

A felnőtt háziorvosi ellátásban megjelentek és meglátogatottak száma ugyanebben az évben 157 288 

eset volt a térségben.A térségben egy kórház, Szent András Reumakórház működik, Hévízen, ahol 264 

kórházi ágy várja a betegeket.  

Az egészségügyi ellátás infrastruktúrája megfelelő a térségben. 

Depriváció és hátrányos helyzet 

A Hévíz-Balaton-Dombhátak LEADER Egyesület területén  a legfeljebb 8 általános iskolát végzett 

regisztrált munkanélküliek aránya ugyan 2007-hez képest növekedett, de elmarad a megyei és az 

országos átlagtól, 2013-ban 33,7 % volt. 

A tartós munkanélküliek aránya változatosan alakul, összességében 2000-hez képest a 13 év alatt 11,4 

%-ot nőtt, de ez az érték is kedvezőbb, mint az országos és a megyei átlag. A legalacsonyabb 2004-ben 

volt, 26,5 %. majd a gazdasági válság következtében 2006 után, majd 2008 után jelentősen nőtt. 

Az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 2012-bn 20 % volt, mely 

2007-hez képest nem változott számottevően. Az arány valamelyest kedvezőbb, mint a megyei és az 

országos aránynál is. 

A térségben élő hátrányos helyzetűek tendenciáját tekintve tehát összességében kedvezőbb a helyzet, 

mint Magyarországon, és mint Zala megyében. 

Közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 

A térségben 2008 óta működik bölcsődei ellátás, kezdetben 12, majd 2011-től 50 férőhellyel. A 

férőhely bővítésére szükség is volt, hiszen egy működő bölcsődei férőhelyre a 3 év során közel 60 0-2 

éves közötti gyermek jutott. 

2011-től ez a szám lecsökkent 12-re, de még így is kedvezőtlenebb az érték, mint a megyében, és mint 

az országban, ahol is ez a szám 10 körül állandósult. 

Bölcsőde csak két településen, Gyenesdiáson és Hévízen működik. 

Az óvodai férőhelyek száma 2001 óta több, mint 100 férőhellyel nőtt. A térségben, napjainkban 14 

óvoda működik, Alsópáhokon, Balatongyörökön, Cserszegtomajon, Gyenesdiáson, Hévízen, 

Karmacson, Nemesbükön, Rezin, Sármelléken, Várvölgyön, Vonyarcvashegyen, Zalaapátiban, 

Zalaszántón és Zalaváron. 
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Az egy óvoda férőhelyre jutó 3-5 évesek száma kedvező, 0,7 volt 2013-ban, amely jobb, mint a megyei 

és az országos érték, és a vizsgált 12 évben a 2. legalacsonyabb. Ennél csak 2007-ben volt kevesebb, 

valamint 2009-ben ugyan ekkora. 

Az általános iskolai tanulók létszáma a térségben folyamatosan csökkent 2000 óta 14 %-al esett a 

tanulók száma, és a 2012-es és 2013-as évben volt a legkevesebb tanuló, 1 742, illetve 1 746 gyermek 

járt a térség általános iskoláiba. 

Az általános iskolai feladatellátási helyek átlagos létszáma, 2000 óta összességében csökkent, és 

kiemelkedően alacsony volt 2007 és 2009 között. 2013-ban 158,7 fő volt az átlagos létszám, míg a 

2000-es évek elején még 160 fölött volt. 

Általános iskolák 10 településen vannak, ezek a következőek: Alsópáhok, Cserszegtomaj, Gyenesdiás, 

Hévíz, Rezi, Sármellék, Várvölgy, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, és Zalaszántó. 

Középiskola csak Hévízen van, kb. 2630 m2 alapterületen, 12 tanteremmel, ebből 9 szaktanteremmel 

várják a diákokat. 

Oktatás 

A legfeljebb általános iskolát végzett 7, és annál idősebbek aránya 2001-hez képest nem csak a 

térségben, hanem országosan és megyei szinten is csökkent. Már a 2001-es népszámlálás idején is 

alacsonyabb volt az arányuk Zala megyéhez, valamint Magyarországhoz viszonyítva, 2011-ben pedig 

1,7 %-kal csökkent, nagyobb arányban, mint a megyében, és az országban, így az utolsó 

népszámláláskor 23,3 % volt az arány. 

Ezzel összhangban a legalább érettségizett 18 éves és idősebb népesség aránya növekedett, viszont az 

arányuk a térségben elmarad az országos mutatóktól, 2001-ben pedig még a megyei mutatóktól is, de 

a növekedés mértéke a két népszámlálás között 13 %-os volt, így a nagyobb mértékű növekedés miatt 

a Zala megyeihez képest kedvezőbb lett az arány, 44,3 %. 

A felsőfokú végzettségű, 25 éves, és annál idősebb népesség aránya 2011-ben 15,5 % volt, és 

hasonlóan a fenti mutatóhoz, itt is csak országosan kedvezőbb az arány, megyei szinten nem, holott az 

előző népszámlálás idején a térségben még a megyei szint alatt volt, ám a 6,5 %-os növekedés mértéke 

nagyobb volt, mint amit a megye fel tudott mutatni. 

Közbiztonsági kockázatok 

A térségben 9 helyen működik Rendőrkapitányság, határrendészeti kirendeltség, rendőrőrs, körzeti 

megbízott székhely: Alsópáhokon, Balatongyörökön, Cserszegtomajon, Hévízen, Karmacson, 

Sármelléken, Várvölgyön, Zalaapátiban, és Zalaszántón. 

A térségben komolyabb közbiztonsági kockázat nincs. 
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Civil szervezetek, közösségek állapota  

A térségi jegyeket hordozó civil formációkból kiemelhetők a következők: 

Gyenesdiási Turisztikai Egyesület: 

A Gyenesdiási Turisztikai Egyesület Gyenesdiáson, közös önkormányzati-vállalkozói finanszírozásban 

és kezdeményezésre alakult dél-tiroli mintára. Csaknem 100 tagot számlál, köztük a település 

turisztikai vállalkozóival és az önkormányzattal. Fontos különbség az országban több helyen 

megtalálható egyesületeivel, szövetségeivel szemben, hogy nem egy szakmát (pl. szobakiadók) 

tömörít, hanem minden, turizmusban érintett vállalkozást.  

Legfontosabb feladata a településszintű marketing- reklám- és értékesítési munka végzése, azaz a 

település idegenforgalmának menedzselése.  

Célja: szervezni, összehangolni a turisztikai vállalkozások tevékenységét a település idegenforgalmának 

fellendítése érdekében, ellátni az idegenforgalommal foglalkozó személyek és cégek 

érdekképviseletét, turisztikai termékfejlesztés, a szezon meghosszabbítása.  

Zala Megyei Népművészeti Egyesület: 

Az Egyesület 1982-ben alakult meg az Országos Népművészeti Egyesület tagszervezeteként, majd 

1990-ben önálló jogi személyiségű egyesületté vált. 1998-ban megkapták a „Kiemelkedően közhasznú” 

civil szervezet besorolást.  

Jelenlegi taglétszáma: 239 fő. Története, szakmai élete elválaszthatatlan az országos népművészeti 

mozgalomtól, amely a 70-es évek elején túl akart lépni a népművészet „vitrin” kultúra jellegén.  

A Zala Megyei Népművészeti Egyesület 34 éve a Kézművesek Házában bonyolítja le képzési 

tevékenységét.  

Nők a Balatonért Egyesület Keszthely és Vidéke Csoportja (a 3T tagja): 

Az egyesület céljai: 

A Balaton környezeti, természeti és kulturális értékeit megőrizze, megvédje. Környezettudatos 

magatartást alakítson ki az itt élő és a tavat szerető emberekben.  

 Az Egyesület tagjai közreműködésével a Balaton sorsára történő figyelemfelhívás és pozitív 

irányú tevékenységek támogatása; 

 táj- és környezetvédelmi célok elérésében a tó érdekében fellépőkkel együtt  való 

tevékenykedés; 

 a Víz Világnapjához csatlakozva, hagyománnyá vált a Víznapi Balcsy-parti  program szervezése; 

 a Balaton flóráját, faunáját védő tanácskozásokon való aktív részvétel; 

Az óvodás, iskolás korú gyermekek, fiatalok Balatont, Kis-Balatont érintő ismereteinek kiszélesítése, az 

Egyesület „Vigyázz rám!” társasjátékával, kiadványok – Csiga-mese, A Balaton könyve, Balatoni 

nagyasszonyok, kiskönyvtár sorozat – népszerűsítésével. 
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Forrásvíz Természetbarát Egyesület (a 3T tagja): 

A Forrásvíz Természetbarát Egyesület 1998. december 17-én alakult közhasznú egyesületté, egy olyan 

önszerveződött aktív kis közösségből (Forrásvíz Természetbarát Kör), amely már 1998-ban is sok 

kisebb-nagyobb térségi megmozdulásban vett részt, illetve kezdeményezője volt. Támogató és aktív 

tagjaink száma – jelenleg 8 Balaton-parti települést érintően - 34 fő, akik között megtalálható a 

hivatását gyakorló természetvédelmi szakmérnökön túl a vízügyi szakmérnök, építőmérnök és 

technikus is.  

Jelenleg Cserszegtomajtól Tapolcáig terjedően vannak aktív tagjaik. Számos civil egyesülettel 

rendelkeznek partnerségi megállapodásokkal, így közösen tevékenykednek (turisztikai felvállalások, 

rendezvények) már évek óta.  

 

Fehér Holló Természetvédelmi Egyesület 

Az egyesület 1996-ban alakult, bár baráti társaságként már 1993 óta dolgoznak együtt. Jelenlegi aktív 

taglétszámuk mintegy 45 fő. Feladatuk az ember és a természet harmóniájának újjáélesztése, a 

természethez ezer szálon kapcsolódó magyar hagyományaink továbbadása, az élővilág 

fajgazdagságának fenntartása, a természetes élőhelyek kezelése, különös tekintettel egyes kiemelten 

veszélyeztetett állat- és növényfajokra.   

Folyamatosan végeznek természetvédelmi célú kutatásokat, amelyek során egyes veszélyeztetett 

élőlénycsoportokról, egyedszámukról, veszélyeztetettségük mértékéről tájékozódnak.  

Tevékenységük elsősorban Zala, továbbá Somogy, Veszprém és Vas megyék területére terjed ki, de 

budapesti és tiszántúli tagjaik is vannak. 

 

Da Bibere Zalai Borlovagrend (a 3T tagja) 

Zala megye szőlész-borász társadalmának aktív tagjai 2000-ben, az ezredfordulón 50 fővel 

megalapították a lovagrendet. Az eltelt 10 év alatt taglétszámuk 109 főre gyarapodott, köztük a 

szomszédos Burgenland, Horvátország és Szlovénia több neves szakemberével. A rend székhelye 

Keszthely, ünnepi közgyűléseinknek a Festetics kastély ad otthont. A lovagrend szellemiségében és 

külsőségeiben egyaránt a zalai hagyományokhoz és a történelmi emlékekhez kíván kapcsolódni. Ennek 

megfelelően öltözékük és tárgyi kellékeik a helyi népviselet és régészeti leletek felhasználásával 

készültek. Zala megye szelíden dombos vidékén a szőlőtermesztés jellemzően kisbirtok szerkezetű. 

Szőlőiben a hungarikumok és világfajták egyaránt megtalálhatók. Szőlősgazdáik borturizmus keretében 

a megye számos helységében várják a vendégeket. Nyaranta borfesztiválok sora zajlik. Tagjaik aktív 

szereplői a közéletnek, és tevékenyek az ismeretek terjesztésében, rendezvények szervezésében. 

A civil szektor nagy szerepet tölt be a közszolgáltatások ellátásában, a társadalmi rétegek és különböző 

lakossági csoportok esélyegyenlőségének és érdekvédelmének biztosításában, a társadalmi 

szolidaritás megerősítésében, az életminőség elemeinek biztosításában, a közéleti értékek 

fejlesztésében, a demokrácia kiteljesítésében.  
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Ahogy a fent részletezett fontosabb civil szervek tevékenységéből látható, hogy a szervezetek a térség 

központi eleme köré, a turizmus köré szerveződnek. Ez egyben probléma is, hiszen fontos lenne, hogy 

a szervezetek szélesebb, több rétű tevékenységi körrel működhetnének, illetve minden területet 

lefedjenek.  

Az ezer lakosra jutó nonprofit szervezetek száma elmarad a megyei és az országos átlagtól is. A 

térségben 2013-ban 12,1 ezrelék volt, ehhez képest Magyarországon 12,6 ezrelék, Zala megyében 

pedig 14 ezrelék volt. 

A térségben 165 civil szervezet működött 2011-ben a KSH adatai alapján, amely 1000 lakosra vetítve 

6,2 ezrelék. 

Ez összehasonlítva a megyei értékkel nagyon hasonló képet kapunk, hiszen Zala megyében 1000 

lakosra vetítve ez az érték 6,6 ezrelék, az országos átlaghoz képest viszont kedvezőbb, 5,8 ezrelék. 

Közösségi terek  

A térség közösségi terekkel, kulturális intézményekkel jól ellátott. 

Könyvtár mind a 23 településen található, ahogy közművelődési létesítmény is. Hévízen található egy 

múzeum, valamint 6 településen (Felsőpáhok, Hévíz, Nemesbük, Rezi, Sármellék, és Várvölgy) 

sportcsarnok, vagy sportpálya is.  

5. A gazdaság helyzete 

A térségben a regisztrált vállalkozások ezer lakosra jutó száma 2000 óta növekvő tendenciát mutat, 

2013-ban 223,7 db vállalkozás jutott ezer lakosra, mely 13 %-os növekedés. 

A vizsgált években kivétel nélkül magasabb volt a térségben a regisztrált vállalkozások száma, mint Zala 

megyében, és mint Magyarországon, de 2007 után a megyei és az országos adatok is mutatják, hogy a 

vállalkozások száma ezekben a térségekben is dinamikusabb növekedést produkáltak, mint a Hévíz-

Balaton-Zalai Dombhátak területén. 

Ezzel szemben a működő vállalkozások 1000 lakosra vetített értéke jóval alacsonyabb, az ezer lakosra 

vetített regisztrált vállalkozások csupán 33 %-a működik, de ez a megyei és az országos értékekre is 

elmondható.  

A tendenciát tekintve ennél a mutatónál stagnálás, illetve lassú csökkenés figyelhető meg, míg 2008-

ban 77,2 működő vállalkozás jutott 1000 lakosra, addig 2012-ben 73,4. 

A térség az egy főre vetített iparűzési adó tekintetében komoly lemaradásban van a megyei, illetve 

országos mutatókhoz képest. 2006 óta ugyan valamelyest növekedett, de az országos és a megyei 

iparűzési adóbevételek gyarapodása miatt a különbségek nőttek a mutatók alapján, különösen Zala 

megye esetében. 

A Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyesület területén mindössze 18 %-os volt a növekedés, 

ezzel szemben Zala megyében 28 %-os gyarapodás volt megfigyelhető 2011-ig. 

A térség vállalkozás összetételét főként a mikro, -kis- és középvállalkozások alkotják, a TeIR adatai 

szerint 2012-ben 1 904 db 1-9 fős, 55 db 10-49 fős, valamint 7 db 50-249 fős vállalkozás volt. 
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2012-ben 1 004 egyéni vállalkozó tevékenykedett, valamint 962 társas vállalkozás működött, és 

ugyancsak ebben az évben 886 regisztrált őstermelő volt. 

A vállalkozások többsége a szolgáltató szektorban tevékenykedett, 2011-ben 2 558 db ilyen jellegű 

vállalkozás működött a térségben, ennek 1/6-a (420 db) az ipar, építőiparban, és mindössze 29 db 

működött a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági ágakban. 

A térségben a szolgáltató szektor túlsúlya figyelhető meg, ami a turizmusnak köszönhető, elmondható 

tehát, hogy a térségben a turizmus a húzóerő, azonban emellett hiányzik egy erősebb gazdasági – 

mezőgazdasági szektor, így a helyi termékekre alapuló gazdaság is hiányzik. 

Az egy lakosra jutó idegenforgalmi adó jelentős mértékben meghaladja az országos és a megyei 

értékeket is, ami reprezentálja a térség turisztikai szerepkörét. 

A fentieknek némileg ellent mond az átlagos tartózkodási idő csökkenő tendenciája, mind a 

kereskedelmi, mind a falusi szálláshelyeken, tehát a vendégéjszakák számának növekedése fontos 

lenne a térség turizmusának.  

A probléma, hogy hiányoznak az ide látogatóknak és a helyi lakosság számára helyi érték előállítását 

bemutatóvá tevő kis modellgazdaságok, valamint hiányzik egy térségi brand is, ami a növelhetné a 

turisztikai vonzerőt. 

6. Összegzés 

Társadalom 

Az akciócsoport 396,84 km2-es területén csak néhány olyan település található, amelynek 

lakosságszáma meghaladja az 1000-1500 főt. 

A térség gazdaságát főként az idegenforgalom alakítja, mely az országos, illetve megyei átlag felett 

teljesít. Az iparűzési adóbevételek azonban elmaradnak a megyei, valamint az országos értékektől, a 

jövőben fontos lenne a gazdaság stabilitásának érdekében ezt az ágazatot is fejleszteni. 

A bevándorlások miatt növekvő lakosságszámú térségben érdemi eredményeket, fejlődést csak 

együttműködéssel lehet elérni akár a közösségfejlesztés, akár a gazdaságfejlesztés területén.  

A változó életfeltételek, a megélhetés követelményeként a munkahelyekhez való alkalmazkodás az 

életmódban és egyéb más modernizációs folyamatok a generációk eltávolodását, a neutrális család 

megerősödését eredményezik. A közösségfejlesztésben minden településnek mások az adottságai, így 

egy-egy településen a megoldás is más és más lehet. 

A térségben egyre csökken a fiatalok száma, a települések elöregednek, és csökken a születések száma 

is. Ennek oka legfőképpen az aprófalvas településszerkezet, a helyi munkahelyek, a minőségi szabadidő 

eltöltési lehetőségek hiánya. Az önkormányzatok nehéz anyagi helyzete miatt nem -, vagy csak 

minimális összeggel tudják a fiatalok letelepedését támogatni.  

Ennek érdekében a fejlesztés fő célja a fiatalok megtartása, új munkahelyek teremtése kell, hogy 

legyen, aminek eredményeként gazdasági növekedés is jelentkezhet. 
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Gazdaság 

A terület épített örökségi értékekben, természeti erőforrásokban gazdag, elég megemlíteni Hévíz 

gyógyvizét, vagy a történelmi hagyományokat említeni. 

Ezt támasztják alá a térség idegenforgalmi mutatószámai, ám probléma, hogy a térség településein 

nincs már komoly húzóerőt jelentő gazdasági szektor.  

Hiányzik az ipari, mezőgazdasági szerepkör, főként utóbbi esetén az adottságok kedvezőek. Célként 

kell megfogalmazni, hogy a helyi termékek, mezőgazdasági termékek szerepét erősítsék. Ennek 

eredményeként a térségben növekedhet a foglalkoztatás, melynek köszönhetően a fiatalokat helyben 

lehet tartani. 

A térség főbb problémái a következők: 

P1.  Elöregedő lakosság, ebből következő egészségügyi problémák 

P2.  Fiatalok elvándorlása 

P3.  Térségi szinthez viszonyítva alacsony nettó jövedelem 

P4.  Alacsony 1 000 lakosra jutó civil szervezet 

P5. Apróbb települések helyzete hátrányosabb a nagyobb lélekszámú településekhez képest 

P6. Hiányzó Balatoni/országos ismeretségű helyi húzóterméke a térségnek és olyan termelő, 

vagy termelői összefogás, amely képes azt piaci szinten értelmezhető mennyiségben 

előállítani. 

P7. Az akcióterületi közétkeztetés, termelői piacok és a vendéglátó egységek mennyiségi és 

minőségi igényeit nem képesek kielégíteni a mg-i KKV-k és nincs mezőgazdasági termelők 

gazdálkodását, indulását segítő (termelési, értékesítési és hálózatos együttműködési) 

szaktanácsadási támogatás. 

P8. Nincs folyamatosan minősített helyi termék, ami a kereskedelmi forgalomba hozás 

feltételeinek megfelel. 

P9. Helyi értékekre alapuló kisközösségek együttműködése még nem alakult ki. 

P10. Hiányoznak a kirándulóknak, turistáknak, de akár csak helyi lakosság számára helyi érték 

előállítását bemutatóvá tevő kis modellgazdaságok. A helyi termék termelés így bizalmi 

termék helyett „misztikus” protekcionális színt vesz fel.  

P11. Nincs térségi termelői arculat, marketingstratégia, térségi, vagy települési attrakció, annak 

népszerűsítése nem megoldott, hiányos térségi rendezvénynaptár. 

P12. Hiányoznak a térségi szaktanácsadó, integrátor közösségi vállalkozások. 

P13. Hiányzó integrációs erőforrásunk egy térségi beszerző- és átvevőpont hálózat, mely képes 

a térségen belüli és külső áruforgalom integrálására és ezáltal a termelő és felhasználói 

oldal összekötésére, megakadályozhatná a kereskedői rátelepüléseket, árfelhajtó és letörő 

törekvéseket.  

P14. Jelenleg a térségben nincsenek kidolgozva és bevezetve a helyi-termék értékesítési segítő 

eszközök, ezért csak egyéni kezdeményezések indulnak és halnak el lokálisan. 
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4.2 A 2007-2013-as HVS megvalósulásának összegző értékelése, következtetések  

 

A Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyesület korábbi keszthelyi térségét érintően működő Zalai 

Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület a 2007-2013 –as fejlesztési időszakban a munkahelyek 

teremtése, megtartása, helyi közösségek megújítása, közösségi programok, térségek közötti 

együttműködések, hálózatok kialakítását tűzte ki célul. Az akciócsoport a fejlesztési stratégián belül 

kiemelt figyelmet szentelt az örökségvédelmi, falufejlesztési, gazdaságfejlesztési, helyi hagyományokra 

épülő közösségmegújítást célzó intézkedés csoportokra, amelyek a térség fenntartható fejlődése 

szempontjából megkerülhetetlenek. További kiemelt cél volt az energiahatékonyság növelése, a 

megújuló energiaforrások felhasználásának növelése. A térség gazdasági környezetének fejlesztése 

progresszív módon segítette elő a térség vállalkozásainak versenyképesség megőrzését. A gazdaság, 

turizmusfejlesztési célok elérésére irányuló intézkedések jelentős mértékben fejlesztették a térség 

mezőgazdasági, turisztikai, építőipari, kereskedelmi, szolgáltatási és egyéb vállalkozásainak eszköz és 

infrastrukturális ellátottságát, ezzel a térségi vállalkozási környezetet.  

A gazdaságfejlesztési célokat szolgáló intézkedések primer hatása a térség kedvezőbb vállalkozási 

környezetének megteremtésében nyilvánult meg, mely a vállalkozások infrastrukturális 

felszereltségének javulásában mérhető le. A közösségi infrastruktúrafejlesztések hatásaiként fejlődtek 

a térség előnyös turisztikai tulajdonságaira jellemző turizmusformák, a szálláshely-szolgáltatás és a 

kiskereskedelem. 

 

 

 

HVS Forrásallokációja III. tengelyre (forráskihelyezés alapján - tényleges): 

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület 

 
Beadott 

kérelmek száma 
Beadott igény 

Nyertes kérelmek 

száma 
Nyertes összeg 

III. tengely első kör 89 
1 476 459 193 

Ft 
48 779 988 281 Ft 

III. tengely második kör 45 377 608 702 Ft 21 155 501 233 Ft 

III. tengely negyedik kör 19 75 000 000 Ft 10 38 608 879 Ft 

III. tengely ötödik kör 23 443 205 164 Ft 10 203 258 340 Ft 

   89 1177356733 Ft 

 

HVS Forrásallokációja IV. tengelyre (forráskihelyezés alapján - tényleges): 

 
Beadott 

kérelem 
Beadott igény 

Támogatott 

kérelem 
Támogatás összege 

IV. tengely első kör 46 144 435 089 Ft 36 108 959 487 Ft 

IV tengely második kör 37 27 940 000 Ft 28 158 622 026 Ft 
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IV. tengely harmadik kör 48 297 634 736 Ft 48 296 360 500 Ft 

Összesen: 131 470 009 825 Ft 112 563942013 Ft 

 

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület a LEADER térségek közötti együttműködései:  

LEADER Zenei Udvar  

- Főszezon Turisztikai Kiállítás 

- Innovatív akadálymentes vízibejáró 

- Káli könyv 

A Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyesület korábbi hévízi térségét érintően működő  Zala 

Termálvölgye Egyesület 2008-ban kifejezetten azzal a céllal alakult meg, hogy Hévíz és Zalaszentgrót 

térségében megvalósítsa a 2007-2013-as ÚMVP keretében a helyi LEADER programot. Az Egyesület 

működési területe az előző ciklusban kétpólusú volt. A térségben jelenlévő idegenforgalomból számos 

település profitált, ezek közül is a legkiemelkedőbb a nemzetközileg ismert fürdőváros, Hévíz. Másik 

részről a települések túlnyomó többsége hátrányos helyzetű, magas a munkanélküliség, csökken a 

lakosságszám, a helyi gazdaság fejletlen. 
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Olyan utat keresett a gazdaságfejlesztésre, amely elsősorban a leszakadó települések felzárkózását 

segíti, de pozitívan hat az idegenforgalomra is. Így esett a választás a helyi termékek fejlesztésére, 

amely a térségi kézműves termékek, a feldolgozatlan és feldolgozott élelmiszerek előállításának 

segítését és fogyasztásuk ösztönzését jelentette. Az ÚMVP negyedik, azaz LEADER tengelyének 

térségre jutó több mint félmilliárd forintos fejlesztési keretösszegének kb. felét az akciócsoport 

kizárólag a helyi termék fejlesztés érdekében használta fel, pályáztatta ki. Elkészült több, helyben 

igénybe vehető gyümölcsfeldolgozó, ezek közül kettő ún. „közösségi feldolgozó”, ahol a helyi gazdák, 

lakosok önköltségi áron juthatnak hozzá a szolgáltatáshoz. Folyamatos feladatot jelentett a helyi 

termékekkel kapcsolatos tudásátadás, szemléletformálás, egy együttműködő közeg létrehozása. A 

LEADER programban a helyi termék ügy mellett több fontos kezdeményezés is el tudott indulni a 

térségben. Ezek közül a fecskeház program a legismertebb, amely a fiatalok térségben történő 

otthonteremtését igyekezett előmozdítani. A fiatalok megtartása, identitástudat erősítése 

létfontosságú kérdés a térség fejlesztése szempontjából. Ezt a célt szolgálta például a 2014. évben az 

Egyesület által elkészített térségi értékekről általános iskola 7. osztályosoknak szóló oktatási 

segédanyag is. További mintaértékű elem volt a HVS-ben a hagyományos gyümölcsös program.  

A Zala Termálvölgye HVS-ében több ponton is megjelent az innováció. A térségben újszerű 

kezdeményezés volt az is, amikor a HVS olyan gépek, eszközök beszerzését, szolgáltatások létrehozását 

támogatta, amelyek az egész térségben önköltségi áron igénybe vehetők voltak. A 2007-2013-as HVS 

a felülvizsgálatok során képes volt alkalmazkodni a térségben lezajló változásokhoz, például az 

önkormányzatok tevékenységének átalakulásához. Egyre több település vált „gazdálkodóvá”, pl. a 

mezőgazdasági közmunkaprogramok által: a termény bekerült a közétkeztetésbe, a falunapok 

asztalára, felhasználásra kerül a segélyezésben. Elegendő fejlesztési forrás híján megszokottá vált az is, 

hogy egy-egy létfontosságú, vagy éppen „szépészeti” jellegű fejlesztést jelentős részben, vagy teljes 

egészében saját kivitelezésben valósítottak meg az önkormányzatok. Ezt felismerve a 2013-ban 

meghirdetett „Gazdálkodó települési közösségek” LEADER intézkedés keretében több közösségi 

feldolgozó, önkormányzati gépbeszerzés tudott megvalósulni.  
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A HVS után a Helyi Fejlesztési Stratégiában is fő prioritásként célszerű kezelni a helyi termék fejlesztés 

kérdését. 

 

Térségi együttműködések bemutatása: 

Közös kertünk: Zala – Fenntartható táj(újra)használat a Zalai-dombságban. Az Egyesület a saját 

projektrészében a fenntartható mezőgazdaságra (pl. fenntartható földhasználati kézikönyv), a rövid 

élelmiszerláncokra (helyi élelmiszerrendszer jövője műhelynap stb.) helyezte a hangsúlyt.   

Fenntartható térségi modellprogramok megalapozása a Nyugat-dunántúli régióban. Az Egyesület az 

energiahatékonyság, felelős erőforrás-gazdálkodás témában is megtalálta azokat a partnereket 

(Panenerg Klaszter, Zalaszentgrót Város), akikkel közösen el tudott kezdeni egy mintaértékű 

folyamatot a térségben. A projekt keretében készült el például az a modellépület (Zalaszentgróti 

Fenntartható Fejlesztések Irodája), amely 2015. májusától az Egyesület irodájául, s ezzel együtt a 

térségi fejlesztések központjául, kiindulópontjául szolgál. 

Nemzetközi együttműködések bemutatása: A Zala Termálvölgye Egyesület tevőlegesen egyetlen a 

99/2012. VM rendelet alapján támogatott LEADER együttműködési projektben sem vett részt. A Bio 

Zalavölgy projektben a HACS pénzügyi támogatást nem igénylő támogató partner volt. 2014. tavaszán 

ugyanakkor az Egyesület becsatlakozott egy nemzetközi rövid élelmiszerlánc témájú kutatási 

projektbe, melynek keretében szoros kapcsolatot kezdett el kialakítani 5 délfranciaországi LEADER 

Helyi Akciócsoporttal. Az Egyesület az elmúlt másfél évben rengeteget profitált ebből a francia 

kapcsolatból (különösen a francia rövid élelmiszerlánc fejlesztési gyakorlatok megismerésével), s 

jelenleg is zajlik a 2014-2020-as időszak vonatkozásában a nemzetközi LEADER együttműködés 

előkészítése. 

 

4.3 A HFS-t érintő tervezési előzmények, programok, szolgáltatások 

A Hévíz Balaton Zalai dombság Fejlesztési Stratégiájához az operatív programok közül a legtöbb 

kapcsolódást  

- a Vidékfejlesztési Program,  

- a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és az –  

- Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program hordozza.  

Általánosságban megállapítható, hogy az akciócsoport települési önkormányzatai, civil szervezetei, 

egyházai sokmilliós egyedi fejlesztési elképzelései a jelenlegi ismereteink szerint kizárólag a VP 7.2 és 

7.4 intézkedései, valamint a TOP releváns intézkedései keretében részesülhetnek támogatásban. 

A Stratégia gazdaságfejlesztési törekvéseiben kulcsszerepet játszó helyi termék előállítók, vendéglátók 

leginkább a majdani VP kiírások segítségével tudják megvalósítani terveiket. Amennyiben a térségi 

igényeknek megfelelő feltételekkel jelennek meg a kapcsolódó pályázati kiírások (jelen pillanatban csak 

az általános paraméterek ismertek az OP-kban). 

A HFS céljainak megvalósulása szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek az alábbi intézkedések: 



 
 

29 

- VP 4.2.1 Mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztése ill.  

- VP 4.2.2 Borászat fejlesztése – Helyi termék előállítók feldolgozó, tároló kapacitásainak 

fejlesztése.  

- VP 6.2.1 Nem mezőgazdasági tevékenységek elindítása ill.  

- VP 6.4.1 Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése – Falusi és agroturizmus, nyitott 

porták fejlesztése.  

- VP 16.4.1 REL együttműködések – Helyi termék előállítók, vendéglátók térségi 

együttműködésének erősítése.  

- VP 7.2.1 Kisméretű infrastruktúrák fejlesztése a vidéki térségekben  

- VP 7.4.1 Alapvető szolgáltatások fejlesztése a vidéki térségekben – Közösségi célú fejlesztések 

megvalósítása a településeken.  

- TOP 1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés – Térségi helyi termék együttműködéshez kapcsolódó 

önkormányzati projektek megvalósítása (pl. logisztika, hűtőház, piac).  

- TOP 3.2.1 Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás használat fokozása az 

önkormányzatoknál – Települési épületállomány korszerűsítése.  

- TOP 5.1.2 Helyi foglalkoztatási együttműködések – Helyi termék témájú gazdaságfejlesztési 

törekvésekhez a foglalkoztatási láb megteremtése. 

- TOP 1.4.1, TOP 2.1.2, TOP 4.3.1 – Zalaszentgrót Város számára reálisan elérhető pályázati 

kiírások.   

A 2015. évben aktuális térséget érintő területi fejlesztési dokumentumokban fellelhető fontosabb HFS 

kapcsolódási pontok többek között:  

- Zala Megyei Területfejlesztési Koncepcióban (2013.) – „Élhető Zala megye” átfogó cél esetében 

„Egészséges, vonzó, emberközpontú épített- és természeti környezet” ágazati stratégiai cél; 

„Jól működő, fejlett gazdaság” átfogó cél esetében „Hagyományokon alapuló gazdasági 

ágazatok megerősítése, hozzáadott érték növelése” ágazati stratégiai cél.  

- Zala Megyei Integrált Területi Programban (2015.) – Kapcsolódó fő operatív fejlesztési célok: 

„Múltunkból jövőt! A vidéki Zala hagyományának megőrzése - hely- és térségspecifikus 

termékek és szolgáltatások gazdaságfejlesztési erőforrásként való felhasználása.”; „Élhető, 

versenyképes zalai falvak és városok fejlesztése a megyéből való elvándorlás mértékének 

csökkentésére, a települési környezet minőségének javításával - különös tekintettel a 

közszolgáltatások minőségének és elérhetőségének fejlesztésével”, valamint „Erős és 

együttműködő megyei közösség – helyi közösségek, társadalmi kohézió és a helyi identitás 

megerősítése a kulturális sokszínűség megtartása mellett.” 

Zala Megye Területfejlesztési Koncepciójában az alábbi prioritások kapcsolódnak a HFS 

intézkedéseihez: 

- Innovatív, jövőbeni húzóágazatok fejlődésének és hálózatosodásának elősegítése 

- Helyi értékekre épülő versenyképes gazdaság megteremtése 

- Oktatási, képzési és közszolgáltatási fejlesztések a társadalmi kohézió és a gazdaság erősítése 

érdekében 

- Integrált programok a szegénység és kirekesztettség kezelésére és a fiatalok elvándorlásának 

mérséklése érdekében 
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Keszthely Város Integrált Településfejlesztési stratégiával való kapcsolódás: 

Az ITS a Hálózatos projektek között fogalmazza meg a „mezőgazdasági együttműködés, közös 

feldolgozás, értékesítés” című intézkedést, mely szorosan kapcsolódik jelen HFS 3, 4, 5, 6-os számú 

intézkedésével. 

A stratégia „Turisztikai és gazdasági együttműködések, marketing” hálózatos projektje kapcsolódik 

jelen HFS 7, 8-as számú intézkedéseivel. 

A HFS-nek Hévíz Városfejlesztési Stratégiai Programtervével nincs kapcsolódási pontja. 

A fejlesztési stratégia nagyban elősegíti az egymásra épülést, a kapcsolatok kiterjesztését a Balatoni 
Régióval, a nemzeti parkokkal, a TDM szervezetekkel, hiszen jelen stratégia olyan célokat és 
intézkedéseket fogalmaz meg, amelyek nem csak közvetlen módon a térségre vannak hatással, hanem 
Zala megyére, a Balaton régióra is. Az itt található lakosságon túl a nemzeti parkok és TDM szervezetek 
is profitálnak a fejlesztésekből, mert a fejlesztések eredményeként nem csak a gazdasági 
termelőképesség, de az életszínvonal és a turisztikai vonzerő is növekedni fog a térségi brand 
létrehozása által. 
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4.4 SWOT  

 

A térségi HFS készítése során egyik legnagyobb figyelmet és koncentrációt igénylő rész volt a Probléma-

fa felállítása, ami számos tervezési alkalom és szűk csoportos egyeztetés után nyerte el végleges 

formáját. A jól beazonosítható problémákat hierarchikus rendbe foglalva a következő rendszert 

kaptuk. 

Helyi termék vonatkozásban: 
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Közösség vonatkozásában: 
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Összefoglalva SWOT táblába a feltárt térségi adottságokat a következő táblát kaptuk: 

Erősségek Gyengeségek 

E1. Jelentős természeti, kulturális és épített 
örökség  

E2. A Balaton part és Hévíz turisztikai mágnes 
E3. Vállalkozói, termelői háttér van 
E4. Fejlett gasztronómiai infrastruktúra háló 
E5. Erős önkormányzatok 

GY1. Kevés az egyedi fejlesztés, kicsi a hálózati 
arány 

GY2. A vidéki, falusi élet, gazdálkodás 
népszerűtlensége, a számuk még nem érte 
el a kritikus szintet 

GY3. Nem jellemző a fenntartható, 
környezetbarát gondolkodás és a térségi 
tudat 

GY4. Civil és önkormányzati gazdálkodó 
szervezetek hiánya, szociális gazdaság 
hiánya 

Lehetőségek Fenyegetettségek 

L1. Növekvő közösségi igény és pozitív 
jogszabályi változások a helyi értékek, 
termékekre  

L2. Térséget népszerűsítő márka és 
marketing tevékenység iránti kereslet 
erősödése 

L3. Gasztronómia dinamikus fejlődése, annak 
minőségi alapanyag igénye erősödése 

L4. Húzó programok, hálózatos rendezvények 
iránti hazai kereslet erősödése 

 

F1. Fiatalok elvándorlása erősödik, csökkentve 
a kiüresedő háttértelepülések esélyeit 

F2. Innovációs képesség csökken 
F3. A civilek körében országosan erősödő 

Fejlesztési, fejlődési érdektelenség 
negatívan kihat a térség aktivitására is 

F4. A Balaton part vonzereje elvonja a tőkét és 
a népességet a belső falvaktól 

F5. Romló gazdasági környezet miatt visszaeső 
turizmus magas kockázattal jár 

 

Zala megye keleti részén, a Balaton nyugati régiójában dombok és hegyek régiójában természeti 

kincsekben gazdag, épített és szellemi örökségre jól alapozható térségben alkot szerves egységet a 

térség 23 települése. Természetes viszonyaik szerint a part menti és a hátsó régió, melyek egymás 

nélkül kezelve, fejlesztve nem életképesek. A parti sáv turisztikai, mondén régiója az értékesítési, 

kikapcsolódásra és vendégfogadásra felkészítetve nem életképes a belső, humán erőforrást, élelmiszer 

termelést, attrakciók fejlesztését lehetővé tevő csendesebb bázis nélkül. Belőlük kovácsolható új 

egység jól márkázható, saját rendezvényeivel vonzóvá tehető, húzó termékei kialakításával 

felzárkóztatható Keszthely és Hévíz mellé. Hogy ezt megtegyék, meg kell, hogy szüntessék a közösségek 

felbomlását okozó elvándorlást, individualizmus elterjedését. Erősíteni kell az együttműködéseket 

önkormányzatok, vállalkozók és civil közt, szektorokon belül és azokon át is. A közösséget helyi értékek 

középpontba állításával, azok fejlesztésével, a jó példák és termékek, értékek kiemelésével, 

támogatásával lehet erősíteni. Menedzsment képességek megteremtésével, fokozásával kell segíteni 

a hátsó települések leépülésének folyamatának mélyülését és a parti régió túlterhelődését. Támogatva 

a helyi fiatalok, szülőhelyén való boldogulását, civil közösségeik megmaradását, programjait, 

önkormányzataik saját szociális vállalkozásainak megteremtését. 
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 Erősségek Gyengeségek 

Lehetőségek 

A helyi termelésre és feldolgozásra 

vonatkozó pozitív jogszabályi 

változások és a fejlett gasztronómiai 

infrastruktúra a vállalkozói, termelői 

háttér segítségével tovább növeli a 

térség rendezvényei és általában 

turisztikai vonzerejét 

Gasztronómia dinamikus fejlődése, 
annak minőségi alapanyag igénye 
erősödése a fejlett gasztronómiai 
infrastruktúra háló segítségével 
hozzájárul a helyi termékekre és 
helyi értékre alapozó gazdaság 
fejlődéséhez, továbbá a térség 
népességmegtartó képessége 

növeléséhez 
Az erős vállalkozói háttér és az erős 

hálózatos térségi rendezvények 
tovább növelik a térség 

népszerűségét, a Hévíz- Balaton 
Térség márka kialakulását, ez által a 
már jelenleg is erős önkormányzatok 

további megerősödését 

Egyedi fejlesztések, hálózati arány 

növelése, valamint a vidéki, falusi 

élet, és gazdálkodás 

népszerűségének növelése valósul 

meg a helyi termékek iránti növekvő 

közösségi igény és a pozitív 

jogszabályi változásoknak, illetve a 

gasztronómia dinamikus 

fejlődésének köszönhetően. 

A fejlett gasztronómiára építve, a 

pozitív irányba változó jogszabályi 

háttér lehetőségét kihasználva 

megsokasodnak és megerősödnek a 

háttértelepülések, a falusi életet és 

gazdálkodást választó szereplői. A 

helyi tudat-, és közösségformáló 

akciók, továbbá a helyi termelést és 

a helyi értékeket támogató 

jogszabályi változások 

következtében erősödik a 

fenntartható környezetbarát 

gondolkodás, és a térségi identitás-

tudat. 

Fenyegetettségek 

Fiatalok elvándorlásának 

csökkentése, valamint az innovációs 

képesség csökkenésének elkerülése 

a vállalkozói, termelői háttér, 

valamint az erős önkormányzatok 

segítségével  

Civil érdektelenség veszélyeinek 

elkerülése az erős önkormányzati 

háttér segítségével 

Belső falvak tőke és 

népességmegtartó erejének 

növelése 

A fiatalok elvándorlásának 

következtében mind a vállalkozói- 

termelői háttér, mind a kistelepülési 

életmódot választó gazdálkodó 

egységek száma is lecsökken. Az 

elmaradó fejlesztések és a fenti 

elvándorlás miatt a 

háttértelepülések vonzereje tovább 

csökken. Az innovációs képesség a 

teljes térségben gyengül, így tovább 

veszít a térség vonzerejéből. 

A romló körülmények hatására a 

pénzügyi gazdasági szempontok 

felülírják a fenntarthatósági és 

környezettudatossági szempontokat, 

ez által romlik a térség környezeti 

állapota.  
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4.5 Fejlesztési szükségletek azonosítása 

 

A SWOT elemzésekor a következő problémákat azonosítottuk: 

1, Nincs Balatoni/országos ismeretségű helyi húzóterméke a térségnek és olyan termelő, vagy termelői 

összefogás, amely képes azt piaci szinten értelmezhető mennyiségben előállítani.  

A térség szíve Keszthely, a Helikon, a Festeticsek kastélya, a Georgikon és termál vízéről és taváról 

méltán híres Hévíz. Környező települései, a HACS tagjai nem rendelkeznek egy őket reprezentáló, őket 

gazdaságilag is reprezentáló imázs-termékkel. Meg kellene alkotni és elterjeszteni, megtermeltetni, 

értékesítési csatornáit termelni egy „Balatoni” terméknek, melyet a fogyasztó egyértelműen ehhez a 

térséghez köt és előállítása is ide kötődve gazdasági fellendülést is hoz a településeknek. 

2, Az akcióterületi közétkeztetés, termelői piacok és a vendéglátó egységek mennyiségi és minőségi 

igényeit nem képesek kielégíteni a mg-i KKV-k és nincs mezőgazdasági termelők gazdálkodását, 

indulását segítő (termelési, értékesítési és hálózatos együttműködési) szaktanácsadási támogatás. 

Jó lenne, ha a térségi termelők által előállított lokális piac kiterjedhetne a közétkeztetésre és egyéb, a 

helyiek számára is elérhető élelmiszer csatornákra, ahonnan kontrollált és gazdaságosan előállított 

termékek kerülnének mindenki tányérjára. 

3, Nincs folyamatosan minősített helyi termék, ami a kereskedelmi forgalomba hozás feltételeinek 

megfelel. 

A helyi termék, öko termék, bio termék, kézműves termék címkék értéke devalválódott. Ma már 

mindenki az ellenőrzött, egészséges élelmiszert keresi, függetlenül attól, ki és hogyan állította azt elő. 

Szükséges ellenőrizni, független szervezet minőség-vizsgálataival a termékek beltartalmát, 

fogyaszthatóságát. 

4, Helyi értékekre alapuló kisközösségek együttműködése még nem alakult ki. 

Számtalan település sok kis civil csoportja dolgozik a települése értékeinek megőrzéséért. 

Párhuzamosan, ugyanarra a tevékenységre fókuszálva használják fel kis erőforrásaikat. Ismertségük és 

értékeik csak szűk közösségük számára ismert. Jó lenne, ha ők egymással együttműködésben dolgozva, 

hatékonyan, térségi szinten mutatnák meg önmagukat és közösségük hagyományait. 

5, Hiányoznak a kirándulóknak, turistáknak, de akár csak helyi lakosság számára helyi érték előállítását 

bemutatóvá tevő kis modellgazdaságok. A helyi termék termelés így bizalmi termék helyett „misztikus” 

protekcionális színt vesz fel.  

A legjobb reklám a saját benyomás és fogyasztói bizalom kiépülése, amit a termék előállításának 

körülményeinek megismerése adhat.  Emellett kellene egy olyan attrakciós hálózat, ahol a 

mezőgazdasági termelés, élelmiszer előállítás is, mint élmény eladhatóvá tehető. Ezt egy hálózatosan 

működtethető termelői csoport biztosíthatná! 

6, Nincs térségi termelői arculat, marketingstratégia, térségi, vagy települési attrakció, annak 

népszerűsítése nem megoldott, hiányos térségi rendezvénynaptár.   
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Szükséges egy egységes alapokon, arculaton működő marketing háló, amely képességein, attrakcióin, 

megmozdulásain túl, minden tevékenységével a helyi értékek, termékek, termelők bemutathatóvá 

tételén dolgozik. 

7, Hiányoznak a térségi szaktanácsadó, integrátor közösségi vállalkozások. 

A helyi szereplők érzik hiányát a profit maximalizáláson kívül a termelővel, a fogyasztók összefogását 

elsődleges feladatukat tekintő vállalkozásoknak. Beszerző értékesítő, tovább feldolgozó közösségi 

összefogások, melyek a tagság érdekeit képviselik első sorban, hiányoznak a térségből. Ezek legjobb 

tulajdonosai vezetői a térségi legitim szervezetek, az önkormányzatok lehetnek. 

8, Hiányzó integrációs erőforrásunk egy térségi beszerző- és átvevőpont hálózat, mely képes a térségen 

belüli és külső áruforgalom integrálására és ezáltal a termelő és felhasználói oldal összekötésére, 

megakadályozhatná a kereskedői rátelepüléseket, árfelhajtó és letörő törekvéseket.  

Jó lenne, ha újra szerveződnének a hajdan jól működő térségi hálózatként működő felvásárló és 

értékesítőpontok hálózata. Itt piac, bolt, felvásárló hely működhetne egyben, mely akár turisztikai 

látványossága is lehet a térségnek. 

9, Jelenleg a térségben nincsenek kidolgozva és bevezetve a helyi-termék értékesítési segítő eszközök, 

ezért csak egyéni kezdeményezések indulnak és halnak el lokálisan. Gyakran párhuzamosság és 

egymást hátráltató technikák figyelhetők meg. 

Minden olyan megmozdulás, esemény, lehetőség számbavétele, megteremtése, működtetése 

hiánypótló, ami a helyi értékekre alapozott helyi termékek népszerűsítését célozza meg. 

Megalapozó vizsgálatban 
azonosított problémák 

SWOT kapcsolódás 

P1 GY2, F4 

P2 F1, GY2, GY4 

P3 E3, F1, GY1, GY2 

P4 GY4 

P5 GY2, F4 

P6 E1, E3, E4, GY1, F3 

P7 E3, E4, GY1, GY2, L1, L3 

P8 E3, GY2, GY3, L2, L4 

P9 GY1, L1, F1 

P10 GY2, L4, F4 

P11 E1, E2, GY2, L2, L4, F4, F5 

P12 E3, E5, GY4, F2, F3,  

P13 E3, E4, GY1, F2,  

P14 E3, GY1, GY4, F3 
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5. Horizontális célok 

5.1 Esélyegyenlőség 
 

A HFS megalkotása és végrehajtása során Akciócsoportunk a legmesszebb menőkig be kívánja tartani 

az esélyegyenlőségi normákat, mint: 

ES1. Nemzedékek és nemek közötti igazságosság, mely során ügyelünk arra, hogy a veszélyeztetett 

csoportnak minősített fiatalok és nők is részt vehessenek a bírálati rendszerek kidolgozásában 

és a pályázatokon is 

ES2. Társadalmi esélyegyenlőség: Az erőforrások értékvédő, takarékos, hosszú távú szempontokat 

szem előtt tartó gazdálkodását kell megvalósítani, hogy az elkövetkező generációk is 

élvezhessék térségünk kincseit. 

5.2 Környezeti fenntarthatóság 
 

A HFS célkitűzésekben meghatározott intézkedésekbe be került többek között az a követelmény is, 

hogy az Akciócsoport csak a környezeti és társadalmi fenntarthatóság elveinek megfelelő 

projektjavaslatot részesítheti támogatásban. A környezeti fenntarthatóság elvébe belefoglaltatik a 

természetmegőrző és ökologikus vidékfejlesztés alapelve, így a helyi természeti értékek védelme, a 

természetes térszerkezet megőrzése és a környezet korlátozott eltartó képességének 

figyelembevételével kialakított termőtalaj és tájhasználatot. Fontos szempont a megfelelő 

erdőgazdálkodással, ár- és belvízvédelmi fejlesztésekkel a talajerózió megakadályozása.  Célkitűzésünk 

a keletkezett hulladékok újrahasznosításának kötelmének betartatása azok feldolgozásával, az illegális 

hulladéklerakás felszámolásával. A környezeti fenntarthatóság érdekében a HFS megvalósítása során 

fontos alapelv a megújuló energiahasznosító rendszerek alkalmazásának ösztönzése.  

A környezeti fenntarthatóság szempontjából a következőket tartjuk követendőnek: 

K1. Tájmegőrző, ökológikus vidékfejlesztés: Támogatnia kell a természeti értékek, a biológiai 

sokféleség, a genetikai alapok és a természetes térszerkezet megőrzését; Vállalkozások 

fejlesztésekor a környezet-megőrzési szempontok az elsődlegesek. 

K2. Takarékosság a nem pótolható erőforrásokkal Értékvédő gazdálkodás a megújuló 

erőforrásokkal: Elsődleges az egységnyi felhasznált energia szükségletének minimalizálása, 

továbbá a már meglévő energiafelhasználás csökkentése. A már optimalizált energiaigénynek 

törekedni kell minél nagyobb, racionális arányban a megújuló energiaforrások bevonására.  

K3. Klímavédelem, CO2 kibocsátás minimalizálása: Minden új és fejlesztett tevékenység esetén 

törekedni kell a klímaváltozást okai megelőzésére, a várható hatásokra való felkészülésre. 

Kiemelt elvárás ezen belül a CO2eq gázok kibocsátásának a csökkentése. 

K4. Szennyezés megelőzés, minimalizálás: Szennyezések és a hulladékok kibocsátásának 

megelőzése helyi termékek csomagolás igényének csökkentése és kisebb szállítási terhelés 

K5. Átadott negatív hatások minimalizálása: Mérsékelnie kell a mezőgazdaság okozta közvetett 

átmosódásból, átsodródásból származó károkozásait 

K6. Újrahasznosítóság követelménye  

K7. Ágazati menedzsment, integráció fejlesztéspolitikai elvének elfogadása 
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6. A HFS integrált és innovatív elemeinek bemutatása 
 

A Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak Helyi Akciócsoport programja a térség olyan, eddigiekben a térségek 

mesterséges elkülönültsége miatt sem lehetségesen létrehozható, közös helyi fejlesztési stratégiája, 

mely a két egymást kiegészítő adottságokkal bíró kistérségének alapdokumentuma. Integráltan közelít 

meg olyan problémákat, mint: 

- Szektorok közös tevékenysége egy meghatározott cél érdekében, azaz önkormányzatok, 

civilek, vállalkozók fognak össze, hogy a program alap célkitűzéseit megvalósítsák saját 

területük és erőforrásaik összehangolt felhasználását. Ez a helyi egészséges élelmiszer 

eljuttatása a térségi, egészséges emberek alkotta közösségek asztalára. 

- A megtermelt helyi élelmiszerek közösségek által támogatott szállítási, tárolási, értékesítési 

rendszereinek felépítésével, valamint a gasztronómiai szereplők rendszerbe szervezésével 

- A helyi fiatalok ezen rendszerbe kapcsolása, mint termelő vállalkozóknak és új, az egészséges 

életre nyitott közösségnek felépítésével 

- Térségi modellek, húzó termékek, „Arc” gazdaságok kiépítése, megtalálása 

- Az ezt lehetővé tevő térségmenedzsment és közösségi szociális vállalkozások megalapozása 

Az integrációt elsődleges a „Hálózatos együttműködés és egészséges térségi menedzsment szervezet” 

prioritás keretében létrejövő térségi, a cél szerint közösségi tulajdonú és hálózatos menedzsment 

háttér működése biztosítja. Az intézkedések közötti szinergiát a végrehajtás során a közösségi 

menedzsment szervezet a megvalósítás során azzal biztosítja, hogy az egyes célokat térben és időben 

koncentrálja, emellett törekszik a kedvezményezettek esetén több célt is szolgáló támogatások 

folyósítására. 

Innovatív megközelítéseit a program szinte minden elemében felmutatja: 

- Húzó termékek a közösség által helyi értéken alapuló kiválasztásának eredménye 

- Minőségi kontrollja és folyamatos ellenőrzése helyi termékének és termékeinek, ma 

Magyarországon csak a KMS (Kiváló Magyar Sertéshús ) rendelkezik ilyennel 

- Önkormányzati szociális vállalkozások és térségmenedzsment szervezetek a régiót átszőve 

biztosítják a rendszer működőképesség és fenntarthatóságát 

- Paktum jellegű mentoráláshoz, képzéshez köti vállalkozás alapítási és fejlesztési támogatásait 

- Aktív önkormányzati szerepvállalást ért el a vállalkozási és integrátori területen 

- Marketingjét, „arc” termelőit a közösségre bízva fejleszti 

  



 
 

39 

7. A stratégia beavatkozási logikája 

7.1 A stratégia jövőképe  

A Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak Helyi Akciócsoport a Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER 

Program megvalósításával a Nyugat-Balaton természeti-, emberi és kulturális erősségeire és helyi 

értékeinek hasznosítására alapuló erős lokális gazdaságot épít, egészséges közösséggel és emberekkel, 

fejlett minőségi turizmussal. A térség gazdái egészséges, a közétkeztetés, a termelői piacok és a 

gasztronómiai szolgáltatók igényeit mennyiségi és minőségi értelemben is kielégíteni képes helyi 

termékeket állítanak elő. A mezőgazdasági termelői kör megduplázódik, a helyi vendéglátásban 

stabilan megjelennek az egészséges, többlet-értéket hordozó helyi termékekből előállított fogások, 

erősítve a turizmus gasztronómiai kínálatát. Az Akciócsoport fejlesztéseit és az integrátori és 

szaktanácsadói feladatokat egy versenyképes, felkészült menedzsment szervezet koordinálja, stabil 

térségi hálózatos háttérrel. Kiépülnek a termelést és értékesítést elősegítő közösségi raktározó, hűtő 

és feldolgozó kapacitások, jó a helyi termékek eljuttatása a vásárlókhoz. Fejlett, a gyakorlatot és 

legújabb ismereteket átadni képes képzési és felzárkóztatási rendszer és folyamatok segítik a 

fiatalokat, a kisközösségeket, és a háttértelepüléseket. Erősödik a képességmegtartó népesség. 

7.2 A stratégia célhierarchiája  

 

Jövőkép 

A Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak Helyi Akciócsoport a Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER 

Program megvalósításával a Nyugat-Balaton természeti-, emberi és kulturális erősségeire és helyi 

értékeinek hasznosítására alapuló erős lokális gazdaságot épít, egészséges közösséggel és 

emberekkel, fejlett minőségi turizmussal. A térség gazdái egészséges, a közétkeztetés, a termelői 

piacok és a gasztronómiai szolgáltatók igényeit mennyiségi és minőségi értelemben is kielégíteni 

képes helyi termékeket állítanak elő. A mezőgazdasági termelői kör megduplázódik, a helyi 

vendéglátásban stabilan megjelennek az egészséges, többlet-értéket hordozó helyi termékekből 

előállított fogások, erősítve a turizmus gasztronómiai kínálatát. Az Akciócsoport fejlesztéseit és az 

integrátori és szaktanácsadói feladatokat egy versenyképes, felkészült menedzsment szervezet 

koordinálja, stabil térségi hálózatos háttérrel. Kiépülnek a termelést és értékesítést elősegítő 

közösségi raktározó, hűtő és feldolgozó kapacitások, jó a helyi termékek eljuttatása a vásárlókhoz. 

Fejlett, a gyakorlatot és legújabb ismereteket átadni képes képzési és felzárkóztatási rendszer és 

folyamatok segítik a fiatalokat, a kisközösségeket, és a háttértelepüléseket. Erősödik a 

képességmegtartó népesség. 

 

 Átfogó cél(ok) 

I. Gazdasági stabilitás megerősítse és függetlenedés erősítése a belső erőforrások jobb 
kihasználásával 

II. Egészséges ember és egészséges közösség  

 

 

 Specifikus cél(ok) 

A. Egészséges szerkezetű és termékkörű lokális gazdaság megerősítése 

B. Hálózatos gazdasági együttműködés megerősítése 

C. Kisközösségek és termelői bizalom megerősítése 
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Ssz. Intézkedések 

 (Specifikus célonként csoportosítva) 

Eredménymutatók 
megnevezése 

Célértékek 

A.  Egészséges szerkezetű és termékkörű lokális gazdaság megerősítése 

1. Saját piacán versenyképes helyi termékek 
továbbá balatoni/országos ismertségű 
húzótermékek és termelési hátterük  
támogatása 

támogatott térségi 
pályázatok száma 
 
támogatott 
önkormányzatok száma 
támogatott civil 
szervezetek száma 
támogatott vállalkozók 
száma 
 

10 
 
 
0 
 
0 
 
10 
 
 

2. Minőségbiztosítási hitelesítő rendszer, 
termékfejlesztési és minőségbiztosítási 
tanácsadás 

támogatott térségi 
pályázatok száma 
 
támogatott 
önkormányzatok száma 
támogatott civil 
szervezetek száma 
támogatott vállalkozók 
száma 
 

1 
 
 
0 
 
0 
 
1 
 
 

B. Hálózatos gazdasági együttműködés erősítése 

3. Térségi szaktanácsadó, integrátor közösségi 
vállalkozás indítása 

támogatott térségi 
pályázatok száma 
 
támogatott 
önkormányzatok száma 
támogatott civil 
szervezetek száma 
támogatott vállalkozók 
száma 
 

1 
 
 
0 
 
0 
 
1 
 
 

4. Térségi beszerző- és átvevőpont hálózat és 
helyi-termék adatbázis, valamint annak 
értékesítési eszközeinek kifejlesztése és 
létrehozása 
 

támogatott térségi 
pályázatok száma 
 
támogatott 
önkormányzatok száma 
támogatott civil 
szervezetek száma 
támogatott vállalkozók 
száma 
 

3 
 
 
1 
 
0 
 
2 
 
 

C. Kisközösségek és termelői bizalom megerősítése 

5. Helyi értékekre alapuló kisközösségek és 

együttműködéseiknek az erősítése 

támogatott térségi 
pályázatok száma 

12 
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támogatott 
önkormányzatok száma 
támogatott civil 
szervezetek száma 
támogatott vállalkozók 
száma 
 

 
5 
 
7 
 
0 
 
 

6. apPORTA – helyi érték előállítását bemutató kis 

modellgazdaságok támogatása 

támogatott térségi 
pályázatok száma 
 
támogatott 
önkormányzatok száma 
támogatott civil 
szervezetek száma 
támogatott vállalkozók 
száma 
 

5 
 
 
0 
 
2 
 
3 
 
 

7. Arcot a termelőnek – rendezvénysorozat és 

marketing  

támogatott térségi 
pályázatok száma 
 
támogatott 
önkormányzatok száma 
támogatott civil 
szervezetek száma 
támogatott vállalkozók 
száma 
 

20 
 
 
5 
 
15 
 
0 
 
 

 

 

 Specifikus célok 
A célt indokló SWOT 

elemek 

Megalapozó vizsgálatban 

beazonosított problémák 

 

Egészséges szerkezetű és 

termékkörű lokális gazdaság 

megerősítése 

E1, E2, E3, E4 

GY1, GY2 

L1, L2, L4, 

F1, F2,  

P1, P2, P3, P5, P6, P7, P8 

 
Hálózatos gazdasági 

együttműködés erősítése 

E3, E4, E5 

GY1, GY4 

L3, L4 

F3, F4, F5 

P4, P5, P6, P7, P12, P13, 

P14 

 
Kisközösségek és termelői 

bizalom megerősítése 

E3, E5 

GY2, GY3, GY4 

L2, L3, L4 

F2, F3, F4, F5 

P4, P7, P8, P9, P10, P11, 

P14 
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8. Cselekvési terv 

8.1 Az intézkedések leírása 

 

1, Intézkedés: Saját piacán versenyképes helyi termékek továbbá balatoni/országos ismertségű 

húzótermékek és termelési hátterük támogatása 

A. Specifikus cél: Egészséges szerkezetű és termékkörű lokális gazdaság megerősítése 

Indoklás, alátámasztás: Nincs Balatoni/országos ismeretségű helyi húzóterméke a térségnek. Hiányzik 

az a termelő, vagy termelői összefogás is, amelynek kapacitásaival képes azt piaci szinten értelmezhető 

mennyiségben előállítani (meghivatkozott probléma a 4.1-es pont 6) alpont felsorolása alapján: P4, P7 

– továbbiakban csak a probléma hivatkozási számát jelöljük: P4, P7) 

A HACS számára példa értékű, hogy a Hévízi-tó természeti vonzereje milyen hatással van az 

idegenforgalomra. A térség ma nem rendelkezik más hasonló hatású, kellően vonzó és gazdaságilag is 

sikeres imázs-termékkel. Meg kellene alkotni, termeltetni, és értékesítési csatornáit ki kell alakítani egy, 

vagy több „Nyugat-Balatoni” terméknek, melyet a fogyasztó egyértelműen ehhez a régióhoz köt, és 

amely felkelti a figyelmét a LEADER egyéb helyi termékei és az arra építő kínálatok iránt. 

Fentinél is komolyabb hiányosság, hogy a helyi közétkeztetés , a turizmusban meghatározó vendéglátó 

egységek, de még a kevés számú helyi piac is küzd azzal, hogy hiányoznak a mennyiségi és minőségi 

igényeket kielégíteni képes helyi termelők és a helyi termékek (termelési, értékesítési és hálózatos (P4, 

P8). 

Szükséges és a gazdaság szerkezete miatt egészséges lenne, ha a térségi termelők által előállított 

minőségi termékek ki tudnák elégíteni a vendéglátás és a helyi közétkeztetésfriss és minőségi 

alapanyag iránti igényét és jutna belőlük egyéb, a helyiek számára is elérhető élelmiszer csatornákra 

(termelői piacokra). Ma ezt a szektort a budapesti nagybani piac, illetve a multinacionális cégek 

kínálata dominálja. Hiányzik a piac oldaláról is a termékek között a „helyi” státusz plusz hozzáadott 

értéke, de a fő gond, hogy éven át való egyenletes mennyiségben és minőségben kevés az elérhető helyi 

termék, mivel kevés az az előállítani képes, elégséges szakértelemmel, megfelelő termelési kapacitással 

rendelkező kistermelő. Szintén probléma a termékek alacsony feldolgozottsági szintje, ami miatt a 

hozzáadott érték is alacsonyabb a lehetségesnél.  

A támogatható tevékenység területek meghatározása:  

- a helyi termék előállításában a termelő-, feldolgozó és szállítási kapacitások fejlesztése; 

- a helyi termékek teljes életciklusában a fenntarthatóságának növelését szolgáló 

tevékenységek (különösen energiahatékonyság, újrahasznosítás, fenntartható csomagolás); 

- termékfejlesztés és innováció, és a helyi közétkeztetési, gasztronómiai és lokális piacra jutás 

támogatása (marketing, csomagolástechnológia és minőségbiztosítás támogatása); 

- szemléletformálás termelési és/vagy értékesítési és/vagy jogi és/vagy környezeti 

fenntarthatósági feltételek témakörében. 
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Elszámolható költségek köre: 

Önállóan elszámolható költségek 

- beruházáshoz kapcsolódó költségek: terület-előkészítési költségek, építéshez kapcsolódó 

költségek (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás); 

- eszközbeszerzéshez kapcsolódó költségek; 

- immateriális javak beszerzésének költsége; 

- energiahatékonyság fokozása, megújuló energiahordozók (PV, napkollektor, biomassza és 

hőszivattyús, illetve bivalens rendszerek) alkalmazása; 

- marketing és piackutatás, egyéb szakértői költségek. 

Önállóan nem elszámolható költségek 

- szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei (előkészítési költségek, műszaki 

ellenőr, projektmenedzsment költségek, kommunikációs költségek) 

- szemléletformáláshoz kapcsolódó költségek (résztvevőnként). 

Kiegészítő jelleg, lehatárolás: VP 6.3.1 Mg. kisüzemek fejlesztése – az induló, illetve a 3000 STE alatti 

mikro termelők esetében hiányzik a VP-ben a támogatás lehetősége 6.2.1 Nem mezőgazdasági 

tevékenység elindítására 40 000 EUR alatti értékben nem lehetséges támogatást adni, amennyiben a 

mg-i termelés aránya nem éri el az előző évi árbevétel 50 %-át. A 40 000-100 000 EUR közötti 

támogatási érték esetén pedig a nem beruházási jellegű költségek elszámolhatósága hiányzik a VP-ben 

(6.4.1). Nem mezőgazdasági tevékenység fejlesztése kiegészítése közösségi rendszer által kijelölt helyi 

értékekre alapozott helyi termékekre.  

A jelen kiírás a meglévő és jövőbeli piacokon túli felvásárlási, logisztikai és értékesítési eszközök és 

infrastruktúra és rendszerek létrehozását támogatja a fentiektől eltérő kedvezményezetti kör (nem 

mg-i mikrovállalkozók, önkormányzatok, stb.) számára, ezzel komplementer hatással lokálisan erősítve 

mindegyik kiírás hatásosságát. 

A jogosultak köre: mikrovállalkozások, mikrovállalkozásnak minősülő vállalkozások, induló és HACS 

fejlesztési támogatásra kijelölt vállalkozások, nonprofit szervezetek, települési önkormányzatok, 

természetes személy (amennyiben a VP 6.2.1 intézkedéshez hasonlóan a projekt részeként egyéni 

vállalkozást alapít). 

A kiválasztási kritériumok, alapelvek: HACS által kibocsájtott húzó termék minősítő lapnak való 

megfeleltetés, éves szinten 3-6000 STE értékig történő előállítás vállalása a támogatást követő második 

év végére, továbbá a HACS támogatási minősítő lapnak való megfelelés, induló vállalkozás, helyben 

lakó, hátrányos helyzetű csoporthoz való tartozás, esélyegyenlőség (ES1, ES2), tájgazdálkodási elvek 

betartása (K1), környezeti fenntarthatóság (K4, K5), energiahatékonyság a teljes termékpálya 

tekintetében (K2,K3) (minél kisebb termelési, szállítási, tárolási és csomagolási energia igény az elvárt!) 

Tervezett forrás: 15 millió forint húzótermékekre elkülönített keret + 84,450 millió forint, azaz 

mindösszesen 99,45 millió Ft (100%-ban EU-s támogatás) 

Támogatási intenzitás: 50%  

Elvárt projektméret: Minimum 2 000 e, maximum 20 000 e Ft. 
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Pályázatok száma: minimum 10, maximum 99 db 

Támogatás módja: hagyományos 

A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2016 II. félév – 2018 II. félév  

Kimeneti indikátorok:  
Támogatott térségi pályázatok száma: 10  

Támogatott önkormányzatok száma: 0 

Támogatott civil szervezetek száma: 0 

Támogatott vállalkozók száma: 10 

 

SWOT kapcsolódás: E1, E2, E3, GY1, GY2, L2, L3, F3, F4, F5 

 

2, Intézkedés: Minőségbiztosítási hitelesítő rendszer, termékfejlesztési és minőségbiztosítási 

tanácsadás 

A) Specifikus cél: Egészséges szerkezetű és termékkörű lokális gazdaság megerősítése 

Indoklás, alátámasztás:  

A helyi termék, öko termék, bio termék, kézműves termék címkék értéke mára kissé devalválódott. Ezzel 

együtt ma már nagyon sokan a friss, minőségi és egészséges élelmiszert keresik, főként a 

vendéglátásban, és a piacokon, illetve jogszabályi keretek változása miatt a helyi közétkeztetésben.  

Ma még másodlagos, hogy a minőségi terméket ki és hogyan állította azt elő. Ez utóbbi oka – a termelt 

áruk kis mennyisége, alacsony ismertsége és folyamatos elérhetősége hiánya mellett – az, hogy nincs 

folyamatosan minősített helyi termék, ami a kereskedelmi forgalomba hozás feltételeinek megfelel 

(P8). A mikro- és kistermelők mind mennyiségben, mind minőségben ingadozó teljesítménye, illetve 

értékesítési tudása (pld keresleti minőségi elvásárok ismeretének hiánya) akadálya a meglévő piaci 

igények kielégítését is.  

Szükséges lenne egy olyan termék- és gazdálkodásfejlesztési támogatás a mikrotermelők számára, 

amely független, analitikus minőség-vizsgálatok eredményeivel alátámasztva tud hozzájárulni a 

termék- és termelés fejlesztéséhez. Ma ugyanis a kistermelők tudása, a termékeik minősége a jó 

szándék ellenére sem minden esetben éri el egy szigorú minőségi elvárást támasztó étterem vagy piac 

elvárását, esetenként az élelmiszerbiztonsági jogszabályi feltételeknek való megfelelés is nehézségekbe 

ütközik. Ez külső szakértői segítséget, vizsgálatokkal, objektív adatokkal alátámasztott, technológiai 

fejlődéssel is segített minőségi és termék- és termelésfejlesztési tanácsadást igényel. Az erre nyitott, 

fejlődni képes vállalkozók minőségi termékei új piacokat, jobb árbevételt, ezzel további fejlődést 

jelenthetnek – ami ma a legfontosabb lenne a felvevő piac számára.  

A legtöbb kistermelő nincs kellő tudás és ismeretek birtokában, hogy a potenciális vagy meglévő 

célpiaca milyen minőségi elvárásokat támaszt(ana) vele és a termékeivel szemben. Ennek hiánya miatt 

nem érti, hogy termékei ára és elhelyezhetősége miért nem tud számára előnyösebb lenni. 
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A támogatható tevékenység területek meghatározása:  

- laborálással megalapozott szakértői termék- és termelésfejlesztés, kapcsolódó gazdasági 

tanácsadás; 

- minőségbiztosítási, környezeti tanúsítási tanácsadási szolgáltatások biztosítása; 

- minőségbiztosítási tanácsadás, felkészítés 

- fenntartható termelés és fair trade kereskedelem szemléletformálás; 

Kiegészítő jelleg, lehatárolás: VP 3.1.1 Minőségrendszerhez történő csatlakozás, 3.2.1. Tájékoztatás és 

promóció helyi termékek HACS területére való lehatárolásával Egyéni (2.1.1) és csoportok (2.1.2) 

szaktanácsadás. 

A jelen kiírás a meglévő és jövőbeli piacokon túli felvásárlási, logisztikai és értékesítési eszközök és 

infrastruktúra és rendszerek létrehozását támogatja a fentiektől eltérő kedvezményezetti kör (nem 

mg-i mikrovállalkozók, önkormányzatok, stb.) számára, ezzel komplementer hatással lokálisan erősítve 

mindegyik kiírás hatásosságát. A VP szaktanácsadási támogatásaival szemben itt a mikrovállalkozók 

jogosultak pályázni, akik számára a tanácsadás ki kell hogy terjedjen termékfejlesztési, és 

minőségbiztosítási kérdésekre egyidejűleg.  

A jogosultak köre: mikrovállalkozások, mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők, induló 

és HACS fejlesztési támogatásra kijelölt vállalkozások, nonprofit szervezetek, települési 

önkormányzatok. 

A kiválasztási kritériumok, alapelvek:  

A piacképes termék, vagy annak megalapozott terve és minőségfejlesztési koncepció megléte, a helyi 

célpiac és a fejleszteni kívánt termékkör pontos megfogalmazása, a tervezett előállítási és értékesítési 

volumen reális tervezettsége, ezen belül a minél nagyobb elérhető mértéke, esélyegyenlőség (ES1, 

ES2) 

Tervezett forrás: 30 millió forint (100%-ban EU-s támogatás) 

Támogatási intenzitás: 75%  

Elvárt projektméret: Minimum 6 667 e Ft, maximum 40 000 e Ft. 

Pályázatok száma minimum 1, maximum 6 db 

Támogatás módja: hagyományos 

Elszámolható költségek köre: 

Önállóan elszámolható költségek 

- szakértői, üzletviteli tanácsadási, szakágazati tanácsadás és minőségbiztosítás költségei; 

- egyéni szemléletformáláshoz, képzéshez kapcsolódó költségek (résztvevőnként),  

- marketing és piackutatás 

- immateriális javak beszerzésének költsége; 

- eszközbeszerzés költsége 
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Önállóan nem elszámolható költségek 

- szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei (előkészítési költségek, műszaki 

ellenőr, közbeszerzés költsége, projektmenedzsment költségek) 

- kommunikációs költségek 

 

A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2017 II félév- 2018 II. félév 

 

Kimeneti indikátorok: 

Támogatott térségi pályázatok száma: 1 
 
Támogatott önkormányzatok száma: 0 
Támogatott civil szervezetek száma: 0 
Támogatott vállalkozók száma: 1 
 

SWOT kapcsolódás: E3, E5, GY1, GY2, GY3, L1, L2, F2, F3 

 

3, Intézkedés: Térségi szaktanácsadó, integrátor közösségi vállalkozás indítása 

B. Specifikus cél: Hálózatos gazdasági együttműködés erősítése 

Indoklás, alátámasztás: Piaci alapon nem jött(ek) létre az(ok) a térségi szaktanácsadó, integrátor 

közösségi vállalkozás(ok) (P4, P7, P8), amik a helyi termelés és a helyi termékek iránti kereslet közötti 

közvetítőként nagyban elő tudnák segíteni a termelői kör és a termékkör kiszélesítését, volumenének 

bővülését. 

A helyi szereplők érzik hiányát a termelők és a fogyasztók igényeinek összefogását elsődleges 

feladatukat tekintő, társadalmi felelősségvállalás terén elkötelezett közösségi vállalkozásoknak. Ma a 

legkisebb termelő is maga kényszerül értékesítéssel, feldolgozással is foglalkozni, mivel a 

rendszerváltoztatás óta hiányzik a térségi integráció, az ez mögött álló szaktanácsadás, minőségi 

szaporítóanyag beszerzés és a begyűjtés, feldolgozás és tárolás háttere. Azok a beszerző értékesítő, 

tovább feldolgozó közösségi összefogások hiányoznak, melyek a tagság érdekeit képviselik első sorban. 

Ennek hiányában a termelők energiáik, és kapacitásuk jelentős részét kénytelenek értékesítésre 

fordítani, amihez kevéssé értenek. Ez erőforrásokat von el a termelési volumen és a termékek minősége 

javításától, emellett a felkészültség hiánya miatt nem is érik el azt az értékesítési árat, amit erre 

felkészült szervezet tudna számukra biztosítani. Mindez egyszerre hat a termékek száma és minősége, 

és a kereslet bővülése ellen. 

A támogatható tevékenység területek meghatározása:  

- térségi integrációs szolgáltatások beindítása és elterjesztésének támogatása; 

- üzletviteli tanácsadás, üzleti tervezés, jogi tanácsadás;  

- eszközbeszerzés,  

- eszközbérlés, ingatlan-bérlés (maximum a teljes elszámolható költség 20 %-ig); 
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- környezettudatos termelési és fair trade szemléletformálás a termelők és kereskedelemmel 

foglalkozók körében; 

 

Kiegészítő jelleg, lehatárolás: 

A jelen kiírás a meglévő és jövőbeli piacokon túli felvásárlási, logisztikai és értékesítési eszközök és 

infrastruktúra és rendszerek létrehozását támogatja a fentiektől eltérő kedvezményezetti kör (nem 

mg-i mikrovállalkozók, önkormányzatok, stb.) számára, ezzel komplementer hatással lokálisan erősítve 

mindegyik kiírás hatásosságát. A Kisméretű infrastruktúra fejlesztés (VP 7.2.1) kiírással szemben nem 

a helyi piacokon való infrastruktúrafejlesztés a cél, hanem a termelő fizikai közelében való átvétel és a 

piacra jutást elősegítő eszközök, feltételek fejlesztése. A REL (16.4.1) kiírásban a REL csoport tagjain 

kívüli mikrovállalkozók kerülnek itt támogatásra. 

A jogosultak köre: szociális szövetkezetek, mikrovállalkozások, nonprofit szervezetek, 

önkormányzatok és önkormányzatok társulásai 

A kiválasztási kritériumok, alapelvek: nonprofit jelleggel működtetetett térségmenedzsment funkciók 

vállalása, esélyegyenlőség (ES1, ES2), tájgazdálkodási elvek betartása (K1), környezeti fenntarthatóság 

(K4, K5), energiahatékonyság, kereskedelmi végzettségű és tapasztalatú szakember bevonása, CSR 

tanúsítás vállalása. 

Tervezett forrás: 35 millió forint. (100%-ban EU-s támogatás) 

Támogatási intenzitás: 75% 

Elvárt projektméret: Minimum 16 000 e Ft, maximum 46 667 e Ft 

Pályázatok száma minimum 1, maximum 3 

Támogatás módja: hagyományos 

Elszámolható költségek köre: 

Önállóan elszámolható költségek 

- beruházáshoz kapcsolódó költségek: terület-előkészítési költségek, építéshez kapcsolódó 

költségek (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás, beüzemelési költségek); 

- eszközbeszerzéshez kapcsolódó költségek; 

- immateriális javak beszerzésének költsége; 

- képzéshez és szemléletformáláshoz kapcsolódó költségek (résztvevőnként),  

- marketing költségek, kommunikációs költségek; 

- egyéb szakértői, üzletviteli tanácsadási, jogi és egyéb indokolt szolgáltatások. 

Önállóan nem elszámolható költségek 

- szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei (előkészítési költségek, műszaki 

ellenőr, projektmenedzsment költségek, közbeszerzési költség) 

- előkészítési költségek (előkészítő tanulmányok, műszaki és pénzügyi tervek készítése) 
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A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2016 II. félév – 2018 I. félév 

Kimeneti indikátorok: 

Támogatott térségi pályázatok száma: 1 
 
Támogatott önkormányzatok száma: 0 
Támogatott civil szervezetek száma: 0 
Támogatott vállalkozók száma: 1 
 

SWOT kapcsolódás: E3, E4, GY1, GY2, L2, L4, F2 

 

4, Intézkedés: Térségi beszerző- és átvevőpont hálózat és helyi-termék adatbázis, valamint annak 

értékesítési eszközeinek kifejlesztése és létrehozása 

B. Specifikus cél: Hálózatos gazdasági együttműködés erősítése 

Indoklás, alátámasztás:  

A rendszerváltás óta hiányoznak a térségi szintű helyi-termék értékesítést segítő eszközök, ezért csak 

egyéni kezdeményezések indulnak - és halnak el többnyire lokálisan, ami mind a termelők, mind az 

értékesítők, mind a piaci kereslet szereplői számára hátrányos helyzeteket eredményeznek. (P8) 

A legtöbb, a helyi termékek közvetlen eljuttatására alkalmas új megoldás, technológia és technika 

hiányzik a térségből.  

Hiányoznak továbbá azok az integrációs erőforrások, amelyek térségi szinten képesek lennének a belső 

és külső áruforgalom integrálására és ezáltal a termelő és felhasználói oldal összekötésére. Eleve 

hiányoznak a térségi adatbázisok, információáramlási csatornák, hiányzik a beszerző- és átvevőpont 

hálózat, mely megkönnyíthetné a termelők számára az értékesítést, egyúttal hatékonyabbá tenné mind 

a termelés-, mind az értékesítést. Hiányoznak a hajdan jól működő térségi hálózatként működő 

felvásárló és értékesítőpontok, amit egykor ÁFÉSZ keretben, korábban Hangya Szövetkezetekben 

léteztek, megkönnyítve az értékesítéssel foglalkozni nem kívánó termelők értékesítését.  

Mivel a termelés és értékesítés jelen volumene gazdaságilag nem indokolja ennek a hiányzó funkciónak 

a tisztán piaci alapú létrejöttét, indokolt azt támogatások révén, lehetőség szerint a közösség 

tulajdonba kerülésével elősegíteni. Ez utóbbi megakadályozhatja a meglévő kereskedői 

rátelepüléseket, a felvásárláskor árletörő, piaci értékesítés esetén pedig árfelhajtó törekvéseket. (P8) 

A támogatható tevékenység területek meghatározása:  

- termelői közösségi hozzáférésű, termelői és értékesítési adatbázis építés és fenntartás; 

- igénybe vett szolgáltatások (az adatbázisban szereplők hiteles, közösségi minőségbiztosító, 

vásárlói visszajelzésre építő eljárásának és módszerének kifejlesztése és beüzemelése; új 

kereskedelmi megoldások, technikák és technológiák fejlesztése, előkészítési költségek, 

műszaki ellenőr, projektmenedzsment költségek, marketing költségek, kommunikációs 

költségek) 



 
 

49 

- fenntartható termelés és fair trade szemléletformálás és képzés;  

- eszközbeszerzés (előnyt élveznek: raktározáshoz és felvásárláshoz szükséges kiegészítő 

eszközök, bútorok, berendezések, energiahatékonyság fokozása, megújulók alkalmazása, nem 

önjáró mobil értékesítési és/vagy felvásárló jármű vásárlása),  

- eszközbérlés, raktározáshoz szükséges hely és helyiség bérlés (maximum az elszámolható 

költségek 20 %-ig) 

- immateriális javak beszerzése; 

- építés;. 

Kiegészítő jelleg, lehatárolás: A jelen intézkedés kiegészítő tevékenysége a VP 16.4.1 Rövid Ellátási 

Lánc intézkedésnek, amelyben a mezőgazdasági vállalkozók az értékesítési és felvásárlási eszközei és 

működése fejlesztését támogatják. Szintén kiegészítő tevékenység a VP 16.3.1 Kis gazdasági szereplők 

együttműködései kiírás, amely mezőgazdasági termelők és természetes személyek számára nyújt 

tervezés-, szervezés-, működési promóciós támogatást. További kiegészítő tevékenység a VP 7.2.1 Kis 

méretű infrastruktúrák és alapvető szolgáltatások fejlesztése a vidéki térségben, amelyben a piacok 

kiépítése, ennek keretében annak bútorzata támogatott.  

A jelen kiírás a meglévő és jövőbeli piacokon túli felvásárlási, logisztikai és értékesítési eszközök és 

infrastruktúra és rendszerek létrehozását támogatja a fentiektől eltérő kedvezményezetti kör (nem 

mg-i mikrovállalkozók, önkormányzatok, stb.) számára, ezzel komplementer hatással lokálisan erősítve 

mindegyik kiírás hatásosságát. 

A jogosultak köre: Települési önkormányzat, önkormányzati társulás, 25 % feletti önkormányzati 

tulajdonú mikrovállalkozás, szociális vállalkozás, kereskedelmi tapasztalattal rendelkező nem 

mezőgazdasági mikrovállalkozás és nonprofit szervezet. 

A kiválasztási kritériumok, alapelvek: helyi szinten értelmezhető hálózatos helyi termék elosztási 

rendszer működtetését szolgáló beruházások támogatása, fenntarthatóság (energiatakarékosság, e-

jármű beszerzése előny, zöld beszerzés vállalása), elérhetőség (ES1, ES2), esélyegyenlőség minden 

mikrotérség és termelő, fogyasztó számára, környezeti fenntarthatóság (K4, K5). 

Tervezett forrás: 77 millió forint (100%-ban EU-s támogatás) 

Támogatási intenzitás: 75% 

Elvárt projektméret: min. 16 000 e Ft, max 40 000 Ft 

Pályázatok száma: minimum 3, maximum 6 

Támogatás módja: hagyományos 

Elszámolható költségek köre: 

Önállóan elszámolható költségek 

- beruházáshoz kapcsolódó költségek: terület-előkészítési költségek, építéshez kapcsolódó 

költségek (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás, beüzemelési költségek); 

- eszközbeszerzéshez kapcsolódó költségek; 

- immateriális javak beszerzésének költsége; 



 
 

50 

- szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások; 

- egyéb szakértői, üzletviteli tanácsadási, jogi és egyéb indokolt szolgáltatások. 

Önállóan nem elszámolható költségek 

- előkészítési költségek (műszaki tervek); 

- projektmenedzsment költségek; 

- közbeszerzési költség. 

 

A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2017 I félév – 2018 I.félév 

 

Kimeneti indikátorok: 

Támogatott projektek száma: 3 

Támogatott önkormányzatok száma: 1 
Támogatott civil szervezetek száma: 0 
Támogatott vállalkozók száma: 2 
 

SWOT kapcsolódás: E3, E4, GY1, GY2, GY4, L1, L3, F4 

 

5., Intézkedés: Helyi értékekre alapuló kisközösségek és együttműködéseiknek az erősítése  

C. Specifikus cél: Kisközösségek és termelői bizalom megerősítése  

Indoklás, alátámasztás: Helyi értékekre alapuló kisközösségek együttműködése csak néhány területen 

és földrajzilag is csak szűk körben alakult ki (P8) 

Számtalan település sok kis civil csoportja dolgozik a települése értékeinek megőrzéséért. 

Párhuzamosan, ugyanarra a tevékenységre fókuszálva használják fel kis erőforrásaikat. Ismertségük és 

értékeik csak szűk közösségük számára ismert. Még az azonos területen működő kis szervezetek sem 

ismerik egymás céljait, tevékenységeit, lehetőségeit. A térségi közösség a sok kisközösség 

együttműködésének megerősödésével tud erősödni, aminek kapcsán minden települési, azonos 

érdeklődésű körök közössége szorosabb együttműködése révén megerősödhet a helyi identitás, 

emellett a nyitottság és a térségi együttműködés, közös gondolkodás is. A térség előnyére válna, ha a 

kisközösségek egymással együttműködésben dolgozva, hatékonyan, térségi szinten mutatnák meg 

önmagukat és közösségük hagyományait. 

A támogatható tevékenység területek meghatározása:  

- legalább három településre összehangolt megmozdulások, rendezvények, programok 

szervezése;  

- animációs szolgáltatások támogatása;  

- közösségfejlesztési és tematikus tanulmányutak helyi szervezetek tagjainak;  

- közös arculat tervezése, közös kiadványok készítése;  

- közös szervezésű programok, rendezvények infrastrukturális feltételeinek fejlesztése; 
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- „Öröm-Bánat térkép, azaz Helyi Érték-tár adatbázis" elkészítése. 

Kiegészítő jelleg, lehatárolás: NKA, NEA, Norvég és egyéb alapok támogatott tevékenységeit kiegészítő 

helyi értékeket őrző kisközösségek támogatása 

A jelen kiírás a meglévő és jövőbeli piacokon túli felvásárlási, logisztikai és értékesítési eszközök és 

infrastruktúra és rendszerek létrehozását támogatja a fentiektől eltérő kedvezményezetti kör (nem 

mg-i mikrovállalkozók, önkormányzatok, stb.) számára, ezzel komplementer hatással lokálisan erősítve 

mindegyik kiírás hatásosságát. 

A jogosultak köre: nonprofit szervezetek 

A kiválasztási kritériumok, alapelvek: elismert helyi civil közösség legalább 2 éves működéssel, helyi 

értéken alapuló tevékenységi kör, legalább három (de lehetőleg minél több) települést érintő területi 

hatály, innováció, esélyegyenlőség biztosítása (ES1, ES2) energiatudatos és fenntartható működési 

feltételek vállalása (K2 ,K6, K7), eszközbeszerzés esetén mobilizálhatóság biztosítása. 

Tervezett forrás: 35 millió forint (100%-ban EU-s támogatás) 

Támogatási intenzitás: 75% 

Elvárt projektméret: minimum 667 e Ft, maximum 4 000 e Ft 

Pályázatok száma: minimum 12, maximum 70 

Támogatás módja: hagyományos 

Elszámolható költségek köre: 

Önállóan elszámolható költségek 

- beruházáshoz kapcsolódó költségek: terület-előkészítési költségek, építéshez kapcsolódó 

költségek (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás, beüzemelési költségek); 

- eszközbeszerzéshez (mobil előnyben) és eszközbérléshez kapcsolódó költségek (utóbbi 

maximum elszámolható költségek 20 %-a); 

- immateriális javak beszerzésének költsége; 

- programszervezéshez kapcsolódó rezsiköltségek, utazás, autóbusz-bérlés, programszervezési 

szolgáltatási költségek (pl beüzemelés, szállítás, stb.); 

- szemléletformáláshoz kapcsolódó költségek (résztvevőnként),  

- marketing költségek, kommunikációs költségek, egyéb szakértői költségek. 

Önállóan nem elszámolható költségek 

- szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei (előkészítési költségek, műszaki 

ellenőr, projektmenedzsment költségek) 

- előkészítési költségek (műszaki tervek); 

- közbeszerzési költség. 

 

A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2017 I. félév- 2020 I. félév 



 
 

52 

Kimeneti indikátorok: 

Támogatott térségi pályázatok száma: 12 
 
Támogatott önkormányzatok száma: 5 
Támogatott civil szervezetek száma: 7 
Támogatott vállalkozók száma: 0 
 

SWOT kapcsolódás: E3, E5, GY2, GY3, GY4, L2, F1, F3 

 

6, Intézkedés : apPORTA – helyi érték előállítását bemutató kis modellgazdaságok támogatása  
 
C. Specifikus cél: Kisközösségek és termelői bizalom megerősítése 

Indoklás, alátámasztás: A termelés, gazdálkodás mára a vidéki térségben sem mindennapos, nincs élő 

tapasztalata a lakosságnak már a termelés, gazdálkodás környezetéről, a gazdaságokról. Hiányoznak 

a helyi érték előállítását bemutatóvá tevő kis modellgazdaságok, amit mind a helyi lakosság, mind a 

turisták, kirándulók is szívesen felkereshetnek. A helyi termékek termelése így bizalmi termék helyett 

„misztikus” protekcionális színt vesz fel. (P7) 

A legjobb reklám a saját benyomás és fogyasztói bizalom kiépülése, amit a termék előállításának 

körülményeinek megismerése is elősegíthet. Emellett egy bemutathatóság felételeit is teljesítő 

modellgazdaság önmagában is lehet turisztikai attrakció, amin keresztül tovább növelhető a helyi 

termelés körülményeinek, ezzel a helyi termékeknek a presztízse.  Ezt egy hálózatosan működtethető 

termelői csoport biztosíthatná! 

A támogatható tevékenység területek meghatározása:  

- a helyi vendégfogadást, értékesítést elősegítő kisléptékű beruházások; 

- vevő, turista számára elérhetőséget könnyítő közlekedési, informatikai beruházások; 

-  információ közvetítést szolgáló eszközök beszerzése. 

Kiegészítő jelleg, lehatárolás: VP 6.3.1 Mg. kisüzemek fejlesztése – a helyi HFS jóval a VP által 

meghatározott méret alatti gazdaságok és vállalkozói kör támogatásával eltérő, helyben nagyon 

jelentős hatású támogatást biztosít. A 6.2.1 Nem mezőgazdasági tevékenység elindítása esetén is a 

40 000 EUR-nál kisebb méretű tevékenységeket nyújtja, nem normatív, hanem értékelési alapon., 

6.4.1. Nem mezőgazdasági tevékenység fejlesztése kiegészítő jelleggel csak kiemelt helyi termék, vagy 

húzó termék előállítók esetén – itt a 20 000 EUR értékhatár alatti pályázatok kaphatnak csak 

támogatást és nem csak beruházásra. Az intézkedés abban különbözik a VP 1.2.1 tartalmától, hogy 

ennek az intézkedésnek a célja egy turisztikai attrakció működtetése, a programok nyitottak. 

A jelen kiírás a meglévő és jövőbeli piacokon túli felvásárlási, logisztikai és értékesítési eszközök és 

infrastruktúra és rendszerek létrehozását támogatja a fentiektől eltérő kedvezményezetti kör (nem 

mg-i mikrovállalkozók, önkormányzatok, stb.) számára, ezzel komplementer hatással lokálisan erősítve 

mindegyik kiírás hatásosságát. 

A jogosultak köre: mikrovállalkozások, nonprofit szervezetek, települési önkormányzatok 
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A kiválasztási kritériumok, alapelvek: a bemutathatóságot segítő fejlesztések, beruházások 

támogatása 3 évi nyitott működés elvárás ellenében – pl. bemutató-pékség, sajtüzem esetén akár 

kerékpártároló, közösségi fogadótér kialakítás, kemence építés), fenntartható tájgazdálkodás (K1), 

energiatakarékosság (K2, K3) és hatékonyság növelése és megújuló energiaforrások tájba illő 

alkalmazása (PV, napkollektor, biomassza és hőszivattyús, illetve bivalens rendszerek), közösségi 

szemlélet, esélyegyenlőség biztosítása (ES1, ES2) 

Tervezett forrás: 38 millió forint (100%-ban EU-s támogatás) 

Támogatási intenzitás: 75% 

Elvárt projektméret: minimum 667 e Ft, maximum 9 333 e Ft 

Pályázatok száma: minimum 5, maximum 76 

Támogatás módja: hagyományos 

Elszámolható költségek köre: 

Önállóan elszámolható költségek 

- beruházáshoz kapcsolódó költségek: terület-előkészítési költségek, építéshez kapcsolódó 

költségek (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás, beüzemelési költségek); 

- eszközbeszerzéshez kapcsolódó költségek; 

- immateriális javak beszerzésének költsége; 

- energiahatékonyság fokozása, megújuló energiahordozók (PV, napkollektor, biomassza és 

hőszivattyús, illetve bivalens rendszerek) alkalmazása; 

- szemléletformáláshoz kapcsolódó költségek (résztvevőnként),  

- marketing költségek, kommunikációs költségek; 

- egyéb szakértői, üzletviteli tanácsadási, animációs és idegenvezetői szolgáltatások, egyéb 

indokolt szolgáltatások. 

Önállóan nem elszámolható költségek 

- előkészítési költségek (műszaki tervek); 

- közbeszerzési költség; 

- szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei (előkészítési költségek, műszaki 

ellenőr, projektmenedzsment költségek) 

A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2017 I. félév- 2018 I. félév 

 

Kimeneti indikátorok: 

Támogatott térségi pályázatok száma: 5 
 
Támogatott önkormányzatok száma: 0 
Támogatott civil szervezetek száma: 2 
Támogatott vállalkozók száma: 3 
 



 
 

54 

SWOT kapcsolódás: E3, E4, GY2, GY3, L1, L3, L4, F4, F5 

 

7, Intézkedés: Arcot a termelőnek – rendezvénysorozat és marketing  

C. Specifikus cél: Kisközösségek és termelői bizalom megerősítése  

Indoklás, alátámasztás: Hiányzik egy térségi termelői arculat, marketingstratégia a helyi termelők 

megismerésére, feléjük a bizalom megerősítésére. Kevés a termeléshez kapcsolódó térségi, vagy 

települési program, rendezvény, azok népszerűsítése nem megoldott, hiányos a térségi 

rendezvénynaptár  (P7) 

Szükséges egy egységes alapokon, arculaton működő program és termelői marketing, amely 

képességein, attrakcióin, megmozdulásain túl, minden tevékenységével a helyi értékek, termékek, 

termelők bemutathatóvá tételén dolgozik. 

A támogatható tevékenység területek meghatározása:  

- rendezvényszervezés;  

- marketing kampány;  

- kiadvány készítés;  

- brand, arculat készítés. 

Kiegészítő jelleg, lehatárolás: VP 6.3.1 Mg. kisüzemek fejlesztése, 6.2.1 Nem mezőgazdasági 

tevékenység elindítása, 6.4.1. Nem mezőgazdasági tevékenység fejlesztése kiegészítő jelleggel 

tevékenységek közösségi értékesítést, elérhetőséget biztosító rendelkezés, mely térségi és nem helyi 

hatással kell rendelkezzen. 

A feladatot egy külső, de térségi szereplő kapja, aki ezt a feladatot elvállalja, nem a REL tagjai, ezért az 

intézkedés nincs átfedésben a VP 16.4 és VP 16.3 alintézkedésekkel. 

A jelen kiírás a meglévő és jövőbeli piacokon túli felvásárlási, logisztikai és értékesítési eszközök és 

infrastruktúra és rendszerek létrehozását támogatja a fentiektől eltérő kedvezményezetti kör (nem 

mg-i mikrovállalkozók, önkormányzatok, stb.) számára, ezzel komplementer hatással lokálisan erősítve 

mindegyik kiírás hatásosságát. 

A jogosultak köre: természetes személyek, mikrovállalkozások, nonprofit szervezetek, települési 

önkormányzatok, önkormányzati társulások 

A kiválasztási kritériumok, alapelvek: 

Legalább 3, helyi székhelyű vagy - itt végzett tevékenység esetén - telephelyű termelőt érintő 

rendezvény vagy kiadvány megvalósítása. A megcélzott célcsoport nagysága. Az elérés 

hatékonyságának és hatásosságának mérhetősége, hitelessége, költséghatékonyság. A rendezvény és 

marketingtevékenység megvalósítása során a közösségi szemlélet, esélyegyenlőség és fenntarthatóság 

biztosítása 

Tervezett forrás: 40 millió forint (100%-ban EU-s támogatás) 
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Támogatási intenzitás: 75% 

Elvárt projektméret: minimum 667 e Ft, maximum 2 667 e Ft 

Pályázatok száma: minimum 20, maximum 80 

Támogatás módja: hagyományos 

Elszámolható költségek köre: 

Önállóan elszámolható költségek 

- beruházáshoz kapcsolódó költségek: terület-előkészítési költségek, építéshez kapcsolódó 

költségek (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás, beüzemelési költségek); 

- eszközbeszerzéshez kapcsolódó költségek; 

- eszköz- és helységbérléshez kapcsolódó költségek (max. 20 % mértékig) 

- immateriális javak beszerzésének költsége; 

- marketing költségek, kommunikációs költségek; 

- egyéb szakértői, animációs és idegenvezetői szolgáltatások, egyéb indokolt szolgáltatások. 

Önállóan nem elszámolható költségek 

- előkészítési költségek (műszaki tervek); 

- közbeszerzési költség; 

- szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei (előkészítési költségek, műszaki 

ellenőr, projektmenedzsment költségek) 

 

A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2017 I. félév – 2020 I. félév 

Kimeneti indikátorok: 

Támogatott térségi pályázatok száma: 20 
 
Támogatott önkormányzatok száma: 5 
Támogatott civil szervezetek száma: 15 
Támogatott vállalkozók száma: 0 
 

SWOT kapcsolódás: E1, E3, E4, GY3, L2, L4, F1, F3, F5 

 
 
 
 

8.2 Együttműködések 

 

A Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyesület HFS-együttműködések tervezett tématerületei:  
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I. A minősített helyi termékek értékesítésének segítése  

Specifikus cél: Rendszeres együttműködés elérése a térség helyi termékeinek, 

szolgáltatásainak előállítása, fogyasztása, értékesítése területén  

Indoklás, alátámasztás: 2015. novemberben került sor a zalaegerszegi Megyeházán a 

megyei vidékfejlesztési műhely első ülésére, amelynek keretében a résztvevő zalai LEADER 

helyi akciócsoportok képviselői megkezdték a beszélgetést egy közös, Zala megye egészére 

kiterjedő helyi termék illetve szolgáltatás minősítő-, védjegyrendszer létrehozásáról. A 

körvonalazódó együttműködés életre hívásának egy fontos eszköze lehet többek között a 

LEADER térségek közötti együttműködési pályázati kiírás is. A tervezett együttműködés 

lehetséges céljai többek között: o Helyi termelők támogatása. o A megye, a térségek 

imázsának formálása, az értékek (hagyományok, tradíciók, tájkép stb.) támogatása. o 

Gazdasági együttműködés erősítése a megyében. 

II. Nemzetközi LEADER Akadémia létrehozása 

Specifikus cél: Nemzetközileg is értékes LEADER tudásbázis létrehozása a szomszédos 

országok LEADER szervezeteivel 

Indoklás, alátámasztás: 2016 tavaszán rendezett nyugat-dunántúli HACS-ok találkozóján felvetődött 
az Ausztria LEADER szervezetekkel közös, helyi én nemzetközi tapasztalatok intézményesített 
fórumának megalakítása, mely célja ezen tudásbázis lefektetése és helyi   
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8.3 A stratégia megvalósításának szervezeti és eljárási keretei   

A Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) magyar természetes 

személyek, gazdálkodó szervezetek, civil szervezetek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli 

szervezetek és önkormányzatok által önkéntesen létrehozott politikailag semleges civil szervezet, 

amely önálló jogi személyként működik és a jelen Alapszabályban meghatározott cél érdekében 

szervezi tagsága tevékenységét.  

Az újonnan létrejött LEADER helyi akciócsoport (HACS) – a megyehatárokhoz történő igazodás 

elvárásának megfelelve – a keszthelyi és hévízi kistérségbe eső települések két korábbi HACS által 

lefedett területből való leválásával alakult meg. A Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesülettől 

14 település, a Zala Termálvölgye Egyesülettől 9 település vált ki, majd a 23 település Együtt Egymásért 

Egyesület Zalaapáti szervezet neve alatt, új HFS tervezési területként regisztrált a 2014-2020-as 

fejlesztési időszakra. Időközben a szervezet elnevezése Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER 

Egyesület névre módosult, ami a mai hivatalos elnevezés. Az Egyesület önálló jogi személy, amely saját 

nevében jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat. Az Egyesület nyitott, tagja lehet  

a.) bármely érvényes vállalkozói engedéllyel rendelkező egyéni vállalkozó, gazdálkodó szervezet;  

b.) alapítvány, közalapítvány, egyesület, egyéb civil szervezet;  

c.) egyházi jogi személy;  

d.) helyi önkormányzat, azok társulásai és kisebbségi önkormányzat;  

e.) természetes személy; akinek lakcíme, székhelye, vagy telephelye az Egyesület működési területén 

van, továbbá a jelen Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja, és tagfelvételi kérelmét a 

Közgyűlés jóváhagyja. 

Az Egyesület célja a térség felzárkóztatásának elősegítése, fejlődésének ösztönzése az Európai Uniós 

és egyéb támogatások igénybevételével, programok felhasználásával, azon belül is kiemelten a LEADER 

megközelítés alkalmazásával. Az Egyesület keresi a kapcsolatot más térségi, regionális, országos, 

nemzetközi vidék- és térségfejlesztő szervezetekkel.  

Az Egyesület az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 

támogatásról szóló 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 62. cikkének 

rendelkezéseinek megfelelően jött létre. 

Az Egyesület szervei: Közgyűlés, Elnökség, Munkaszervezet, Felügyelőbizottság, Tagozatok (civil-, köz-, 

üzleti szféra).  

Az Egyesület ügyintézését a Munkaszervezetet látja el  

Az Egyesület tisztségviselői: Elnök, Alelnökök, Elnökségi tagok, Felügyelő Bizottság Elnöke és tagjai.  

a) A tisztségviselők tevékenységüket elláthatják térítési díj nélkül, megbízás alapján térítés ellenében. 

b) Az a) pontban meghatározottakkal kapcsolatos eljárásokat az Egyesület Szervezeti és Működési 

szabályzata tartalmazza.  

c) A tisztségviselők az Egyesület érdekében folytatott tevékenységük során felmerült kiadásaikért 

költségtérítést kaphatnak.  

„1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyet a tagok összessége alkot. Határozatai az 

Egyesület minden tagjára és szervezeti egységére kötelezők.  
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a.) Az egyesületben önálló tagozatok működhetnek. Létrehozható közszféra, üzleti és a civil tagozat.  

b.) A Közgyűlés az Egyesület tisztségviselőit a közgyűlés tagjai vagy a tagozatok jelölése alapján 

minősített többséggel, titkos szavazással választja.  

c.) Az egyes tagozatok képviselete az Elnökségben nem haladhatja meg 49%-ot. 

2. A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni.  

3. A Közgyűlést az Egyesület elnöke hívja össze, a meghívón fel kell tüntetni a megtárgyalásra javasolt 

napirendi pontokat, valamint a határozatképtelenség miatt az eredeti napirendi pontokkal megegyező 

új közgyűlés időpontját. A Közgyűlésre az Egyesület valamennyi tagját- a kitűzött időpont előtt legalább 

5 nappal- a napirendet is feltüntető értesítéssel meg kell hívni. A meghívó történhet írásban, vagy e-

mail-ben.  

….. 

10. A Közgyűlés ülései nyilvánosak, azon bárki hallgatóként - szavazati és tanácskozási jog gyakorlása 

nélkül - részt vehet. A tanácskozási jogot a Közgyűlés a külön meghívottak számára megszavazhatja.  

11. A Közgyűlés dönt az Egyesületet érintő minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, az Alapszabály a 

hatáskörébe utal.  

12. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:  

a.) Az Elnök, az Alelnökök, az Elnökség valamint a Felügyelő Bizottság megválasztása; az elnökségi tagok 

és az elnök, valamint az alelnök visszahívása. Az elnökség tagját csak akkor lehet visszahívni, ha azt a 

tagság több mint fele az ok megjelölésével írásban kezdeményezi és az új elnökségi tagot is megjelölik. 

A két kérdésről egyszerre kell határozni.  

Méltatlanná válás oka, ha valaki tisztségével összeférhetetlen magatartás tanúsít, az Alapszabály 

rendelkezéseit durván megszegve azzal ellentétes tevékenységet gyakorol. Nyilatkozataival, 

magatartásával és tevékenységével az egyesületet erkölcsileg lejáratja.  

b.) Az Alapszabály, elfogadása, módosítása;  

c.) Az éves beszámoló, zárszámadás, közhasznúsági melléklet és jelentés, az éves program és a 

költségvetés elfogadása;  

d.) A tagdíj mértékének, és esedékességének meghatározása;  

e.) Az Egyesület szétválásának, összeolvadásának vagy megszűnésének kimondása;  

f.) Mindazok a kérdések, amelyet jogszabály, az Alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal, vagy 

amelyet az Elnökség a Közgyűlés elé terjeszt, továbbá minden olyan kérdésben, amely nem tartozik az 

elnökség és az elnök kizárólagos hatáskörébe.  

13. A Közgyűlés hatáskörébe tartozik továbbá a tagok felvétele, kizárása, törlése ügyében történő 

határozathozatal, amely hatáskörét azonban az Elnökségre delegálhatja. Delegálás esetén fennmarad 

a Közgyűlés jogorvoslati hatásköre.  

Az Elnökség 

1. Az Elnökség az Egyesület döntéshozó szerve, amely 10 tagból áll. Az Elnök és a 3 Alelnök tagja az 

Elnökségnek.  
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2. Az Egyesület ügyintéző és képviselői teendőit, az operatív feladatok elvégzését az Elnökség irányítja 

és látja el. Az Elnökség megszervezi és végrehajtja a jogszabályokban, az Alapszabályban, és az 

Egyesület Közgyűlése által meghatározott feladatokat. Gondoskodik az Egyesület folyamatos 

működéséről és végrehajtja a Közgyűlés határozatait  

3. Az Elnökséget a Közgyűlés, a tagozatok jelölése alapján, 5 évre választja.  

4. Az Elnökség saját ügyrendje szerint működik, de legalább negyedévente egy alkalommal ülésezik. Az 

Elnökség összehívására, az ülések dokumentálására, a Közgyűlésre vonatkozó rendelkezések az 

irányadók.  

5. Az Elnökség feladatai és jogkörei:  

Az Elnökség hatáskörébe tartozik az Egyesület munkájának irányítása, a Közgyűlés által hatáskörébe 

utalt feladatok ellátása, valamint a Közgyűlés összehívását nem igénylő egyéb döntési jogkörök:  

a.) Képviselőt delegálhat egyéb szervezetekbe;  

b.) Munkaszervezet vezetéséért felelős Munkaszervezet vezető kiválasztása;  

c.) A Munkaszervezet vezető felett a munkáltatói jogok közül a kinevezés, a felmentés, a fegyelmi 

felelősségre vonás joga. Az egyéb munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja;  

d.) Dönt két közgyűlés közötti időszak között az Egyesület ügyeiben, kivéve azokat a tárgyköröket, 

amelyeket az alapszabály, vagy jogszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe vagy más személy, 

egység hatáskörébe utal,  

de különösen:  

e.) Javaslatot tesz a tag személyére;  

f.) Elkészíti és előterjeszti a költségvetést, az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet,  

g.) Dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés és az elnök kizárólagos hatáskörébe, 

vagy amelyet a közgyűlés az elnökségre delegált.  

h.) Dönt a helyi vidékfejlesztési stratégia/terv végrehajtása során felmerülő delegált feladat ellátásával 

összefüggő, Munkaszervezet vezető által összeállított kérelem elfogadásáról, esetleges 

visszautalásáról;  

i.) Dönt az Elnök által felterjesztett támogatási ragsor(ok) alapján a forrás(ok) allokációjáról;  

j.) Utasítja az Elnököt a forrásallokáció során feltárt eljárási hibák javítására;  

k.) Jóváhagyja a 1698/2005/EK rendelet által átfogott III.és/vagy IV. tengelyes intézkedések 

végrehajtása érdekében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Útmutatásaival összhangban 

elkészített Szervezeti és Működési Szabályzatot (SZMSZ), javaslatot tesz annak módosítására.  

l.) Az elnökség tagjai kötelesek az egyesület közgyűlésén részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel 

kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni. 

Az Egyesület legfőbb tisztségviselője az Egyesület elnöke.  

2. Az Elnök jogai és kötelességei:  

a.) Szervezi az Elnökség és a Közgyűlés munkáját;  

b.) Összehívja és vezeti az Elnökség üléseit, és a közgyűlést;  

c.) Intézkedik és dönt a Közgyűlés, az Elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben;  

d.) Felügyeli az Egyesület gazdasági ügyeinek alakulását;  

e.) Tevékenységéről beszámol az Elnökség soron következő ülésén; 
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f.) Az Egyesület bankszámlája felett a Ptk.29§ (3) bekezdése alapján önállóan rendelkezik, 

akadályoztatása esetén a két alelnök külön-külön aláírási joggal jogosult rendelkezni. 

g.) Felvilágosítást, tájékoztatást ad az Egyesület tevékenységéről;  

h.) Gondoskodik a közgyűlés és elnökség határozatainak végrehajtásáról;  

i.) Gondoskodik a 1698/2005/EK rendelet által átfogott III. és/vagy IV. tengelyes intézkedések 

végrehajtása érdekében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által szabályozott delegált 

feladatok ellátásáról, mely hatáskört az Elnökség és Közgyűlés nem vonhat el.;  

j.) Gondoskodik a 1698/2005EK rendelet III. és /vagy IV. tengelyes végrehajtása érdekében, a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által szabályozott delegált feladatok ellátásához 

szükséges támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásáról.  

3. Az Elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben az alelnök látja el az elnök feladatait.  

4. Az Elnök megállapodást köt az Egyesület által nyújtott szolgáltatások igénybe vételének feltételeiről, 

harmadik személyekkel szerződést köt.  

A Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyesületének elnöke: Papp Gábor. Az elnökség tagjai: 

Czigány Sándor - alelnök, Gál Lajos - alelnök, Vincze Tibor - alelnök, Tafota Istvánné, Lóth Eszter, Bóka 

Tibor, Kiss László Tibor, Szánti József, Horváth Tibor. 

Szakterületek szerinti kompetenciák az elnökségben:  

- településfejlesztés, közszféra: Papp Gábor (és turisztika), Czigány Sándor (és helyi termék, 

korábbi LEADER tapasztalat), Gál Lajos (és környezetvédelem, korábbi LEADER tapasztalat), 

Vincze Tibor (kulturális örökség, korábbi LEADER tapasztalat) 

- közösségfejlesztés, civil szféra: Tafota Istvánné (ifjúság, fenntartható gazdálkodás, korábbi 

LEADER tapasztalat), Bóka Tibor (egyház) 

- gazdaságfejlesztés, vállalkozói szféra: Lóth Eszter (mezőgazdaság, gazdálkodás, korábbi 

LEADER tapasztalatok), Kiss László Tibor (helyi termék bolt tulajdonos, korábbi LEADER 

tapasztalat), Szánti József (helyi termelő), Horváth Tibor (vállalkozó, korábbi LEADER 

tapasztalat) 

1. A HACS és munkaszervezetének jogi formája, a megalakulás dátuma, fő tevékenységi körök 

A Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyesület magyar természetes személyek, gazdálkodó 
szervezetek, civil szervezetek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek és önkormányzatok 
által önkéntesen létrehozott politikailag semleges civil szervezet, amely önálló jogi személyként 
működik és az Alapszabályban meghatározott cél érdekében szervezi tagsága tevékenységét. A 
szervezet Együtt Egymásért Egyesület Zalaapáti néven alakult meg 2003. február 7-én Zalaapátiban. 
2014. május 13-tól szervezeti átalakulást követően  Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyesület 
néven működik tovább helyi LEADER HACS szervezetként. Előzetesen elismert HFS tervezési 
területként 2015. szeptember 15-én hagyta jóvá az Irányító Hatóság.  

2. A HACS összetétele 

A 2014. március 18-i közgyűlésen megválasztott egyesület elnöke: Papp Gábor, alelnökei: Gál Lajos, 
Czigány Sándor, Vincze Tibor, további tagok: Tafota Istvánné, Lóth Eszter, Bóka Tibor, Kiss László Tibor, 
Szánti József, Horváth Tibor. 

Felügyelő Bizottság elnöke: Partics Gyula, tagjai: Herczeg Béla, Farkas Lajos. 
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Szakterületek szerinti kompetenciák az elnökségben:  

- településfejlesztés, közszféra: Papp Gábor (és turisztika), Czigány Sándor (és helyi termék, 
korábbi LEADER tapasztalat), Gál Lajos (és környezetvédelem, korábbi LEADER tapasztalat), 
Vincze Tibor (kulturális örökség, korábbi LEADER tapasztalat) 

- közösségfejlesztés, civil szféra: Tafota Istvánné (ifjúság, fenntartható gazdálkodás, korábbi 
LEADER tapasztalat), Bóka Tibor (egyház) 

- gazdaságfejlesztés, vállalkozói szféra: Lóth Eszter (mezőgazdaság, gazdálkodás, korábbi 
LEADER tapasztalatok), Kiss László Tibor (helyi termék bolt tulajdonos, korábbi LEADER 
tapasztalat), Szánti József (helyi termelő), Horváth Tibor (vállalkozó, korábbi LEADER 
tapasztalat) 

Az Egyesületben bárki taggá válhat az Alapszabályban rögzített eljárás szerint. Az Egyesületbe 
jellemzően azok a szervezetek lépnek be, akik aktív szereplői a szakmai munkának, rendezvényeknek, 
marketing tevékenységeknek.  

A 2016. március 23-i közgyűlésen történt tagfelvételt követően az egyesületnek jelenleg 60 tagja van, 
ebből a közszféra 38,33 % (23 önkormányzat), a civil szféra 26, 67 % (16 civil szervezet), a vállalkozói 
szféra 35% (21 mikrovállalkozás) megoszlással képviselteti magát. 

3. A HACS tervezett szervezeti felépítésének bemutatása  

 

4. Az egyes szervezeti egységek, funkciók szerepének és felelősségi körének bemutatása 

Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a tisztségviselők 
megválasztása, az alapszabály módosítása, az éves beszámoló, zárszámadás, közhasznúsági jelentés, 
az éves program és a költségvetés elfogadása, a tagdíj mértékének megállapítása. Az Egyesület 
ügyintéző és képviselői teendőit, az operatív feladatok elvégzését az Elnökség irányítja és látja el. 
Gondoskodik az Egyesület folyamatos működéséről és végrehajtja a Közgyűlés határozatait. Az 
Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés és az elnök kizárólagos 
hatáskörébe, vagy amelyet a közgyűlés az elnökségre delegált. Az Egyesület legfőbb tisztségviselője az 
Egyesület elnöke. Az Elnök az Egyesületet önállóan képviseli. Feladata egyebek mellett a Közgyűlés és 
az Elnökség üléseinek összehívása, levezetése, a harmadik személyekkel való szerződéskötés, az 
Egyesület gazdasági ügyei alakulásának felügyelete. A Munkaszervezet az Egyesület ügyviteli, 
adminisztratív szervezete, az Egyesület tevékenységét segítő iroda. Szervezeti felépítése, feladatai, 
létszáma az egyesület tevékenységeihez igazodóan változhat, amely a Szervezeti és Működési 
Szabályzatban kerül meghatározásra. A Munkaszervezet munkáját a hivatal vezetőjeként a 
Munkaszervezet vezető irányítja. A Munkaszervezet dolgozói tevékenységüket munkaviszony 
keretében látják el. A munkáltatói jogkört a Munkaszervezet vezető vonatkozásában az Elnök, a 
munkaszervezeti dolgozók vonatkozásában a Munkaszervezet vezető gyakorolja. A Vidékfejlesztési 
Programban definiált HACS feladatok ebbe – az Alapszabály és egyéb szabályzatok alapján szabályozott 
– működési rendszerbe kerülnek integrálásra azzal együtt, hogy az Egyesület a jövőben nem kizárólag 
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a LEADER program lebonyolításával, hanem más pályázatok megvalósításával is kíván foglalkozni. A 
HACS feladatok ellátása során a HFS-sel kapcsolatos döntés a Közgyűlés, a LEADER pályázatokkal 
kapcsolatos döntés az Elnökség, az adminisztratív- és szakmai jellegű teendők ellátása a 
Munkaszervezet feladata lesz. 

5. A pályázatok kiválasztásával a HACS működésével kapcsolatos döntéshozatali folyamatok 
bemutatása a KSK rendelet 34. cikk (3) b) pontjának teljesítésével 

Az Egyesületnek joga lesz a HFS megvalósítása érdekében a megfelelő projektek kiválasztására. A helyi 
pályáztatási modell kialakításakor több tényező is figyelembe vételre került: a LEADER alapelvei, a 
vonatkozó EU szabályozás, a Vidékfejlesztési Programban leírtak illetve az IH iránymutatásai. A helyi 
akciócsoport a Tervezői Csoport közreműködésével véglegesíti a pályázati felhívásokat a HFS és az IH 
iránymutatásai alapján (pl. részletes pontozási rendszert dolgoz ki, elkészíti a szükséges 
formanyomtatványokat). A pályázati felhívást az Egyesület elnöksége hagyja jóvá.  Az Irányító Hatóság 
közzéteszi a www.palyazat.gov.hu honlapon a LEADER pályázati felhívást.  A megjelent pályázati 
felhívás kapcsán az Egyesület aktív tájékoztató kampányba kezd (közzététel honlapon, média 
tájékoztatása, fórum időpontok meghirdetése).  Az Egyesület képviselői legalább 2, széles körben 
meghirdetett tájékoztató fórum keretében bemutatják a HFS valamennyi pályázati felhívását.  Az 
Egyesület munkatársai személyre szabott, folyamatos tanácsadási lehetőséget biztosítanak az 
Egyesület irodájában előre egyeztetett időpontokban.  Az Egyesület valamennyi intézkedés 
vonatkozásában megszervez legalább 1 db kötelező konzultációs alkalmat. A kötelező konzultáció célja 
a magas minőségű projektek létrejöttének elősegítése projektfejlesztés útján, továbbá a potenciális 
együttműködések feltárása, a szinergiák erősítése az egyes projektek között. Az ezeken részt vevő 
szervezetek részére pályázathoz csatolandó igazolást állít ki az Egyesület. Amennyiben kétfordulós lesz 
a pályázati eljárás, akkor a HACS munkaszervezete gondoskodik a beérkezett első körös pályázatok 
vizsgálatáról, hiánypótlásáról, valamint döntéshozatalra való előkészítéséről (értékelés). A HACS 
döntéshozó testülete, azaz az elnökség által jóváhagyott projektek támogató dokumentumot kapnak 
az elnök aláírásával, a munkaszervezet közreműködésével. Ez a dokumentum feljogosítja a 
projektgazdát a második fordulós pályázat elkészítésére és az MVH felé történő benyújtására. 
Kétfordulós eljárás esetén az első forduló nyerteseit az Egyesület értesíti e-mail-en illetve postai levél 
útján, a második forduló nyertesei az MVH-tól kapnak értesítést.  Amennyiben egyfordulós lesz az 
eljárás, a folyamat hasonló lesz, azzal a különbséggel, hogy a HACS munkaszervezet dolgozói ezesetben 
az MVH eljárás keretében látják el döntéselőkészítő feladatukat. A döntéshozó testület ez esetben is 
az elnökség lesz. Egyfordulós eljárásnál a pályázat eredményéről a pályázók közvetlenül az MVH-tól 
szereznek tudomást.  Amennyiben a jogcím lehetővé teszi a folyamatos pályázatbeadást, az Egyesület 
a pályázat meghirdetésétől számított legalább 60 napot (legfeljebb negyedévet) biztosít az első körben 
értékelendő pályázatok beérkezésére, majd azt követően minimum félévente döntéshozó üléseket tart 
forráskimerülésig vagy a HFS felülvizsgálatáig. Az értékelést az akciócsoport munkatársai végzik, külsős 
értékelők nem vesznek részt a folyamatban. Mivel a döntéshozó testületi szerepet az Egyesület 
elnöksége tölti be, ezért a döntéshozó ülések lebonyolítására az elnökség üléseire vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni (pl. határozatképesség, nyílt szavazás, összeférhetetlenség). A döntéshozó 
testület dönt a munkaszervezet által értékelt projektek pontszámainak elfogadásáról, majd 
intézkedésenként meghatározza a támogatható minimális pontszámot.  A támogatott pályázatok 
projektgazdáit az Egyesület ünnepélyes rendezvény keretében köszönti, a megvalósítást tájékoztató 
fórum szervezésével, folyamatos személyre szabott tanácsadással segíti.  A projekt megvalósítását 
követően a nyertes projektek részletes bemutatását honlapján tervezi a HACS kivitelezni. A pályáztatás 
minden lépése dokumentálásra kerül. Például: jelenléti ív készül a kötelező konzultáción részt vett 
szervezetek aláírásával, a jelenléti íven szereplő szervezetek részére az Egyesület az elnök aláírásával 
ellátott igazolást állít ki, amit átvételi elismervény ellenében személyesen ad át az azt igénylő 
potenciális pályázók részére az Egyesület irodájában ügyfélfogadási időben. Kulcsfontosságú 
dokumentum a döntéshozó elnökségi ülésről készült jegyzőkönyv, amely a döntéssel kapcsolatos 
minden fontos információt kell, hogy tartalmazzon a szövegezésében, illetve mellékletei között. Az 
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összeférhetetlenség szabályozása az eljárásban:  Azok, akik részt vettek a projektek kidolgozásában 
(tartalom kialakítása, pályázat elkészítése), nem vehetnek részt az adott felhívásra beérkező 
pályázatokkal kapcsolatos döntés előkészítésében (projektek értékelése) és a döntésben 
(kiválasztás).  A munkaszervezet csupán szakmai támogatást ad a projektek fejlesztése, pályázatok 
elkészítése során (javasol, tanácsol, információt szolgáltat), de nem dönthet tartalom felett és nem 
írhatja meg a pályázatot vagy annak részeit.  Bárki, aki érintett egy projektben (a 272/2014. 
Kormányrendelet VI. fejezet 39.§), nyilatkoznia kell erről és nem vehet részt az értékelésben.  

6. A helyi fejlesztési stratégia megvalósítását szolgáló humán erőforrás bemutatása az elvégzendő 
feladatok tükrében 

Az akciócsoport döntéshozó testületének több tagja már több éve tölt be kulcsszerepet a térségi 
LEADER Stratégiák megvalósításában, valamint több éves tapasztalattal rendelkezik a térségi 
települések együttműködésének szervezése terén (többcélú társulások). Az elnökségben több olyan 
személy van, akik évekig voltak tagjai a korábbi HBB-knek, döntéshozó testületeknek. A HFS 
megvalósításának operatív feladatai kapcsán legfontosabb szereplők az Egyesület elnöke és a 
munkaszervezet tagjai. A HFS sikeres lebonyolításához adottak a humán feltételek. A korábbi 2007-
2013-as időszakban LEADER-rel foglalkozó munkatársak kellő szaktudással és tapasztalattal bírnak a 
feladat ellátásához.  

7. A működés fizikai feltételeinek bemutatása 

A LEADER iroda 2015. novemberétől működik Alsópáhokon a helyi önkormányzat tulajdonában álló 

külön bejáratú épületrészben. A LEADER feladatellátás céljára kialakított 12 m2-es irodahelyiség 

mellett közös használatú tárgyaló, szociális és egyéb helyiségek állnak rendelkezésre. Az iroda 

felszereltsége optimális (2 fős munkaállomás, fénymásoló és nyomtató), az igények szerint tovább 

fejleszthető a működés során.  

8. A működésre tervezett költségvetés szöveges alátámasztása 

A rendelkezésre álló (62,55 millió Ft) működési forrás felosztásánál figyelembe vettük a legalább 2020-

ig tartó idő-intervallumban a pályáztatási időszakot is, így ez alapján 2017-2018 években magasabb 

költségvetéssel tervezünk. Az animációs költségeket szakmai tanulmányutak, rendezvények, szakértői 

igénybevételekre kívánjuk felhasználni. A működést min. 2 fő munkavállalóval (jelenleg 1 fő főállású, 1 

fő részmunkaidős) tervezzük, amely bérköltség éves szinten kb. 7,5-8 millió Ft-ot jelent. A működés 

során tervezünk az iroda fenntartási költségeivel (bérleti díj, irodai eszközök, rezsi, kommunikáció 

költségei, stb) és a működéshez szükséges egyéb igénybe vett szolgáltatásokkal is. Az egyéb tervezett 

bevételeket nem tervezzük felhasználni a szervezet működésére, azt a térségben megvalósításra 

kerülő egyéb projektek kapcsán kívánjuk felhasználni (pl. pályázati önerő, előfinanszírozás, stb.) 

8.4. Kommunikációs terv 

 

Tervezési időszak 

Az egyesületünk honlapján közzétettük a HFS készítésének teljes folyamatát, fórumaink és tervezési 

alkalmaink részeredményeit, illetve külön felhívtuk a tagság a figyelmét a tervezésben való részvétel 

lehetőségéről, azokra rendszeresen külön is meghívtuk az érintett célcsoportokat. E-mailben telefonon 

és személyes megkereséseken értesítettük a térség polgármestereit, körjegyzőit, vezetőit. A Facebook 

profilunkon közöltük és honlapunkra, folyamatosan feltöltöttük a keletkezett dokumentumokat, illetve 
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a híreinkben tájékoztatást adtunk a tervezéssel kapcsolatos eseményekről. A projektötletek 

gyűjtéséről a honlapunkon, a körlevelekben és a hirdetményekben hívtuk fel a lakosság figyelmét. 8 

tájékoztató fórumot tartottunk a HFS tervezéssel kapcsolatban ötletgyűjtés és a Stratégia ismertetés 

céljából. A projektötletek postai úton, e-mailben érkezhetnek be hozzánk, illetve személyes 

konzultációk során kerülhetnek azok felvételre.  

A személyes szaktanácsadást az egyesület vezetője és a menedzserasszisztens munkatárs végzi. A 

pályázóknak lehetőségük van előzetes egyeztetés után a fejlesztési helyszínen a projektelképzeléseiket 

bemutatni, annak megfogalmazásához segítséget és konzultációt kérni. Az egyéni egyeztetések mellett 

havonta fórumok tartásával és tájékoztató rendezvények szervezésével is alkalom nyílik a térségi 

szereplők tájékoztatására. A konzultációk, a fórumok dokumentációi megtalálhatók, ill. letölthetők az 

egyesület honlapjáról.  

A fenti tevékenységek költségeit a tervezési időszak forrásai terhére működtetjük. 

Pályázati időszak 

A munkaszervezet honlapját, Facebook profilját napi rendszerességgel frissítjük, aktuális hírekkel, a 

térséget és a tagságot érintő információkkal. A pályázat bíráló bizottság, az Elnökség minden döntését 

a dokumentumtárban elérhetővé tesszük. 

Tevékenységünkről a tagságot és az érdeklődőket e-mailes hírlevélben rendszeresen tájékoztatjuk. 

Kéthavi rendszerességgel tájékoztató fórumokat szervezünk, ahol a lakosság és szervezetek képviselői 

megkaphatják a rajtunk át hozzájuk juttatandó információkat.  

Pályázati felhívásainkat honlapunkon, Facebook profilunkon, e-mailben és települési hirdetőtábla, 

nyomtatott médián át ismertetjük az olvasókkal. 

A kommunikációs program végrehajtásáért a menedzser-asszisztens a felelős. Szűkös költségvetésünk 

terhére nagy és fizetős médiafelületeken való megjelenést nem tudunk tervezni. A megyei sajtó 

segítségével „gerilla-marketing” keretében, a gazdasági aktualitások rovatban igyekszünk szélesebb 

fórumok számára is elérhetővé válni. 

Személyes egyeztetések és tájékoztatókon a munkaszervezet vezetője tud minden tag és nem pályázó 

számára információkat átadni. 
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8.5. Monitoring és értékelési terv 

 

Monitoring tevékenységek a Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósítása során: 

Belső monitoring - önértékelés 

A HFS indikátorainak megvalósulásának, forrás-felhasználásának monitoringja előrehaladási jelentés 

készítésével, éves gyakorisággal valósul meg. 

Projektek értékelése (célok, intézkedés, projektek) 

A HFS végrehajtása során támogatott projektek illeszkedésének vizsgálata a HFS cél, intézkedés 

vonatkozásában, megvalósított projektek nyomon követése. 

Ezt pályázati időközönként, kérdőíves felméréssel, személyes interjúval, szakmai műhelynappal lehet 

nyomon követni. 

Amennyiben a régiós törekvések nem lesznek sikeresek (például nem nyer a térségközi pályázat) és 

nem lesz lehetőség a közös értékelésre, úgy az Egyesület az alábbi tervet hajtja végre: 

 Az Egyesület a Helyi Fejlesztési Stratégiában valamennyi intézkedés vonatkozásában 

meghatározott reálisan elérhető kimeneti és eredmény indikátorokat. 

 A LEADER pályázatok beadásakor az akciócsoport több, e feladathoz kapcsolódó 

kötelezettséget is elvár a térségi pályázóktól: 

o Minden pályázónak nevesítenie kell a pályázatában azt, hogy az intézkedéshez 

kapcsolódó eredményindikátorhoz kapcsolódóan mekkora értéket vállal a projekt 

keretében, továbbá be kell mutatnia, hogy ezt az értéket a megvalósítás során illetve 

a megvalósítást követően milyen módon fogja dokumentálni, igazolni. Például a 

térségi közösségfejlesztésnél a pályázó meghatározza a projekt megvalósításába 

bevonni tervezett partnerszervezetek tervezett számát és leírja az igazolás módját 

(például együttműködési megállapodás aláírása). 

o Elvárás a pályázóval szemben, hogy a megvalósult projektjéről részletes leírást és 

fényképeket juttasson ez az akciócsoport számára, amely azt honlapján tervezi 

megjeleníteni. 

 Az Egyesület ezekre a kötelezettségekre már a pályázatkészítési szakaszban felhívja a pályázók 

figyelmét, többek között a kötelező konzultációs alkalmak során. A HACS segíti továbbá a 

projekt adottságainak megfelelő, ugyanakkor a monitoring célokra is alkalmas vállalások 

megfogalmazását.  

 A döntéshozatali szakaszban az akciócsoport ezeket a vállalásokat is vizsgálja majd. A 

munkaszervezet a pályázati dokumentumokból kinyeri és belső nyilvántartásaiban rögzíti a 

monitoring szempontjából fontos információt 

 A projekt megvalósítási szakaszban az akciócsoport folyamatosan támogatja személyre szabott 

tanácsadással, köre-mail-ekkel, honlap és facebook bejegyzésekkel illetve tájékoztató fórumok 

szervezésével a projektgazdákat. Az Egyesület ezen eszközöket is felhasználja arra, hogy 

figyelmeztesse a partnereit monitoring kötelezettségeik betartására. 
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 Az egyes LEADER projektek lezárásakor az Egyesület bekéri a projekt leírásokat és legalább 3 

db nagyfelbontású képet a megvalósult fejlesztésről, továbbá engedélyt kér a honlapon való 

közzétételhez. 

 Amikor értékelési szakaszhoz ér a LEADER program megvalósítása (HFS felülvizsgálat illetve 

program zárás), az Egyesület munkaszervezete a nyilvántartásai alapján bekéri a nyertes 

projektgazdáktól az eredményindikátor értékeket. Ezek alapján a szükséges vizsgálatokat, 

elemzéseket a Tervezői Csoport fogja végrehajtani. A TCS az értékelés következtetéseit 

felhasználja a HFS dokumentum módosításához (például korrigálja a célértéket).  

 A monitoring illetve értékelés eredményét a HACS a felülvizsgált HFS, illetve a programzáró 

dokumentum részeként honlapján is közzéteszi. 

Indikátorok vizsgálata 

A vállalt indikátorok ellenőrzése, kérdőívek, projektek helyszíni szemléje, személyes interjúk, 

statisztikai jelentések készítésével, a rendelkezésre bocsájtott információk alapján, a HFS végrehajtási 

időszakában legalább egyszer, illetve programzáráskor 

A monitoring feladatok ellátását az Egyesület Munkaszervezete végzi. A feladat ellátása időszakos. A 

HFS felülvizsgálatok eredményei egyesületi honlapon, fórumokon, rendezvényeken beszámoló 

formájában kerülnek nyilvánosságra. 
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9. Indikatív pénzügyi terv 

A HFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft) 

    Forrás: EMVA LEADER 19.2 alintézkedés 

Ssz. Az intézkedések megnevezése 
Támogatási 

intenzitás (%) 

Összesen 

(e Ft) 
% 

Egészséges szerkezetű és termékkörű lokális gazdaság megerősítése 

1 
Saját piacán versenyképes helyi termékek, továbbá Balatoni/országos ismertségű húzótermékek és termelési 

hátterük támogatása 
50 99 450 28% 

2 Minőségbiztosítási hitelesítő rendszer, termékfejlesztési és minőségbiztosítási tanácsadás 75 30 000 8% 

Hálózatos gazdasági együttműködés erősítése 

3 Térségi szaktanácsadó, integrátor közösségi vállalkozás indítása 75 35 000 10% 

4 
Térségi beszerző- és átvevőpont hálózat és helyi-termék adatbázis, valamint annak értékesítési eszközeinek 

kifejlesztése és létrehozása 
75 77 000 22% 

Kisközösségek és termelői bizalom megerősítése 

6 Helyi értékekre alapuló kisközösségek és együttműködéseiknek az erősítése 75 35 000 10% 

7 apPORTA – helyi érték előállítását bemutató kis modellgazdaságok támogatása 75 38 000 11% 

8 Arcot a termelőnek – rendezvénysorozat és marketing 75 40 000 11% 

  Összesen   354 450 100 % 
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A HFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése (adatok eFt-ban)  

   
Forrás: EMVA LEADER 19.2 alintézkedés intenzitás 

támogatási 
összegek (mFt) 

pályázatok 
száma (db) 

Elvárt 
projektméret 

Ssz Az intézkedések megnevezése % 2016 2017 2018 2019 2020 Össz 
non

p önk. váll min max min max 
min max 

1 Saját piacán versenyképes helyi termékek, 
továbbá Balatoni/országos ismertségű 
húzótermékek és termelési hátterük támogatása 

28%  45 670 33 780 20 000     99 450     50% 50% 50% 1 000 10 000 10 99 2 000 20 000 

2 Minőségbiztosítási hitelesítő rendszer, 
termékfejlesztési és minőségbiztosítási 
tanácsadás 

8%   15 000     15 000         30 000     75% 75% 75% 5 000 30 000  1 6 6 667 40 000 

3 Térségi szaktanácsadó, integrátor közösségi 
vállalkozás indítása 

10% 8 000     15 000     12 000         35 000     75% 75% 75% 12 000 35 000  1 3 16 000 46 667 

4 Térségi beszerző- és átvevőpont hálózat és helyi-
termék adatbázis, valamint annak értékesítési 
eszközeinek kifejlesztése és létrehozása 

22%   37 000     40 000         77 000     75% 75% 75% 12 000  30 000 3 6 16 000 40 000 

5 Helyi értékekre alapuló kisközösségek és 
együttműködéseiknek az erősítése 

10%   14 000     9 000     6 000 6 000 35 000     75% 75%   500  3 000  12 70 667 4 000 

6 apPORTA – helyi érték előállítását bemutató kis 
modellgazdaságok támogatása 

11%   19 000 19 000     38 000     75% 75% 75% 500  7 000  5 76 667 9 333 

7 Arcot a termelőnek – rendezvénysorozat és 
marketing 

11%   15 000     15 000 5 000 5 000 40 000     75% 75%   500  2 000  20 80 667 2 667 

  Összesen 100% 53 670     148 780     130 000     11 000  11 000  354 450                

 

A HACS működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése (adatok eFt-ban) 

 Forrás: EMVA LEADER 19.4alintézkedés 

 2016 2017 2018 2019 2020 Összesen 

Működési költségek 9 188 11 092 11 090 10 090 10 090 51 550 

Animációs költségek 2 000 2 000 3 000 2 000 2 000 11 000 

Egyéb tervezett bevételek 
(tagdíj, önkormányzati hozzájárulás stb.) 

1 500 1 500 1 500  1 500 1 500 7 500 

Összesen 12 688 14 592 15 590 13 590 13 590 70 050 
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Kiegészítő információk  
 

Mellékletek 
A lent található diagramok a TEIR rendszeréből lettek átemelve, ahol a jelmagyarázatban az Egyesület neve 

hibásan szerepel. A diagramok nem szerkeszthetők. Az Egyesület hivatalos neve: Hévíz-Balaton-Zalai 

Dombhátak LEADER Egyesület. 

 

 

1. ábra – A Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyesület területe – Forrás: TeIR 

 

2. ábra - Természetes szaporodás / fogyás (balra), illetve a Vándorlási egyenleg (jobbra) alakulása 
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3. ábra - Öregségi mutató (száz 0-14 évesre jutó 60-x éves) 

 

4. ábra - Állandó népességen belül a 0-14 évesek (balra), illetve a 60-x évesek aránya (%) 

 

5. ábra - Foglalkoztatottak arányának változása a két népszámlálás között 

 

6. ábra - Regisztrált álláskeresők számának alakulása 
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7. ábra - Munkanélküliségi ráta alakulása (%) 

 

8. ábra - Egy lakosra jutó nettó jövedelem (Ft) 

 

9. ábra - Száz lakosra jutó adófizetők száma (fő) 
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10. ábra - Épített lakások az éves lakásállomány százalékában (%) 

 

 

11. ábra - Lakások szobaszám szerinti eloszlása – Forrás: KSH 

 

 

12. ábra - A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül (%) - Forrás: TeIR 
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13. ábra - Egy házi- és házi  gyermekorvosra jutó lakosok száma (fő) 

 

14. ábra - Legfeljebb 8 általános iskolát végzett regisztrált munkanélküliek aránya (%) 

 

15. ábra - Tartós munkanélküliek aránya (%) 
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16. ábra - Alacsony presztizsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak megoszlása az aktív korúak arányában (%) 

 

17. ábra - Egy működő bölcsődei férőhelyre jutó 0-2 évesek száma (fő) 

 

18. ábra - Óvodai férőhelyek száma (db) 
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19. ábra - Egy óvodai férőhelyre jutó 3-5 évesek száma (fő) 

 

20. ábra - Általános iskolai tanulók száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) (fő) 

 

 

21. ábra - Általános iskolai feladatellátási helyek átlagos létszáma (fő) 
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22. ábra - Nappali tagozatos középiskolai tanulók száma (a hat-, nyolcévfolyamos gimnáziumok megfelelő évfolyamaival együtt) 
(fő) 

 

 

 

23. ábra - Regisztrált vállalkozások száma ezer lakosra (db) - Forrás: TeIR 

 

24. ábra - Működő vállalkozások száma ezer lakosra (db) - Forrás: TeIR 
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25. ábra - Egy lakosra jutó iparűzési adó (1000 Ft) - Forrás: TeIR 

 

 

26. ábra - Egy lakosra jutó idegenforgalmi adó (1000 Ft) 

 

 

27. ábra - Átlagos tartózkodási idő a kereskedelmi (balra), illetve falusi (jobbra) szálláshelyeken (nap) 
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