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Vezetői összefoglaló 

 

A tanulmány célja Veszprém megye humán fejlesztéseinek feltérképezése a 2007-2013 

közötti időszak megvalósult projektjeinek elemzésével, valamint a 2014-2020 közötti 

időszakban tervezett projektek szintetizálásával. A 2007-2013-as időszakra esetében adatokat 

gyűjtöttünk az önkormányzati és megyei fejlesztések kapcsán, megye, járás és települések 

szintjén, utóbbiak között a megyei önkormányzattal egyeztetett településlistán szereplő 

települések vonatkozásában. A rendelkezésre álló adatok és a kutatási limitációk adta 

lehetőségekhez mérten azonosítottuk a megvalósult projektek képzési, munkaerő-

felhasználási eredményekre, munkanélküliségre, képzési rendszer alkalmazkodóképességére, 

álláskeresők alkalmasságára gyakorolt hatásait. A 2014-2020 közötti időszak esetében 

felmérést folytattunk a humán fejlesztési projektlehetőségeket illetően, amelynek érdekében a 

közös célok, prioritások meghatározására, a megyei, járási és települési fejlesztési koncepciók 

szintetizálására is sor került. A feltárt projekteket összehangoltuk a humán fejlesztéspolitikai 

célokkal, azonosítottuk az ágazati és területi operatív programokhoz való kapcsolódási 

pontokat, illetve bizonyos esetekben javaslatot tettünk a projektek közötti priorizálásra és a 

megyei együttműködési lehetőségekre. Ezt követően sor került a projektek tipizálására, 

csoportosítására, a várhatóan kiírásra kerülő konkrét konstrukciókkal való kapcsolódási 

pontok azonosítására, valamint a kutatás által nyitva hagyott kérdésekkel kapcsolatos jövőbeli 

feladatok meghatározására. Mindezen feladatokkal összhangban a tanulmány az alábbi 

felépítést követi. 

Az első fejezetben a megye környezetének elemzésével a gazdasági-társadalmi tendenciák 

bemutatása segítségével a megyei humán fejlesztési igényeket és szükségleteket kívántuk 

megalapozni. A fejezetben ismertetett megyei adatokat használtuk fel továbbá a 2007 és 2013 

közötti TÁMOP és TIOP források felhasználásának elemzésekor is. A következő fejezet ez 

utóbbira irányult, vagyis megvizsgáltuk, a megye milyen prioritások mentén folyamodott 

fejlesztési forrásokhoz, illetve milyen sikerrel nyerte el azokat. Megvizsgáltuk továbbá, hogy 

az első fejezetben szintetizált társadalmi-gazdasági folyamatok milyen kapcsolatot mutatnak 

az egyes járásokban, településeken felhasznált forrásokkal, mindezek alapján pedig 

feltételezett eredményeket és hatásokat azonosítottunk. A harmadik fejezetben áttérve a 2014 

és 2020 közötti fejlesztési ciklusra azonosítottuk az ágazati humán fejlesztéspolitikai 

prioritásokat és forrásokat, továbbá megvizsgáltuk a megyei, járási és település szintű 
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fejlesztési koncepciókat, stratégiákat. Mindezek összesítése alapján a projektlisták 

előállításának módszertanát és a fejlesztéspolitikai lehatárolásokat ismertettük. Végül, a 

negyedik fejezetben vázoltuk a feltárt projektek tipizálását, csoportosítását és 

fejlesztéspolitikai prioritásokhoz való illeszkedését, továbbá összefoglaltuk a projektekkel 

kapcsolatos észrevételeket és javaslatokat, illetve azokat a várhatóan kiírásra kerülő EFOP 

konstrukciókat, amelyekhez konkrét projektjavaslatok kapcsolódnak.  

A 2007-2013-as időszak kapcsán megállapítható, a humán fejlesztési projektek elsődleges 

haszonélvezői a közoktatási intézmények voltak, ugyanakkor a legnagyobb egyedi 

kedvezményezett a megyei felsőoktatási szféra legjelentősebb szereplője, a Pannon Egyetem 

volt. Elsősorban az infrastruktúrafejlesztések kapcsán kiemelendő továbbá a megyei 

egészségügyi intézmények által felhasznált források volumene, ugyanakkor az 

alkalmazkodóképesség fejlesztése vagy foglalkoztatási programok terén a megye abszolút 

értékben alacsonyabb aktivitást mutatott a régió másik két megyéjéhez képest. 

A 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó fejlesztési elképzelések kapcsán kiemelendő a 

megyei szereplők infrastrukturális beruházásokkal kapcsolatos fokozott forrásigénye, különös 

tekintettel a közoktatásra, azon belül is a mindennapos testneveléssel kapcsolatos beruházási 

szükségletekre. Bár a megyei projekt kezdeményezők előremutató projektjavaslatokat 

fogalmaztak meg a munkaerő-piaci fejlesztések vagy a hátrányos helyzetű célcsoportok 

támogatása terén, a fejlesztésekkel kapcsolatos gondolkodásmód erőteljesen 

infrastruktúrafejlesztési fókuszú. Mindezek okán a humán fejlesztések feltérképezésével 

kapcsolatos jövőbeli feladatok között említhető a megyei szereplők tájékozottságának 

növelése a humán fejlesztéspolitikai prioritások esetében tapasztalható hangsúlyeltolódások 

vonatkozásában, mindezek ismeretében pedig szükségessé válhat egy hosszabb időtartam alatt 

megvalósuló újabb körös projekt generálás és feltérképezés a potenciálisan humán 

fejlesztéseket megvalósítani tudó és akaró érintettek körében. 
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1. Gazdasági, társadalmi, demográfiai környezet bemutatása 

 

A tanulmány elején meghatározzuk azt a megyei fejlesztési kontextust, amelyben az Új 

Széchenyi Terv és a Széchenyi 2020 fejlesztéspolitikai prioritásai megvalósulnak. Veszprém 

megye gazdasági, társadalmi és demográfiai környezetének bemutatása mellett külön kitérünk 

a nevesített települések taxatív bemutatására. 

 

1.1. Demográfiai és társadalmi folyamatok 

1. táblázat – Veszprém megye és Közép-Dunántúl lakosságának alakulása 2000 óta 

Időszak 
Mindösszesen 

Terület 

Közép-

Dunántúl  
Fejér megye 

Komárom-

Esztergom 

megye 

Veszprém 

megye 

Veszprém 

megye 

lakosságának 

aránya a 

régióban 

Veszprém 

megye 

lakosságának 

aránya az 

országban 

2000 10 043 224 1 107 163 423 531 311 770 371 862 33,59% 3,70% 

2007 10 066 158 1 107 453 428 711 315 036 363 706 32,84% 3,61% 

2008 10 045 401 1 104 841 428 572 314 649 361 620 32,73% 3,60% 

2009 10 030 975 1 103 132 428 295 314 450 360 387 32,67% 3,59% 

2010 10 014 324 1 098 654 427 416 312 431 358 807 32,66% 3,58% 

2011 9 985 722 1 094 104 426 120 311 411 356 573 32,59% 3,57% 

2012 9 931 925 1 079 589 421 927 303 864 353 798 32,77% 3,56% 

2013 9 908 798 1 074 702 421 086 302 451 351 165 32,68% 3,54% 

2014 9 877 365 1 069 190 419 506 300 677 349 007 32,64% 3,53% 

2015 9 855 571 1 063 408 417 651 299 110 346 647 32,60% 3,52% 

Forrás: KSH (továbbszámított népesség száma megyék és a település jogállása szerint) 

 

Veszprém megye a Közép-Dunántúl régió második legnagyobb lakossággal rendelkező 

megyéje, lakossága a KSH adatai alapján 2015. január elsején 346.647 fő volt, amely a 

Közép-Dunántúl régió 32,6%-át tette ki, és a teljes ország lakosságának 3,52%-át. Veszprém 

megye lakossága folyamatosan csökken 2007 óta, az elmúlt nyolc év alatt mintegy 17 ezer 

fővel csökkent a megye lakossága. A Közép-Dunántúl régió másik két megyéjének 

népességcsökkenése 2007 óta valamivel kisebb volt, mint a Veszprém megyek 

népességcsökkenése, így részaránya a régió lakosságában szintén folyamatosan csökkent, 

2007-ben még 32,84% volt, míg 2015 elején már csak 32,6%. Hasonló tendenciát 
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figyelhetünk meg, ha Veszprém megye lakosságának alakulását Magyarország teljes 

lakosságának tendenciájához hasonlítjuk, 2007-ben részaránya még 3,61%-ot tett ki, viszont 

ez az érték idénre 3,52%-ra csökkent. Ez azzal magyarázható, hogy míg Magyarország teljes 

lakossága csak a 2000-es évek közepén kezdett el csökkeni (2007-ben érte el lokális 

maximumát), addig Veszprém megye esetében más tendenciát lehet megfigyelni, lakossága 

már a 2000-es évek óta csökken. 

Veszprém megye lakosságának 48,3%-a (167.417 fő) volt férfi, míg 51,7%-a (179.230 fő) 

volt nő 2015 év elején. Ez az érték csak minimálisan tért el a régiós átlagtól, Közép-Dunántúl 

régióra vonatkozó arány 48,22% volt a férfiak tekintetében, és 51,78% a nők esetében. Az 

országos átlaghoz képest a férfiak aránya magasabb mind a régióban, mind Veszprém 

megyében, hiszen Magyarország lakosságának 47,65%-a volt férfi és 52,35%-a volt nő. 

Mindezek ellenére nem mondhatjuk azt, hogy a férfi és női lakosság kiegyenlítődésének 

folyamata áll fenn a megyében, a historikus adatokat vizsgálva látható, hogy 2000 óta 

fokozatosan egyre nagyobb aránnyal rendelkezik a női lakosság a megye teljes lakossághoz 

viszonyítva. Ez a tendencia megegyezik a Közép-Dunántúl régió egészének tendenciájával, 

ahol a női lakosság részaránya fokozatosan emelkedik, viszont Magyarország egészének 

trendjei némileg mást mutatnak. A 2000-es évek közepén érte el csúcsát a női lakosság 

részarányának emelkedése a teljes magyarországi lakosságra vonatkozóan, viszont azóta 

enyhén csökkenőben van. A női lakosság arányának növekedése mögött természetesen azzal 

indokolható, hogy a nők várható élettartama jóval magasabb, mint a férfiaké hazánkban. 

A 2000-es évek elején Veszprém megye lakosságának csupán 18,59%-a volt 60 év vagy 

afeletti, amely a Közép-Dunántúl régióban a legmagasabb arány (Fejér megyében 17,81% és 

Komárom-Esztergom megyében 18,44%). A teljes országhoz viszonyítva a Közép-Dunántúl 

régiós átlaga, valamint Veszprém megye 60 vagy annál idősebb lakosságának aránya is 

alacsonyabb, amely kedvezőbb koreloszlást mutat, mint Magyarország egészének 

koreloszlása. A Veszprém megyei fiatalok aránya (14 éves korig), valamint a munkaképes 

korúnak tekinthető két korosztály (15–39 és 40-59 év közöttiek) összességében kedvezőbb, 

mint Magyarország egészében, viszont némileg elmarad a régiós értékektől. A kedvező 

kiinduló feltételek ellenére az elöregedés jelensége Veszprém megyében is erőteljesen 

megmutatkozik. A vizsgált periódus közepére 21,21%-ra nőtt a 60 év és felettiek aránya a 

megye lakosságában, míg 2015 év elején már megközelítette a 26%-ot. Ezzel párhuzamosan a 

fiatalok (14 év alattiak) aránya komoly mértékben csökkent, a 2000-es 17,15%-ról 2015-re 

13,74%-ra csökkent. Ezek tükrében érdemes kiemelni, hogy a megye munkaképes korú 
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lakosságának 2000-ben regisztrált 64,27%-os részaránya napjaikban már megközelítette a 

60%-ot (pontosan 60,42%). A 60 év vagy afeletti lakosság számának növekedése és a 14 év 

alatti fiatalok számának csökkenése a régió másik két megyéjében is hasonló trendet mutat, 

bár minimálisan enyhébb a folyamat, vagyis a fiatalok aránya magasabb, az idősek aránya 

pedig alacsonyabb Fejér és Komárom-Esztergom megyében. Az elöregedés tendenciája 

komoly társadalmi és gazdasági problémákat okozhat, és nem csupán Veszprém megyére 

vagy a Közép-Dunántúl régióra jellemző, hanem Magyarország egészére is. 

2. táblázat – Veszprém megye és Közép-Dunántúl régió lakosságának kor szerinti 

megoszlása 2000 óta 

Időszak Korév 
Mindösszesen 

Terület 

Teljes 

lakosság 

arány 

Közép-

Dunántúl 

Közép-

Dunántúl 

arány 

Fejér 

megye 

arány 

Komárom-

Esztergom 

megye 

arány 

Veszprém 

megye 

Veszprém 

megye 

arány 

2000 

Összesen 10 043 224 100,00% 1 107 163 100,00% 100,00% 100,00% 371 862 100,00% 

0 - 14 1 717 243 17,10% 192 445 17,38% 17,64% 17,32% 63 758 17,15% 

15 - 39 3 547 043 35,32% 402 571 36,36% 36,67% 35,93% 135 233 36,37% 

40 - 59 2 804 755 27,93% 310 134 28,01% 27,89% 28,31% 103 758 27,90% 

60 - X 1 974 183 19,66% 202 013 18,25% 17,81% 18,44% 69 113 18,59% 

2007 

Összesen 10 066 158 100,00% 1 107 453 100,00% 100,00% 100,00% 363 706 100,00% 

0 - 14 1 529 654 15,20% 166 670 15,05% 15,37% 15,20% 52 885 14,54% 

15 - 39 3 614 672 35,91% 403 512 36,44% 36,66% 36,62% 130 961 36,01% 

40 - 59 2 751 365 27,33% 309 842 27,98% 27,88% 27,80% 102 705 28,24% 

60 - X 2 170 467 21,56% 227 429 20,54% 20,08% 20,38% 77 155 21,21% 

2014 

Összesen 9 877 365 100,00% 1 069 190 100,00% 100,00% 100,00% 349 007 100,00% 

0 - 14 1 425 816 14,44% 151 607 14,18% 14,40% 14,45% 47 740 13,68% 

15 - 39 3 317 477 33,59% 359 096 33,59% 34,07% 33,88% 114 321 32,76% 

40 - 59 2 722 643 27,56% 301 000 28,15% 28,00% 27,89% 99 692 28,56% 

60 - X 2 411 429 24,41% 257 487 24,08% 23,54% 23,78% 87 254 25,00% 

2015 

Összesen 9 855 571 100,00% 1 063 408 100,00% 100,00% 100,00% 346 647 100,00% 

0 - 14 1 427 186 14,48% 151 318 14,23% 14,42% 14,53% 47 628 13,74% 

15 - 39 3 238 233 32,86% 347 521 32,68% 33,17% 32,98% 110 341 31,83% 

40 - 59 2 717 350 27,57% 299 740 28,19% 27,98% 28,01% 99 116 28,59% 

60 - X 2 472 802 25,09% 264 829 24,90% 24,44% 24,47% 89 562 25,84% 

Forrás: KSH (továbbszámított népesség száma megyék és a település jogállása szerint) 
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1.2. Humán fejlesztési környezet 

 

1.2.1. Szociális ellátás 

A Veszprém megyében szociális étkeztetésben részesülők száma fokozatosan emelkedett a 

2000-es évektől kezdve 2011-ig, ahol háromévnyi stagnálás után, tavaly megindult számuk 

csökkenése. A szociális étkeztetésben részesülők száma 6.868 fő volt Veszprém megyében 

2014-ben, amely közel annyi, mint a régió másik két megyéjében összesen. 

A házi segítségnyújtás keretében ellátottak száma 2000 elejétől kezdve 2008-ig enyhe 

emelkedő trendet mutatott, amikor egy éles ugrás következett 2009-ben, majd egy következő 

gyors emelkedés 2012-ben. Ennek következtében a házi segítségnyújtás keretében ellátottak 

száma Veszprém megyében 5.901 fő volt tavaly, amely egyrészt négyszerese a 2007-es 

értéknek, másrészt több mint a régió másik két megyéjének összesített volumene. 

A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben ellátottak száma 3.267 

volt tavaly Veszprém megyében, amely nagyjából a régió átlagának felel meg. Az idősek 

nappali ellátásában részesülők száma pedig 661 volt, amely33,8%-os csökkenést jelent 2000-

hez képest. Régiós összehasonlításban a 661 fős érték minimálisan alacsonyabb a Fejér 

megyei értéknél (679) és kétharmada a Komárom-Esztergom megyei (1.008) értéknek. 

3. táblázat – Szociális alap- és nappali ellátás, szociális elhelyezés ellátottjai Közép-

Dunántúl régióban 

  

Szociális étkeztetésben 

részesülők 

Házi segítségnyújtás 

keretében ellátottak 

A tartós bentlakásos 

és átmeneti elhelyezést 

nyújtó 

intézményekben 

ellátottak 

Idősek nappali 

ellátásában részesülők 

Területi egység 2000 2007 2014 2000 2007 2014 2000 2007 2014 2000 2007 2014 

Fejér 3 357 3 170 3 635 1 788 1 810 2 052 2 957 3 386 3 859 794 748 679 

Komárom- Esztergom  2 746 2 270 3 527 1 049 966 2 444 2 160 2 568 2 695 1 431 1 177 1 008 

Veszprém 3 816 3 780 6 868 1 302 1 535 5 901 2 462 3 008 3 267 999 888 661 

Közép- Dunántúl 9 919 9 220 14 030 4 139 4 311 10 397 7 579 8 962 9 821 3 224 2 813 2 348 

Magyarország 98 158 101 898 171 998 40 292 45 989 132 985 72 183 85 283 90 311 39 917 38 880 37 187 

Forrás: KSH Területi statisztika, szociális védelem 
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Az aktív korúak ellátásában részesítettek átlagos száma 2000 óta hatszorosára emelkedett 

Veszprém megyében, és 5.857 főt ért el 2013-ban. Ezzel párhuzamosan a felhasznált összeg is 

gyors növekedésnek indult, 2000-ben még csak 135,0 millió forintot fordítottak rá, míg 2013-

ban már 1.617,7 millió forintot. Az egy kedvezményezettre jutó átlagos összeg a 2000-es évek 

második feléig emelkedett, amikortól csökkeni kezdett, 2013-ban 276,2 ezer forintot tett ki. 

Az ápolási díjban részesítettek átlagos száma mintegy duplájára nőtt 2000 és 2013 között, és 

1.422 főt ért el. Az ápolási díjra felhasznált összeg folyamatosan emelkedett 2000 óta, a KSH 

adatai alapján 2013-ban már 515,1 millió forintot fordítottak erre Veszprém megyében, amely 

ötszöröse a 2000-es volumennek. Így összességében elmondható, hogy az egy 

kedvezményezettre jutó átlagos ráfordítás két és félszeresére nőtt a vizsgált időszakban, 2013-

ban 362,98 ezer forint volt. 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek átlagos száma 2000 óta 

fokozatosan csökkent 2006-ig, amikor csupán átlagosan 10.380 fő részesült benne, amikortól 

is emelkedésnek indult 2011-ig, és újabb trendforduló után két éve csökken a számuk. 2013-

ban átlagosan 13.786 fő részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. Az erre 

fordított összeg drasztikusan csökkent 2000 óta, amikor még 1 milliárd forint feletti összeget 

fordítottak erre, míg 2013-ban már csupán 160,1 millió forintot. Így az egy 

kedvezményezettre fordított átlagos összeg közel negyedére csökkent, 2000-ben még 41.6 

ezer forint volt, míg 2013-ban már csak 11,6 ezer forint. 

Veszprém megyében lakásfenntartási támogatásban 11.617-en részesültek 2013-ban, kétszer 

annyian, mint 2000-ben. A globális pénzügyi válságig alig növekedett a lakásfenntartásban 

részesülők száma, míg 2010-ben éles ugrás következett be, amely valószínűleg a 

magyarországi lakáshitelekkel kapcsolatos problémák akuttá válásával részben magyarázható. 

2012-ben már lassú ütemben csökkeni kezdett számuk, míg elérte a 2013-as 11.617 fős 

értéket. A gyors emelkedés következménye, hogy erre a támogatásra felhasznált összeg is 

erőteljesen emelkedett, 2000-ben 139,7 millió forint, míg 2013-ban közel 500 millió forint 

volt a ráfordítások teljes összege a megyében. Az egy kedvezményezettre fordított átlagos 

összeg a 2000-es évek második felégi nőtt, amikortól is csökkeni kezdett, 2013-ban 41,6 ezer 

forintot ért el. 

Az átmeneti segélyben részesítettek száma, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatásban részesítettek száma komoly mértékben csökkent 2000 óta. Átmeneti segélyben 

2000-ben még 32.123 fő részesült, míg 2013-ban már csak 11,000 fő. A rendkívüli 



TÁMOP-7.2.1-11/K 
 

10 
 

gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma még ettől is jóval nagyobb mértékben 

csökkent, 2000-ben 29.729-en részesültek, 2013-ban már csak 5.758-an. Mindkét szociális 

ellátás esetében folyamatosan csökkent a felhasznált összeg mértéke, viszont tendenciája 

elmaradt a részesítettek számának csökkenésétől, vagyis az egy rászorulóra eső összeg 

mindkét kategóriában nőtt az elmúlt években. 

4. táblázat - Egyes szociális ellátások főbb mutatói Veszprém megyében 

Egyes szociális ellátások 2000 2007 2013 

Aktív korúak ellátásában részesítettek átlagos száma 996 3 608 5 857 

Aktív korúak ellátására felhasznált összeg (millió forint) 135,0 1 018,0 1 617,7 

Egy kedvezményezettre jutó átlagos összeg (forint) 135 588 282 173 276 192 

Ápolási díjban részesítettek átlagos száma 722 1 292 1 422 

Ápolási díjra felhasznált összeg (millió forint) 103,6 393,8 516,1 

Egy kedvezményezettre jutó átlagos összeg (forint) 143 474 304 771 362 977 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek átlagos száma 24 118 11 849 13 783 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre felhasznált összeg (millió forint) 1 003,6 118,5 160,1 

Egy kedvezményezettre jutó átlagos összeg (forint) 41 612 10 001 11 617 

Lakásfenntartási támogatásban részesítettek száma 5 969 6 842 11 954 

Lakásfenntartási támogatásra felhasznált összeg (millió forint) 139,7 297,0 497,2 

Egy kedvezményezettre jutó átlagos összeg (forint) 23 408 43 405 41 596 

Átmeneti segélyben részesítettek száma 32 123 18 533 11 000 

Átmeneti segélyre felhasznált összeg (millió forint) 193,9 178,4 152,1 

Egy kedvezményezettre jutó átlagos összeg (forint) 6 035 9 628 13 826 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesítettek száma 29 729 12 316 5 758 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra felhasznált összeg (millió forint) 184,3 101,7 59,2 

Egy kedvezményezettre jutó átlagos összeg (forint) 6 200 8 254 10 273 

Forrás: KSH Területi statisztika, szociális védelem 

 

1.2.2. Egészségügy 

Veszprém megyében tavaly 1.069 orvos dolgozott, amely erőteljes növekedést jelent a 2000-

es évek második feléhez képest, viszont nagyságrendileg a 2002-es állapotokkal egyezik meg. 

A tízezer lakosra jutó dolgozó orvosok száma 30,6 volt 2014-ben, amelyik a legmagasabb 

érték a régióban, Fejér megyében 27,2, míg Komárom-Esztergom megyében 28,3 volt ez a 

mutató. Országos összehasonlításban mind Közép-Dunántúl, mind Veszprém megye elmarad 

a magyarországi átlagos viszonyszámtól, ami alapján tízezer lakosra 39,5 dolgozó orvos jut. 

Ez természetesen a regionális lakossági egyenlőtlenségekkel magyarázható. 
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5. táblázat – A Közép-Dunántúl régióban dolgozó orvosok, háziorvosok és házi 

gyermekorvosok száma és aránya 

Területi egység 2002 2007 2014 2000 2007 2014 

  
Dolgozó orvosok száma 

Háziorvosok és házi 

gyermekorvosok száma 

Fejér 908 808 1 141 261 265 246 

Komárom- Esztergom  773 711 850 206 199 195 

Veszprém 1 012 865 1 069 253 234 215 

Közép- Dunántúl 2 693 2384 3 060 720 698 656 

Ország összesen 37 295 32202 38 994 6 729 6 523 6 343 

  

Dolgozó orvosok tízezer lakosra 

jutó száma 

Egy háziorvosra és házi 

gyermekorvosra jutó lakos 

Fejér 21,2 18,9 27,2 1 626 1 617 1 698 

Komárom- Esztergom  24,5 22,6 28,3 1 513 1 581 1 534 

Veszprém 27,4 23,9 30,6 1 467 1 545 1 612 

Közép- Dunántúl 24,2 21,6 28,6 1 538 1 583 1 621 

Ország összesen 31,9 32,1 39,5 1 516 1 540 1 554 

Forrás: KSH, Területi statisztika, egészségügy 

 

6. táblázat – Kórházi ágyak száma a Közép-Dunántúl régióban 

Területi egység 2000 2007 2014 

Működő kórházi ágyak száma 

Fejér 2 908 2 579 2 316 

Komárom- Esztergom  2 031 1 920 1 843 

Veszprém 3 208 3 037 2 903 

Közép- Dunántúl 8 147 7 536 7 062 

Ország összesen 83 430 71 902 68 774 

Működő kórházi ágyak tízezer lakosra jutó száma 

Fejér 67,9 60,2 55,5 

Komárom- Esztergom  64,1 61,0 61,6 

Veszprém 85,4 84,0 83,7 

Közép- Dunántúl 72,7 68,2 66,4 

Ország összesen 81,8 71,6 69,8 

Forrás: KSH, Területi statisztika, egészségügy 

 
A háziorvosok és házi gyermekorvosok száma Veszprém megyében 215 volt tavaly. A 

háziorvosok és házi gyermekorvosok száma fokozatos csökkenést mutat 2000 óta megyei, 

regionális és országos szinten is. Így a hosszú trendeket figyelembe véve 2000 és 2014 között 



TÁMOP-7.2.1-11/K 
 

12 
 

nőtt az egy háziorvosra és házi gyermekorvosra jutó lakosok száma. Veszprém megyében 

1.467-ől emelkedett 1.612-re. 

A kórházi ágyak csökkenése évtizedek óta tart Magyarországon, országos, regionális és 

megyei szinten is. Veszprém megyében a működő kórházi ágyak száma 2014-ben 2.903 volt, 

amely a legmagasabb érték a régióban. 2000-hez képest csupán 305 darab működő kórházi 

ággyal lett kevesebb a megyében. A tízezer lakosra jutó kórházi ágyak száma 83,7 volt tavaly 

Veszprém megyében, amely a második legnagyobb érték volt Budapest után. Emiatt, mind a 

regionális, mind az országos átlagnál is jóval magasabb a tízezer lakosra jutó működő kórházi 

ágyak száma a megyében. 

 

1.2.3. Köznevelés 

Veszprém megyében 2014-ben a köznevelési intézmények feladat-ellátási helyeinek száma 

422 volt összesen, amely tartalmazza a megyében lévő összes óvodai, általános iskolai, 

szakiskolai és speciális szakiskolai, gimnáziumi és szakközépiskolai intézményt. Ebből 186 

volt óvodai köznevelési intézmény, amely tízzel kevesebb, mint 2000-ben, viszont a 2000-es 

évek második feléhez (2007-hez) képest minimális emelkedést jelent. Az általános iskolák 

esetében hasonló trend figyelhető meg, tavaly 149 intézmény volt található ebben a 

kategóriában, ami 22-vel alacsonyabb, mint 2000-ben, viszont öttel több, mint 2007-ben. A 

szakiskolák és speciális szakiskolák száma mindössze kettővel nőtt a vizsgált időszak alatt, és 

33 volt belőle Veszprém megyében, amely jóval alulmúlja a régió átlagos növekedését, 

valamint elmarad az országos trendektől is, (2000 óta 253 új szakiskola jött létre 

Magyarországon). A gimnáziumok száma jelentős mértéken nőtt a megyében, míg 2000-ben 

még csak 21 volt, addig tavaly már 28. A szakközépiskolák száma Veszprém megyében 

enyhe csökkenő tendenciát mutat, tavaly28 volt belőle, amely a Komárom-Esztergom megyei 

változásokkal megegyezik, viszont eltér Fejér megyében 22-vel 59-re nőtt az intézmények 

száma. Országos viszonylatban is 111 új intézménnyel volt több 2014-ben, mint 2000-ben. 

A pedagógusok száma csökkenő trendet mutat megyei, regionális és országos szinten is. 

2000-ben még 6.074 pedagógus volt Veszprém megyében, viszont ez a szám 2014-re 5.180-ra 

csökkent. Komoly pedagógusszám csökkenés volt tapasztalható az óvodai, általános iskolai és 

szakközépiskolai intézményekben, ezzel szemben a gimnáziumi pedagógusok száma nőtt a 

vizsgált időszak alatt. A köznevelésben tanulók száma drasztikusan csökkent, köszönhetően 

az elöregedésnek és a természetes népességfogyásnak. Veszprém megyében 2000-ben még 
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68.850-an tanultak köznevelésben, 2014-ben már csak 51.791-en. Mindezeket figyelembe 

véve elmondható, hogy az egy pedagógusra jutó köznevelésben tanulók száma jócskán 

csökkent, 2000-ben még 11,3 volt ez az érték, 2007-ben már csak 10,7, míg 2014-ben már 10 

alá csökkent az érték. Ez a folyamat teljesen egybevág az országos trendekkel, ahol szintén 11 

feletti értékről 10 körüli értékhez mérséklődött az egy pedagógusra jutó köznevelésben 

tanulók száma. A régió másik két megyéje közül Fejér megye trendjeit érdemes kiemelni, 

ahol a pedagógusok száma (az intézmények számának növekedése miatt) növekedni tudott 20 

fővel és 6.562-t ért el tavaly. 

7. táblázat – Közép-Dunántúl köznevelési statisztikája 

  

Köznevelési intézmények feladat-

ellátási helyeinek száma 
Pedagógusok száma Köznevelésben tanulók száma 

Területi egység 2000 2007 2014 2000 2007 2014 2000 2007 2014 

Óvodai 

Fejér  177 163 171 1 377 1 296 1 369 15 400 13 906 13 739 

Komárom-Esztergom  134 133 139 1 025 955 980 11 600 10 261 10 080 

Veszprém  196 184 186 1 215 1 043 1 057 12 900 10 911 10 687 

Közép-Dunántúl 507 480 496 3 617 3 294 3 406 39 900 35 078 34 506 

Összesen 4 640 4 386 4 544 32 000 29 920 31 234 353 100 323 958 321 489 

Általános iskolai 

Fejér  154 146 158 3 630 3 186 3 237 43 150 34 243 31 474 

Komárom-Esztergom  125 117 112 2 810 2 417 2 336 30 735 25 163 23 100 

Veszprém  169 142 147 3 320 2 817 2 651 36 035 28 212 25 275 

Közép-Dunántúl 448 405 417 9 760 8 420 8 224 109 920 87 618 79 849 

Összesen 3 875 3 418 3 621 89 750 78 073 75 704 957 850 809 160 748 486 

Szakiskolai és speciális szakiskolai 

Fejér  25 34 42 365 523 510 5 360 6 276 4 856 

Komárom-Esztergom  22 31 24 348 415 335 4 610 5 294 3 421 

Veszprém  31 31 33 399 473 373 5 970 6 197 4 411 

Közép-Dunántúl 78 96 99 1 112 1 411 1 218 15 940 17 767 12 688 

Összesen 585 748 838 8 725 10 316 9 707 125 530 132 965 100 032 

Gimnáziumi 

Fejér  26 33 44 460 577 618 5 480 6 872 6 264 

Komárom-Esztergom  19 23 23 420 510 490 5 290 6 183 5 406 

Veszprém  21 23 28 510 612 558 6 060 6 686 5 416 

Közép-Dunántúl 66 79 95 1 390 1 699 1 666 16 830 19 741 17 086 

Összesen 615 822 882 15 550 18 687 17 884 178 500 200 026 182 228 

Szakközépiskolai 
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Fejér  37 46 59 710 842 828 11 485 10 885 8 730 

Komárom-Esztergom  32 30 25 500 491 410 7 185 6 462 4 786 

Veszprém  32 31 28 630 631 541 7 885 7 901 6 002 

Közép-Dunántúl 101 107 112 1 840 1 964 1 779 26 555 25 248 19 518 

Összesen 830 955 941 18 950 20 187 18 613 239 300 242 016 188 762 

Köznevelési intézmények összesen 

Fejér  419 422 474 6 542 6 424 6 562 80 875 72 182 65 063 

Komárom-Esztergom  332 334 323 5 103 4 788 4 551 59 420 53 363 46 793 

Veszprém  449 411 422 6 074 5 576 5 180 68 850 59 907 51 791 

Közép-Dunántúl 1 200 1 167 1 219 17 719 16 788 16 293 209 145 185 452 163 647 

Magyarország összesen 10 545 10 329 10 826 164 975 157 183 153 142 1 854 280 1 708 125 1 540 997 

Forrás: KSH, Területi statisztika, oktatás 

 

1.2.4. Felsőoktatás 

8. táblázat – Felsőfokú alap- és mesterképzésben részt vevő nappali képzésben tanulók 

száma Közép-Dunántúl régióban (képzési hely szerint) 

Területi egység 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Fejér  4 830 4 096 3 504 3 042 2 775 2 474 2 149 1 799 

Komárom-Esztergom  1 453 1 138 818 631 633 599 520 402 

Veszprém  6 588 6 064 5 613 5 152 4 797 4 447 3 939 3 549 

Közép-Dunántúl 12 871 11 298 9 935 8 825 8 205 7 520 6 608 5 750 

Összesen 227 118 224 894 222 564 218 057 218 304 214 320 209 208 203 576 

Forrás: KSH, Területi statisztika, Oktatás 

 

A Közép-Dunántúl régióban a legnagyobb számú alap- és mesterképzésben részt vevő nappali 

képzésben tanuló hallgatói számmal Veszprém megye rendelkezett a tavalyi évben 3.549 

hallgatóval. A régió másik két megyéjében, Komárom-Esztergom megyében összesen 402, 

míg Fejér megyében 1.799 alap- és mesterképzésben részt vevő nappali képzésben tanuló 

hallgató volt. 2007-hez képest a Veszprém megyében jelentős mértékben csökkent a 

felsőoktatásban nappali képzésben részt vevő alap- és mesterképzésben tanulók száma, 2007-

ben még 6.588 volt számuk, amely közel duplája a mostani létszámnak. Komárom-Esztergom 

és Fejér megyében még ennél az aránynál is sokkal erőteljesebben csökkent a hallgatók 

száma. Tavaly a Veszprém megyei hallgatók száma a régió összes hallgatójának 61,72%-át 

tette ki, ehhez képest országos viszonylatban már csak 1,74%-át. A KSH adatai alapján 

Veszprém megyében élő lakosok közül 2014-ben 6.232-en vettek részt felsőfokú alap- és 
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mesterképzésben nappali képzésben. A megye teljes hallgatói arányához viszonyítva a 

Veszprém megyében található felsőoktatási intézmények a diákok 56,95%-val megegyező 

mennyiségű hallgatóval rendelkeztek, (amely természetesen nem azt jelenti, hogy a Veszprém 

megyei alap- és mesterképzésben nappali képzésben részt vevő tanulók mind Veszprém 

megyei felsőoktatási intézmény hallgatói lennének). 

9. táblázat – Felsőfokú képzésben a részvételek száma ISCED-97 tanulmányi területek és a 

képzési helyek megyei elhelyezkedése szerint 

  Veszprém megye Közép-Dunántúl 

Tanárképzés és oktatátudomány 391 694 

Művészetek 11 68 

Humán tudományok 641 903 

Társadalomtudományok 436 479 

Újságírás és információ-kezelés 18 161 

Üzleti élet és irányítás 1 639 3410 

Jog 0 0 

Élő természettudomány 7 7 

Fizika tudományok 83 83 

Matematika és statisztika 0 0 

Számítógép-tudomány 305 632 

Mérnöki tudományok 1217 2812 

Gyártás és feldolgozás 0 0 

Építészet és építéstudomány 0 321 

Mezőgazdaság 0 0 

Állategészségügy 0 0 

Egészségügy 0 0 

Szociális ellátás 128 308 

Személyi szolgáltatások 664 794 

Környezetvédelem 144 144 

Védelmi szolgáltatások 0 0 

Mindösszesen 5684 10816 

Forrás: Oktatási Évkönyv 2013-2014 

 

Veszprém megyében három államilag elismert felsőoktatási intézménnyel található. Ezek 

közül a legnagyobb, régiós szinten meghatározó intézmény a Pannon Egyetem, amely a 2013-

14-es tanévben (minden munkarendet figyelembe véve) összesen 7.335 hallgatóival 
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rendelkezett.1 A Pannon Egyetem hét tudományterületen nyújt képzést: agrártudomány, 

bölcsészettudomány, közgazdaságtudomány, műszaki-informatikai tudományok, 

neveléstudomány, társadalomtudomány, és természettudomány. A második és harmadik 

egyházi intézmény, a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola hallgatói száma 200, míg a 

Pápai Református Teológiai Akadémia hallgatói száma 73 fő volt.2

Veszprém megyében felsőfokú képzésben, a 2013-2014-es tanévben legtöbben üzleti élet és 

irányítás tanulmányi területen vettek részt, számuk 1.639-et ért el. Ezt követte a mérnöki 

tudományok 1.217 fővel, majd a személyi szolgáltatások tanulmányi terület 664 fővel. 

Veszprém megyében mindösszesen 5.684-en vettek részt felsőfokú képzésben, amely azt 

jelenti, hogy a régió összes felsőfokú hallgatójának 52,55%-a Veszprém megyében tanult. 

Felsőfokú képzésben, a 2013-2014-es tanévben 291.334-en vettek részt, ennek csupán 1,95%-

át Veszprém megyében. 

 

 

1.3. Gazdasági környezet 

A 2000-es éveke elejétől kezdve töretlen gazdasági növekedés ment végbe Magyarországon, 

amelynek a 2007-08-as globális pénzügyi válság vetett véget. A KSH adatai alapján 2000 és 

2008 között a forintértéken számolt magyar GDP 102,7%-kal nőtt, azaz több mint duplájára 

emelkedett nyolc év alatt. Ettől a növekedési ütemtől némileg elmarad a Közép-Dunántúl 

régió, amelynek növekedése 92,2% volt ezen időtáv alatt. A régió megyénkénti növekedési 

trendjei jelentős eltéréseket mutatnak. Az említett időtáv alatt Komárom-Esztergom megye 

kibocsátása forintértéken számolva 162,6%-kal nőtt, míg ettől a régió másik két megyéje 

jócskán elmarad. Veszprém megye növekedése némileg magasabb volt, mint Fejér megyei 

GDP bővülés, előbbiben 72,1%-os volt, míg utóbbi 67,8%-ot tett ki. Mindhárom megyét 

vizsgálva élesen kirajzolódik a törés, amit a 2007-08-as globális pénzügyi válság okozott. 

2008-ról 2009-re a régió forintértéken számolt GDP-je 10,3%-kal csökkent, amely komoly 

eltérést jelent az országos csökkenéshez képest, ami csupán 2,9% volt. A régióban található 

megyék közül a legnagyobb gazdasági visszaesést Fejér megye szenvedte el 12,3%-kal, a 

második helyen Komárom-Esztergom megye található 9,4%-kal, míg Veszprém megye a 

                                                           
1 A Veszprémi Egyetem két kihelyezett képzéssel is rendelkezik, a Georgikon Kar Keszthelyen és a 
Nagykanizsai Kampusz. Az itt tanulók hallgatói létszáma természetesen nem tartozik bele a Veszprém 
megyében tanuló hallgatók létszámába. 
2 Az összesítés nem tartalmazza a nem Veszprém megyei székhelyű felsőoktatási intézmények kihelyezett 
Veszprém megyei képzéseit. 
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legkisebb GDP csökkenést szenvedte el a válság következtében, de még a megye 8,4%-os 

visszaesése is közel háromszorosa volt az országos GDP csökkenésnek.3

Mindhárom megyéről elmondható, hogy a 2009-es drasztikus GDP visszaesés után két évvel, 

2011-ben érte el a válság előtti kibocsátási szintet (forintértéken számolva). A válság utáni 

gazdasági növekedés jóval visszafogottabb, mint a válságot megelőző nyolc év GDP 

bővülése, viszont egyes megyékben még így is komoly GDP dinamika figyelhető meg. 

Magyarország (forintértéken számolt) GDP a 2009 és 2013 közötti időszakban 14%-kal 

bővült. A közép-dunántúli régió ezt a növekedési potenciált jócskán felülmúlta, mivel a 

régióban átlagosan 20,8%-kal nőtt a GDP. A régió minden megyéjének növekedése ezen négy 

év alatt meghaladta az országos átlagot, viszont a régiós átlag némileg torzít, mivel Fejér 

megye forintértéken számolt GDP bővülése megközelítette a 30%-ot (29,8%). A másik két 

megye, Veszprém megye és Komárom és Esztergom megye, rendre 15,8%-kal és 14,3%-kal 

bővült 2007-13 között.

 

4

1. ábra – Közép-Dunántúl régió GDP-jének alakulása (millió forint)

 

 

Forrás: KSH Bruttó hazai termék (GDP) – ESA2010 (piaci beszerzési áron) 

 

                                                           
3 A legutóbbi Európai Uniós programozási időszak 2007-2013 tartott. Ezen időszag gazdasági folyamatainak, 
növekedésének együttes vizsgálata módszertani problémákat vet fel. Közgazdasági megközelítésből a 2007-08-
as globális pénzügyi válság hatásai jócskán átírták a növekedési trendeket, amelyek miatt a 2007-13 közötti 
időszak nem mutat egy egységet. Ezért inkább érdemes a válság előtti és utáni növekedési trendeket vizsgálni. 
Támogatáspolitikai szempontból a 2007-13 közötti időszakban a rendelkezésre álló uniós forrásokat némi idő 
elteltével kezdték lehívni, másrészt a t+2-es szabály miatt ezek lezárulása idén december 31-én történik meg. A 
két szempontot ötvözve elmondható, hogy a 2007-13 +2 éves időszakban felhasznált források gazdaságélénkítő 
hatásai részben csak késleltetve jelennek meg a magyar gazdaságban. 
4 A megyei forintértéken számolt GDP-re, valamint az egy főre eső bruttó hazai termékre a KSH által biztosított 
legfrissebb adatok 2013-ra vonatkoznak, így a tavalyi adatok vizsgálatára nincs lehetőség. 
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2013-ban a Veszprém megye forintértéken számolt GDP-je 750,9 milliárd forintot tett ki, 

amely több mint 1,8-szer nagyobb, mint a 2000-es évek elején volt. A Veszprém megyei GDP 

csupán 25,8%-át teszi ki Közép-Dunántúl GDP-jének, még annak ellenére is, hogy lakossága 

jócskán meghaladja a régió legkisebb populációval rendelkező megyéjének, Komárom-

Esztergom megyének a lakosságát. Komárom-Esztergom megye 2013-ra vonatkozó Bruttó 

hazai terméke 925,0 milliárd forint volt, míg a Fejér megyei kibocsátás mindkét másik a 

régióban található megyét erőteljesen felülmúlva 1231,2 milliárd forintot ért el. A Komárom-

Esztergom megyei magasabb gazdasági aktivitás valószínűleg az Esztergomban található 

magyarországi Suzuki gyárral magyarázható, míg Fejér megye esetében a Székesfehérvári 

ipari parkban működő számos külföldi tulajdonú vállalat termelése magyarázza a jóval 

magasabb GDP értéket. Veszprém megye forintértéken számolt GDP-je csupán az országos 

GDP 2,52%-át teszi ki, de a régió másik két megyéjével kiegészítve, Közép-Dunántúl GDP-je 

sem haladja meg a teljes magyar bruttó hazai termék 10%-át (9,74%). 

10. táblázat – Közép-Dunántúl régió GDP-jének alakulása (millió forint) 

Területi egység 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Fejér 644,3 1 038,1 1 081,4 948,6 1 007,0 1 121,2 1 137,1 1 231,2 

Komárom-Esztergom 340,2 872,9 893,4 809,5 866,4 893,0 884,9 925,0 

Veszprém 411,3 682,0 707,7 648,6 701,9 710,7 718,6 750,9 

Közép-Dunántúl 1 395,8 2 592,9 2 682,5 2 406,7 2 575,3 2 724,8 2 740,7 2 907,1 

Ország összesen 13 293,6 25 446,9 26 949,3 26 174,9 26 946,0 28 035,0 28 548,8 29 846,3 

Forrás: KSH Bruttó hazai termék (GDP) – ESA2010 (piaci beszerzési áron) 

 

2013-ban átlagosan a KSH adatai alapján Veszprém megye egy főre jutó bruttó hazai terméke 

2,145 millió forint volt. Ez az érték jócskán elmarad a régió másik két megyéjének egy főre 

eső GDP-jétől, hiszen 2013-ban Fejér megyében 2,929 millió forint, míg Komárom-

Esztergom megyében 3,017 millió forint volt az egy főre eső GDP. Így természetes, hogy a 

Közép-Dunántúl régiójának átlagos egy főre eső bruttó hazai termékének volumenét 

Veszprém megye húzza le, értéke 2,712 millió forint volt 2013-ban. A vizsgált periódus 

elejéhez, 2000-hez képest Veszprém megye egy főre eső GDP-je közel duplájára (1,96-

szorosára) nőtt. A megye növekedési üteme az egy főre eső bruttó hazai termék tekintetében 

nagyjából megegyezik a Fejér megyei tendenciákkal, ahol 94,19%-kal nőtt az egy főre eső 

GDP (bár nagyobb bázisértékhez képest), viszont jócskán elmarad a régiós átlagtól és 

Magyarország egészétől is. A Közép-Dunántúl régió átlagos egy főre eső GDP javulása 

117,6% volt, alapvetően Komárom-Esztergom megye erőteljes, 185,63%-os per fő GDP 
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bővülése miatt. Az országos az egy főre eső GDP növekedés 131,73% volt a 2000 és 2013 

közötti időszakban. 

Az egy főre eső GDP növekedése és a forintértéken számolt bruttó hazai kibocsátás 

növekedése hasonló tendenciát ír le, azzal a kitétellel, hogy Magyarország lakosságának 

száma csökken, vagyis az egy főre eső GDP dinamikája némileg magasabb. A 2007-08-as 

globális pénzügyi válság miatt visszaesett bruttó hazai kibocsátás automatikusan 

eredményezi, hogy az egy főre eső GDP is visszaessen. Az ezt követő kilábalás időszakában, 

vagyis a válság legmélyebb pontja, 2009 és 2013 közötti négy évben Veszprém megye egy 

főre eső GDP-je 18,92%-kal emelkedett, amely minimálisan, de meghaladja a Komárom-

Esztergom megyei 18,77%-so bővülést, viszont jócskán elmarad a Fejér megyeitől, ahol a 

válság utáni négy évben 32,12%-kal nőtt az egy főre eső bruttó hazai termék. Veszprém 

megye és a régió felzárkózásának szempontjából viszont örömteli, hogy a válság utáni 

időszakban mindhárom megyek egy főre jutó GDP-jének bővülési üteme magasabb, mint az 

országos 15,52%-os átlag. 

11. táblázat – Közép-Dunántúl régió egy főre jutó GDP-jének alakulása 

Területi egység 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Egy főre jutó bruttó hazai termék (ezer forint) 

Fejér 1 509 2 422 2 524 2 217 2 359 2 633 2 698 2 929 

Komárom-Esztergom 1 074 2 772 2 840 2 583 2 778 2 873 2 919 3 067 

Veszprém 1 094 1 880 1 960 1 804 1 962 1 999 2 035 2 145 

Közép-Dunántúl 1 246 2 344 2 430 2 186 2 349 2 495 2 543 2 712 

Magyarország 1 302 2 531 2 685 2 612 2 695 2 811 2 878 3 017 

Egy főre jutó bruttó hazai termék (az országos átlag százalékában) 

Fejér 115,9 95,7 94,0 84,9 87,6 93,6 93,7 97,1 

Komárom-Esztergom 82,5 109,6 105,8 98,9 103,1 102,2 101,4 101,7 

Veszprém 84,0 74,3 73,0 69,1 72,8 71,1 70,7 71,1 

Közép-Dunántúl 95,7 92,6 90,5 83,7 87,2 88,7 88,4 89,9 

Ország összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Forrás: KSH Egy főre jutó bruttó hazai termék – ESA2010 

 

Veszprém megye bruttó hozzáadott értéke a KSH adatai alapján 2013-ban 632,14 milliárd 

forintot tett ki, amely a legkisebb érték a régióban, Komárom-Esztergom megye bruttó 

hozzáadott értéke 778,76 milliárd forint volt, míg Fejér megye bruttó hozzáadott értéke 

meghaladta az 1.000 milliárd forintot (1.036,52 milliárd forint). Veszprém megye bruttó 
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hozzáadott értékének részaránya a régióban 25,8%-ot ért el, míg a Magyarország teljes bruttó 

hozzáadott értékének csupán 2,5%-át tette ki a 2013-ban. 

A Veszprém megyei 2013-as bruttó hozzáadott értékének termeléséhez a mezőgazdaság, 

erdőgazdálkodás, halászat 5,9%-kal (37,44 milliárd forinttal) járult hozzá, az ipar 29,4%-kal 

(186,04 milliárd forinttal), az építőipar 5,9%-kal (37,57 milliárd forinttal), és végül a 

szolgáltatások összesen 58,7%-kal (371,10 milliárd forinttal). Az ipar részaránya a megyei 

hozzáadott értékben folyamatosan csökken, 2000-ben még 36,4%-ot tett ki, 2007-ben már 

csak 32,7%-ot, és 2013-ban csökkent 30% alá. Ezzel szemben minden más ágazatban az 

arányok növekedését figyelhetjük meg. Ha a részletesebb bontást nézzük 2013-as évre 

vonatkozóan, akkor a nemzetgazdasági ágcsoportok szerinti bruttó hozzáadott érték az ipar 

tekintetében a legnagyobb (29,4%), amely alapvetően a feldolgozóipar ágazatra épül. A 

második legnagyobb ágazatcsoport a kereskedelem, szállítás és raktározás, vendéglátás, 

amelynek részaránya 17,3%-ot (109,18 milliárd forintot) tett ki, míg a harmadik helyen a 

közigazgatás, oktatás, egészségügyi szolgáltatás áll 17,2%-os aránnyal (108,55 milliárd 

forinttal). 

12. táblázat – Veszprém megye bruttó hozzáadott értéke nemzetgazdasági ágak, 

ágazatcsoportok szerint (milliárd forint, folyó áron számolva) 

Nemzetgazdasági ágak, ágcsoportok - nemzeti számlák 2000 Arány 2007 Arány 2013 Arány 

Mindösszesen Nemzetgazdasági ágak, ágcsoportok 350,83 100,0% 585,53 100,0% 632,14 100,0% 

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat (A) 18,98 5,4% 32,84 5,6% 37,44 5,9% 

Feldolgozóipar (C) 107,21 30,6% 172,48 29,5% 162,78 25,8% 

Ipar összesen (B+C+D+E) 127,53 36,4% 191,63 32,7% 186,04 29,4% 

Építőipar (F) 16,73 4,8% 33,76 5,8% 37,57 5,9% 

Kereskedelem, szállítás és raktározás, vendéglátás (G+H+I) 58,85 16,8% 97,80 16,7% 109,18 17,3% 

Információ, kommunikáció (J) 10,78 3,1% 15,53 2,7% 12,90 2,0% 

Pénzügyi, biztosítási tevékenység (K) 6,73 1,9% 13,45 2,3% 10,81 1,7% 

Ingatlanügyletek (L) 29,03 8,3% 50,00 8,5% 63,62 10,1% 

Üzleti szolgáltatások (M+N) 16,24 4,6% 36,08 6,2% 48,26 7,6% 

Közigazgatás, oktatás, egészségügyi szolgáltatás (O+P+Q) 56,60 16,1% 99,23 16,9% 108,55 17,2% 

Egyéb szolgáltatás (R+S+T+U) 9,37 2,7% 15,21 2,6% 17,78 2,8% 

Forrás: KSH tájékoztatási adatbázis, Bruttó hozzáadott érték 

 

1.2. Munkaerőpiac 
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A közép-dunántúli munkaerőpiac vizsgálata kapcsán szembetűnő, hogy az időszak elején 

2007-ben és az időszak végén 2014-ben is az alapmutatókban jobban teljesít, mint amilyen az 

országos átlag. Viszont a 2007-08-as válság negatív hatásai erősebben éreztették hatásukat az 

országos átlagnál, főként Veszprém megyében. A válság előtt 2007-ben Veszprém megye 

munkanélküliségi rátája 4,2% volt, amely az ország második legalacsonyabb értéke volt a 

Győr-Moson-Sopron megyei 3,7%-os érték után, vagyis a régió másik két megyéjénél is jóval 

alacsonyabb volt a munkanélküliségi ráta. Veszprém megyében a válság foglalkoztatottsági 

tendenciákra rótt negatív hatásai 2010-ben tetőztek, amikor a megyei munkanélküliségi ráta 

12,0%-ra emelkedett, ahonnan azóta gyors csökkenésnek indult, a tavalyi évben már újra 5 % 

körüli értéket (pontosan 5,3%-ot) ért el. Tavaly Veszprém megye munkanélküliségi rátája 

alacsonyabb volt a régiós átlagnál (5,6%-nál), és szignifikánsan alacsonyabb volt az országos 

átlagot jelentő 7,7%-nál. 2014-ben a KSH információi szerint 8.559 (aktívan munkát kereső) 

munkanélküli volt, amely több mint 10 ezer fővel alacsonyabb szám, mint 2010-ben, (viszont 

2 ezer fővel magasabb, mint 2007-ben). 

13. táblázat – Közép-Dunántúl munkaerőpiaci trendjei 2007-2014 között 

Időszak Területi egység 
Foglalkoztatottak 

(ezer fő) 

Munkanélküliek 

(ezer fő) 

Munkanélküliségi 

ráta (%) 

Aktivitási arány 

(%) 

Foglalkoztatási 

ráta (%) 

2007 

Fejér 178,0 8,9 4,8 56,9 54,2 

Komárom-Esztergom 134,2 8,4 5,9 58,7 55,2 

Veszprém 152,0 6,6 4,2 56,5 54,2 

Közép-Dunántúl 464,2 24,0 4,9 57,3 54,5 

Összesen 3 902,0 312,1 7,4 54,7 50,7 

2010 

Fejér 165,1 17,2 9,4 55,3 50,1 

Komárom-Esztergom 126,8 11,9 8,6 57,9 52,9 

Veszprém 136,5 18,7 12,0 55,9 49,2 

Közép-Dunántúl 428,4 47,8 10,0 56,2 50,6 

Összesen 3 732,4 469,4 11,2 54,8 48,7 

2014 

Fejér 183,9 13,0 6,6 60,3 56,3 

Komárom-Esztergom 132,3 6,0 4,3 59,2 56,6 

Veszprém 151,6 8,6 5,3 59,4 56,3 

Közép-Dunántúl 467,7 27,5 5,6 59,7 56,4 

Összesen 4 100,8 343,3 7,7 58,7 54,1 

Forrás: KSH, a15-74 éves népesség gazdasági aktivitása 
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A magyar kormány aktív foglalkoztatást támogató politikája (és részben a magyar lakosság 

kivándorlása) miatt az országos átlagos foglalkoztatási ráta 54,1%-ra emelkedett, amely mind 

a 2007-es, mind a 2010-es viszonyítási pontok értékeit is jócskán meghaladja. 

Magyarországon 2007-ben 3,9 millió embert foglalkoztattak, ez a szám 2014-re 4,1 millió fő 

fölé emelkedett. Közép-Dunántúl a foglalkoztatási ráta tekintetében is jobban teljesít, mint az 

országos átlag; Veszprém megye foglalkoztatási rátája tavaly 56,3% volt, amely megegyezik 

a Fejér megyei értékkel, ettől minimálisan 0,3 százalékponttal volt magasabb Komárom-

Esztergom megyében a foglalkoztatási ráta. A 2014-es foglalkoztatási ráták kedvezőbb 

értékkel bírnak, mint a 2007-es ráták, viszont a foglalkoztatottak száma kevesebb, amely a 

kivándorlás és elöregedés jelenségének köszönhető. 2007-ben Veszprém megyében 152,0 főt 

foglalkoztatottak, míg a tavalyi ében kedvezőbb foglalkoztatási ráta mellett is minimálisan 

kevesebbet, 151,6 ezer főt.  

Az alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresetének növekedése a globális pénzügyi válság 

negatív gazdasági hatásai ellenére sem esett vissza. Veszprém megyében 2013-ban a havi 

bruttó átlagkereset 196.432 forint volt, amely a régió legalacsonyabb értéke volt. Komárom-

Esztergom megyében a havi bruttó átlagkereset 223.235 forint volt, míg Fejér megyében még 

ennél is több, 228.978 forint, amely már megközelítette az országos átlagot, amely 229.160 

forintot ért el 2013-ban. Így, a Veszprém megyei havi bruttó átlagkereset az országos átlag 

85,7%-át tette ki. Érdemes kiemelni, hogy lassú, de folyamatos bérfelzárkózásról 

beszélhetünk a régióban, hiszen a havi bruttó átlagkeresetek mindhárom megyében nagyobb 

mértékben növekedtek 2007-hez képest, mint Magyarország havi bruttó átlagkeresete. 

Veszprém megyében az alkalmazásban állók 30,1%-kal keresnek többet, mint 2007-ben. 

14. táblázat – Közép-Dunántúl régióban alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 
Területi egység 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Fejér 175 340 189 005 190 631 200 972 209 584 220 532 228 978 

Komárom-Esztergom 169 491 181 114 186 709 189 504 201 333 213 969 223 235 

Veszprém 150 952 161 565 163 446 166 264 175 877 187 354 196 432 

Közép-Dunántúl 166 452 178 778 181 724 187 189 197 066 208 757 217 746 

Ország összesen 180 568 193 990 198 158 201 743 212 279 220 910 229 160 

Forrás: KSH, az alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete (Ft) 

 

15. táblázat – A gazdaságilag inaktív népesség száma a Közép-Dunántúl régióban 

Területi egység 2000 2007 2010 2014 
Változás 2007-14 

között 
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Fejér 145,5 141,4 147,3 129,5 11,9 

Komárom-Esztergom 111,3 100,3 101,0 95,4 4,9 

Veszprém 128,3 122,0 122,3 109,3 12,8 

Közép-Dunántúl 385,1 363,8 370,6 334,1 29,6 

Ország összesen 3 659,6 3 489,4 3 460,9 3 129,1 360,3 

Forrás: KSH, a gazdaságilag inaktív népesség száma 

 

Veszprém megyében 109,3 ezer fő volt az inaktív népesség száma a 15-74 éves lakosság 

körére vonatkozó KSH adatok alapján. A régió két másik megyéjében nagyságrendileg 

hasonló volt az inaktív népesség száma, Komárom-Esztergom megyében 95,4 ezer fő, míg 

Fejér megyében 129,5 ezer fő. Az inaktív népesség száma historikus csökkenést mutat, mind 

a régióban, mint Magyarországon. 2007-hez képest Veszprém megyében 12,8 ezer fővel 

csökkent az inaktív népesség száma, amely 3,55%-a a teljes országban bekövetkezett 

csökkenésnek. 
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2. A 2007-2013-as időszakban megvalósult humán fejlesztések 

 

Az alfejezet első részében a 2007-2013 közötti, Új Magyarország Fejlesztési Tervben és Új 

Széchenyi Tervben megfogalmazott fejlesztéspolitikai prioritásokat összegezzük, külön 

kitérve a Társadalmi Megújulás Operatív Program, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív 

Program és a Közép-dunántúli Operatív Program prioritás-, cél- és beavatkozási rendszerére. 

A fejlesztéspolitikai háttér feltárását követően a megyében megvalósuló TÁMOP és TIOP 

projektek jellegzetességeit vizsgáljuk nyilvánosan elérhető adatbázisokból nyert információk 

alapján. Ezek segítségével a megye, a járások és a nevesített települések szintjén a főbb 

fejlesztési célterületeket kívánjuk azonosítani, valamint az abszorpciós és menedzsment 

kapacitást elemezni. Emellett a hatásvizsgálat érdekében hosszú idősoros adatelemzés 

segítségével a fejlesztéspolitikai prioritásokhoz illeszkedő társadalmi indikátorok trendjeit 

vizsgáljuk, ezzel közelítve a forrásfelhasználás kimeneti eredményeit, hatásait. Mindezen 

vizsgálatok azonban a program vagy projektszintű indikátorok hiányában nem lehetnek teljes 

körűek. 

 

2.1. 2007-2013 fejlesztéspolitikai prioritásai 
 

2.1.1. Új Magyarország Fejlesztési Terv  

Magyarország 2007 és 2013 között 22,4 milliárd euró uniós támogatásban részesült. Továbbá 

az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Halászati Alapból még 

mintegy 3,4 milliárd euró fejlesztési forrás állt a rendelkezésünkre. A vidékfejlesztési 

támogatásokkal együtt ez az összeg közel 8000 milliárd forint. Ezt az összeget egészítette ki 

még a hazai társfinanszírozás, valamint a magántőke. 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) lett a nemzeti stratégiai referenciakeret a 2007 

– 2013 időszakra, amely a fejlesztési irányok kijelölését és a támogatások felhasználásának 

stratégiai irányelveit tartalmazta. Az ÚMFT legfontosabb célja a foglalkoztatás bővítése és a 

tartós növekedés feltételeinek megteremtése. Az ÚMFT a fő célok mellett a következő 

prioritásokat fogalmazza meg: 1. gazdaságfejlesztés, 2. közlekedésfejlesztés, 3. társadalmi 

megújulás, 4. környezeti és energetikai fejlesztés, 5. területfejlesztés, 6. államreform. 
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A humánfejlesztési szempontokhoz leginkább a 3. társadalmi megújulás prioritás kapcsolódik. 

Amely szerint a regionális adottságok és igények figyelembe vétele mellett a legfontosabb 

beavatkozások a következők voltak:  

• a foglalkoztathatóság javítása 

o a munkaerőpiacra való belépést segítő és munkavállalásra ösztönző szolgáltatások,  

o a munkavállaláshoz vagy önfoglalkoztatáshoz szükséges tudás és készségek 

fejlesztése,  

o a munkanélküliség tartóssá válásának megelőzése,  

o a munkaerőpiacon belüli átmeneteket segítő intézkedések,  

o a hátrányos helyzetűek foglalkoztatását segítő támogatások, járulékkedvezmények 

o a foglalkoztatási rehabilitáció 

• az alkalmazkodóképesség javítása 

o a szakképzés intézményi szerkezetének átalakítása, a szakképzés és az akkreditált 

felnőttképzés regionális hálózatának kialakítása,  

o a szociális partnerek képességének fejlesztése,  

o a szerkezetváltás munkaerő-piaci hatásainak csökkentése,  

o rugalmasság és biztonság a munkaerőpiacon (beleértve a munka és a családi élet 

összehangolását segítő szolgáltatásokat és a családbarát munkahelyi gyakorlat 

elterjesztését); 

o a munkahelyi egészségügy fejlesztése;  

o a civil szervezetek, egyházak szolgáltatói szerepre felkészítése; 

• a minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek,  

o a problémamegoldó képesség, a digitális írástudás, az egyetemes tervezés, a 

nyelvi, természettudományos és életviteli készségek fejlesztése 

o a képzés, valamint a társadalom és a gazdaság igényeinek összehangolása, a 

gazdálkodási és vállalkozási készségek fejlesztése és a kulturális tőke gyarapítása 

o komplex pedagógiai fejlesztési programok bevezetésének és alkalmazásának 

támogatása, mérési és értékelési rendszer kiépítése, a pedagógusképzés és 

továbbképzés megújítása, költséghatékony szervezeti formák bevezetése, a területi 

együttműködések elősegítése és a hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatásának 

támogatása; 

• a kutatás-fejlesztéshez és az innovációhoz szükséges humánerőforrások fejlesztése,  
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o a felsőoktatási reform, a bolognai folyamat folytatása, a felsőoktatás minőségi 

fejlesztése;  

o a regionális tudásközpontok kialakítása, kutatóegyetemek támogatása, a 

tehetséggondozás intézményrendszerének fejlesztése, gyakorlatorientált 

felsőoktatási programok, a műszaki és természettudományos képzés bővítése; 

• az egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás és részvétel, 

o az egészségfejlesztés és egészségmegőrzés intézményrendszerének és 

programjainak fejlesztése, az egészséges életmódra ösztönzés, a szociális 

szolgáltatások fejlesztése, a gyermekszegénység csökkentése,  

o a hátrányos helyzetűek – társadalmi és területi integrációja, az iskolai 

lemorzsolódást és devianciát csökkentő intézkedések, a diszkrimináció elleni 

küzdelem, a szociális, gyermek-, ifjúsági és esélyegyenlőségi szolgáltatások 

fejlesztése; 

• a humán infrastruktúra fejlesztése 

o fizikai, környezeti és kommunikációs akadálymentesítéssel és a rehabilitáció 

feltételrendszerének korszerűsítése a gyermekek napközbeni ellátásainak 

fejlesztése, többfunkciós humán szolgáltató központok létrehozása a 

kistérségekben és a településeken, a nagy létszámú szociális és gyermekvédelmi 

intézmények korszerűsítése 

o a szakképzés infrastrukturális feltételeinek javítása, regionális képzési hálózatok 

kialakítása, informatikai fejlesztések az oktatásban és egészségügyben, a 

felsőoktatási alapinfrastruktúra, a szolgáltató- és innovációs központok 

megerősítése, az egészségügyi ellátórendszer struktúraváltását támogató ellátási 

formák (sürgősségi központok, korszerű diagnosztikai és műtéti technológiák) 

területileg összehangolt fejlesztése 

A célok elérése érdekében az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programok (OP) 

keretében határozza meg az egyes ágazatok és régiók fejlesztési prioritásit, valamint a 

rendelkezésre álló forrásokat. Az ÚMFT 8 ágazati (Gazdaságfejlesztés, Közlekedés, 

Társadalmi megújulás, Társadalmi infrastruktúra, Környezet és energia, Államreform, 

Elektronikus közigazgatás, Végrehajtás), és 7 regionális (Nyugat-dunántúli, Dél-alföldi, 

Észak-alföldi, Közép-magyarországi, Észak-magyarországi, Közép-dunántúli, Dél-dunántúli) 

operatív programot indít. Az ágazati programokra 5300 milliárd forintnyi fejlesztési forrás áll 

rendelkezésre, míg a fejlesztési régiók 1600 milliárd forintnyi fejlesztési forrást hívhatnak le 
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2007 és 2013 között. Az operatív programok közül a vizsgált humán fejlesztéspolitikai 

prioritásokra elsősorban a Társadalmi Megújulás Operatív Program, valamint a Társadalmi 

Infrastruktúra Operatív Program irányoz elő forrásokat. 

 

2.1.2. Új Széchenyi Terv 

Az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) 2011 januárjában indult és vette át az Új Magyarország 

Fejlesztési Terv szerepét. 2011 és 2013 között fennmaradó közel 2000 milliárd forint 

finanszírozási forrás elosztásának prioritásait fektette le. Az ÚSZT középpontjában a 

foglalkoztatás növelése áll, a cél tíz év alatt egymillió új és adózó munkahely létrehozása. 

További célok a pénzügyi stabilitás fenntartása, a gazdasági növekedés feltételeinek 

megteremtése, valamint hazánk versenyképességének javítása. Ehhez olyan kitörési pontokat 

határoztak meg, amelyek képesek a gazdaság dinamizálására. A kitörési pontok és a hozzájuk 

kapcsolt programok az alábbiak voltak: 

1. egészségipar – Gyógyító Magyarország – Egészségipari program 

2. zöldgazdaság-fejlesztés – Zöldgazdaság-fejlesztési program 

3. otthonteremtés – Otthonteremtési program  

4. vállalkozásfejlesztés – Vállakozásfejlesztési program 

5. tudomány-innováció – Tudomány-Innováció program 

6. foglalkoztatás – Foglalkoztatási program   

7. közlekedésfejlesztés – Közlekedésfejlesztési program 

A kitörési programok sokféle iparágat integrálnak. A fejlesztések célja, hogy már középtávon 

versenyképes hazai termékek és szolgáltatások, valamint vállalkozások megjelenéséhez 

vezessenek.  

A humánfejlesztésekhez leginkább a Foglalkoztatási program kapcsolódik, amelynek célja, 

hogy a munkavállalók felkészítésével, az elhelyezkedésüket segítő és ösztönző 

támogatásokkal elősegítse minél több új, adózó és fenntartható munkahely létrehozását. A 

program prioritásai a következőek:  

• A munkaerő-kínálat bővítése 

o munkába állást segítő támogatások és szolgáltatások 

o komplex munkaerő-piaci programok 

o fenntartható és értékteremtő fogalakoztatás a non-profit szektorban 
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• A közvetlen támogatás a munkahelyteremtéshez 

o munkahelyteremtő beruházások támogatása 

o a foglalkoztatási potenciál erősítése célzott támogatással 

• A család és a munka összeegyeztetésének segítése 

o rugalmas foglalkoztatási formák 

o családbarát kezdeményezések támogatása 

o gyermekek napközbeni ellátását biztosító szolgáltatásának fejlesztése és 

kapacitásának bővítése 

• A versenyképes tudás megszerzésének támogatása 

o munkahelyi képzések támogatása 

o képzési lehetőségek alacsony iskolai végzettségűek számára 

o munkaerő-piaci kulcskompetenciák fejlesztése 

• A szakképzési rendszer fejlesztése 

o a gazdaság igényeihez igazodó szakképzések támogatása 

A program elsősorban a humánerőforrás fejlesztésére épít, valamint a foglalkoztatást ösztönző 

bér- és járuléktámogatásoknak is kiemelt szerepet biztosít. Azonban a program nem lehet 

teljes az ÚSZT egyéb programjai nélkül. Hiszen új munkahelyek létrehozása a munkaerő 

kerelet növelésével lehetséges. A foglalkoztatáspolitikai eszközöktől a megfelelő munkaerő 

kínálat kialakítása, illetve a kereslet és kínálat összehangolása várható.  

Az Új Széchényi Tervben nincsenek finanszírozási források nevesítve az egyes 

programokhoz. A finanszírozást az ÚSZT a 2011 – 2013 közötti időszakra az Európai Unió 

finanszírozási forrásaiból tervezte, a rendelkezésre álló források maximális mozgósításával és 

átstruktúrálásával.  

 

2.1.3. Ágazati prioritások 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) költségvetése 4 097 080 055 euró. 

Finanszírozásának hátterét 85%-ban az Európai Unió biztosítja Európai Szociális Alapon 

keresztül, 15%-ban pedig a kapcsolódó hazai források képezik. Területileg az országos 

lefedettségről beszélhetünk, hiszen kiterjed mind a „Konvergencia” célkitűzés alá tartozó hat 

régióra, mind pedig a „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzés alá tartozó 

Közép-magyarországi régió területére. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv céljait a TÁMOP 

a humán erőforrás fejlesztésével kívánja támogatni, átfogó célja a munkaerő-piaci részvétel 
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növelése. A TÁMOP specifikus célokat, valamint prioritási tengelyeket határoz meg.  Az 

operatív program specifikus céljai az alábbiak: 

• A munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangjának javítása 

• Az aktivitás területi különbségeinek csökkentése 

• A változásokhoz való alkalmazkodás segítése 

• Az egész életen át tartó tanulás elősegítése 

• Az egészségi állapot és a munkavégző-képesség javítása 

• A társadalmi összetartozás erősítése, az esélyegyenlőség támogatása 

A specifikus célok mentén olyan indikátorokat határoztak meg, amelyek segítségével 

mérhetőek az elért eredmények. A specifikus célok eléréséhez és az indikátorok javításához 

azonban nem közvetlenül rendel pénzeszközöket az operatív program, hanem prioritási 

tengelyeket és beavatkozási pontokat határoz meg, amelyeket mátrixba rendezve a specifikus 

célokkal szoros koherenciát mutat, és egy prioritási tengely több specifikus célt is támogat. A 

prioritási tengelyek határozzák meg a program tartalmi, végrehajtási és pénzügyi struktúráját. 

Az operatív programban nevesített prioritási tengelyek és intézkedések az alábbiak. 

1. A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése 

1.1.A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése, integrált munkaügyi és szociális rendszer 

kialakítása 

1.2.Munkaerő-piaci aktivizálás, megelőzés és képzés 

1.3.Szociális gazdaság, innovatív és helyi foglalkoztatási kezdeményezések és 

megállapodások 

2. Alkalmazkodóképesség javítása 

2.1.A képzéshez való hozzáférés segítése 

2.2.A munkaerő-piaci alkalmazkodást segítő intézményrendszer fejlesztése 

2.3.A szervezetek alkalmazkodóképességének fejlesztése 

3. Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek 

3.1.A kompetencia alapú oktatás elterjedésének támogatása 

3.2.A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és 

együttműködések kialakítása 

3.3.A halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók szegregációjának 

csökkentése, esélyegyenlőségük megteremtése a közoktatásban 
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3.4.Az eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és a sajátos nevelési igényű 

tanulók integrációjának támogatása, az interkulturális oktatás 

4. A Felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése 

érdekében 

4.1.A felsőoktatás minőségének javítása az egész életen át tartó tanulással 

összhangban 

4.2.A felsőoktatás K+F+I+O kapacitásainak bővítése a vállalkozásokkal való szerves 

együttműködés kiépítésének szolgálatában 

5. Társadalmi befogadás, részvétel erősítése 

5.1.A kiemelt leghátrányosabb helyzetű térségek, valamint a településen belüli 

szegregáció csökkentését célzó komplex fejlesztések támogatása 

5.2.Beruházás a jövőnkbe: gyermek és ifjúsági programok 

5.3.A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok szociális ellátórendszerhez és 

szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása munkaerő-piaci integrációjuk 

előmozdítása érdekében 

5.4.A szociális ellátórendszer fejlesztése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása 

5.5.A helyi közösségek és a civil társadalom fejlesztése 

5.6.A társadalmi kohézió erősítése bűnmegelőzési és reintegrációs programokkal 

6. Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrásfejlesztés 

6.1.Egészségfejlesztés és egészségtudatos magatartásra ösztönzés 

6.2.Egészségügyi szerkezetátalakítást támogató humánerőforrás- és 

szolgáltatásfejlesztés 

7. Technikai segítségnyújtás a konvergencia régiókban 

8. Az operatív program prioritási tengelyeinek megvalósítása a Közép-magyarországi 

régióban 

9. Technikai segítségnyújtás a Közép-magyarországi régióban 

Fontos megemlíteni, hogy a TÁMOP kapcsolódik számos egyéb operatív program prioritási 

tengelyéhez és beavatkozási pontjához. Legszorosabban a Társadalmi Infrastruktúra 

Operatív Programhoz (TIOP), amely a fejlesztések infrastrukturális hátterét biztosítva 

támogatta a TÁMOP céljait és beavatkozásait. Az TIOP átfogó célja az aktivitás növelése, 

elsősorban a TÁMOP beavatkozásainak sikeréhez hozzájárulva, a kapcsolódó fizikai 

infrastruktúra fejlesztésének támogatása által. A program költségvetése 2 096 496 675 euró. 

Finanszírozásának hátterét 85%-ban az Európai Unió biztosítja Európai Regionális Fejlesztési 
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Alapon keresztül, 15%-ban pedig a kapcsolódó hazai források képezik. A TIOP esetében a 

területi lefedettsége a „Konvergencia” célkitűzés alá tartozó hat régióra terjed ki. Az átfogó 

cél elérése érdekében a TIOP az alábbi két specifikus célt fogalmazza meg: 

1. a humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek mérséklése, a hozzáférés javítása, 

2. a humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk elősegítése. 

Az operatív program az átfogó célokat az alábbi prioritási tengelyekbe foglalt 

beavatkozásokon keresztül kívánta elérni. 

1. Az oktatási infrastruktúra fejlesztése 

1.1.Az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése – az „Intelligens iskola” 

1.2.Az oktatási és a kulturális intézmények együttműködését támogató infrastruktúra 

fejlesztése 

1.3.A szolgáltató és kutatási infrastruktúra fejlesztése a felsőoktatásban 

2. Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 

2.1.A járóbeteg-szakellátó hálózatok fejlesztése 

2.2.A fekvőbeteg-szakellátás intézményrendszerének felkészítése a struktúraváltásra 

2.3.Információtechnológiai fejlesztések az egészségügyben 

3. A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése 

3.1.A munkaerő-piaci részvételt támogató szolgáltatások infrastruktúrájának 

fejlesztése 

3.2.A társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése 

4. A Társadalmi infrastruktúra operatív program lebonyolításának finanszírozása (technikai 

segítségnyújtás) 

A TIOP a TÁMOP beavatkozásainak infrastrukturális támogatásán felül összhangban áll a 

mérvadó uniós jogszabályokkal és egyéb stratégiai dokumentumokkal (mint a Közösségi 

Stratégiai Iránymutatások), valamint az összhang és a koherencia biztosított a hazai 

megalapozó dokumentumokkal is (mint a Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció (OFK), az 

Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT), a Nemzeti Lisszaboni Akcióprogram, valamint az 

Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv).  

Az országos területi lefedettséggel rendelkező operatív programok közül az ÚMFT a 

„társadalmi megújulás” céljának megvalósulását közvetlenül a fenti két operatív program 

szolgálja. Míg a TÁMOP az Európai Szociális Alap forrásaira támaszkodva elsősorban a 

munkaerő-piac kínálati oldalának fejlesztését, a munkaerő-piaci aktivitás növelését célozta, 
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addig a TIOP az Európai Regionális Fejlesztési Alap forrásai segítségével az aktivitás 

növelésének sikeres megvalósulása érdekében a fizikai infrastrukturális háttér fejlesztéseit 

biztosította. Ki kell emelni továbbá a Regionális Operatív Programokkal (ROP) – Nógrád 

esetében Észak-magyarországi Operatív Programmal – való kapcsolatot is. A ROP-ok 

keretében valósul meg többek között a közoktatási infrastruktúra modernizációja, a kistérségi 

szintű egészségügyi infrastruktúra-fejlesztés, valamint a felszabaduló kórházi infrastruktúra 

bázisán ápolási, rehabilitációs és szociális és közösségi infrastruktúra-fejlesztés. 

A Közép-Dunántúli Operatív Program (KDOP) stratégiai célja, hogy a Közép-dunántúli régió 

a gazdasági-társadalmi innováció, az állandó megújulás elemeinek hatékony alkalmazásával a 

magyar régiók közötti kiváló gazdasági helyzetét és jövedelem-termelő képességét megőrizze. 

Az átfogó cél mellett valamint annak elérése érdekében az operatív program az alábbi 

specifikus célokat fogalmazza meg: 

• Innovatív és versenyképes gazdasági környezet kialakítása 

• A régió turisztikai potenciáljának gazdagítása 

• A régió településhálózatának fenntartható fejlesztése 

• Regionális kohézió erősítése környezeti és közlekedési infrastrukturális beruházásokon 

keresztül 

• Hatékony és megújulni képes humán erőforrás-háttér kialakítása 

Humán erőforrás fejlesztés szempontjából a „Hatékony és megújulni képes humán erőforrás-

háttér kialakítása” specifikus cél az irányadó a régióban, amely a közoktatási infrastruktúra 

korszerűsítését, a tudatos humánerőforrás- és foglalkoztatás-fejlesztést, valamint a szociális és 

az egészségügyi ellátórendszer integrálását fogalmazza meg. 

Emellett az operatív program horizontális szempontjai között szerepel az esélyegyenlőség, 

mely elvet a KDOP tervezése, végrehajtása során is érvényesíteni kell. Mindegyik prioritás 

keretében érvényesíteni kell az akadálymentesítést, mint esélyegyenlőségi kritériumot. A 

beruházás jellegétől függően ez lehet környezeti-, infokommunikációs-, illetve közösségi 

közlekedési akadálymentesítés. A cél, hogy a különböző fogyatékossággal élők számára is 

elérhetővé váljanak a szolgáltatások. A fenti stratégiai és specifikus célok elérése érdekében a 

KDOP prioritási tengelyei a specifikus céloknak megfeleltethetően lettek kialakítva, 

biztosítva a célok finanszírozását.  

• KDOP 1. Regionális gazdaságfejlesztés 
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• KDOP 2. Regionális turizmusfejlesztés 

• KDOP 3. Fenntartható településfejlesztés 

• KDOP 4. Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés 

• KDOP 5. Humán infrastruktúra fejlesztés 

A jelen kutatási cél szempontjából utóbbi prioritási tengely releváns. A prioritási tengely 

célja, elősegítse a térségi szinten összehangolt fejlesztéseket, kiegyenlítse a tudáshoz és 

minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférési esélyeket. Közvetlen célja, a közoktatás 

fejlesztésével a minőségi és területi különbségeket csökkentse; hozzájáruljon korszerű és 

hatékonyan működő egészségügyi és szociális ellátórendszer kialakulásához; valamint a régió 

települései számára hozzáférhetővé tegye a közszolgáltatásokat. Bár a prioritási tengely a 

régió egész területének fejlesztésére kiterjed, előnyt élveznek az ellátáshiányos települések. A 

fenti célok megvalósulása érdekében az alábbi beavatkozási területeket jelöli ki a KDOP: 

• KDOP 5.1. Közoktatás infrastrukturális fejlesztése 

• KDOP 5.2. Az egészségügyi és szociális ellátórendszer fejlesztése, hatékonyságának 

növelése 

• KDOP 5.3. Intézményfejlesztés 

 

2.2. 2007-2013 forrásfelhasználása – prioritási tengelyek szerint 

Az előzőekben bemutatott megyei és fejlesztéspolitikai sajátosságokkal összhangban jelen 

alfejezetben azt vizsgáljuk, a 2007 és 2013 közötti fejlesztési időszakban milyen jellemzők 

azonosíthatóak Veszprém megye forrásfelhasználása terén, különös tekintettel a Társadalmi 

Megújulás Operatív Program, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program és a Közép-

dunántúli Operatív Program forrásai kapcsán.  

A rendelkezésre álló megyei adatokat egyrészt Közép-Dunántúl másik két megyéjének azonos 

adataival és az országos mutatókkal is összehasonlítottuk, továbbá a járások szintjén és a 

nevesített települések körében megyén belüli összehasonlítást is végeztünk. A kutatás során 

kizárólag programszintű, aggregált, nyilvános adatbázisokban szereplő adatok elemzésére 

nyílt lehetőségünk, az adatgyűjtés a megye valamint az egyes járások és nevesített települések 

forrás felhasználási igényeinek, lehetőségeinek és előrehaladásának feltárását, elemzését teszi 

lehetővé. Az elemzés során a megyei megvalósítási helyszínen felmerülő fejlesztési igényeket 
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és megvalósuló projekteket vettük figyelembe. A kutatás első lépéseként a beadott pályázatok 

adatainak elemzését végeztük el. 

 

2.2.1. Társadalmi Megújulás Operatív Program pályázatai 

2. ábra – Beadott pályázatok darabszáma (bal) és igényelt támogatás százalékos aránya 

(jobb) TÁMOP prioritások szerint 

 
Forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés 
* igényelt támogatás összesen: 49 971 197 150 Ft 

 

3. ábra – Az operatív programon (TÁMOP) belül az igényelt támogatások százalékos 

megoszlása prioritásonként 

 
Forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés 
*a TÁMOP-7. prioritás forrásai a technikai segítségnyújtást finanszírozták 
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Az EMIR nyilvános adatainak vizsgálata alapján a Társadalmi Megújulás Operatív 

Program keretében Veszprém megyei megvalósítási helyszínnel a legtöbb beadott pályázatot 

darabszám szerint a TÁMOP-2. prioritás (Alkalmazkodóképesség javítása) pályázati kiírásai 

keretében jegyezhettük fel, míg az igényelt támogatás összértéke alapján a megyei szereplők a 

minőségi oktatás és hozzáférés biztosítását célzó TÁMOP-3. prioritásra pályáztak legnagyobb 

mértékben. Darabszám alapján a TÁMOP pályázatok közel 90 százalékát a 2., 3. és 6. 

prioritás kiírásaira nyújtották be, utóbbi az egészségmegőrzést és egészségügyi humán-

erőforrás fejlesztést célozta. Az igényelt támogatás alapján viszont a 2. és 3. prioritás mellett a 

felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztését a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében 

célzó 4. prioritás volt a legnagyobb forrásigényű. A három prioritás kiírásaira az összes 

pályázati forrásigény 82,85 százaléka érkezett be. 

4. ábra – Megyénként a beadott TÁMOP pályázatok darabszámának (bal) és az igényelt 

támogatások összegének (jobb) százalékos megoszlása 

Forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés  
 

Az országos és közép-dunántúli adatokhoz képest az igényelt támogatások összegét vizsgálva 

Veszprém kiemelkedik a 4. prioritás esetében, míg arányaiban a régióhoz hasonlóan teljesít a 

3. prioritásban és országosan is kiegyenlített a 2. prioritásban igényelt források aránya a többi 

prioritáshoz képest. Az országos arányt meghaladó, de a régiós aránytól elmaradó forrásigény 

merült fel az 5. prioritásban, míg az 1. prioritás kiemelt projektjei miatt mind a régió, mind a 

megye adata jelentősen elmarad az országostól. A régió adatait megyei bontásban vizsgálva a 

beadott pályázatok száma és az igényelt támogatások összege a 3. ábra szerint oszlik meg.  

A továbbiakban az egyes prioritások szerinti támogatásigényeket elemezzük. A Társadalmi 

Megújulás Operatív Program 1. prioritása a foglalkoztathatóság fejlesztését és a munkaerő-

piacra való belépés ösztönzését célozta. A prioritás 2. és 3. intézkedése a Nemzeti 

Foglalkoztatási Szolgálat számára kiírt kiemelt pályázati felhívásokat tartalmazta, ezek a 
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projektek országos hatókörben valósultak meg, megyei szereplők külön nem pályázhattak. 

Ezzel szemben az 1. (a foglalkoztatási szolgálat fejlesztése, integrált munkaügyi és szociális 

rendszer kialakítása) és 4. (szociális gazdaság, innovatív és helyi foglalkoztatási 

kezdeményezések és megállapodások) intézkedésen belül országosan lehetőség volt 

pályáztatás útján támogatásigény benyújtására. Előbbi esetében például megváltozott 

munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése, vagy a hátrányos 

helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása céljából lehetett pályázatot benyújtani, a 4. 

intézkedés esetében mindezeket elsősorban non-profit szervezetek foglalkoztatási 

kapacitásainak erősítésével és vagy innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok 

támogatásával lehetett tervezni. Veszprém megyei megvalósítási helyszínnel az első három 

intézkedés keretében egyetlen egy beadott pályázat szerepel az EMIR nyilvántartásban 

(TÁMOP-1.1.1-09/1, Megváltozott munkaképességű emberek munkahelyeinek adaptációja), 

holott az 1.1.1-es komponens több másik kiírása esetében is lehetőség lett volna megyei 

szereplőknek pályázni. A prioritás lényegében valamennyi beadott pályázata tehát a 4. 

intézkedéshez kapcsolódik, azon belül is elsősorban a hátrányos helyzetű célcsoportok 

foglalkoztathatóságának támogatása érdekében a non-profit szervezetek foglalkoztatási 

kapacitásának erősítését célzó pályázati kiírásra (TÁMOP-1.4.1) érkezett be. Mindezek 

alapján Fejér és Komárom-Esztergom megyék adataival összevetve a prioritás keretében 

beérkezett pályázatok száma mindössze 26,92%-a, az igényelt támogatás pedig 19,45%-a a 

közép-dunántúli TÁMOP-1. pályázatoknak. A prioritás keretében az projekt szinten igényelt 

támogatás átlagos összege 28 798 641 Ft. 

5. ábra – TÁMOP-1. prioritáson belül a beadott pályázatok és igényelt támogatás 

intézkedések közötti megoszlása 
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Forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés 
*42 db beadott pályázat, 1 209 535 378 Ft igényelt támogatás, TÁMOP-1.2 és TÁMOP-1.3 beadott 
pályázat nem volt 
 
 

6. ábra – TÁMOP-2. prioritáson belül a beadott pályázatok és igényelt támogatás 

intézkedések közötti megoszlása 

 
Forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés 
*608 db beadott pályázat, 8 841 983 603 Ft igényelt támogatás 
 

A TÁMOP-2. prioritáson belül a pályázók darabszám alapján a TÁMOP-2.3, for-profit 

szervezetek alkalmazkodóképességének fejlesztését célzó intézkedés kiírásaira nyújtották be a 

legtöbb támogatási igényt. A pályázatok között elérhető volt képzéssel kombinált 

munkahelymegőrző támogatás (TÁMOP-2.3.3/A), speciális és általános képzések támogatása 
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nagyvállalkozások részére (TÁMOP-2.3.3/B), gyakornoki program keretében történő 

foglalkoztatás támogatása (TÁMOP-2.3.4.A) és fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása 

(TÁMOP-2.3.6.B), a pályázati kiírásokra tehát gazdasági társaságok, vállalkozások 

pályázhattak. Az igényelt támogatás összértéke alapján ugyanakkor a TÁMOP-2. prioritáson 

belül a -2.3. intézkedés csak a harmadik, a legtöbb forrásra a TÁMOP-2.4, rugalmasság és 

biztonság intézkedés keretében pályáztak. Az intézkedés keretében atipikus foglalkoztatási 

formák támogatására (TÁMOP-2.4.3/B), szociális gazdaság fejlesztésére (TÁMOP-2.4.3.D), 

vagy éppen alternatív nappali gyerekellátási szolgáltatások létrehozására és rugalmas 

munkahelyek bevezetésére (TÁMOP-2.4.5) nyílt lehetőség. A kiírások a 2.3. intézkedéshez 

hasonlóan elsősorban gazdasági szereplők számára kínáltak forrásszerzési lehetőséget, de 

költségvetési szervek vagy non-profit szervezetek is benyújthattak pályázatot. Az intézkedés 

beérkezett pályázatainak támogatási igénye a teljes prioritás keretében igényelt támogatás 

közel harmadát tette ki. A prioritás kevésbé népszerű intézkedései a szervezetek 

alkalmazkodóképességének fejlesztését célzó 5. és az akkreditáció rendszerének kialakítását 

célzó 6. intézkedés voltak, előbbi a darabszám, utóbbi a forrásigény szempontjából. Az 5. 

intézkedés keretében érdekképviseleti szervezetek fejlesztésére és partnerség elősegítésére 

nyílt – volna – lehetőség, a beérkezett pályázatok száma töredéke a prioritás keretében 

benyújtott pályázatok számának. A 6. intézkedés az akkreditáció rendszerének kialakítását 

célzó kiemelt projekt mellett a munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek 

kapacitásának megerősítését célozta. A prioritás keretében az projekt szinten igényelt 

támogatás átlagos összege 14 542 736 Ft, intézkedéseként ugyanakkor jelentős a szórás. 

7. ábra – TÁMOP-3. prioritáson belül a beadott pályázatok és igényelt támogatás 

intézkedések közötti megoszlása 
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Forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés 
*391 db beadott pályázat, 16 535 469 948 Ft igényelt támogatás 
 

A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítását célzó TÁMOP-3. prioritáson belül mind 

darabszám, mind igényelt támogatás tekintetében a kompetencia alapú oktatás elterjedésének 

támogatását célzó 1. intézkedés emelkedik ki, ez megegyezik a regionális és országos 

trendekkel. Az intézkedés keretében kiírt pályázatok óvodafejlesztést (TÁMOP-3.1.1), 

tartalomfejlesztést (TÁMOP-3.1.2), a természettudományos oktatás módszertanának és 

eszközrendszerének megújítását (TÁMOP-3.1.3), innovatív iskolák fejlesztését (TÁMOP-

3.1.4.C), kompetencia alapú oktatást és egyenlő hozzáférést (TÁMOP-3.1.4), 

pedagógusképzést (TÁMOP-3.1.5) és módszertani és referencia-intézmények országos 

hálózatának kialakítását és fejlesztését (TÁMOP-3.1.6, TÁMOP-3.1.7) célozták. Darabszám 

szerint legkevesebb pályázati igény a halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók 

szegregációjának csökkentését, esélyegyenlőségük megteremtését célzó 3. intézkedésre 

érkezett, az összesített támogatási igény viszont a 4., eltérő oktatási igényű csoportok 

oktatásának és sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának támogatása, az interkulturális 

oktatás intézkedés esetében a legalacsonyabb. Érdemes kiemelni viszont, hogy mindennek 

ellenére a 3.3. intézkedés pályázati kiírásainak megyei támogatási igénye 67,99%-át teszi ki a 

régió támogatási igényének, vagyis régiós szinten a pályázatok kétharmada Veszprém 

megyéből érkezett. Az intézkedés keretében lehetett többek között esélyegyenlőség alapú 

fejlesztésekre és oktatási integrációt célzó programokra (TÁMOP-3.3.1, TÁMOP-3.3.2, 

TÁMOP-3.3.8), tanoda programokra (TÁMOP-3.3.5) vagy halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulókat segítő programokra (TÁMOP-3.3.9) pályázni. A prioritás keretében az projekt 

szinten igényelt támogatás átlagos összege 42 290 204 Ft, intézkedéseként ugyanakkor 

jelentős a szórás, hiszen míg a 4. intézkedés esetében 14 513 445 Ft az átlag, addig a 3. 

intézkedés esetében 167 794 414 Ft. 

8. ábra – TÁMOP-4. prioritáson belül a beadott pályázatok és igényelt támogatás 

intézkedések közötti megoszlása 



TÁMOP-7.2.1-11/K 
 

40 
 

 
Forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés 
*37 db beadott pályázat, 16 027 159 317 Ft igényelt támogatás 
 

A tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében a felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztését 

szolgáló TÁMOP-4. prioritás két intézkedése közül a megyei pályázatok elsősorban a 

K+F+I+O kapacitás bővítését (2. intézkedés) célozták, mind darabszámban, mind az igényelt 

támogatás szempontjából a prioritáson belüli megyei pályázatok 55-60%-át adják. A 

felsőoktatás minőségének javítását az egész életen át tartó tanulással összhangban célzó 1. 

intézkedés keretében ugyanakkor regionális összevetésben a támogatási igény 57,07%-a 

Veszprém megyéből érkezett és a 2. intézkedés támogatásigénye is 46,06%-ot tett ki. Vagyis 

a régión belül Veszprém megye a felsőoktatási projektek tekintetében – köszönhetően a 

Pannon Egyetemnek – átlagon felüli pályázati aktivitást mutat (a TÁMOP-4. prioritás 

regionális szinten megpályázott források közel 50%-át igényelve). A prioritás keretében az 

projekt szinten igényelt támogatás átlagos összege 433 166 468 Ft, intézkedéseként nagyjából 

kiegyenlített az arány.  

9. ábra – TÁMOP-5. prioritáson belül a beadott pályázatok és igényelt támogatás 

intézkedések közötti megoszlása 
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Forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés 
*79 db beadott pályázat, 3 081 322 099 Ft igényelt támogatás, TÁMOP-5 beadott pályázat nem volt 

 

A TÁMOP Társadalmi befogadás és részvétel erősítését célzó 5. prioritásának intézkedései 

közül darabszám és igényelt támogatás szerint is a halmozottan hátrányos helyzetű csoportok 

szociális ellátórendszerhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása a munkaerő-

piaci integrációjuk előmozdítása érdekében című 3. intézkedés pályázati felhívásaira érkezett 

be a legtöbb pályázat. De közel hasonló mértékű aktivitás jellemezte a megyét a helyi 

közösségek és a civil társadalom fejlesztését célzó 5. intézkedés esetében is. Az igényelt 

támogatás alapján regionális és országos összevetésben ugyanakkor arányaiban a társadalmi 

kohézió erősítése a foglalkoztatásba ágyazott képzés és civil aktivitás segítségével című 6. 

intézkedés volt a legnépszerűbb a megyében. Legkevésbé pedig a gyermek és ifjúsági 

programokat támogató 2. intézkedés váltotta ki a megye aktivitását. A prioritás 1. intézkedése 

esetünkben nem releváns, lévén az a leghátrányosabb helyzetű kistérségek számára kínált 

programokat, ilyen besorolású térség a tárgyidőszakban azonban sem a régióban, sem 

Veszprém megyében nem volt. A prioritás keretében az projekt szinten igényelt támogatás 

átlagos összege 39 004 077 Ft, intézkedéseként nagyjából kiegyenlített az arány. 

10. ábra – TÁMOP-6. prioritáson belül a beadott pályázatok és igényelt támogatás 

intézkedések közötti megoszlása 



TÁMOP-7.2.1-11/K 
 

42 
 

 
Forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés 
*241 db beadott pályázat, 4 275 726 805 Ft igényelt támogatás 

 

Végezetül a TÁMOP-6. prioritás keretében – mely az egészségmegőrzést és egészségügyi 

humán-erőforrás fejlesztést célozta – megfogalmazott két intézkedés közül a beadott 

pályázatokat döntő számban és mértékben az 1. intézkedés kiírásaira nyújtották be, ami az 

egészségfejlesztést és egészségtudatos magatartásra ösztönzést támogatta. Ezzel szemben a 

prioritás keretében beadott pályázatok mindössze 17,43%-a, az igényelt támogatásnak pedig 

34,02%-a célozta a 2. intézkedés beavatkozásait az egészségügyi szerkezetátalakítást 

támogató humánerőforrás- és szolgáltatásfejlesztés terén. Ennek ellenére regionális 

összevetésben, arányaiban a 2. intézkedésben volt aktívabb Veszprém a másik két megyéhez 

képest, a beadott pályázatok közel fele (46,67%), az igényelt támogatás közel 40%-a 

(39,73%) Veszprém megye területéről érkezett. A prioritás keretében az projekt szinten 

igényelt támogatás átlagos összege 17 741 605 Ft, de a 2. intézkedés keretében a projekt 

szinten igényelt átlagos támogatás (34 632 118 Ft) több, mint duplája az 1. intézkedés átlagos 

forrásigényének (14 176 773 Ft).  

Az előbbiekben a forrásigények abszolút értékeit vizsgáltuk, az összehasonlítás 

szempontjából azonban – különösen a megyei és országos adatokkal való összevetés során – 

különböző fajlagos mutatók képezése is indokolttá válik. Ennek érdekében az egyes 

prioritások vonatkozásában különböző gazdasági-társadalmi fajlagos mutatókat határoztunk, 

meg, melyek segítségével az egységnyi ráfordítást vizsgáljuk. A mutatószámok az alábbiak. 

16. táblázat – A TÁMOP prioritások kapcsán vizsgált gazdasági-társadalmi indikátorok 

82,6% 
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TÁMOP prioritás Fajlagos mutatószám 

TÁMOP-1. - A foglalkoztathatóság fejlesztése, a 

munkaerő piacra való belépés ösztönzése 

15-64 év közötti inaktívak száma (2014, ezer fő) 

TÁMOP-2. – Alkalmazkodóképesség javítása foglalkoztatottak száma (2014, ezer fő) 

TÁMOP-3. – Minőségi oktatás és hozzáférés 

biztosítása mindenkinek 

köznevelési intézmények feladat-ellátási 

helyeinek száma (2014, db) 

TÁMOP-4. – A felsőoktatás tartalmi és 

szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság 

kiépítése érdekében 

felsőfokú, alap- és mesterképzésben részt vevő 

nappali tagozatos tanulók száma képzési hely 

szerint (2014, fő) 

TÁMOP-5. – Társadalmi befogadás, részvétel 

erősítése 

lakónépesség (2015, ezer fő) 

TÁMOP-6. – Egészségmegőrzés és 

egészségügyi humán-erőforrás fejlesztés 

dolgozó orvosok száma (2014, fő) 

 

Az operatív program szintű forrásigényt vizsgálva megállapítható, Közép-Dunántúl régión 

belül Veszprém megyében volt a legmagasabb az ezer főre jutó beadott pályázatok száma és 

az igényelt támogatás mértéke. Ennek megfelelően az átlagos tervezett projektméret is a 

régióban volt a legmagasabb. 

17. táblázat – TÁMOP beadott pályázatok száma és az igényelt támogatás összege a 
megyei lakosságszám arányában 

 TÁMOP 

 
népesség száma 

(fő) db/ezer fő Ft/ezer fő átlagos projektméret/ezer 
fő 

Veszprém megye 346 647 4,0329 144 155 862 35 744 776 
Fejér megye 417 651 3,8262 126 529 318 33 069 522 
Komárom-Esztergom megye 299 110 3,5071 121 161 522 34 547 782 
Közép-Dunántúl 1 063 408 3,8010 130 607 448 34 361 456 

Forrás: KSH és EMIR adatok alapján saját szerkesztés 

 

A foglalkoztathatóságot célzó 1. prioritás esetében az adatok alapján Fejér megye pályázati 

aktivitása kiugróan magas volt a másik két, kiegyenlített aktivitást mutató megye adataihoz 

képest. Az inaktívak számához viszonyítva a beadott pályázatok száma több mint 60 
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százalékkal magasabb Fejér megyében, az igényelt támogatás összege pedig közel 

háromszorosa a veszprémi összegnek. 

18. táblázat – TÁMOP-1. beadott pályázatok száma és az igényelt támogatás összege a 
15-64 év közötti inaktívak számának (2014) arányában 

 
TÁMOP 1 - Foglalkoztathatóság 

 

15-64 év közötti 
aktivitási arány 

(%) 

15-64 év közötti 
inaktívak száma 

(ezer fő) 

beadott 
pályázat/ezer fő 

igényelt 
támogatás/ezer fő 

Veszprém megye 68,2 74,5 0,5638 16 235 374 
Fejér megye 68,4 90,4 0,8960 44 193 482 
Komárom-Esztergom megye 67,7 65,8 0,5015 15 397 496 
Közép-Dunántúl 68,1 230,6 0,6765 26 963 493 

Forrás: KSH és EMIR adatok alapján saját szerkesztés 

 

Az alkalmazkodóképességet támogató programok adatai alapján a 2. prioritás keretében a 

megyei foglalkoztatottak számának arányában Veszprém megyében volt a legnagyobb a 

pályázati aktivitás a beadott pályázatok száma szerint, ugyanakkor az egy foglalkoztatottra 

jutó legtöbb forrásigény Komárom-Esztergom megyéből érkezett. 

19. táblázat – TÁMOP-2. beadott pályázatok száma és az igényelt támogatás összege a 
foglalkoztatottak számának arányában 

 
TÁMOP 2 - Alkalmazkodóképesség 

 

foglalkoztatási 
ráta (%) 

foglalkoztatottak 
száma (ezer fő) 

beadott 
pályázat/ezer fő 

igényelt 
támogatás/ezer fő 

Veszprém megye 56,8 74,7 4,0106 58 324 430 
Fejér megye 58,0 115,6 3,3116 50 006 775 
Komárom-Esztergom megye 54,3 243,5 3,4543 59 522 716 
Közép-Dunántúl 55,7 433,8 3,5792 55 405 356 

Forrás: KSH és EMIR adatok alapján saját szerkesztés 

 

A közoktatás fejlesztését célzó 3. prioritás forrásait vizsgálva az egy köznevelési feladat-

ellátási helyre jutó beadott pályázatok tekintetében Veszprém megye Komárom-Esztergom 

megyénél jobban, de Fejér megyénél gyengébben teljesített. Az igényelt támogatás összege 

ugyanakkor Veszprém megyében volt a legmagasabb, vagyis a megye intézményei átlagosan 

nagyobb forrásigényt mutattak, mint a másik két megye intézményei. 
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20. táblázat – TÁMOP-3. beadott pályázatok száma és az igényelt támogatás összege a 
köznevelési feladat-ellátási helyek arányában 

 
TÁMOP 3 - Közoktatás 

 

köznevelési 
feladat-ellátási 
helyek száma 

beadott 
pályázat/feladat-

ellátási hely 

igényelt 
támogatás/feladat-

ellátási hely 
Veszprém megye 422 0,9265 39 183 578 
Fejér megye 474 1,0021 36 987 011 
Komárom-Esztergom megye 323 0,8421 36 544 378 
Közép-Dunántúl 1 219 0,9336 37 630 168 

Forrás: KSH és EMIR adatok alapján saját szerkesztés 

 

A felsőoktatás fejlesztését célzó források kapcsán egy hallgatóra a legkevesebb beadott 

pályázat Veszprém megyében jutott, de az egy főre jutó támogatás magasabb, mint Fejér 

megyében. A másik két megyéhez képest ugyanakkor egy hallgatóra vetítve kiemelkedően 

magas a Komárom-Esztergom megyei érték, az egy főre jutó igényelt támogatás közel 

ötszöröse a másik két megye adatának. 

21. táblázat – TÁMOP-4. beadott pályázatok száma és az igényelt támogatás összege a 
felsőfokú tanulmányokat folytató nappali tagozatos hallgatók arányában 

 
TÁMOP 4 - Felsőoktatás 

 

felsőoktatásban 
nappali tagozaton 
tanulók száma (fő) 

beadott 
pályázat/ezer fő 

igényelt 
támogatás/fő 

Veszprém megye 3 549 0,0104 4 515 965 
Fejér megye 1 799 0,0239 4 396 730 
Komárom-Esztergom megye 402 0,0373 20 367 063 
Közép-Dunántúl 5 750 0,0165 5 586 858 

Forrás: KSH és EMIR adatok alapján saját szerkesztés 

 

A társadalmi befogást, részvétel erősítését célzó 5. prioritás esetében a megye népességének 

arányában Veszprém megye aktivitása elmarad a másik két megyétől mind a beadott 

pályázatok ezer főre eső száma, mind az igényelt támogatás ezer főre jutó értéke alapján. A 

régió másik két megyéje kiegyenlített aktivitást mutatott. 

22. táblázat – TÁMOP-5. beadott pályázatok száma és az igényelt támogatás összege a 
megye lakosságszám arányában 

 
TÁMOP 5 - Társadalmi befogadás 

 népesség (fő) beadott 
pályázat/ezer fő 

igényelt támogatás/e 
fő 
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Veszprém megye 346 647 0,2279 8 888 933 
Fejér megye 417 651 0,3113 15 069 190 
Komárom-Esztergom megye 299 110 0,3243 14 585 730 
Közép-Dunántúl 1 063 408 0,2849 12 760 656 

Forrás: KSH és EMIR adatok alapján saját szerkesztés 

 

Az egészségügy fejlesztését célzó 6. prioritás beadott pályázatainak száma alapján a megyék 

nagyjából kiegyenlített teljesítettek, az igényelt támogatás alapján ugyanakkor Fejér megye 

fajlagos értéke emelkedik ki, az igényelt támogatás fajlagosan közel 75 százalékkal haladja 

meg a Veszprém megyeit.  

23. táblázat – TÁMOP-6. beadott pályázatok száma és az igényelt támogatás összege a 
megyében dolgozó orvosok számának arányában 

 TÁMOP 6 - Egészségügy 

 

megyében 
dolgozó orvosok 

száma 

beadott 
pályázat/fő 

igényelt 
támogatás/fő 

Veszprém megye 1 069 0,2254 3 999 744 
Fejér megye 1 141 0,2279 6 939 997 
Komárom-Esztergom megye 850 0,2059 3 527 625 
Közép-Dunántúl 3 060 0,2209 4 964 949 

Forrás: KSH és EMIR adatok alapján saját szerkesztés 

 

A TÁMOP pályázatok járásszintű megoszlását vizsgálva megállapítható, hogy abszolút 

értékben a Veszprémi járás kiemelkedik a többi térség közül mind a beadott pályázatok 

száma, mind az igényelt támogatás szempontjából. A megyeszékhelyet is magában foglaló 

járást a beadott pályázatok száma alapján a Pápai és az Ajkai járás követi, míg az igényelt 

támogatás a Balatonfüredi járásban volt a második legmagasabb. Az igényelt támogatás ezzel 

szemben a Zirci és a Sümegi járásban marad el jelentősebben a többi járás adatától. A járások 

lakosságszámára vetítve a Veszprémi járás azonban csak a beadott pályázatok tekintetében 

nevezhető a legaktívabb járásnak, miközben az egy főre jutó igényelt támogatás a 

Balatonfüredi járásban a legmagasabb. Érdemes kiemelni még a Devecseri járást, amely az 

egy főre jutó igényelt támogatás alapján a harmadik a rangsorban. A fajlagos értékek alapján a 

beadott pályázatok száma szerint a Zirci járás az utolsó, az egy főre jutó igényelt támogatás 

alapján azonban az Ajkai járás aktivitása volt a legalacsonyabb.  
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11. ábra – TÁMOP beadott pályázatok (bal) és igényelt támogatás (jobb) megoszlása 

járásonként 

Forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés 
 

24. táblázat – TÁMOP beadott pályázatok és igényelt támogatás járásonként 

járás népesség 
(fő) 

beadott 
pályázatok (db) 

igényelt támogatás 
(Ft) 

beadott 
pályázat/ezer fő 

igényelt 
támogatás/fő 

Ajkai 41 748 113 2 195 719 236 2,7067 52 595 
Balatonalmádi 26 231 117 2 652 840 762 4,4604 101 134 
Balatonfüredi 22 495 101 6 732 829 124 4,4899 299 303 
Devecseri 15 257 40 1 864 468 072 2,6217 122 204 
Pápai 62 007 179 4 315 246 014 2,8868 69 593 
Sümegi 15 939 60 1 548 076 125 3,7644 97 125 
Tapolcai 36 094 108 2 110 626 985 2,9922 58 476 
Várpalotai 37 868 110 3 411 603 817 2,9048 90 092 
Veszprémi 84 140 533 24 556 222 680 6,3347 291 850 
Zirci 20 701 44 1 158 275 721 2,1255 55 953 
Veszprém megye 362 480 1 405 50 545 908 536 3,8761 139 445 

Forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés 

 

A kutatás során nevesített települések pályázati aktivitását vizsgálva megállapítható, abszolút 

értékben darabszám szerint Pápa, Ajka és Balatonfüred, míg igényelt támogatás alapján Pápa, 

Balatonfüred és Várpalota volt a legaktívabb. Az átlagos projektméret szempontjából 

ugyanakkor Devecser és Farkasgyepű áll az első két helyen. Lakosságszámra vetítve a legtöbb 

pályázatot Badacsonytomaj, Balatonkenese és Farkasgyepű adta be, míg az egy főre jutó 

igényelt támogatás Farkasgyepűn, Devecseren és Balatonfüreden volt a legmagasabb.  
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25. táblázat – TÁMOP beadott pályázatok és igényelt támogatás nevesített 

településenként 

település népesség 
(fő) 

beadott 
pályázat 

(db) 

igényelt 
támogatás (Ft) 

átlagos 
projektméret 

(Ft/db) 

beadott 
pályázat/ezer 

fő 

igényelt 
támogatás/fő 

Ajka 30 213 86 1 757 852 868 20 440 150 2,8465 58 182 
Badacsonytomaj 2 233 20 243 018 983 12 150 949 8,9566 108 831 
Balatonalmádi 8 786 35 830 553 778 23 730 108 3,9836 94 532 
Balatonfüred 13 186 66 2 736 271 480 41 458 659 5,0053 207 513 
Balatonkenese 3 313 28 429 860 210 15 352 150 8,4516 129 750 
Devecser 4 922 23 1 355 179 052 58 920 828 4,6729 275 331 
Farkasgyepű 430 3 131 589 363 43 863 121 6,9767 306 022 
Hárskút 678 1 577 854 577 854 1,4749 852 
Herend 3 513 8 153 280 012 19 160 002 2,2773 43 632 
Nemesvámos 2 595 17 358 111 937 21 065 408 6,5511 138 001 
Pápa 33 080 123 3 218 872 816 26 169 698 3,7183 97 306 
Sümeg 6 473 33 1 039 209 963 31 491 211 5,0981 160 545 
Tapolca 16 732 50 1 280 709 670 25 614 193 2,9883 76 543 
Várpalota 20 927 78 2 692 877 862 34 524 075 3,7272 128 680 
Zirc 7 247 28 961 876 224 34 352 722 3,8637 132 728 
ÖSSZESEN 154 328 599 17 189 842 072 28 697 566 3,8813 111 385 

 Forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés 

 

2.2.2. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program pályázatai 

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program pályázatainak vizsgálata alapján 

Veszprém megyei megvalósítási helyszínen darabszám szerint a legtöbb beadott projekt a 

TIOP-1. prioritás (Oktatási Infrastruktúra fejlesztése) kiírásaira érkezett, az igényelt 

támogatás alapján viszont összességében a TIOP-2. prioritáson (Egészségügyi infrastruktúra 

fejlesztése) belül igényelték a legtöbb forrást a pályázók. Az arányok mind az országos, mind 

a regionális adatok alapján hasonlóan alakulnak, vagyis darabszám szerint a TIOP-1., igényelt 

támogatás szerint a TIOP-2. volt a legnépszerűbb intézkedés az operatív programon belül.  

Az országos és közép-dunántúli adatokhoz képest az igényelt támogatások összegét vizsgálva 

Veszprém valamivel nagyobb értéket ért el a 3. prioritás esetében, míg arányaiban a régióhoz 

hasonlóan teljesít az 1. és 2. prioritásban – az országos adatokhoz képest az igényelt 

támogatás az előbbi esetében alacsonyabb, utóbbinál magasabb. A régió adatait megyei 

bontásban vizsgálva a beadott pályázatok száma és az igényelt támogatások összege a 3. ábra 

szerint oszlik meg.  
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12. ábra – Az operatív programon (TIOP) belül az igényelt támogatások százalékos 

megoszlása prioritásonként 

 
Forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés 
*a TIOP-4. prioritás forrásai a technikai segítségnyújtást finanszírozták 

 

13. ábra – Megyénként a beadott TIOP pályázatok darabszámának (bal) és az igényelt 

támogatások összegének (jobb) százalékos megoszlása 

Forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés  
 

Az összesített adatok szintetizálását követően a továbbiakban TIOP prioritásonként 

elemezzük a Veszprém megyei pályázati igényeket. Az oktatási infrastruktúra fejlesztését 

célzó 1. prioritás három intézkedése közül darabszám szerint a legtöbb pályázati igény az 

oktatási és kulturális intézmények együttműködését támogató infrastruktúra fejlesztését célzó 

2. intézkedésére érkezett be. Az igényelt támogatás mértéke alapján viszont a 3. intézkedés 

keretében érkezett a legtöbb pályázati igény, mely a szolgáltató és kulturális infrastruktúra 
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fejlesztését célozza a felsőoktatásban. Az 1. intézkedés keretében a pedagógiai, módszertani 

reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztésére (TIOP-1.1.1) lehetett pályázni, az 

intézkedés többi pályázati kiírása országos hatókörű kiemelt projekt volt. A 2. intézkedés 

keretében multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó 

szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítására (TIOP-1.2.1), múzeumok iskolabarát 

fejlesztésére és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítésére (TIOP-1.2.3), 

könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztésére (TIOP-1.3.3) nyílt lehetőség 

pályázatok benyújtására. A 3. intézkedésben pedig a felsőoktatási tevékenységek 

színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztésekre valamint 

speciális infrastruktúrafejlesztésre és eszközbeszerzésre (TIOP-1.3.1), illetve innovatív 

kulturális infrastruktúra fejlesztésekre (TIOP-1.3.1) lehetett pályázni egy kiemelt projekt 

mellett, amely a központi felsőoktatási információs infrastruktúra fejlesztését célozta (TIOP-

1.3.2). 

14. ábra – TIOP-1. prioritáson belül a beadott pályázatok és igényelt támogatás intézkedések 

közötti megoszlása 

 
Forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés 
*56 db beadott pályázat, 6 253 159 349 Ft igényelt támogatás 

 

A 2. prioritás célja az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése volt, szintén három intézkedés 

mentén. A 3. intézkedés kiemelt projekteket tartalmazott, így ebben Veszprém megyei 

pályázati igény nem merült fel. A 2. intézkedés a fekvőbeteg-szakellátás 

intézményrendszerének struktúraváltásra való felkészítését célozta. Ennek érdekében pályázni 

lehetett a sürgősségi ellátás fejlesztésére (TIOP-2.2.1 és TIOP-2.2.2), a regionális vérellátó 
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központok fejlesztésére (TIOP-2.2.3), struktúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztésre 

(TIOP-2.2.4), korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítására (TIOP-2.2.5), onkológiai 

centrumok fejlesztésére (TIOP-2.2.6) és egyéb infrastrukturális fejlesztésekre (TIOP-2.2.7 és 

TIOP-2.2.8). Veszprém megyében ez az intézkedés generálta a legtöbb beadott és legnagyobb 

támogatásigényű projektet. Regionális és országos összevetésben azonban a beadott 

pályázatok száma és összege nem kiemelkedő. Az 1. intézkedés eközben a járóbeteg-

szakellátó hálózatok fejlesztését célozta, amelynek keretében kistérségi járóbeteg-szakellátó 

központok kialakítására és fejlesztésére (TIOP-2.1.2), valamint aktív kórházi ellátásokat 

kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztésére lehetett pályázni. Veszprém megyéből összesen 

öt beadott pályázat érkezett, amelyek összes támogatási igénye megközelítette a négymilliárd 

forintot, ami a Közép-Dunántúl régióból érkező pályázatok összes darabszámának és 

értékének is – utóbbi esetben megközelítőleg – 50%-os arányát teszi ki.  

15. ábra – TIOP-2. prioritáson belül a beadott pályázatok és igényelt támogatás intézkedések 

közötti megoszlása 

 
Forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés 
*18 db beadott pályázat, 17 593 962 949 Ft igényelt támogatás, TIOP-2.3 beadott pályázat nem volt 

 

A TIOP 3. prioritása a munkaerőpiaci-részvételt és társadalmi befogadást támogató 

infrastruktúra fejlesztését célozta, összesen öt intézkedésen keresztül, melyek közül az 

innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítését célzó 5. intézkedés kiírásaira (TIOP-3.5.1 

és TIOP-3.5.2) nem érkezett pályázati igény Veszprém megyéből és az integrált 

foglalkoztatási és szociális szolgáltató rendszer kialakítását támogató 2. intézkedésre is csak 

egyetlen egy darab. A pályázat az autista és megváltozott munkaképességű személyek 
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foglalkoztatásának elősegítésére kívánt forrást bevonni (TIOP-3.2.4), emellett különböző 

kiemelt projektek mellett lakhatási beruházások támogatására (TIOP-3.2.3) nyílt volna még 

lehetőség az intézkedés keretében. A beadott pályázatok száma alapján a prioritáson belül az 

akadálymentesítést célzó 3. és a bentlakásos szociális intézmények modernizációját támogató 

4. intézkedésre érkezett darabszám szerint a legtöbb támogatásigény. A 3. intézkedés 

pályázatai a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtését (TIOP-

3.3.1) célozták, a 4. intézkedés keretében pedig a bentlakásos intézmények kiváltását (TIOP-

3.4.1) és korszerűsítését (TIOP-3.4.2) támogató fejlesztésekhez lehetett támogatást igényelni. 

Összegét tekintve viszont a legtöbb forrásigény a térségi integrált szakképző központok, 

illetve a szakképzés és felnőttképzés infrastruktúrájának fejlesztését célzó 1. intézkedés 

pályázati kiírásaira érkezett. 

16. ábra – TIOP-3. prioritáson belül a beadott pályázatok és igényelt támogatás intézkedések 

közötti megoszlása 

 
Forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés 
*40 db beadott pályázat, 6 587 050 445 Ft igényelt támogatás, TIOP-3.5 beadott pályázat nem volt 

 

A TÁMOP pályázatokhoz hasonlóan a TIOP forrásigényeket is megvizsgáltuk különböző 

gazdasági-társadalmi fajlagos mutatók segítségével, elemezve az egységnyi 

támogatásigényeket. A prioritások, illetve intézkedések vizsgálatához az alábbi 

mutatószámokat határoztuk meg. 
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26. táblázat – A TIOP prioritások kapcsán vizsgált gazdasági-társadalmi indikátorok 

TIOP prioritás Fajlagos mutatószám 

TIOP-1.1. – Az iskolarendszerű oktatás informatikai 

fejlesztése 

köznevelési intézmények feladat-

ellátási helyeinek száma (2014, db) 

TIOP-1.2. – Oktatási és kulturális intézmények 

együttműködését támogató infrastruktúra fejlesztése 

települési könyvtárak és muzeális 

intézmények száma (2014, db) 

TIOP-1.3. – Szolgáltató és kulturális infrastruktúra 

fejlesztése a felsőoktatásban 

felsőfokú alap- és mesterképzésben 

részt vevő nappali képzésben 

tanulók száma (2014, fő) 

TIOP-2.1. – Járóbeteg-szakellátó hálózatok fejlesztése járóbeteg esetek száma (2013, db) 

TIOP-2.2. – Fekvőbeteg-szakellátás intézményrendszerének 

felkészítése a struktúraváltásra 

működő kórházi ágyak száma 

(2014, db) 

TIOP-3. – A munkaerő-piaci részvételt és társadalmi 

befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése 

lakónépesség (2015, ezer fő) 

 

Az operatív program szintű forrásigényt vizsgálva megállapítható, Közép-Dunántúl régión 

belül Veszprém megyében volt a legalacsonyabb az ezer főre jutó beadott pályázatok száma 

és az igényelt támogatás mértéke. Ennek megfelelően az átlagos tervezett projektméret is a 

régióban volt a legalacsonyabb. 

27. táblázat – TIOP beadott pályázatok száma és az igényelt támogatás összege a megyei 
lakosságszám arányában 

 
TIOP 

 

népesség (fő) beadott 
pályázat/ezer fő 

igényelt 
támogatás/fő 

átlagos 
projektméret/fő 

Veszprém megye 346 647 0,3267 61 819 189 247 
Fejér megye 417 651 0,4049 101 239 250 025 
Komárom-Esztergom 
megye 299 110 0,3370 104 756 310 821 

Közép-Dunántúl 1 063 408 0,3528 96 625 273 843 

Forrás: KSH és EMIR adatok alapján saját szerkesztés 

 

A társadalmi infrastruktúra fejlesztését célzó 1. prioritás iskolarendszerű oktatás informatikai 

fejlesztését támogató 1. intézkedése esetében viszont az adatok alapján Veszprém megye 
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pályázati aktivitása kiugróan magas volt a másik két megye adataihoz képest. Az egy 

köznevelési feladat-ellátási helyre jutó beadott pályázatok tekintetében Komárom-Esztergom 

megye jóval alacsonyabb értékeket ért el, mint Veszprém és Fejér megye. 

28. táblázat – TIOP-1.1. beadott pályázatok száma és az igényelt támogatás összege a 
köznevelési feladat-ellátási helyek számának (2014) arányában 

 
TIOP-1.1 - Közoktatás 

 

köznevelési 
feladat-ellátási 
helyek száma 

beadott 
pályázat/feladat-

ellátási hely 

igényelt 
támogatás/feladat-

ellátási hely 
Veszprém megye 422 0,0263 998 261 
Fejér megye 474 0,0247 428 722 
Komárom-Esztergom megye 323 0,0128 206 698 
Közép-Dunántúl 1 219 0,0183 417 218 

Forrás: KSH és EMIR adatok alapján saját szerkesztés 

 

A prioritás 2. intézkedése az oktatási és kulturális intézmények együttműködésében 

megvalósuló fejlesztéseket támogatta, elsősorban könyvtárak és múzeumok fejlesztésére nyílt 

lehetőség. Ha a pályázati igényeket az ilyen jellegű intézmények számához viszonyítjuk, 

megállapítható, hogy Veszprém megyében jelentősen alacsonyabb volt mind a beadott 

pályázatok száma, mind az igényelt támogatás összege, mint a másik két megyében. Fejér 

megyéhez képest az egy intézményre jutó igényelt támogatások között több mint négyszeres a 

különbség. 

29. táblázat – TIOP-1.2. beadott pályázatok száma és az igényelt támogatás összege a 
könyvtárak és múzeumok számának arányában 

 
TIOP-1.2 - Oktatás és kultúra 

 

könyvtárak 
száma 

múzeumok 
száma 

beadott 
pályázat/intézmény 

igényelt 
támogatás/intézmény 

Veszprém megye 238 34 0,1448 4 683 535 
Fejér megye 116 37 0,2743 19 565 326 
Komárom-Esztergom megye 87 22 0,2390 13 444 020 
Közép-Dunántúl 441 93 0,2322 13 580 834 

Forrás: KSH és EMIR adatok alapján saját szerkesztés 

 

A felsőoktatási infrastruktúra fejlesztését célzó 3. intézkedés az ezer hallgatóra jutó 

pályázatok és az egy főre jutó igényelt támogatás szempontjából jelentősen nagyok a 

különbségek, de ebből elsősorban arra lehet következtetni, hogy az intézmények hallgatói 
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létszámuktól függetlenül nagy összegű – több milliárdos – forrásigényt mutattak az előző 

időszakban. 

 

 

30. táblázat – TÁMOP-3. beadott pályázatok száma és az igényelt támogatás összege a 
köznevelési feladat-ellátási helyek arányában 

 
TIOP-1.3 - Felsőoktatás 

 

felsőoktatásban nappali 
tagozaton tanulók száma (fő) 

beadott 
pályázat/ezer fő 

igényelt 
támogatás/fő 

Veszprém megye 3 549 0,8453 1 208 424 
Fejér megye 1 799 5,5586 6 369 264 
Komárom-Esztergom 
megye 402 7,4627 2 362 153 

Közép-Dunántúl 5 750 2,7826 2 903 755 

Forrás: KSH és EMIR adatok alapján saját szerkesztés 

 

Áttérve a TIOP-2. prioritására, a járóbeteg szakellátás fejlesztését célzó 1. intézkedés adatai 

szerint Fejér megyéből nem nyújtottak be ilyen célú pályázatot, a másik két megye 

összehasonlítása alapján ugyanakkor a Veszprém megyei pályázatok száma és összege a 

megyei járóbeteg esetszámra vetítve több mint két és félszerese a Komárom-Esztergom 

megyei pályázatok fajlagos értékeinek. 

31. táblázat – TIOP-2.1. beadott pályázatok száma és az igényelt támogatás összege a 
járóbeteg esetszámok arányában 

 TIOP-2.1 - Járóbeteg szakellátás 

 
járóbeteg 

esetszám (e db) 
beadott 

pályázat/ezer eset 
igényelt 

támogatás/ezer eset 
Veszprém megye 2 019,413 0,0029 2 668 635 
Fejér megye 2 575,404 0,0000 0 
Komárom-Esztergom megye 1 807,195 0,0011 1 059 894 
Közép-Dunántúl 6 402,012 0,0011 1 012 798 

Forrás: KSH és EMIR adatok alapján saját szerkesztés 

 

A TIOP-2. prioritás 2. intézkedése a fekvőbeteg szakellátás fejlesztését célozta, az intézkedés 

keretében beadott pályázatok a működő kórházi ágyak számának arányában elsősorban 

szintén Veszprém megyéből érkeztek, az egy ágyra jutó fajlagos támogatási igény ugyanakkor 

Fejér és Komárom-Esztergom megyében is magasabb volt, mint Veszprém megyében. 
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32. táblázat – TIOP-2.2. beadott pályázatok száma és az igényelt támogatás összege a 
működő kórházi ágyak számának arányában 

 TIOP-2.2 - Fekvőbeteg szakellátás 

 
működő kórházi 

ágyak száma 
beadott 

pályázat/ágy 
igényelt 

támogatás/ágy 
Veszprém megye 2 903 0,0063 4 494 691 
Fejér megye 2 316 0,0041 5 368 767 
Komárom-Esztergom megye 1 843 0,0027 4 921 745 
Közép-Dunántúl 7 062 0,0037 4 964 576 

Forrás: KSH és EMIR adatok alapján saját szerkesztés 

 

Végezetül a munkaerő-piaci részvételt és társadalmi befogadást támogató szociális 

infrastruktúra fejlesztését célzó TIOP-3. pályázatokat prioritás szintjén vizsgáljuk, adekvát 

fajlagos viszonyszámok hiányában a megyei népességadatokhoz arányosítva. Eszerint mind a 

darabszám, mind igényelt támogatás fajlagos értéke alapján Komárom-Esztergom megye a 

legaktívabb, Veszprém megye pedig Fejér megyét előzve mindkét adat alapján a második 

helyen áll a régión belül. 

33. táblázat – TIOP-3. beadott pályázatok száma és az igényelt támogatás összege a 
megye népességének arányában 

 TIOP-3 - Munkaerőpiac és társadalmi befogadás 

 népesség (fő) beadott 
pályázat/ezer fő 

igényelt 
támogatás/fő 

Veszprém megye 346 647 0,1154 19 002 
Fejér megye 417 651 0,0646 13 693 
Komárom-Esztergom megye 299 110 0,1304 24 629 
Közép-Dunántúl 1 063 408 0,0997 18 500 

Forrás: KSH és EMIR adatok alapján saját szerkesztés 

 

A TIOP pályázatok járásszintű megoszlását vizsgálva megállapítható, hogy abszolút értékben 

a Veszprémi járás kiemelkedik a többi térség közül mind a beadott pályázatok száma, mind az 

igényelt támogatás szempontjából. A megyeszékhelyet is magában foglaló járást a beadott 

pályázatok száma alapján a Pápai és a Balatonfüredi járás követi, míg az igényelt támogatás a 

Várpalotai járásban volt a második legmagasabb. Az igényelt támogatás ezzel szemben a 

Sümegi és a Balatonfüredi járásban marad el jelentősebben a többi járás adatától.  
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17. ábra – TIOP beadott pályázatok (bal) és igényelt támogatás (jobb) megoszlása 

járásonként 

 
Forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés 

 

A járások lakosságszámára vetítve a Veszprémi járás azonban csak az egy főre jutó támogatás 

tekintetében nevezhető a legaktívabb járásnak, miközben az egy főre jutó beadott pályázat 

száma a Balatonfüredi járásban a legmagasabb. Az ezer főre jutó beadott pályázatok száma 

emellett a Veszprémi és a Zirci járásban volt a legmagasabb, a Sümegi járásban pedig a 

legalacsonyabb – nem beszélve a Devecseri járást, ahonnan nem adtak be TIOP pályázatot. 

Az egy főre jutó támogatás összege a Veszprémi járás esetében kiugróan magasabb, mint a 

többi járásban, több mint kétszerese a következő legmagasabb Várpalotai és Zirci járások 

adatának. Az egy főre jutó igényelt támogatás pedig szintén a Sümegi járásban volt a 

legalacsonyabb. 

34. táblázat – TIOP beadott pályázatok és igényelt támogatás járásonként 

járás népesség 
(fő) 

beadott 
pályázatok (db) 

igényelt 
támogatás (Ft) 

beadott 
pályázat/ezer fő 

igényelt 
támogatás/fő 

Ajkai 41 748 9 2 049 871 652 0,2156 49 101 
Balatonalmádi 26 231 9 1 843 300 419 0,3431 70 272 
Balatonfüredi 22 495 12 513 355 890 0,5335 22 821 
Devecseri 15 257 0 0 0,0000 0 
Pápai 62 007 15 2 853 713 907 0,2419 46 022 
Sümegi 15 939 3 134 404 200 0,1882 8 432 
Tapolcai 36 094 9 2 256 195 995 0,2493 62 509 
Várpalotai 37 868 11 3 391 628 317 0,2905 89 564 
Veszprémi 84 140 37 15 601 620 295 0,4397 185 425 
Zirci 20 701 9 1 790 082 068 0,4348 86 473 
Veszprém megye 362 480 114 30 434 172 743 0,3145 83 961 
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Forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés 

 

A kutatás során nevesített települések pályázati aktivitását vizsgálva megállapítható, abszolút 

értékben darabszám szerint Ajka, Balatonfüred, Pápa és Várpalota, míg igényelt támogatás 

alapján Várpalota, Pápa és Tapolca volt a legaktívabb. Ellenkezőleg, Badacsonytomajon és 

Nemesvámoson egy-egy projektet nyújtottak be, míg Devecseren és Hárskúton nem adtak be 

TIOP pályázatot. A népesség szerinti fajlagos mutató alapján a beadott pályázatok 

darabszámát tekintve Farkasgyepű emelkedik ki, de ezer főre közel egy beadott projekt jutott 

Balatonkenesén és Zircen is. Az egy főre jutó igényelt támogatás pedig Farkasgyepűn, Zircen 

és Várpalotán volt a legmagasabb. 

35. táblázat – TIOP beadott pályázatok és igényelt támogatás nevesített településenként 

település népesség 
(fő) 

beadott 
pályázat 

(db) 

igényelt 
támogatás (Ft) 

átlagos 
projektméret 

(Ft/db) 

beadott 
pályázat/ezer 

fő 

igényelt 
támogatás/fő 

Ajka 30 213 9 2 049 871 652 227 763 517 0,2979 67 847 
Badacsonytomaj 2 233 1 14 323 964 14 323 964 0,4478 6 415 
Balatonalmádi 8 786 2 16 000 000 8 000 000 0,2276 1 821 
Balatonfüred 13 186 9 498 037 902 55 337 545 0,6825 37 770 
Balatonkenese 3 313 3 47 212 921 15 737 640 0,9055 14 251 
Devecser 4 922 0 0 - - - 
Farkasgyepű 430 3 223 979 097 74 659 699 6,9767 520 882 
Hárskút 678 0 0 - - - 
Herend 3 513 2 27 619 000 13 809 500 0,5693 7 862 
Nemesvámos 2 595 1 49 995 955 49 995 955 0,3854 19 266 
Pápa 33 080 9 2 514 922 960 279 435 884 0,2721 76 025 
Sümeg 6 473 2 131 500 000 65 750 000 0,3090 20 315 
Tapolca 16 732 8 2 241 872 031 280 234 004 0,4781 133 987 
Várpalota 20 927 9 3 376 078 442 375 119 827 0,4301 161 326 
Zirc 7 247 7 1 769 582 268 252 797 467 0,9659 244 181 
ÖSSZESEN 154 328 599 17 189 842 072 28 697 566 3,8813 111 385 

 Forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés 

 

2.3. 2007-2013 forrásfelhasználása – abszorpciós kapacitás 

Az előbbiekben tehát a nyilvános adatbázisokból rendelkezésre álló információk segítségével 

bemutattuk a megye humán fejlesztési prioritásait a 2007 és 2013 közötti időszakban. Az 

előző alfejezet a beadott pályázatok adatait tartalmazta, amihez képest a jelen alfejezetben azt 

vizsgáljuk, a megye hogyan teljesített támogatások elnyerése és a forrásfelhasználás. A 
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rendelkezésre álló adatok alapján elemezzük a megyei, járási és települési szereplők pályázati 

sikerességét és a projektek megvalósításának abszorpciós hatékonyságát.  

 

2.3.1. Társadalmi Megújulás Operatív Program pályázatai 

18. ábra – TÁMOP pályázatok nyerési aránya 

 
Forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés 

 

Veszprém megye hatékonysága a TÁMOP források elnyerése terén darabszámot tekintve 

mind az országos, mind a regionális átlagnál magasabb, az elnyert forrás szempontjából 

ugyanakkor az országos átlag alatti, de a régiós értéket jelentősen meghaladó. 

19. ábra – TÁMOP pályázatok nyerési aránya prioritásonként 
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Forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés 

 

A prioritások közül mind a támogatott pályázatok számát, mind a megítélt támogatást tekintve 

a felsőoktatás fejlesztését célzó TÁMOP-4. prioritás keretében nyerték el legnagyobb 

arányban a megyei pályázók a forrásokat, míg darabszámot tekintve a TÁMOP-5. és 

TÁMOP-6., igényelt támogatás szempontjából pedig a TÁMOP-5. prioritás kapcsán nem 

sikerült elérni az 50 százalékos eredményességet. Vagyis a szociális szféra és az egészségügy 

pályázatai kevésbé voltak eredményesek a megyében, mint a többi területen beadott 

pályázatok.  

20. ábra – TÁMOP pályázatok nyerési aránya prioritásonként és megyénként 

 
Forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés 

 

Megyei összevetésben a támogatások elnyerése terén a pályázatok darabszámát tekintve 

Veszprém az 1., a 3., a 4. és az 5. prioritásban jobban teljesített, mint a másik két megye, 

ugyanakkor az elnyert támogatások tekintetében a 4. prioritásban Komárom-Esztergom 

megye volt a legjobb, kimagasló, 95 százalékot megközelítő nyerési rátával. 70 százalék 

feletti nyerési rátát ért el továbbá Veszprém megye kedvezményezettjei a 4. prioritás 

pályázatain – beadott támogatásigények száma és igényelt támogatás arányában is –, valamint 

Fejér megye pályázói a 6. prioritás kiírásain.  

A járások szintjén szintén megvizsgáltuk a nyerési rátát, ami alapján jól és kevésbé jól 

teljesítő járásokat azonosíthatunk. Abszolút értékben vizsgálva az adatok hasonló arányokat 

mutatnak, mint a beadott pályázatok esetében, vagyis a legtöbb forrást abszolút értékben a 

Veszprémi járás nyerte el, amelyet a Balatonfüredi és a Pápai járás követ – előbbit a beadott 

pályázatok száma alapján az Ajkai és a Balatonalmádi járás is előzi. Abszolút értékben a 

legkevesebb forrást a Sümegi és a Zirci járás kedvezményezettjei nyerték el.  
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Az egy lakosra vetített értékek alapján viszont darabszám tekintetében ugyan a Veszprémi 

járás marad az első, de egy főre jutó támogatás alapján a Balatonfüredi járás a 

legeredményesebb, a Devecseri járás pedig a Veszprémi mögött a harmadik. A lakosságszám 

arányában a legkevesebb nyertes TÁMOP pályázat a Zirci és a Tapolcai járásban volt, míg az 

igényelt támogatás arányaiban a Zirci, a Sümegi és az Ajkai járásban a legalacsonyabb, közel 

azonos mértékben. Az átlagos projektméret egyébként a Balatonfüredi járásban volt a 

legnagyobb, míg a Sümegi járásban a legkisebb.  

21. ábra – TÁMOP pályázatok nyerési aránya prioritásonként és megyénként 

 

Forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés 

 

36. táblázat – TÁMOP nyertes pályázatok és megítélt támogatás nevesített 

településenként 

  TÁMOP 

járás népesség 
(fő) 

nyertes 
pályázatok (db) 

megítélt 
támogatás (Ft) 

átlagos 
projektméret 

nyertes 
pályázat/ezer 

fő 

megítélt 
támogatás/fő 

Ajkai 41 748 68 1 081 064 594 15 898 009 1,6288 25 895 
Balatonalmádi 26 231 67 1 279 202 142 19 092 569 2,5542 48 767 
Balatonfüredi 22 495 56 4 907 233 127 87 629 163 2,4894 218 148 
Devecseri 15 257 22 1 024 091 827 46 549 629 1,4420 67 123 
Pápai 62 007 89 2 227 532 546 25 028 456 1,4353 35 924 
Sümegi 15 939 27 412 453 054 15 276 039 1,6940 25 877 
Tapolcai 36 094 44 1 060 793 965 24 108 954 1,2190 29 390 
Várpalotai 37 868 55 1 098 707 660 19 976 503 1,4524 29 014 
Veszprémi 84 140 309 17 343 420 843 56 127 576 3,6725 206 126 
Zirci 20 701 16 530 946 065 33 184 129 0,7729 25 648 
Veszprém megye 362 480 753 30 965 445 823 41 122 770 2,0774 85 427 

 Forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés 

 



TÁMOP-7.2.1-11/K 
 

62 
 

Mindezen értékeket összehasonlítva a beadott pályázatok darabszámával és az igényelt 

támogatások összegével megállapítható, hogy a pályázók a Veszprémi és Devecseri járást 

megelőzve a Balatonfüredi járásban nyerték el legnagyobb arányban az igényelt támogatások 

összegét. A forrásigényhez képest ugyanakkor a legkevesebb támogatást a Zirci, a Várpalotai 

és a Sümegi járás nyerte el, utóbbi mindössze az igényelt támogatás alig 26 százalékával. A 

beadott pályázatok száma alapján az Ajkai járás volt a legsikeresebb, megelőzve a Veszprémi 

és a Balatonalmádi járást. Darabszám tekintetében a beadotthoz képest a legkevesebb 

támogatott projektje a Zirci járásnak volt, amelyet nem sokkal előz a Tapolcai és a Sümegi 

járás.  

22. ábra – TÁMOP pályázatok nyerési aránya az igényelthez képest járásonként 

 
Forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés 

 

A pályázatok prioritások közötti megoszlását az előző alfejezetben nem tudtuk elemezni, 

lévén, a nyilvános EMIR adatbázis a beadott pályázatokról csak aggregált adatokat közölt. A 

nyertes pályázatok esetében ugyanakkor már lehetőségünk van a járás szintű adatok prioritás 

szempontú elemzésére. Ha az egyes prioritások esetében vizsgáljuk a járásszintű adatokat, 

megállapítható, az 1. prioritás kiírásaira mindössze a járások felében – Ajkai, Balatonalmádi, 
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Balatonfüredi, Veszprémi, Zirci – nyertek el támogatást pályázatok megvalósítására, 

TÁMOP-4. pályázatokat csak a Veszprémi és a Balatonfüredi járásban valósítottak meg. Az 

5. prioritás a Sümegi járást leszámítva már minden járásban volt legalább egy nyertes 

pályázat, a többi prioritás kapcsán valamennyi járásban volt pozitív támogatói döntéssel 

rendelkező projekt kezdeményezés. A prioritások közötti megoszlást tekintve a pályázatok 

darabszáma szerint arányaiban a Zirci, Veszprémi, Balatonfüredi, Balatonalmádi és Ajkai 

járásban TÁMOP-2. pályázatból volt a legtöbb nyertes, a Várpalotai, Tapolcai, Sümegi, Pápai 

és Devecseri járásban pedig TÁMOP-3. prioritás keretében jegyezhetjük fel a legtöbb 

támogatott projektet.  

23. ábra – Nyertes TÁMOP pályázatok darabszámának megoszlása prioritásonként az egyes 

járásokban 

Forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés 

 

Ha azonban a megítélt támogatások prioritások közötti megoszlását vizsgáljuk, 

megállapítható, hogy a Veszprémi járás esetében kiemelkedő arányban a TÁMOP-4. prioritás 

pályázatai nyerték el a legtöbb forrást, a Balatonfüredi járás esetében pedig még nagyobb a 

TÁMOP-3. prioritás keretében megítélt támogatások aránya a többi prioritás pályázataihoz 

képest. Vagyis ebben a két járásban a források zöme a köz-, illetve a felsőoktatás fejlesztését 

célozták. Hasonlóan magas, 60 százalékot meghaladó arány figyelhető meg a Zirci járás 
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TÁMOP-2. prioritásának megítélt támogatásainak tekintetében, vagyis a járás 

kedvezményezettjei a források nagy részét a munkaerő-piaci alkalmazkodóképesség javítására 

fordították. Arányaiban a legtöbb forrást a Devecseri és az Ajkai járásban is TÁMOP-2. 

projektek finanszírozására fordították. Az egészségügyi fejlesztési forrásokat biztosító 

TÁMOP-6. prioritás arányaiban a Tapolcai, Sümegi és Zirci járásban volt a legmagasabb, a 

szociális programokat támogató 5. prioritás arányaiban csak a Pápai járásban haladta meg a 

10 százalékot. A foglalkoztathatóságot célzó 1. prioritás pedig csak a Balatonalmádi és az 

Ajkai járásban képviselt jelentősebb arányt a többi prioritáshoz képest, a másik három 

járásban a prioritás súlya marginálisnak mondható.   

24. ábra – Nyertes TÁMOP pályázatok megítélt támogatásának aránya prioritásonként az 

egyes járásokban 

Forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés 

 

A projekt szintű adatok elemzése alapján ugyanakkor ki kell emelni, hogy a Balatonfüredi 

járás esetében például a TÁMOP-3. források közel 90 százaléka egyetlen projekt 

támogatásaként lett megítélve.5

                                                           
5 Az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság TÁMOP 3.3.12-12 azonosító 
számú, „Ifjúság.hu” a sikeres nemzedékért - Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diákok 
esélyegyenlőségének növelése érdekében című kiemelt projektje 3,3 milliárd forintos támogatást nyert el, az 

 A Veszprémi járás legnagyobb összegű pályázatai pedig a 
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Pannon Egyetemhez köthetőek, közel 12 milliárd forint támogatást nyertek el az elmúlt 

ciklusban, az összeg alig marad el a többi járás kedvezményezettjei számára összességében 

megítélt TÁMOP támogatásoktól.6

37. táblázat – TÁMOP pályázatok átlagos projektmérete járásonként és prioritásonként 

 De érdemes azt is kiemelni, a felsőoktatás fejlesztési 

forrásaiból a megyében nem csak a Pannon Egyetem részesült, a Balatonfüredi járásban a 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem által is valósultak meg projektek. A 

Balatonalmádi járás TÁMOP-1. eredményessége elsősorban Küngös település aktivitásának 

köszönhető, ahol két projekt megvalósítására is sor került közel 150 millió forintos 

forrásfelhasználással. A TÁMOP-2. prioritáson belül pedig a Zirci járásban – Zirc településen 

– a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ valósított meg egy térségi integrált szakképző 

központ fejlesztést több mint 300 millió forintból, eközben a Zirci járás az egyetlen, ahol nem 

valósítottak meg TÁMOP-2.1. intézkedés keretében pályázatot. Az egyes prioritások kapcsán 

a járásszintű különbségeket jól szemlélteti az átlagos projektméreteket összegző táblázat. A 

projektek közötti legkisebb eltérés is háromszoros (TÁMOP-4.) vagy négyszeres (TÁMOP-

6.), de a TÁMOP-5. prioritás esetében már huszonhatszoros, a TÁMOP-3. prioritás esetében 

pedig ötvenötszörös különbség van a járások átlagos projektméretei között – utóbbi esetben a 

már korábban említett kiemelt projekt jelentősen torzítja a statisztikát, a TÁMOP-5. esetében 

pedig a szintén torzító alsó értéket az egyetlen Zirci járásban megvalósuló, kis összegű 

pályázat jelenti. 

 
TÁMOP TÁMOP-1 TÁMOP-2 TÁMOP-3 TÁMOP-4 TÁMOP-5 TÁMOP-6 

Pápai 25 028 456 
 

16 504 985 22 512 344 
 

67 294 528 35 919 279 
Devecseri 46 549 629 

 
67 392 790 33 240 449 

 
33 666 000 38 029 866 

Sümegi 15 276 039 
 

11 838 257 19 285 908 
  

13 876 436 
Ajkai 15 898 009 21 741 985 17 966 348 12 521 549 

 
24 975 723 9 521 881 

Veszprémi 56 127 576 30 993 214 11 176 613 40 609 994 452 218 883 50 863 228 13 511 854 
Zirci 33 184 129 9 678 712 58 652 770 8 551 323 

 
2 581 530 33 140 978 

Várpalotai 19 976 503 
 

14 779 033 21 514 738 
 

27 622 443 20 626 052 
Balatonalmádi 19 092 569 52 674 062 8 415 530 24 464 808 

 
32 253 545 29 805 152 

Balatonfüredi 87 629 163 19 996 009 10 670 820 475 782 076 148 734 507 41 869 107 23 528 862 
Tapolcai 24 108 954 

 
10 305 941 25 796 828 

 
33 748 709 33 819 781 

 Forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés 

 

                                                                                                                                                                                     
összeg nagyobb, mint bármely másik járásban TÁMOP-3. prioritás keretében elnyert összes támogatásának 
összege. 
6 A Pannon Egyetem által elnyert támogatás összesen 11 757 690 960 Ft, míg a többi járás kedvezményezettjei 
által elnyert összes TÁMOP forrás mértéke 13 622 024 980 Ft volt. 
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A településszintű adatok elemzése alapján a vizsgálatba bevont települések közül abszolút 

értékben Pápa, Balatonfüred és Várpalota kedvezményezettjei nyerték el a legtöbb forrást, 

Hárskút megvalósítási helyszínen ugyanakkor – az egy darab beadott pályázat elutasítása 

okán – nem került sor TÁMOP fejlesztésre. Ezt követően viszont Badacsonytomaj, 

Farkasgyepű és Herend kedvezményezettjei már 100 millió forint feletti elnyert forrásból 

valósíthatták meg projektjeiket. Az átlagos projektméret és az egy főre jutó támogatás is 

Farkasgyepűn a legmagasabb a települések között, míg az ezer főre jutó legtöbb nyertes 

pályázat kapcsán Balatonkenese érte el a legmagasabb átlagot. A fajlagos értékek alapján 

Balatonfüred és Nemesvámos emelhető még ki a nyertes pályázatok darabszáma és 

támogatástartalma esetében. 

38. táblázat – TÁMOP nyertes pályázatok és megítélt támogatás nevesített 

településenként 

település népesség 
(fő) 

nyertes 
pályázat 

(db) 

megítélt 
támogatás (Ft) 

átlagos 
projektméret 

(Ft/db) 

nyertes 
pályázat/ezer 

fő 

megítélt 
támogatás/fő 

Ajka 30 213 54 961 530 240 17 806 116 1,7873 31 825 
Badacsonytomaj 2 233 10 111 473 381 11 147 338 4,4783 49 921 
Balatonalmádi 8 786 20 496 344 376 24 817 219 2,2763 56 493 
Balatonfüred 13 186 40 1 360 295 797 34 007 395 3,0335 103 162 
Balatonkenese 3 313 18 215 611 861 11 978 437 5,4331 65 081 
Devecser 4 922 11 321 812 899 29 255 718 2,2349 65 383 
Farkasgyepű 430 1 125 000 000 125 000 000 2,3256 290 698 
Hárskút 678 0 0 - - - 
Herend 3 513 6 135 527 326 22 587 888 1,7079 38 579 
Nemesvámos 2 595 9 181 631 741 20 181 305 3,4682 69 993 
Pápa 33 080 60 1 733 956 270 28 899 271 1,8138 52 417 
Sümeg 6 473 14 247 070 370 17 647 884 2,1628 38 169 
Tapolca 16 732 23 845 996 818 36 782 470 1,3746 50 562 
Várpalota 20 927 38 857 865 899 22 575 418 1,8158 40 993 
Zirc 7 247 9 482 086 263 53 565 140 1,2419 66 522 
ÖSSZESEN 154 328 313 8 076 203 241 25 802 566 2,0281 52 331 

 Forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés 

 

Az elnyert források aránya az igényelthez képest széles skálán mozog, a szélsőértéket 

képviselő közel 100 százalékos nyerési rátát produkáló Farkasgyepűtől az egyetlen beadott 

pályázatának elutasítása miatt 0 százalékos sikert elérő Hárskútig. Az elnyert pályázatok 

számát tekintve Herend, Ajka és Balatonkenese szerepel a legjobbak között, Ajkán ráadásul 

számosságát tekintve a második legtöbb TÁMOP pályázatot valósították meg a vizsgált 

települések között. A beadott pályázatok darabszámához képest a legkevesebb nyertes 
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projektje Sümegnek, Farkasgyepűnek és Zircnek volt. A megítélt támogatás aránya 

ugyanakkor éppen Farkasgyepű esetében a legmagasabb, ami azt jelenti, hogy a település 

beadott pályázataiból a kis támogatásigényű projekteket utasították el, az egy nagy összegű 

projekt támogatásra érdemes volt.7

25. ábra – Nyerési arány a vizsgált településeken 

 Emellett Herend és Tapolca érte még el a legjobb 

eredményt a megítélt támogatások igényelthez mért arányában. Várpalota, Sümeg és 

Devecser ugyanakkor gyengébben teljesített a források elnyerése terén, mindhárom 

településen kevesebb, mint egyharmadát nyerték el a pályázók az általuk igényelt 

támogatásnak. 

 
Forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés 

 

26. ábra – A vizsgált települések kedvezményezettjei számára megítélt támogatások 

megoszlása TÁMOP prioritásonként 

                                                           
7 A TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0046 azonosító számú, "Pár perc figyelem az egészséges jövőért!" című projekt 
célja a pápai, ajkai kistérségben lakó emberek számára egy Egészségfejlesztési Iroda létrehozása volt. 
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Forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés 

27. ábra – Nyertes pályázatok megítélt támogatásának megoszlása prioritásonként és 

településenként 

 
Forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés 
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Miközben megyei szinten a legtöbb forrást TÁMOP-4. prioritás keretében nyerték el a 

pályázók, addig a vizsgált települések esetében egyedül balatonfüredi megvalósítási 

helyszínen került sor ilyen jellegű fejlesztésekre.8 A vizsgált településeken a legtöbb forrást a 

TÁMOP-3. prioritás keretében nyerték el a pályázók, majd a 2. és a 6. prioritás következik. 

Az arányok jelentősen eltérnek a megyei adatoktól, köszönhetően annak, hogy a megyén belül 

legnagyobb arányt képviselő TÁMOP-4. források döntő hányadát9

 

 felhasználó Veszprém 

nincsen a nevesített települések között, így esetükben a 4. prioritás keretében felhasznált 

források aránya marginális a többi prioritáshoz képest. A 4. prioritás mellett a települések 

kisebb része valósított csak meg TÁMOP-1. pályázatot és TÁMOP-5. prioritás keretében is 

csak a települések egy része nyert el támogatást. A már korábban említett egyetlen 

farkasgyepűi pályázat pedig a TÁMOP-6. prioritásban valósult meg. 

2.3.2. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program pályázatai 

A TÁMOP pályázatokkal szemben a TIOP nyertes projektek éppen ellenkező képet 

mutatnak, darabszám tekintetében a nyerési ráta az országosnál és a régiósnál is alacsonyabb, 

de a megítélt támogatás is kevesebb, mint az országos adat. Az 1.000 főre jutó támogatott 

TIOP projektek és az egy főre jutó TIOP támogatások aránya pedig, ha kevéssel is, de szintén 

elmarad a régiós átlagtól.  

28. ábra – TIOP pályázatok nyerési aránya 

                                                           
8 A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem valamint nonprofit kutatóhelye 2015-ben két projektet 
is megvalósított balatonfüredi helyszínen, összesen 396 223 522 Ft támogatásból, emellett a Magyar 
Tudományos Akadémia Tihanyban valósított még meg TÁMOP-4. fejlesztést 49 980 000 Ft támogatásból. 
9 A megyében megítélt TÁMOP-4. források 96,34 százaléka esetében a veszprémi székhelyű Pannon Egyetem 
volt a kedvezményezett 
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Forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés 

 

Az egyes prioritások kapcsán eltérő nyerési arányt értek el a kedvezményezettek Veszprém 

megyében. Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztését célzó 2. prioritás pályázatainak több 

mint 80 százaléka nyert, a megítélt támogatások pedig közel 90 százalékát tették ki az 

igényelt forrásoknak. A támogatás mértéke szempontjából hasonlóan eredményesek voltak az 

1. prioritás pályázatai is, bár itt darabszám tekintetében már alacsonyabb eredményesség 

figyelhető meg. Ebből arra lehet következtetni, hogy jellemzően a kisebb támogatástartalmú 

pályázatokat utasítottak el, a nagyobb forrásigényű projekteket viszont támogatták. 

Ugyanakkor a 3. prioritás pályázatai közül darabszámot tekintve is kevesebb nyertes volt, 

mint elutasított, a megítélt támogatás pedig alig érte el az igényelt források 30 százalékát. 

29. ábra – TIOP pályázatok nyerési aránya prioritásonként 

67,99% 59,94% 57,02% 
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Forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés 

 

30. ábra – TIOP pályázatok nyerési aránya darabszám (bal) és a támogatás összege 

tekintetében (jobb) prioritásonként és megyénként 

 
Forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés 

Megyei összehasonlításban a TIOP-2. források esetében közel hasonló eredményességet értek 

el a megyék, mind a darabszám, mind az elnyert források tekintetében. A TIOP-1. projektek 

nyerési rátája csak a pályázatok száma kapcsán kiegyenlített, az elnyert támogatások összege 

Fejér megyében alig harmada az igényelt forrásoknak. A TIOP-3. kiírások esetében viszont 

éppen ellentétes az arány, mind darabszám, mind elnyert támogatás esetében Fejér megye 
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emelkedik ki, a megítélt források megközelítik az igényelt 90 százalékát. Veszprém megyénél 

ebben a prioritásban a támogatások összege alapján Komárom-Esztergom megye is jobban 

teljesített.  

A járások abszolút adatait vizsgálva TIOP elnyert források tekintetében is a Veszprémi járás 

dominanciája figyelhető meg. A nyertes projektek számát és az elnyert források tekintetében 

is a Pápai, az Ajkai és a Tapolcai járás emelhető ki, a források abszolút adatai alapján pedig a 

Sümegi, Balatonalmádi és Balatonfüredi járás szerepe kevésbé jelentős a megyén belül. 

31. ábra – TIOP pályázatok nyerési aránya darabszám (bal) és elnyert támogatás (jobb) 

tekintetében járásonként 

 
Forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés 

 

A fajlagos értékek alapján ugyanakkor az ezer főre jutó legtöbb nyertes pályázat a Veszprémi 

járás mellett a Balatonfüredi és az Ajkai járásban született, míg a Sümegi, a Várpalotai és a 

Zirci járásban volt a legalacsonyabb az adat. Ha az egy főre jutó megítélt támogatást 

vizsgáljuk, a Veszprémi járást követően a Tapolcai és az Ajkai volt a legeredményesebb, míg 

a Sümegi, a Balatonalmádi és a Balatonfüredi járásban érték el a legalacsonyabb értéket. Az 

átlagos projektméretek ezzel szemben a Veszprémi járás mellett a Pápai és a Zirci járásban 

voltak a legnagyobbak, míg a Sümegi, Balatonalmádi és Várpalotai járásban a legkisebbek, 

igaz utóbbi átlagos projektmérete még így is közel ötvenszerese a Sümegi értéknek – a 

Veszprémi értékhez képesti több mint százszoros különbséget nem is említve. Amint azt már 

a beadott pályázatok elemzésénél is említettük, a Devecseri járásból nem nyújtottak be TIOP 

pályázatot, így értelemszerűen nyertes pályázatot sem jegyez a térség. 

39. táblázat – TIOP nyertes pályázatok és megítélt támogatás járásonként 
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járás népesség 
(fő) 

nyertes 
pályázatok 

(db) 

megítélt 
támogatás (Ft) 

átlagos 
projektméret 

nyertes 
pályázat/ezer 

fő 

megítélt 
támogatás/fő 

Ajkai 41 748 7 2 000 471 305 285 781 615 0,1677 47 918 
Balatonalmádi 26 231 4 48 386 551 12 096 638 0,1525 1 845 
Balatonfüredi 22 495 5 262 421 123 52 484 225 0,2223 11 666 
Devecseri 15 257 0 0 - - - 
Pápai 62 007 8 2 515 086 836 314 385 855 0,1290 40 561 
Sümegi 15 939 1 5 500 000 5 500 000 0,0627 345 
Tapolcai 36 094 6 1 805 928 327 300 988 055 0,1662 50 034 
Várpalotai 37 868 3 801 717 163 267 239 054 0,0792 21 171 
Veszprémi 84 140 26 14 721 996 200 566 230 623 0,3090 174 970 
Zirci 20 701 2 860 101 264 430 050 632 0,0966 41 549 
Veszprém megye 362 480 62 23 021 608 769 371 316 270 0,1710 63 511 

Forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés 

 

32. ábra – TIOP pályázatok nyerési aránya darabszám és a támogatás összege tekintetében 

járásonként 

 
Forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés 

A járás szintű adatok alapján az eredményesség szempontjából az Ajkai, a Veszprémi és a 

Pápai járás emelhető ki, bár utóbbiban csak a beadott pályázatok valamivel több, mint fele 

nyert el támogatást. A nyertes projektek száma tekintetében a Tapolcai járás jobban teljesített, 

mint a Pápai, de az elnyert forrás előbbi járás esetében arányaiban kisebb volt. Eközben a 

Sümegi és a Balatonalmádi járás az igényelt támogatás töredékét nyerte csak el, esetükben a 
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kisebb összes költségű TIOP pályázatok kaptak támogató döntést. A nyertes projektek száma 

tekintetében a Zirci és a Várpalotai járás teljesített leggyengébben.  

Ezzel szemben a pályázatok prioritások közötti forrásmegoszlását vizsgálva azt látjuk, 

darabszám tekintetében a járásokban TIOP-1. prioritáshoz kapcsolódó pályázatból volt a 

legtöbb és ilyen jellegű projekt minden járásban nyert támogatást. Ezzel szemben TIOP-2. és 

TIOP-3. projektek csak a járások egy részében valósultak meg. A Balatonalmádi és Sümegi 

járásban csak TIOP-1. projekt valósult meg, a Várpalotai és Zirci járásban pedig TIOP-1. és 

TIOP-2. projektek nyertek támogatást.  

33. ábra – Nyertes TIOP pályázatok darabszámának megoszlása prioritásonként az egyes 

járásokban 

 
Forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés 

 

Ezzel szemben a megítélt támogatások aránya jelentősen más képet mutat, a prioritások 

közötti forrásmegoszlás ebben az esetben a TIOP-2. pályázatok döntő súlyát mutatják, hiszen 

az ilyen jellegű projekteket megvalósító járásokban 58-97 százalék közötti az azokra jutó 

támogatások aránya a másik két prioritáshoz képest. Vagyis, miközben a legtöbb TIOP 

pályázat az 1. prioritásban valósult meg, addig a felhasználható forrásokat legnagyobb 

arányban a TIOP-2. pályázati kiírások finanszírozására fordították. A TIOP-3. projektek 

aránya járásonként eltérő, leginkább a Pápai járásban volt jelentős.  
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34. ábra – Nyertes TIOP pályázatok megítélt támogatásának aránya prioritásonként az egyes 

járásokban 

  
Forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés 

 

40. táblázat – TIOP pályázatok átlagos projektmérete járásonként és prioritásonként 

járás TIOP-1. TIOP-2. TIOP-3. 
Ajkai 28 790 538 633 086 848 14 839 148 
Balatonalmádi 12 096 638 0 0 
Balatonfüredi 5 884 967 215 213 221 29 553 000 
Pápai 6 330 000 826 359 841 281 125 718 
Sümegi 5 500 000 0 0 
Tapolcai 8 441 321 1 635 535 178 72 534 593 
Várpalotai 7 768 985 786 179 193 0 
Veszprémi 467 333 773 1 429 845 187 111 339 286 
Zirci 32 796 500 827 304 764 0 

Forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés 

 

A TIOP-2. prioritás jelentőségét mutatják az átlagos projektméretek is, valamennyi járásban 

az egészségügyi infrastruktúra fejlesztését célzó prioritás projektjeinek mérete volt a 

legnagyobb. Az átlagos méretet nagyságrendben kizárólag a Veszprémi járás TIOP-1. 

projektmérete közelíti meg, de ez elsősorban egy több mint négymilliárd forint támogatásból 
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megvalósuló felsőoktatási projektnek köszönhető.10 A TIOP-3. pályázatok tekintetében a 

legnagyobb átlagos projektméretet a Pápai járás kedvezményezettjei érték el.11

41. táblázat – TIOP nyertes pályázatok és megítélt támogatás nevesített településenként 

 

település népesség 
(fő) 

nyertes 
pályázat 

(db) 

megítélt 
támogatás (Ft) 

átlagos 
projektméret 

(Ft/db) 

nyertes 
pályázat/ezer 

fő 

megítélt 
támogatás/fő 

Ajka 30 213 7 2 000 471 305 285 781 615 0,2317 66 212 
Badacsonytomaj 2 233 1 14 323 964 14 323 964 0,4478 6 415 
Balatonalmádi 8 786 1 8 000 000 8 000 000 0,1138 911 
Balatonfüred 13 186 3 252 488 123 84 162 708 0,2275 19 148 
Balatonkenese 3 313 2 24 490 266 12 245 133 0,6037 7 392 
Devecser 4 922 0 0 - - - 
Farkasgyepű 430 1 157 942 131 157 942 131 2,3256 367 307 
Hárskút 678 0 0 - - - 
Herend 3 513 1 18 080 000 18 080 000 0,2847 5 147 
Nemesvámos 2 595 1 45 542 627 45 542 627 0,3854 17 550 
Pápa 33 080 5 2 346 153 705 469 230 741 0,1511 70 924 
Sümeg 6 473 1 5 500 000 5 500 000 0,1545 850 
Tapolca 16 732 5 1 791 604 363 358 320 873 0,2988 107 077 
Várpalota 20 927 2 793 719 163 396 859 582 0,0956 37 928 
Zirc 7 247 2 860 101 264 430 050 632 0,2760 118 684 
ÖSSZESEN 154 328 32 8 318 416 911 259 950 528 0,2074 53 901 

Forrás: EMIR adatok alapján saját szerkesztés 

 

A nevesített településeken a TIOP pályázatok esetében a legtöbb forrást Pápán, Ajkán és 

Tapolcán nyerték el a kedvezményezettek. Hárskúton ugyanakkor, ahogy TÁMOP, úgy TIOP 

forrásból sem valósult meg pályázat 2007 és 2013 között, de Devecser településen sem került 

sor TIOP fejlesztésre. Megítélt támogatás szempontjából a legkevesebb forrás Sümegen, 

Balatonalmádiban és Badacsonytomajon állt rendelkezésre. Abszolút értékben a legtöbb 

projekt Ajkán, Pápán és Tapolcán valósulhatott meg. Az egy lakosra jutó értékek alapján 

ugyanakkor a darabszám kapcsán kiemelkedik Farkasgyepű, ezt követően pedig 

Balatonkenese és Badacsonytomaj. Az egy főre jutó megítélt támogatás pedig Farkasgyepű 

mellett Zircen és Tapolcán volt a legmagasabb. A nevesített települések közül az átlagos 

legnagyobb projektméretet Pápán jegyezhetjük fel, míg a legkisebb egy pályázatra jutó 

megítélt forrás Sümeg településhez köthető.  

                                                           
10 A Pannon Egyetem infrastrukturális és informatikai fejlesztését célzó TIOP 1.3.1-07/2/2F pályázat 4 183 
071 990 Ft támogatásból valósulhatott meg. 
11 A három megvalósuló TIOP-3. projekt egyikeként a pápai TISZK infrastrukturális fejlesztésére TIOP 3.1.1-
08/1 forrásból 722 481 034 Ft állt rendelkezésre. 
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35. ábra – TIOP nyerési arány a vizsgált településeken 

 

A nyertes pályázatok darabszáma tekintetében kiemelkedik Ajka, ahol a kilenc beadott TIOP 

pályázatból hét nyert támogatást, miközben a beadások terén hasonlóan aktív Várpalota a 

kilenc beadott pályázatból csak két nyertes projektet tudott generálni. A nyertes projektek 

száma alapján azonban Badacsonytomaj és Nemesvámos érte el a legjobb eredményt, mindkét 

település egyetlen beadott TIOP pályázatát támogatásra érdemesnek ítélték.12

                                                           
12 Badacsonytomajon az önkormányzat gondozásában, TIOP-1.1.1-09/1 program keretében, 14 323 964 Ft 
támogatásból Tanulói laptop program valósulhatott meg, míg Nemesvámoson a Magyar Nemzeti Múzeum 
valósított meg TIOP-1.2.2-11/1 múzeumfejlesztési projektet 45 542 627 Ft támogatásból. 

 A beadott 

pályázatok számához képest a nyerési ráta Várpalotán, Zircen, Balatonfüreden és 

Farkasgyepűn volt a legalacsonyabb. Az igényelt támogatások összegéhez képest a megítélt 

források arányában Badacsonytomaj szintén 100 százalékos eredményt mutat fel – vagyis a 

teljes igényelt támogatást el sikerült nyerni -, emellett még Ajkán és Pápán volt a 

legmagasabb az arány. Zirc, Várpalota és Sümeg pályázói viszont csak a források kisebb 

arányát tudták elnyerni, utóbbi településen az igényelt támogatások kevesebb, mint öt 

százalékát. 
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2.4. 2007-2013 forrásfelhasználása – hosszú idősoros hatásvizsgálat 

Jelen alfejezetben az előzőekben bemutatott fejlesztéspolitikai indikátorokhoz illeszkedő 

gazdasági, társadalmi és szociális mutatók hosszú idősoros vizsgálatára kerül sor a 

rendelkezésre állás függvényében. Cél, hogy 15 éves távlaton vizsgáljuk az egyes mutatók 

alakulását és regresszió analízis segítségével elemezzük az esetlegesen kimutatható 

fejlesztéspolitikai hatásokat. A módszertan szűkössége a rendelkezésre álló adatok – 

elsősorban program és projekt szintű tény indikátor értékek – hiánya, amely nélkül a vizsgált 

mutatókra gyakorolt program és projekt szintű hatás óvatos becslésnek minősíthető csak. 

 

Ha a megye TÁMOP beruházásainak sikerességét kívánjuk vizsgálni szükség van bizonyos 

társadalmi-gazdasági indikátorok, mint például a korszerkezet, jövedelem, iskolázottság, 

foglalkoztatás és inaktivitás, hátrányos helyzetű csoportok arányának elsődleges elemzése. 

Ezért meghatározott mutatók felhasználásával főkomponens analízist készítettünk az ország 

teljes területére és Veszprém megyére. Bár a kiválasztott társadalmi-gazdasági indikátorok 

(XX. Tábla) összefüggnek, a korrelációs értékek alapján mégis külön főkomponensbe 

kerültek.  

 

Társadalmi környezet dimenziója Település lakónépessége - törpe- és aprófalvas térségek 
kimutatása 

0-14 éves korosztály aránya (%) juvenilis szerkezet 

65-x éves korosztály aránya (%) öregedő szerkezet 

 

Gazdasági környezet dimenziója Egy főre jutó összevont személyi jövedelemadó alap 

Roma és cigány lakosság aránya 

Legfeljebb nyolc osztályt végzettek aránya a 
munkaképes korúak között (%) 

Nyilvántartott álláskeresők aránya a teljes népességen 
belül (%) az országos átlagnál rosszabb értékek 
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A főkomponens-analízis eredménye szerint Veszprém megye szerkezete kettősséget mutat. 

Míg a Balaton mentén elhelyezkedő és a megyeközponthoz közel eső települések előnyösebb, 

addig a megye nyugati részén található települések hátrányosabb helyzetűek.  Ez a kettősség 

részben a településszerkezetből, részben az elérhetőségből valamint a térségek speciális 

gazdaság-társadalmi sajátosságaiból is ered.  

 

XX. ábra: az ország településeinek társadalmi-gazdasági szempontú főkomponens 

elemzésének eredménye a két főkomponens-érték egyidejű ábrázolásával. 

 

Veszprém megyében tehát számos településen olyan komplex hátrányos helyzet áll elő 

gazdaság-társadalmi szempontból, mely a térség további fejlesztését irányozza elő. A 

TÁMOP és TIOP pályázatok a 2007-2013-as költségvetési időszakban ezen egyenlőtlenségek 

felszámolását célozták több beavatkozási prioritás mentén, foglalkoztatás, oktatás, egészség, 

társadalmi befogadás területén. 

A rendszerváltozás után kialakult piacgazdaság, az erősödő neoliberális és neokonzervatív 

gazdaságpolitika egyik legfontosabb és leggyakrabban hangoztatott célja a foglalkoztatás 

növelése, a szociális kiadások csökkentése. Ezen célok elérése érdekében nem csak a 
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Gazdaságfejlesztési Operatív Programban, de a humánerőforrás fejlesztéséért felelős 

Társadalmi Megújulás Operatív Program és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 

prioritásaiban is megjelent a foglalkoztatás növeléséhez szükséges körülmények 

megteremtése.  

Az Közép-dunántúli  Régió Operatív Programjában a régió hosszú távú jövőképeként 

megfogalmazódik, hogy a térség a magyarországi innováció és a fenntarthatóság régiójává 

kíván válni. Célja, hogy a belső adottságai hatékony hasznosításával folyamatosan növelje a 

versenyképességét. Ennek egyik eszköze a humán közösségi infrastruktúra fejlesztése, mely 

külön prioritásként jelenik meg, nevesítve a TÁMOP-pal illetve a TIOP-pal való kapcsolódási 

pontokat is. Az OP-n belül Veszprém megye esetében kiemelt figyelmet kap az országos 

szinten is kiemelt fejlesztési kategóriát alkotó térség, a speciális természeti, táji elemekkel 

bíró, jelentős turisztikai vagy nagy gazdasági növekedési potenciállal rendelkező térség, a 

Balaton. 

A fejlesztés központjában a társközpontokként funkcionáló Székesfehérvár és a Veszprém 

megyei Veszprém áll, melyek fejlesztése, innovációra hangolása volt a KDOP egyik legfőbb 

célja.   

Az összesített gazdasági-társadalmi kitettség szintén Borsod-Abaúj-Zemplén megye hátrányos 

helyzetét bizonyítja, azonban szembetűnő az ország határmenti térségeinek elmaradottsága 

(XX. ábra) is. A szocialista iparosítás gazdasági, szociális és környezeti örökségével küzdő 

Veszprém megyében Pápa és környéke valamint volt ipari tengely részeként Ajka környéke, 

az egykori bauxitbányák, Halimba, Szőc, Gánt, Nyirád kerültek a rendszerváltás után 

krízishelyzetbe.  



TÁMOP-7.2.1-11/K 
 

81 
 

 

Az Aluminium és Bauxit világpiaci árának változása 1900-2011-ig. Forrás: internet 

 

Ez egyrészt a világpiaci árak változásának illetve a kereskedelmi kapcsolatok átalakulásának 

is köszönhető. A bauxit-vagyonunk bár jelentős, nagyobb része a térségre jellemző karsztvíz 

szintje alatt található, így annak kitermelése nem versenyezhet az alacsony világpiaci árakkal. 

Ennek következtében a rendszerváltozás után fokozatosan megszűnt a bauxitkitermelésre 

épülő alumínium-ipar és timföldgyártás, melynek messzemenő következményi voltak a régió 

foglalkoztatottsági adataira. 

 

A bauxit világpiaci árának alakulása 2009-2014 között. Forrás: Internet 
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Veszprém megye kistérségeiben regisztrált munkanélküliek számának alakulása 1993-

2012 között. KSH adatok alapján saját szerkesztés 

Az 1990-es évektől az aluminiumipar magánosítása is bekövetkezett, számos vállalati 

átalakítást, racionalizálási folyamatot elindítva. Mindez a bányabezárásokkal együtt 

megemelte a térségben a munkanélküliséget.  Az ipari szerkezetváltás követte a világpiaci 

változásokat, az országban a bauxit kitermelés felszámolása után a timföldgyártás 

megszüntetése követte. Az aluminiumipari-vertikum a térségben található barnakőszén-

vagyonra épült, melynek alacsony fűtőértéke miatt kitermelése gazdaságtalan, így számos 

bányát a rendszerváltozás után bezártak. Ez tovább növelte a térségben a munkanélküliséget.  

A rendszerváltozás utáni évek munkanélküliségi csúcsértékei 1993 után fokozatosan 

csökkentek, a 2000-es évek elejére nagyjából felére. A megyében, és főként az Ajkai, Pápai és 

Veszprémi kistérségekben nőtt meg drasztikusan. Pápán a pápai húsipar válsága illetve 

elektronikai-elektrotechnikai cégek megszűnése okozta a növekedést, míg az Ajkai 

kistérségben a bauxit, timföld- és alumínium ipart érintette súlyosan a válság. Ezek a 

problémák részben megoldódtak, mind Ajkán, mind Veszprémben csökkent a 

munkanélküliség az 1993-2012-es időszakot tekintve, több esetben akár felére. 

480 
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Zirci Veszprémi Várpalotai 

Tapolcai Sümegi Pápai 

Balatonfüredi Balatonalmádi Ajkai 
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A munkanélküliek számának változása 1993-2012 között. KSH adatok alapján 

saját szerkesztés 

Az EU-s csatlakozás óta a munkanélküliség számos térségben tovább csökkent, azonban 

jelenleg is vannak olyan térségek, melyek elhúzódó foglalkoztatási válsággal küzdenek, mind 

országosan, mind megyei szinten. Ilyen település például Pápa, Herend, Litér, Pétfürdő. Van 

számos pozitív példa is, mely mind 1993 és 2012, mind 2006-2012-es időtávban csökkenő 

munkanélküliséggel volt jellemezhető, mint például Devecser, Farkasgyepű.  
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A munkanélküliség arányának változása 2004 és 2013 között. KSH adatok alapján saját 

szerkesztés 

A 2000-es évek derekára a rendszerváltás indukálta szerkezetváltás részben megtörtént, több 

településen rekordalacsony volt a munkanélküliség. A 2007-2013-as időszak végére, azonban 

a 2009-ben bekövetkező válság hatásait még nem sikerült a térségnek kiküszöbölnie. A 

költségvetési időszak vége felé közeledve a megye legtöbb településén magasabb volt a 

munkanélküliek száma, mint a költségvetési időszak elején. A TÁMOP-ban számos pályázat 

valósult meg ennek a problémának a megoldására.    
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A munkanélküliek számának változása 2006-2012 között. KSH adatok alapján saját 

szerkesztés. 

 

A helyzetet súlyosbította, hogy nem csak a gazdasági válság, de a 2010-ben bekövetkezett 

vörösiszap-katasztrófa is a térség gazdasági termelésének alapjait rengette meg (ismét). 

Magyarország eddigi legnagyobb ipari katasztrófája 10 halálos áldozatot követelve, több száz 

hektár termőföldet beszennyezve a válságot túlélt magyarországi timföldgyártás egyik 

központjának számító Veszprém megyében a termelés végét jelentette. Hosszas jogi vita után 

a MAL Zrt. felszámolására került sor. Az ipari katasztrófa nem csupán egy hosszan húzódó, 

kényszeredett szerkezetváltást, gazdasági gócpontot, de egy természeti-társadalmi 

krízistérséget is teremtett. 

A térség környezeti állapota a rendszerváltozás és a vörösiszap katasztrófa után is több 

szempontból aggályos. A 27/2015. (VI. 17.) OGY határozata 2015−2020 közötti időszakra 

szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról (NKP) a környezeti állapot komplex értékelését 

is elvégezte. A régió több települését érintik különböző környezetkárosító tevékenységek. A 

légszennyezés tekintetében a megyét csupán a Tatabánya – Esztergom légszennyezési zóna 



TÁMOP-7.2.1-11/K 
 

86 
 

nem érinti. Mind a Veszprém – Székesfehérvár, mind Ajka, mint nevesített kijelölt város 

szerepel, vagyis olyan területegység, amelyen belül valamely szennyező anyag koncentrációja 

tartósan vagy időszakosan a levegőterheltségi szint határértéke a megengedettnél magasabb.   

 

A légszennyezett területek Magyarországon. Forrás: 27/2015-ös OGYhatározat 

 

A megye nem csak légszennyezettség, de csatornázottság tekintetében is kiemelt figyelmet 

kap, hiszen a Balaton környéki települések szennyvízkezelésére külön program vonatkozik. A 

megye környezeti állapota azért is különösen fontos, mert területén található a Balaton-

felvidéki Nemzeti Park és számos tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület is. 

Mindez kapcsolódik a humán-erőforrás fejlesztéshez, hiszen a Nemzeti Környezetvédelmi 

Program Stratégiai céljai összefüggnek a 2014-2020-as Új-Széchenyi Terv bizonyos Operatív 

Programjainak célkitűzéseivel. Az EFOP a környezet és egészség, a környezettudatos 

szemléletmód és a környezetinnováció és ökotechnológia terén kapcsolódik a programba. A 

2007-2013-as költségvetési időszakban a TÁMOP 6-os egészséggel kapcsolatos 

prioritástengelyén belül lehetett az egészségfejlesztés, egészségre nevelés kiírásokra pályázni, 

melyek lazábban, de kapcsolódtak az egészséges környezet-tudat kialakításához. 
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A megyében az 1960-as évektől felgyorsuló környezeti degradáció tovagyűrűző hatást fejtett 

ki. A rendszerváltozás után több hullámban érezhető természeti-társadalmi-gazdasági sokk 

több évre rányomta és rányomja bélyegét a térségre. Nem csak a kialakult negatív imázs, de 

átalakuló migrációs trendek is nehezítik a térség talpra állását.  

A munkanélküliséghez szorosan kapcsolódó foglakoztatottsági adatok nem csak megyei 

szinten, de országosan is átalakultak a válság után. Az egyes megyék foglakoztatottsági ráta 

alapján egymáshoz mért sorrendje több esetben változott. Veszprém a foglalkoztatási arány 

tekintetében az egyik legsikeresebb megyének tekinthető, hiszen az országos rangsorban 

hatodik helyet foglalja el 2013-ban 60,6%-os aránnyal a 15-64 évesek körében, 2009-ben ez 

az érték 55,9% volt. A Közép-dunántúli Régió másik két megyéje 2009-ben még megelőzte 

Veszprémet, Komárom-Esztergom 2011-ben Budapestet is megelőzte – persze Budapest 

foglalkoztatottsági rátájának visszaesése miatt – 2013-ban azonban a 4. helyre esett vissza, 

Győr-Moson-Sopron megye visszaesése utáni talpra állása és Vas megye töretlen növekedése 

miatt. Fejér megye 2009-ben még megelőzte foglalkoztatottság tekintetében Veszprém 

megyét és az országos rangsorban 7. helyet foglalta el, jelenleg 60% feletti foglalkoztatási 

rátával. A Közép-dunántúli Régióban, 2015-ben a legfrissebb adatok alapján a lakosság 69%-

át foglalkoztatják, ezzel az első helyezett a régiók között. Nem meglepő, hiszen a régió a 

2006-2013-as költségvetési időszakban több, mint 15 milliárd forintot költött a foglalkoztatás 

elősegítésére, az alkalmazkodóképesség javítására, vagyis a TÁMOP 1 és 2-es 

prioritástengelyeire majdnem 1600 pályázaton keresztül. Veszprém a beérkezett és megítélt 

pályázatok tekintetében az országos átlagnál sikeresebb megyének tekinthető, mely 

hozzájárult a foglalkoztatási adatok javulásához.    

A TÁMOP 1-es és 2-es prioritástengelye a foglalkoztatottak átképzését, a minőségi munkaerő 

megteremtésének lehetőségét  tűzte ki célul. Veszprém megyében erre az 1-es 

prioritástengelyre, azon belül is a Szociális gazdaság, innovatív és helyi foglalkoztatási 

kezdeményezések és megállapodások fejlesztését célzó prioritásra összességében  667 millió 

forintot költöttek, mely részben hozzájárult a foglalkoztatás növekedéséhez. A 2-es 

prioritástengelyre összesen 4,5 milliárd forintot ítéltek meg a pályázóknak.  
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A 15-64-es korosztály foglalkoztatottsági arányainak sorrendi változása 2009-2013 

között. KSH adatok alapján saját szerkesztés 

2009 2010 2011 2012 2013 
Bács-Kiskun 11 10 10 9 9 
Baranya 13 12 16 17 13 
Békés 15 14 14 12 14 
Borsod-Abaúj-Zemplén 19 19 18 20 19 
Budapest 1 1 2 1 1 
Csongrád 9 7 9 10 11 
Fejér 7 6 7 7 7 
Győr-Moson-Sopron 2 2 4 3 2 
Hajdú-Bihar 18 17 15 16 16 
Heves 14 15 13 14 15 
Jász-Nagykun-Szolnok 12 13 12 11 12 
Komárom-Esztergom 3 3 1 4 4 
Nógrád 17 18 20 19 20 
Pest 4 4 6 6 5 
Somogy 16 16 17 15 17 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 20 20 19 18 18 
Tolna 10 11 11 13 10 
Vas 6 5 3 2 3 
Veszprém 8 9 8 8 6 
Zala 5 8 5 5 8 
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A MEGYÉK FOGLALKOZTATOTTSÁGI ARÁNY ALAPJÁN 
FELÁLLÍTOTT SORRENDJE 2009-2013 KÖZÖTT 
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A megyében 2000 és 2014 között a foglalkoztatottak száma csökkenő tendenciát mutat, mely 

egyaránt érinti a felsőfokú, középfokú és felsőfokú végzettségűeket. A szám bár csökkenő 

2000-hez képest, hiszen a 2003-ban megközelítőleg 156 ezer foglalkoztatott száma körülbelül 

151 ezer foglalkoztatottra csökkent. Az aktív népesség tekintetében 2006-ban 60,7 % 

dolgozott, ez 2010-re 55,6%-ra csökkent, majd 2011-től ismételt növekedésnek indult. Tehát a 

csökkenő tendencia, csak hosszú távú visszatekintés esetén csökkenő, 2010 óta egyértelmű a 

foglalkoztatottak számának és arányának növekedésében. 

A foglalkoztatottak számának növekedéséhez hozzájárult, hogy 2011-ben a 2011. évi CVI. 

törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 

törvények módosításáról szóló törvény megváltoztatta a foglakoztatás szabályozási kereteit. A 

korábbi bérpótló juttatásokat (rendelkezésre állási támogatás) kivezették, a 4 órás 

foglakoztatás bevezetésével pedig több ember válhatott foglalkoztatottá. Új elemként jelent 

meg, hogy közmunkásokat magánvállalkozó is alkalmazhat. A közmunkaprogram bevezetését 

követően Veszprém megyében is emelkedett a foglalkoztatottak aránya az aktív népességen 

belül, meghaladva a 2006-os értéket, 2014-ben már 64,5% volt, azonban ez csak kis 

mértékben volt a közmunkaprogramnak köszönhető!  

Míg 2013-ban megközelítőleg 2800 főt foglalkoztattak közmunkában, addig 2014-re ez a 

szám 4370 főre emelkedett, mely a megyei szintű foglalkoztatottak 3%-a. Mindez az 

aktivitási arányt ugyan növeli, mely megfelel a teljes foglakoztatás céljának elérését kitűző 

átfogó célnak, azonban hosszú távon nem feltétlen jelent lakossági diszkrecionális jövedelem 

növekedést, a piaci szemléletbe való betagozódást, így közvetve a humánerőforrás-fejlesztés 

egyik tényleges célját, a termelékenység és az országos GDP-termelésből kivett részesedés 

javulását is kevésbé szolgálja. Ezért a 2014-es fejlesztési időszakban a közmunkaprogram 

fejlesztése, újabb irányok kidolgozása lenne kívánatos.  

A foglalkoztatottak számának és arányának ismételt növekedése a 2011-2013-as időszakban 

pozitívan érintette a megye foglalkoztatási helyzetét, melyben nagy szerepe van a 

közfoglalkoztatás bevezetésének. A közmunkaprogramnak azonban nincs kapcsolata az EU 

pályázati forrásokkal, mindemellett hozzájárult a TÁMOP által kitűzött foglalkoztatás 

növelési célnak a megvalósulásához. Veszprémben a továbbképzett közfoglalkoztatottak 

2015-re már 36%-ban munkát is találtak az elsődleges munkaerőpiacon. Azok a 

közmunkások, akik nem vettek részt képzésben, azok 27,7%-ban helyezkedtek el Veszprém 

megyében, mely az országban a második legjobb érték. Ez az adat is alátámasztja a munkaerő 
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továbbképzésének fontosságát. Míg a Közép-dunántúli Régió munkanélküli lakossága 

alapvetően átképzést igényelnek, addig Borsod-Abaúj-Zemplén vagy Nógrád megyében a 

munkanélküliség másféle struktúrájú, a leendő foglalkoztatottakat először be kell vezetni a 

munkaerőpiacra.  

A fiatal munkavállalók (15-24 év) esetében a foglalkoztatottsági arányok kifejezetten 

alacsonyak, Az alacsony értékek az országos rangsorban 2013-ban a 8. helyet jelentették. 

Mindez egyrészt korosztályi sajátosságokból fakad, hiszen a korosztály nagy része még 

középfokú illetve felsőfokú képzésben vesz részt. Ez az alacsony érték pozitív mutató is lehet, 

a megyéből a felsőoktatásba jelentkezettek számának növekedésével jár. A megye az elmúlt 

költségvetési időszakban elindult a kitűzött célok elérésének irányába, ténylegesen 

tudástársadalom kialakulása kezdődött meg. Mind a felsőfokú végzettségű foglalkoztatottak, 

mind az érettségivel rendelkezők aránya megnőtt. Mindemellett az alapfokú képzettségűek 

aránya 2006-2013 között lecsökkent, a régió megyéi közül a legdrasztikusabban. Ez a 

jelenség összekapcsolható a régióban történt nagyarányú felsőoktatás-fejlesztéssel, mely 

országos szinten is kiemelkedő, több, mint 12 milliárd forintos beruházást jelentett.   

 

Veszprém megye foglalkoztatottjainak megoszlása iskolai végzettségük alapján. KSH 

adatok alapján saját szerkesztés 

 

Ez a regionális és országos trendekkel részben ellentétes folyamat, hiszen több megye 

esetében nőtt a csak alapfokú végzettséggel rendelkezők aránya a foglalkoztatottak között, 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

100% 

2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 

Veszprém 

Felsőfokú 

Középfokú, érettségivel 

Középfokú érettségi nélkül 

Alapfokú 



TÁMOP-7.2.1-11/K 
 

91 
 

mely a humánerőforrás gyengülését mutathatja. A felsőfokú végzettségűek alkalmazása 

tekintetében az országos trendekkel megegyezően nőtt a diplomás foglalkoztatottak aránya 

Veszprém megyében. Ez üdvözlendő, hiszen egész Európa küzd a fiatal diplomások 

elhelyezkedésének problémájával, a korosztály magas munkanélküliségi rátájával. A 

foglalkoztatottak képzettségi átalakulása összekapcsolódott a köz-és felsőoktatási 

infrastruktúra fejlesztésével is. 

 

 

Az alapfokú és felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának változása a Közép-

Dunántúli Régió három megyéjében 2006-2013 között. KSH adatok alapján saját 

szerkesztés 
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Foglalkoztatottak megoszlása 2006-ban (balra) és 2013-ban (jobbra) iskolai végzettség 
szerint a 15-64 éves korosztályban. KSH adatok alapján saját szerkesztés 

 

A foglalkoztatottak számának növekedése megmutatkozott a megye egy főre eső 

jövedelmének növekedésében is. Bár a foglalkoztatottak átlagos jövedelmi szintje 2006-hoz 

képest folyamatosan nőtt. A vizsgált időszakban megközelítőleg 30%-kal volt magasabb 

Veszprém megyében a munkából származó jövedelem összértéke 2013-ban, mint 2006-ban az 

NFT II elindulása előtt. Bár a fogyasztói árindex növekedése az időszakban fokozatosan 

lassult, az egy lakosra jutó reáljövedelem 2010-ig csökkent. A régió minden megyéjében 

növekvő trendet mutat az egy főre jutó megtermelt bruttó hazai össztermék értéke, azonban 

még mindig Veszprém megye járul hozzá legkevésbé a régió termeléséhez, ha az egy lakosra 

jutó értékeket vizsgáljuk.  
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A jövedelmi viszonyok alakulása 2006-2013 között, figyelembe véve a munkajövedelem, 

az egy főre jutó jövedelemnövekedés és a fogyasztói árindex alakulását. KSH adatok 

alapján saját szerkesztés 

 

A bruttó hazai össztermék alakulása a Közép-dunántúli régió három megyéjében 2006 

és 2013 között. KSH adatok alapján saját szerkesztés. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Fogyasztó árindex   108 106,1 104,2 104,9 103,9 105,7 101,7 
Jövedelmi index   107,9 105,8 95,3 103,4 104,9 106,5 103,8 
Munkajövedelem/fő 597193 644298 681684 649474,0 671647 704363 749974 778724 
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2.4.1. TÁMOP 1-es és a TIOP 3-as prioritástengely megyei vonatkozásai 

Pápán 2014-ben már a 2010-es munkanélküliségi csúcs felét mérte a munkaügyi hivatal, mely 

részben köszönhető a közfoglalkoztatásnak. A kedvező foglalkoztatási adatok másik oka a 

helyi állások számának növekedése, hiszen több vállalat is kedvező termelési adatokat 

produkált az elmúlt időszakban. A Kormány 2012 végén támogatta a válságba került pápai 

húskombinátot, azonban nagyon valószínű, hogy több évtizedes működés után a város 

gazdaságának meghatározó eleme megszűnik. Ez a jövőben több, alacsonyabban képzett 

szakmunkás átképzését teszi majd szükségessé.     

A városban a lakosság megközelítőleg 8% roma, akiknek többsége – az országos trendeknek 

megfelelően – alacsonyabban képzett. Körükben a munkanélküliség is sokkal magasabb. A 

halmozottan hátrányos helyzetű felzárkóztató képzésekkel, az elsődleges munkaerőpiacon 

való elhelyezkedésre kell sarkallni. A TÁMOP keretén belül számos ilyen projekt valósult 

meg, közel száz, többségében roma ember továbbképzésével. 

A Pápai kistérségbe 179 pályázat érkezett be, melyből 89-et támogattak. Ebből egyetlen egy 

sem célozta a TÁMOP 1-es prioritástengelyét, a foglalkoztathatóság támogatását, fejlesztése, 

a munkaerő piacra való belépés ösztönzését. A térségből pályázók több, mint 30 pályázatot 

nyújtottak be a TÁMOP 2-es prioritástengelyére, az alkalmazkodóképesség javítására. Ennek 

keretében képzésekhez való hozzáférést, szervezetek alkalmazkodóképességét kívánták 

javítani. A legnagyobb megvalósult pályázatot a kistérségben közel 281 millió forintos 

költségvetéssel a Pápai TISZK adta be a TISZK  (térségi integrált szakképző központ) 

rendszer fejlesztésére. Ez azért bizonyult kifejezetten sikeresnek, hiszen a térség nem a tartós 

munkanélküliséggel, hanem a gazdasági szerkezet átalakulása miatt kialakult 

munkanélküliséggel küzdött. A munkaerőpiaci kereslet és kínálat a térségben nem találkozik. 

A részben a megvalósult EU-s pályázatoknak köszönhetően csökkent a térségben a 

munkanélküliség, a pályázat célja a TISZK szervezetének rugalmasabbá tétele volt, mellyel a 

képzések is rugalmasabban alkalmazkodhatnak a gyorsan változó munkaerőpiaci igényekhez. 

A Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság 34,7 millió forintos 

pályázatot valósított meg  Pápán, melyből a munkahelyi képzéseket hirdetett a 

humánisfrastruktúra fejlesztése céljából. Pápa és Vidéke Általános Fogyasztási és Értékesítő 

Szövetkezet „Humánerőforrás fejlesztése a Pápa és Vidéke ÁFÉSZ-nál” címmel a 

Bakonyerdő Zrt-hez hasonlóan a „Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások 
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számára a konvergencia régióban” című kiírásra több mint 28 millió forintos támogatást 

igényelt. Ezek a pályázatok a képzéshez való hozzáférés segítették elő a kistérségben.  

A munkahelyi képzések a Balaton melletti kistérségekben, Tapolcai, Balatonfüredi, 

Balatonalmádi kistérségekben is jelentősek voltak a 2007-2013-as időszakban. 

Badacsonytomajban, 15 millió forintot, Tapolcán 30 millió forintot költöttek a 

foglalkoztatottak továbbképzésére. Feltehetően többek között ennek is köszönhetően nem 

emelkedett drasztikusan a munkanélküliség.   

A Devecseri kistérségben (mely a vörösiszap-katasztrófa után létrejött kistérség) a TÁMOP 2-

es pályázatok tekintetében a névadó kistérség központ a megítélt pályázatok 100%-át adja. 

Több, mint 80 millió forint felhasználásával támogatták a térségben a kis- és 

nagyvállalkozások munkahelyi képzéseit.  

DGA Gépgyártó és Automatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság közel 30 millió 

forint támogatást nyert „A DGA Kft. 2008-2009. évi átfogó képzési terve” című pályázat 

megvalósítására, szintén ezzel a céllal valósított meg képzést a Somló-Zsák Kender-Juta 

Csomagolóanyag Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság több, mint 15 millió forint 

támogatásból. A térségben a „Munkahelymegőrző támogatás képzéssel kombinálva” című 

kiírásra két pályázat is érkezet.  

A Sümegi kistérség két legnagyobb összegű támogatást elnyert pályázata a szociális gazdaság 

fejlesztését tűzte ki célul. A Megyer Vendégváró Szociális Szövetkezet Megyeren, turizmusra 

alapozott fenntartható munkahelyteremtést valósított meg 33 millió forint értékben, Ukk 

település az Ukk Fejlődéséért Szociális Szövetkezet fejlesztette. 

Az Ajkai és Veszprémi kistérségek, mint a korábbi szocialista ipar két meghatározó térsége 

pályázott a legnagyobb összegben a TÁMOP 1-es, vagyis a foglalkoztathatóság fejlesztése, a 

munkaerő piacra való belépés ösztönzése prioritásra. Hátrányos helyzetű célcsoportok 

foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának 

erősítésével kiíráson 14 nyertes pályázat született. Hajmáskér-Sólyi Református 

Társegyházközség a „Tanulással vissza a munka világába!”, „Munkahelyteremtés a 

Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközségnél” című pályázatokat valósította meg, 

megközelítőleg 94 millió forint támogatásból.  
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Veszprémben a TÁMOP 1-es prioritásban megvalósult pályázatok többsége a 

foglalkoztatásba való bevezetést célozta meg.  

"Életöröm" hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása 15,960,853.00 

Hátrányos helyzetű fiatalok foglalkoztatása a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálatnál 

29,990,141.00 

Munkahelyteremtés a Nagycsaládosok Veszprémi Egyesületénél 19,998,522.00 

A Mária Út Közhasznú Egyesület kapacitásainak erősítése a 
foglalkoztatás bővítése által.  

14,691,394.00 

Fiatalokkal a magyar műemléki topográfia fejlesztéséért 30,000,000.00 

A Magyarországi Mária Rádió Alapítvány kapacitásainak erősítése a 
foglalkoztatás bővítése által. 

21,884,842.00 

A Volkra Ottó János-Magyar Múzsa Alapítvány kapacitásainak erősítése a 
foglalkoztatás bővítése által.  

14,691,394.00 

Munkahelyteremtés a veszprémi Waldorf Egyesületnél 19,947,334.00 

Foglalkoztatással kapcsolatos pályázatok a veszprémi kistérségben. EMIR adatok 

alapján saját szerkesztés 

 

A Zirci kistérségben, Zircen a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ "Esélyt a jövőnek!" 

pályázaton 332 millió forintot nyert a TISZK rendszer továbbfejlesztésére. 

A Várpalotai kistérség, szintén szocialista ipari térség, szerkezetváltását és munkaerő-piaci 

helyzetét számos TÁMOP 1-2 pályázat támogatta. Pétfürdő a rendszerváltás óta átlagnál 

magasabb munkanélküliséggel küzd, A POL-S Kft. munkahelymegtartó projektje hozzájárul a 

munkanélküliség növekedésének megakadályozásához. Várpalotán az INOTAL 

Alumíniumfeldolgozó Zrt. Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára 

kiírásra a munkavállalóinak képzése a munkahelyük megtartása és az alkalmazkodóképesség 

fejlesztését.   

A rugalmasság egyik meghatározó mérőszáma a részmunkaidős foglalkoztatottság, illetve 

azon belül a nemek szerinti megoszlás. A részmunkaidő segíti a munkaerőt betagozódni a 

munkaerőpiacra, akár szakmai tapasztalatot is biztosíthat a tovább lépéshez. Az EU-ban az 

elmúlt években nőtt a részmunkaidős foglakoztatás, melyben Magyarország még jelenleg a 

sereghajtók közt van. Egyes források szerint a részmunkaidős foglalkoztatás pozitív hatással 
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van a gyermekszegénységre is, csökkenti azt, hiszen főleg az elmaradottabb térségben a 

családban lévő egy keresetből nem él meg a család. Amennyiben ezzel az atipikus 

foglalkoztatási formával nem élnek vissza, vagyis 4 óra helyett ténylegesen 8 órát 

foglalkoztatják a munkavállalót, akkor ezek a pozitív hatások javíthatnak a foglalkoztatási 

célok elérésében. A Várpalotai Közüzemi Korlátolt Felelősségű Társaság Rugalmas 

foglalkoztatási formák bevezetése a Várpalotai Közüzemi Kft.-nél címmel segítette elő az 

informális foglalkoztatás terjedését a megyében. Balatonkenesén Balatonkenesei Szociális, 

Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet az „Aranykéz-fullservice” Ingatlankarbantartó, közel 

35,5 millió forintos támogatással teremtett keretet az atipikus foglalkoztatásra.  

Pápán a Készenlét Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Rugalmas Készenlét - A Készenlét Zrt. munkaszervezésének átalakítása, rugalmas 

humánpolitika kialakítása a munka és magánélet összehangolásának segítése érdekében 

címmel segítette elő az atipikus munkaformák terjedését, főként a férfi alkalmazottak 

körében.  

 

A részmunkaidős foglalkoztatás alakulása a Közép-Dunántúli Régió megyéiben. KSH 

adatok alapján saját szerkesztés 

 

A fiatal korosztály munkaerő-piaci beilleszkedésének támogatását tekintve a legsikeresebb a 

Balatonalmádi kistérség, ahol a gyakornoki programok illetve a fiatal vállalkozóknak szóló 

pályázatok a legnagyobb számúak voltak a megyében. Összesen 21 ilyen pályázat érkezett be. 

2010 2011 2012 2013 
Veszprém 5629 6971 6073 6922 
Komárom-Esztergom 4419 4975 6711 5492 
Fejér 6623 9270 8010 10913 
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Ez hozzájárulhatott a korábban említett folyamathoz, a megye fiatal 15-30 éves korú 

foglalkoztatottjainak számának növekedéséhez. 

 

 

A részmunkaidős foglalkoztatás nemi megoszlása Veszprém megyében 2010-2013 

között. 

2.4.2. A TÁMOP 3-as prioritástengely megyei vonatkozásai 

Számos kutató véleménye szerint az iskolarendszer és az egyén rendszerben szerzett tudása 

nagy befolyást gyakorol a személyes boldogulására az életben. A jelenlévő társadalmi 

egyenlőtlenségek megváltoztatásának egy kiváló eszköze lehet az oktatási rendszer 

fejlesztése. Azonban nem megfelelő beavatkozás esetén a társadalmi egyenlőtlenségek 

állandósításáért vagy akár újratermeléséért is felelős lehet. A tudás vagy a tudást kitermelő 

infrastruktúra szerkezete sok esetben hierarchikus, településméret-függő illetve 

forráscentrikus. Azokon a területeken, ahol a piaci mechanizmusok miatt hátrányos helyzet 

alakul ki (periférikus térségek), sokkal kisebb eséllyel jön létre tudáskoncentrációs központ. 

Ennek következményeként egyrészt a helyi oktatásban résztvevők elmaradnak és lemaradnak 

a forrással rendelkező térségekben tanulóktól, rosszabb eséllyel indulnak a munka világába 

való belépéskor. Erre egyféle válasz, hogy a folyamat elindíthatja a tudás és a tehetség 

térségből való kiáramlását, melynek komplex hatásai vannak a foglakoztatásra, a hosszú távú 

térségi fejlesztési lehetőségekre. A kiáramló tudástőke a helyben hasznosítható, akár lokális 

ismereteket is ötvöző „in situ” tudás hiányát okozhatja. Abban az esetben, ha a mobilitási 
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lehetőségek nem adottak a tudástőke és a tehetség elpazarlása is bekövetkezhet, mely szintén 

az előbb említett periferizáció illetve marginalizáció erősítésének irányába hathat. Ezért 

kiemelten fontos az oktatási infrastruktúra (mind fizikai, mind szellemi) fejlesztése.  

A HVG által minden évben elkészített országos középiskolai rangsort tekintve Budapest és 

környékének valamint néhány regionális központ szerepe szembetűnő.  Az ország fővárosa 

nem csak politikai, de gazdasági és humán erőforrás tekintetében is vízfejűvé teszi az 

országot. A 100 legjobb középiskolából 2015-ben 37 budapesti volt, ehhez még 6 középiskola 

csatlakozott a főváros szűk vonzáskörzetéből. Budapest és agglomerációjának 

tudásmonopóliumát azonban továbbra is szükséges lenne ellensúlyozni. Erre adott megoldási 

lehetőséget a 2007-13-as költségvetési időszakban a TÁMOP 3-as közoktatással és a TÁMOP 

4-es felsőoktatással foglalkozó prioritástengelye. 

A Közép-dunántúli régióban 2015-ben összesen 7 középiskola szerepelt a HVG által 

összeállított legjobb 100 középiskola listájában. Veszprém megye oktatási potenciálja a 

régióban kiemelkedi ez alapján, hiszen a középiskolák közül három a megyében található. A 

legjobb helyezést a balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium érte el 

30. helyezéssel.  

MAGYAR-ANGOL TANNYELVŰ GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 
(BALATONALMÁDI) 

30 

TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA 
(SZÉKESFEHÉRVÁR) 

31 

SZÉKESFEHÉRVÁRI TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS 
ISKOLA 

37 

VETÉSI ALBERT GIMNÁZIUM (VESZPRÉM) 50 

ESZTERGOMI DOBÓ KATALIN GIMNÁZIUM 73 

TATABÁNYAI ÁRPÁD GIMNÁZIUM 93 

TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (PÁPA) 98 

A Közép-dunántúli Régió 2015-ös HVG által összeállított középiskolai rangsor helyezett 

középiskolái. 

 

A sikerhez hozzájárulhatott, hogy a KLIK Balatonalmádiban a tanárok továbbképzését 

valósította meg a XXI. század igényeinek megfelelően. A pályázat mottója volt, hogy „ne 
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csak tanítsunk, hanem gondozzuk diákjaink testét és lelkét is!„. Balatonalmádi a TÁMOP 3-as 

prioritások tekintetében, hiszen a kistérség legnagyobb összegű támogatását nyerte el az 

Innovatív iskolák fejlesztése kiíráson. Csaknem 138 millió forintnyi pályázati forrás állt 

rendelkezésükre az oktatás megújítására.  

Pápán Pápa Város Önkormányzata pályázatán keresztül 58 millió forintos támogatás 

felhasználásával hozzájárult a Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pápa innovatív 

intézményeiben. Mindemellett a Türr István Gimnázium részt vett a referencia-intézmények 

országos hálózatának kialakítása és felkészítése című kiírásban, ez részben hozzájárulhatott 

ahhoz, hogy a pápai középiskola felkerült a legjobb 100 középiskola közé.   

Ajkán a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben és 

Pedagógusképzések TÁMOP 3-as tengely kiírásainak keretein belül közel 90 millió forintból 

támogatták a település és térségének oktatási színvonal növekedését. Litér is hasonlóan 

sikeresnek tekinthető, hiszen 76 millió forint állt a református általános iskola megújítására.  

A közoktatás fejlesztése kiemelt feladat, nem csak a megyében, de az országban is, mert 

számos olyan iskola van napjainkban is, ahol az osztályok száma meghaladja az 

osztálytermek számát (XX ábra). Ez zsúfoltsághoz és az oktatás színvonalának csökkenéséhez 

vezethet. Azonban a túl alacsony osztályterem/osztály arány sem kedvező, hiszen, ekkor a 

kihasználtság és a hatékonyság csökken, mely növeli a fajlagos fenntartási költségeket.  
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Az egy tanteremre jutó osztályok száma 2013-ban. KSH adatok alapján saját szerkesztés 

Az általános iskolai tantermekre jutó osztályok arányának változását figyelembe véve a 

megye megosztott. A vizsgált időszakban pozitív, hogy több olyan településen is javult a 

vizsgált arány, vagyis csökkent az osztályteremre jutó osztályok száma ahol éppen a 

demográfiai folyamatok alapján az ellenkező folyamat volt várható (Devecser, Ajka, 

Farkasgyepü). Vannak olyan települések azonban, ahol egyrészt a demográfiai 

folyamatoknak, másrészt az intézménybezárásoknak köszönhetően romlott a terem/osztály 

arány. Ilyen települések például Nagyvázsony vagy Balatonfüred.  

Ha a megye közoktatási infrastruktúrájának alakulását vizsgáljuk sokatmondó mutató lehet az 

1000 általános iskolás tanulóra jutó számítógépek száma az általános iskolai intézményeken 

belül. Az országban átlagosan 100 diákra jut két számítógép.  



TÁMOP-7.2.1-11/K 
 

102 
 

 

Az 1000 általános iskolásra jutó számítógépek száma Magyarországon 2013-ban. KSH 

adatok alapján saját szerkesztés 

 

Ez a vizsgálat érdekes eredményt hozott, tekintve, hogy a legalacsonyabbak közé tartozik az 

aprófalvas térségek mellett a Budapesti agglomeráció jelentős része is. Az aprófalvas 

térségekben a települések többsége nem rendelkezik általános iskolával, mellette a periférikus 

helyzet az, ami magyarázza az átlagnál alacsonyabb értékeket. A főváros agglomerációjában a 

diákok meghatározó része Budapesten tanul, ráadásul az elmúlt időszakban a térségben annak 

eltérő támogatási intenzitása miatt nem valósultak meg oktatási infrastruktúrát fejlesztő 

programok a TIOP keretében. 

A TIOP 1-es tengely belül a Veszprémi járás települései nyerték a legtöbb forrást, ebből 

főként a TIOP 1.3-as felsőoktatás szolgáltató-és kulturális infrastruktúrájának fejlesztésére. A 

TIOP 1-es oktatási infrastruktúrafejlesztésre összesen 7 darab pályázatot támogattak összesen, 

125 millió forintos össztámogatással, mindez hozzájárult az ezer általános iskolás diákra jutó 

számítógépek számának növekedéséhez. 

Járás TIOP-1. Támogatás 
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(Ft) 

Ajkai 28,790,538 

Balatonalmádi 12,096,638 

Balatonfüredi 5,884,967 

Pápai 6,330,000 

Sümegi 5,500,000 

Tapolcai 8,441,321 

Várpalotai 7,768,985 

Veszprémi 467,333,773 

Zirci 32,796,500 

A TIOP 1-es prioritástengely megítélt támogatásai Veszprém megye kistérségei esetén 

EMIR adatok alapján saját szerkesztés 

 

A TIOP 1.2-es Oktatási és kulturális intézmények együttműködését támogató infrastruktúra 

fejlesztése prioritás továbbvitele kifejezetten fontos lenne az EFOP-ban, hiszen a 2011. évi 

CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről rendelkezett a mindennapos testnevelés 

bevezetéséről. Több közoktatási intézmény infrastruktúra hiányában nem tud eleget tenni 

kötelezettségeinek. Bár statisztikai szempontból az egy oktatási feladatot ellátó közintézmény 

legalább egy tornateremmel vagy tornaszobával rendelkezik, azonban ezek kapacitása nagyon 

eltérő, gyakran ez jelenti a szűk keresztmetszetet.  
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1000 általános iskolás diákra jutó számítógépek száma Veszprém megye településein. 

KSH adatok alapján saját szerkesztés 

 

A TÁMOP 3-as prioritástengelyére összesen több, mint 9,5 milliárd forint pályázati 

támogatást nyert a megye. Egyrészt a kompetencia alapú oktatás elterjedésének támogatása 

prioritás, másrészt pedig a halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók 

szegregációjának csökkentése, esélyegyenlőségük megteremtése a közoktatásban és az eltérő 

oktatási igényű csoportok oktatásának és sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának 

támogatása, az interkulturális oktatás kiírásokon nyert pályázatok segítették a leszakadó, 

hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását is.  

Ha a hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók arányát tekintjük meg, akkor láthatjuk, hogy 

a megye az országban kifejezetten előnyös pozíciót foglal el. Országosan kirajzolódik az 

ÉNY-DK választóvonal, mely az ország gazdaságilag fejlettebb és kevésbé fejlett részeit 

választja el. Az ország ÉNY-i részén többségében a hátrányos helyzetű általános iskolások 

aránya 0-12% között van, míg a DNY-i és az ÉK-i részén nagy arányban találhatók azok a 

települések, ahol ez az arány 76-100% között van. Az is megfigyelhető, hogy a nagyarányú 
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hátrányos helyzetű általános iskolásokkal rendelkező települések általában kisméretűek, vagy 

alacsony népességűek, mégsem tipikusan az aprófalvas térségekben, inkább a nagyobb 

falvakban és kisvárosokban jellemzőek, hiszen az aprófalvak nem minden esetben 

rendelkeznek általános iskoláskorú lakossággal. 

 

Tornatermek és tornaszobák száma 2013-ban Magyarországon. KSH adatok alapján 

saját szerkesztés 

Természetesen a lépték kérdése meghatározó, Veszprém megye települései között is találunk 

olyat, ahol az általános iskolás korú gyermekek közötti hátrányos helyzet kifejezetten magas 

(Devecser, Nagyvázsony, Berhida, Lovászpatona, Bakonyoszlop). Több olyan település is 

van, ahol a hátrányos helyzetű általános iskolások magasabb aránya korrelál a magasabb roma 

lakossággal, azonban ez nem minden esetben igaz. A nagyobb arányú hátrányos helyzetet 

azokon a településeken is jellemző, ahol alacsonyabb jövedelemmel rendelkező családok 

aránya magasabb. A megye nagy részében a vizsgált mutató aránya 0-6% között van. A 

megye településeinek körülbelül egy tizedén ez az arány 6-24% között, míg egy ötödén 24-

44% között van. Ennél az értéknél magasabb csupán 20 településen található, itt 44-74% 

közötti, míg 1 településen van 74-100% közötti érték. Összességében a megye ebből a 

szempontból előnyösnek tekinthető. 
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Hátrányos helyzetű diákok aránya 2013-ban. KSH adatok alapján saját szerkesztés 

 

Hátrányos helyzetű diákok aránya Veszprém megyében, 2013-ban. KSH adatok alapján 

saját szerkesztés 
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A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések 

támogatása - Tanoda típusú programokat támogató projektek keretében többek között 

Lovászpatonán valósult meg a Dunántúli Cigányság Felemelkedéséért Közhasznú Egyesület 

által közel 30 millió forintból megvalósuló „A lovászpatonai DUCIFE Tanoda” projekt. 

Ajkán a Nagycsaládosok Sümegi Egyesülete a "Lépésről-lépésre" - Ajkai Tanoda projektet 

valósította meg szintén közel 30 millió forintból. Veszprémben az Egyenlő Esélyt Tanoda 

Egyesület " Térségi tanoda" – Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű, köztük 

a roma gyermekek felzárkózási esélyeinek növelése, az oktatási esélykülönbségek és az 

iskolai lemorzsolódás csökkentésére. Szintén az említett egyesület Várpalotán közel 21 millió 

forintból valósított meg tanodát. 

Berhidán May Lasho Trajo /Jobb élet/ Egyesület a May Lasho Trajo Tanodát hozta létre 30 

millió forintból.   

Várpalotán, Pétfürdőn Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív 

intézményekben kiírás keretein belül igyekeztek a hallgatók hátrányos helyzetének 

csökkenteni 31 – 79 millió forintos támogatás segítségével. 

Felsőörsön egy újszerű módszerrel speciális tanodát alakítottak ki szintén közel 30 millió 

forintos költségvetésből. A Snétberger módszer segítségével felzárkóztatás, pályaorientáció és 

tehetséggondozás feladatait kívánják ellátni hátrányos, és halmozottan hátrányos helyzetű 

roma gyermekek számára.  

A megye legnagyobb TÁMOP 3-as beruházása a A halmozottan hátrányos helyzetű és a roma 

tanulók szegregációjának csökkentése, esélyegyenlőségük megteremtése a közoktatásban 

érdekében 3,3, milliárd forintból életre hívott "Ifjúság.hu" a sikeres nemzedékért-Átfogó 

ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a közoktatásban tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése 

érdekében című pályázat volt.  

A TÁMOP 3-as prioritástengely főként a soft tényezőket célozta meg különböző 

oktatásfejlesztő, kompetencia-központú, hátrányos helyzetűek – főként romák – képzését 

biztosító projektekkel. A hátrányos helyzetűek ezen belül is a romák közoktatásban való 

részvétele, a lemaradók felzárkóztatása kiemelten fontos, mert jelenleg a romák többek között 

alacsony képzettségük miatt nehezen tudnak belépni az elsődleges munkaerőpiacra. Ennek a 

jelenségnek történelmi gyökerei vannak.  
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A főként alacsony képzettségű, olcsó, fizikai munkaerőnek kellettek a szocialista iparosítás 

idején, majd a rendszerváltás után a szerkezetváltás és az „energiatengely” gazdasági válsága 

szociális válsággá is vált.  Az ipari termelés drasztikusan csökkent, a fizikai munkások ezrei 

váltak munkanélkülivé. Az alacsonyabban képzett romáknak nem sikerült az átalakult 

gazdasági szerkezethez igazodott munkaerőpiacon állást találni, körükben megnőtt a 

munkanélküliség, jelenleg is magasabb, mint a nem roma népesség körében. A roma 

gyermekek családi helyzetükből adódó szocializációja eltérő, mint a nem roma gyermekeké. 

Az ebből fakadó sajátosságok törésvonalakat képeznek a roma és nem roma gyermekek 

között, melyek áthidalása kiemelten fontos lehet. A romák között a gyermekek nagy arányban 

későbbi iskolakezdéssel és nagy lemorzsolódási aránnyal rendelkeznek, gyakrabban kerülnek 

ki körükből veszélyeztetett gyermekek, mint a nem roma gyerekek közül. A lemorzsolódás 

tanulmányok szerint nem feltétlenül függ a települések népességszámától, az iskola méretétől, 

a roma gyermekek arányától, a veszélyeztett gyermekek számától. Fontosabb szerepet kap a 

pedagógus, a pedagógiai program, az iskolai miliő. Ezeket a beavatkozási irányokat célozta 

meg és vitte véghez több településen a TÁMOP 3-as prioritása.  

 

A roma lakosság aránya Magyarországon 2011-ben. Népszámlálási adatok alapján saját 

szerkesztés 



TÁMOP-7.2.1-11/K 
 

109 
 

Ha azt vizsgáljuk, hogy a hátrányos helyzetű általános iskolai diákok aránya és az 1000 

általános iskolai diákra jutó számítógépek aránya között milyen összefüggés van, közepesen 

erős korrelációt fedezhetünk fel. A korrelációs együttható értéke 0,67 volt 0.01-es 

szignifikancia szinten. Ez azt jelenti, hogy minél nagyobb a hátrányos helyzetű diákok aránya, 

annál magasabb az 1000 diákra jutó számítógépszám. Mindez bizonyíthatja, hogy a TIOP és a 

TÁMOP pályázatokon belül megvalósult fejlesztések a hátrányos helyzetű térségekre 

koncentráltak, azok felzárkózását segítették elő.    

A közoktatás három fontos pillére a óvodai nevelés, az általános, és a középiskolai oktatás. A 

hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet felszámolásának egyik eszköze lehet a korai, 

óvodás korban történő beavatkozás, felzárkóztatás. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől 3 éves kortól kötelezővé teszi a gyermekek óvodai 

nevelését, mely fokozott igényt mutathat óvodai férőhelyek bővítésére, illetve a meglévő 

kapacitások modernizálására. Főként azokban a térségekben lesz szükséges a beavatkozás, 

ahol a természetes szaporulat magasabb az országos átlagnál, illetve ahol a vándorlás 

következtében a 3 éves korosztály aránya nagyobb az országos átlagnál. Ezek a térségek 

általában az ország intenzív vidék-város irányú vándorlás következtében gyorsan 

urbanizálódó terei, illetve a hátrányos helyzetű térségek. A szükségletek kielégítésére a 

TÁMOP 3-as prioritás keretein belül a számos általános és középiskolai képzés fejlesztése  

mellett az óvodai nevelést megújító, átalakító, modernizáló pályázati kiírást is meghirdettek a 

2007-13-as költségvetési időszakban. 

A megye tényleges szaporulat tekintetében – főként a Balaton mentén – az országos 

trendektől eltérő értékeket mutat. Egyes települések éves szinten akár 20-200 ezrelékes 

népességnövekedést is regisztráltak. Az adat természetesen félrevezető, hiszen Veszprémben, 

főként a Balaton-felvidéken több olyan alacsony népességszámú település is található, melyek 

10-20 fős (4-5 család beköltözése) népességnövekedése a népesség 1-2%-os növekedését is 

eredményezheti! Mindemellett a pozitív mérleg főként a Balaton mentén jellemző 

(Balatonkenese, Balatonalmádi, Balatonfűzfő). Azonban vannak a megyének olyan 

települései, ahol a népesség akár évenként 20 ezrelékkel is csökkent! A közoktatás 

szempontjából a demográfiai folyamatok ismerete kiemelten fontos, azonban az óvodai és 

általános iskolai ellátás szempontjából az utánpótlás kérdése a legfontosabb. Hiszen ez adja az 

elkövetkezendő évek fejlesztési támogatásainak pályázásához a létjogosultságot.  
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Tényleges szaporodás Magyarországon 2013-ban. Az elvándorlás, odavándorlás, születés és 

halálozás együttes értéke a lakónépességre vetítve. KSH adatok alapján saját szerkesztés 

 

A 3-5 éves korú népesség számának növekedése 2006-hoz viszonyítva. KSH adatok alapján 

saját szerkesztés 
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A megyében Ukk, Tótvázsony, Bakonykoppány, Csopak, Lovászpatona települések esetében 

a 2006-os évhez képest nőtt az óvodások száma a legnagyobb mértékben. Az óvodákban 

tapasztalt zsúfoltság hatására több település is pályázott a TÁMOP óvodafejlesztési kiírásaira.  

Lovászpatona Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Lovászpatona - Nagydém-Vanyola 

nevében, mint gesztorönkormányzat Lovászpatona Község Önkormányzata "Óvodafejlesztés 

Lovászpatona-Nagydém-Vanyola óvodáiban" címmel valósított meg 20 millió forintból 

óvodafejlesztést. Pápa Város önkormányzata 88 millió forintból végzett óvodafejlesztést Pápa 

Város Önkormányzata Városi Óvodák intézményében. Devecser, Csabrendek, Ajka, Nyirád 

szintén óvodafejlesztést hajtott végre. Nagyvázsony, Tótvázsony nem csak az óvoda, de a 

pedagógusok humán-erőforrás-fejlesztését is elvégezte.  

A beruházásoknak köszönhetően csökkent az egyes óvodákban a  túlzsúfoltság, az egy 

pedagógusokra jutó gyermekek száma, azonban még számos esetben szükség lesz az óvodák 

további fejlesztésére  

 

Gyerme
kek 

számán
ak 

változás
a (%) 

Férőh
ely 

2006-
ban 

Egy 
pedagógusr

a jutó 
óvodás 
száma 

2006-ban 

Férőh
ely 

2013-
ban 

Egy 
pedagógusra 
jutó óvodás 
száma 2013-

ban 

Pedagógus/
gyermek 
változás 

Kihaszn
áltság 

változás 

Ukk 300 92 12 86 13 1,5 5,3 

Csopak 262 86 11 93 12 1,25 -7,3 

Tótvázsony 216 92 11 100 11 -0,07 -8 

Bakonykoppány 200 60 8 56 14 6,5 4 

A 3-5 éves korosztályban legnagyobb növekedést produkáló Veszprém megyei 

települések óvodai neveléshez kapcsolódó statisztikai adatainak alakulása. KSH adatok 

alapján saját szerkesztés 
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Az egy óvodapedagógusra jutó gyermekek száma 2013-ban. KSH adatok alapján saját 

szerkesztés 

2.4.3. A megye TÁMOP 4-es prioritástengelyének vonatkozásai 

Az országban az elmúlt tíz éveben a Bolognai rendszer bevezetésével a felsőoktatás széles 

tömegek számára kibővült. Tömegével jelentek meg a felsőoktatásban új szakok, szakirányok, 

megindult a kapacitásnövelés a vidéki egyetemeken és főiskolákon is. Számos új kampusz 

épült, több ezer négyzetméternyi oktatási helyszín újult meg köszönhetően az Európai Unió 

támogatásának. A felsőoktatásban 2006-tól kezdve egyre többen kezdték meg tanulmányaikat, 

ez az elmúlt két évben ugyan némiképp visszaesett a felsőoktatási keretszámok reformjának 

köszönhetően. Még is fontos társadalmi és infrastrukturális folyamatokat indított el az egyes 

megyékben. Bizonyos esetekben (Veszprém, Bács-Kiskun, Szabolcs-Szatmár-Bereg) akár 

kitörési pontként is szolgálhat a felsőoktatás. 

Veszprém megye annak ellenére, hogy lakosságát tekintve csupán 13. az ország megyéi 

között, mégis a 9. legfontosabb felsőoktatási központ lett 2013-ban a felsőoktatásban tanuló 

hallgatók rangsora alapján. Az adat torzít, hiszen a Pannon Egyetem többek között Zala 

megyében is fenntart karokat, melyek nem jelennek meg a megye felsőoktatásban tanuló 
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hallgatói létszámában. Így valójában a felsőoktatási intézmény a jelen pozíciójánál előkelőbb 

helyet foglalhat el a rangsorban. Ez azonban nem volt mindig így. A Pannon Egyetem 

megalakulását követően a hallgatói létszám fokozatosan emelkedett, az országos trendeknek 

megfelelően változott.   

Megye 

Összes 
felsőoktatásban 
tanuló hallgató 

2013-ban 

Felsőoktatás
i hallgató 
rangsor 

Lakónépessé
g 

Lakónépessé
g rangsor 

Nógrád 0 20 203811 20 

Tolna 0 20 234202 19 

Vas 0 20 257718 18 

Zala 0 20 286331 17 

Békés 0 20 366002 12 

Jász-Nagykun-Szolnok 1468 15 393312 10 

Komárom-Esztergom 1603 14 312026 15 

Somogy 2222 13 325243 14 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 4332 12 578004 4 

Bács-Kiskun 4572 11 532822 6 

Fejér 5378 10 430136 8 

Veszprém 6657 9 359103 13 

Borsod-Abaúj-Zemplén 10476 8 700482 3 

Heves 10867 7 309351 16 

Pest 14666 6 1253772 2 

Győr-Moson-Sopron 18959 5 448500 7 

Baranya 19157 4 392917 11 

Csongrád 21848 3 419796 9 

Hajdú-Bihar 27805 2 549515 5 

Budapest 132286 1 1698406 1 

Az egyetemi képzés hozzájárul a térség rendszerváltás utáni szerkezetváltozásához, a 

korábban  
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Veszprém megye az elmúlt években ténylegesen elindult a tudástársadalommá válás útján, a 

régió célkitűzéseinek – innovatív és mintaadó régióvá válás – megfelelően. A 2013-as 

felvételi adatok alapján a megyéből került ki a legtöbb felvett hallgató 1000 főre. A megyék 

rangsorában ugyan utolsó helyen Békés van, azonban Nógrád és Békés között minimális a 

különbség, ami az 1000 főre jutó felvett hallgatók számát illeti 2013-ban. Veszprém majdnem 

1 fővel előzi meg a tradicionális egyetemi központot, Pécset, majdnem fél hallgatóval az 

ország fővárosát, mely a felsőoktatási lehetőségek széles skáláját ígéri, és Szegedet, az ország 

harmadik legnagyobb egyetemét a felvettek adatai alapján.   

Megye Összes felvett 2013 Lakónépesség 1000 főre jutó felvett 

Békés 2600 355199 7,32 

Nógrád 1463 198392 7,37 

Komárom-Esztergom 2264 300677 7,53 

Jász-Nagykun-Szolnok 2904 383489 7,57 

Győr-Moson-Sopron 3432 450318 7,62 

Somogy 2400 314334 7,64 

Borsod-Abaúj-
Zemplén 

5186 674999 7,68 

Fejér 3328 419506 7,93 

Tolna 1812 227996 7,95 

Zala 2239 279623 8,01 

Bács-Kiskun 4162 516892 8,05 

Vas 2106 254580 8,27 

Átlag 82391 9877365 8,34 

Heves 2558 303503 8,43 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg 

4739 561379 8,44 

Baranya 3158 373984 8,44 

Hajdú-Bihar 4677 539507 8,67 

Pest 10679 1220748 8,75 

Budapest 15597 1744665 8,94 

Csongrád 3786 407389 9,29 

Veszprém 3301 350185 9,43 
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Mindezen eredmények egyértelműen köthetők az Egyetem TÁMOP és TIOP-ban elnyert 

támogatásaihoz. Ha a 2013-as felvételi jelentkezések térbeli megoszlását vesszük figyelembe 

csupán tucat olyan települést találunk, ahonnan nem volt felvételiző felsőoktatási intézménybe 

2013-ban.  

 

Összesen két járásban,  29 nyertes pályázat volt, összesen több, mint 12 milliárd forint 

értékben. Az alább felsorolt pályázatok egy jól átgondolt, komplex stratégiát sejtetnek, 

melyek elősegítették a megye és a Közép-dunántúli régió foglalkoztatottsági, 

munkanélküliségi, társadalmi felzárkózásban elért javulást. A felsőoktatási intézmény 

energetikai fejlesztés segítségével hatékonyabbá tette a gazdálkodását, környezettudatosság 

alapjait fektette le az intézményben.  

Egy másik jelentős pályázat is alátámasztja a Pannon Egyetem felsőoktatási é térségi 

szerepének erősödését. A Pannon Egyetem képzéseinek és szolgáltatásainak munkaerő-piaci 

igényekre alapozott fejlesztése a társadalom és a gazdaság szolgálatában című pályázat 

keretein belül számos új szakképzés indult el, mely rugalmasan alkalmazkodik a 

munkaerőpiaci változásaihoz.    
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Az előbb említett két projekthez szervesen kacsolódó további projekteket találhatunk meg a 

nyertes projektek felsorolásában. Például a hiányszakmák és munkaadói igényekre épülő 

képzések környezetbarát és fenntartható kialakítása, fejlesztése a Pannon Egyetemen című 

pályázat ötvözi az előző két pályázat által kialakított humán- és szolgáltatási infrastruktúrát, 

azok szinergiájára épül.  

 

TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV Regionális és ágazati felsőoktatási 
együttműködés támogatása, vidéki felsőoktatási integráció elősegítése 

1,300,000,000.00  

Veszprém 

Pannon Egyetem 

Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért 

TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV Regionális és ágazati felsőoktatási 
együttműködés támogatása, vidéki felsőoktatási integráció elősegítése 

1,288,968,656.00 

Veszprém 

Pannon Egyetem 

"Zöld Energia" - Felsőoktatási ágazati együttműködés a zöld gazdaság 
fejlesztésére az energetika területén 

TÁMOP 4.1.1.F-14/1/Konv A felsőoktatás területi, társadalmi, gazdasági 
szerepének fejlesztése 

215,864,100.00 

Veszprém 

Pannon Egyetem 

A Pannon Egyetem képzéseinek és szolgáltatásainak munkaerő-piaci 
igényekre alapozott fejlesztése a társadalom és a gazdaság szolgálatában 

TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1 Képzés- és tartalomfejlesztés, képzők képzése, 
különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és 
informatikai képzésekre és azok fejlesztésére 

198,681,288.00 

Veszprém 

PANNON EGYETEM 

Mechatronikai mérnök MSc szak tananyagfejlesztése 

TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1 Képzés- és tartalomfejlesztés, képzők képzése, 
különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és 
informatikai képzésekre és azok fejlesztésére 

190,417,422.00 

Veszprém 

PANNON EGYETEM 

Magyarország a Kelet-Európai logisztika központja - Innovatív logisztikai 
képzés e-learning alapú fejlesztése 

TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1 Képzés- és tartalomfejlesztés, képzők képzése, 76,474,335.00 

http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php?pn=17&checked_array=102&view=list&id=12&menu=103&ttipus=kisterseg&tkod=4908&op_nev=T%C3%81MOP&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal�
http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php?pn=17&checked_array=102&view=list&id=12&menu=103&ttipus=kisterseg&tkod=4908&op_nev=T%C3%81MOP&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal�
http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php?pn=17&checked_array=102&view=list&id=12&menu=103&ttipus=kisterseg&tkod=4908&op_nev=T%C3%81MOP&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal�
http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php?pn=17&checked_array=102&view=list&id=12&menu=103&ttipus=kisterseg&tkod=4908&op_nev=T%C3%81MOP&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal�
http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php?pn=17&checked_array=102&view=list&id=12&menu=103&ttipus=kisterseg&tkod=4908&op_nev=T%C3%81MOP&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal�
http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php?pn=17&checked_array=102&view=list&id=12&menu=103&ttipus=kisterseg&tkod=4908&op_nev=T%C3%81MOP&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal�
http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php?pn=17&checked_array=102&view=list&id=12&menu=103&ttipus=kisterseg&tkod=4908&op_nev=T%C3%81MOP&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal�
http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php?pn=17&checked_array=102&view=list&id=12&menu=103&ttipus=kisterseg&tkod=4908&op_nev=T%C3%81MOP&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal�
http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php?pn=17&checked_array=102&view=list&id=12&menu=103&ttipus=kisterseg&tkod=4908&op_nev=T%C3%81MOP&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal�
http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php?pn=17&checked_array=102&view=list&id=12&menu=103&ttipus=kisterseg&tkod=4908&op_nev=T%C3%81MOP&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal�
http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php?pn=17&checked_array=102&view=list&id=12&menu=103&ttipus=kisterseg&tkod=4908&op_nev=T%C3%81MOP&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal�
http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php?pn=17&checked_array=102&view=list&id=12&menu=103&ttipus=kisterseg&tkod=4908&op_nev=T%C3%81MOP&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal�
http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php?pn=17&checked_array=102&view=list&id=12&menu=103&ttipus=kisterseg&tkod=4908&op_nev=T%C3%81MOP&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal�
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különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és 
informatikai képzésekre és azok fejlesztésére 

Veszprém 

PANNON EGYETEM 

Mesterszintű MTMI képzések környezetmérnöki diszciplínájú 
tananyagfejlesztése 

TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1 Képzés- és tartalomfejlesztés, képzők képzése, 
különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és 
informatikai képzésekre és azok fejlesztésére 

157,295,648.00 

Veszprém 

PANNON EGYETEM 

A felsőfokú informatikai oktatás minőségének fejlesztése, modernizációja 

TÁMOP 4.1.2/A/2-10/1 Képzés- és tartalomfejlesztés, különös tekintettel a 
hiányszakmák, új szakmák igényeihez kapcsolódó képzésekre és azok 
fejlesztésére 

234,123,874.00  

Veszprém  

Pannon Egyetem  

Hiányszakmák és munkaadói igényekre épülő képzések környezetbarát és 
fenntartható kialakítása, fejlesztése a Pannon Egyetemen 

 

TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1 Pedagógusképzést segítő szolgáltató és 
kutatóhálózatok továbbfejlesztése és kiszélesítése 

560,000,000.00  

Veszprém  

PANNON EGYETEM  

Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli 
régióban 

 

TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a 
felsőoktatásban 

296,495,235.00  

Veszprém  

Pannon Egyetem  

Idegen nyelvi képzés fejlesztése a Pannon Egyetemen  

TÁMOP 4.1.2.E-13/1/KONV Sport a felsőoktatásban 33,229,465.00  

Veszprém  

Pannon Egyetem  

Sport a Pannon Egyetemen  

TÁMOP 4.1.2-08/1/A Tananyagfejlesztés és tartalomfejlesztés különös 
tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai 
(MTMI) képzésekre 

77,552,000.00  

Veszprém  

http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php?pn=17&checked_array=102&view=list&id=12&menu=103&ttipus=kisterseg&tkod=4908&op_nev=T%C3%81MOP&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal�
http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php?pn=17&checked_array=102&view=list&id=12&menu=103&ttipus=kisterseg&tkod=4908&op_nev=T%C3%81MOP&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal�
http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php?pn=17&checked_array=102&view=list&id=12&menu=103&ttipus=kisterseg&tkod=4908&op_nev=T%C3%81MOP&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal�
http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php?pn=17&checked_array=102&view=list&id=12&menu=103&ttipus=kisterseg&tkod=4908&op_nev=T%C3%81MOP&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal�
http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php?pn=17&checked_array=102&view=list&id=12&menu=103&ttipus=kisterseg&tkod=4908&op_nev=T%C3%81MOP&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal�
http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php?pn=17&checked_array=102&view=list&id=12&menu=103&ttipus=kisterseg&tkod=4908&op_nev=T%C3%81MOP&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal�
http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php?pn=17&checked_array=102&view=list&id=12&menu=103&ttipus=kisterseg&tkod=4908&op_nev=T%C3%81MOP&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal�
http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php?pn=17&checked_array=102&view=list&id=12&menu=103&ttipus=kisterseg&tkod=4908&op_nev=T%C3%81MOP&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal�
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Pannon Egyetem  

Környezetmérnöki MSc tananyagfejlesztés  

TÁMOP 4.1.2-08/1/B Pedagógusképzést segítő szolgáltató és 
kutatóhálózatok kialakítása 

110,144,320.00  

Veszprém  

Pannon Egyetem  

A Közép-Dunántúli Régió pedagógusképzését segítő szolgáltató és 
kutatóhálózat kialakítása 

 

 

TÁMOP 4.2.1.C-14/1/Konv "Tudás-Park" A növekedési zónák tudástranszfer 
tevékenységének támogatása a felsőoktatási intézmények bevonásával 

633,480,072.00  

Veszprém  

Pannon Egyetem  

"Pannon-Tudás-Park" A Pannon Növekedési Zóna tudástranszfer 
tevékenységének fejlesztése a felsőoktatási, az önkormányzati és az ipari 
szféra együttműködésében 

 

TÁMOP 4.2.1.D-15/1/KONV A társadalmi innováció, valamint a 
társadalom- és gazdaságtudományi kutatási hálózatok együttműködésének 
erősítése 

282,244,350.00  

Veszprém  

PANNON EGYETEM  

A kőszegi innovációs kutatóbázis és tudásközpont fejlesztése a Pannon 
Egyetem oktatási és kutatási hálózatának keretében 

 

TÁMOP 4.2.1-08/1 Tudáshasznosulást, tudástranszfert segítő eszköz-, és 
feltételrendszer kialakítása, fejlesztése 

171,336,259.00  

Veszprém  

Pannon Egyetem  

Egységes Tudás és Technológia Transzfer platform a kiterjesztett Közép-
Dunántúli tengelyen 

 

TÁMOP 4.2.2.A-11/1/KONV Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló 
alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása 

828,211,676.00  

Veszprém  

PANNON EGYETEM  

Az éghajlatváltozásból eredő időjárási szélsőségek regionális hatásai és a 
kárenyhítés lehetőségei a következő évtizedekben 

 

TÁMOP 4.2.2.A-11/1/KONV Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló 
alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása 

623,722,655.00  

Veszprém  
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PANNON EGYETEM  

Az anyag tulajdonságaitól a felhasználásig - természetes alapanyagok és 
hulladékok hasznosítását megalapozó kutatások 

 

TÁMOP 4.2.2.A-11/1/KONV Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló 
alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása 

759,659,801.00  

Veszprém  

PANNON EGYETEM  

Energia ellátó és hasznosító rendszerek korszerűsítésének és hatékonyabb 
üzemeltetésének tervezése és optimalizálása megújuló energiaforrások és 
infokommunikációs technológiák felhasználásával 

 

TÁMOP 4.2.2/B-10/1 Tudományos képzés műhelyeinek támogatása 669,779,225.00  

Veszprém  

Pannon Egyetem  

Tudományos képzés műhelyeinek támogatása a Pannon Egyetemen  

TÁMOP 4.2.2.B-15/1/KONV Tudományos képzés műhelyeinek támogatása 157,313,888.00  

Veszprém  

Pannon Egyetem  

A Pannon Egyetem tudmányos műhelyeinek támogatása  

TÁMOP 4.2.2.C-11/1/KONV Előremutató Infokommunikációs 
Technológiák kutatásának támogatása, valamint a kapcsolódó IT szakember-
utánpótlás biztosítása 

1,416,709,357.00  

Veszprém  

Pannon Egyetem  

Nemzeti kutatóközpont fejlett infokommunikációs technológiák 
kidolgozására és piaci bevezetésére 

 

TÁMOP 4.2.2-08/1 Innovatív kutatói teamek alapkutatástól az alkalmazott 
kutatásig terjedő projektjeinek támogatása 

593,082,400.00  

Veszprém  

Pannon Egyetem  

Élhetőbb környezet, egészségesebb ember- Bioinnováció és zöld 
technológiák kutatása a Pannon Egyetemen 

 

TÁMOP 4.2.3-08/1 Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja 142,861,262.00  

Veszprém  

Pannon Egyetem  

Tudományos eredmények disszeminációja és tehetséggondozás a minőségi 
képzésért a Pannon Egyetemen 

 

TÁMOP 4.2.3-12/1/KONV Tudományos eredmények elismerése és 
disszeminációja 

149,079,660.00  
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Veszprém  

PANNON EGYETEM  

Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja a Pannon 
Egyetemen 

   

 

A megye másik nagy TÁMOP-ból megvalósul felsőoktatási beruházása a Balatonfüredi 

kistérségben az MTA illetve a BME nevéhez fűződik. Tihanyban az MTA Limnológia, vagyis 

tavi üledékekkel, ülepedéssel foglalkozó intézetet alakított ki a Balaton tudományos 

kutatásának elősegítésére. Balatonfüreden a BME KKV fejlesztés és K+F fejlesztés céljából 

összesen majdnem 400 millió forintot kapott a megvalósításra. Mindhárom beruházás 

elősegítette a térség társadalmi-gazdasági előmenetelét, hiszen a beruházások a helyi „in situ” 

tudást, a lokális miliőt változtatták pozitív irányba.    

TÁMOP 4.2.1.D-15/1/KONV A társadalmi innováció, valamint a társadalom- és 
gazdaságtudományi kutatási hálózatok együttműködésének erősítése 

258,983,387.00 
 

Balatonfüred  

 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

Fokozatváltásban a BME. Mintaszerű intézményi struktúra, KKV Kompetencia- 
és Tudásfejlesztési Szakemberképző Központ létrehozása a Közép-dunántúli 
régióban 

TÁMOP 4.2.3-08/1 Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja 49,980,000.00  

Tihany  

 
Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai 
Intézet 

 

A Balatonkutatás eredményeinek széleskörű társadalmi megismertetése az 
eredmények más víztestekre kiterjesztése, gazdasági és felsőoktatási 
alkalmazásának elősegítése céljából 

TÁMOP 4.2.3-12/1/KONV Tudományos eredmények elismerése és 
disszeminációja 

137,240,135.00 
 

Balatonfüred  

 
BME VIKING Villamosmérnöki és Informatikai Kutató-Fejlesztő Nonprofit 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Hétköznapi tudomány    

 

2.4.4. A megye TÁMOP 5-ös és 6-os prioritástengely vonatkozásai 
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http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php?pn=3&checked_array=102&view=list&id=12&menu=103&ttipus=kisterseg&tkod=4903&op_nev=T%C3%81MOP&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal�
http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php?pn=3&checked_array=102&view=list&id=12&menu=103&ttipus=kisterseg&tkod=4903&op_nev=T%C3%81MOP&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal�
http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php?pn=3&checked_array=102&view=list&id=12&menu=103&ttipus=kisterseg&tkod=4903&op_nev=T%C3%81MOP&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal�
http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php?pn=3&checked_array=102&view=list&id=12&menu=103&ttipus=kisterseg&tkod=4903&op_nev=T%C3%81MOP&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal�
http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php?pn=4&checked_array=102&view=list&id=12&menu=103&ttipus=kisterseg&tkod=4903&op_nev=T%C3%81MOP&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal�
http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php?pn=4&checked_array=102&view=list&id=12&menu=103&ttipus=kisterseg&tkod=4903&op_nev=T%C3%81MOP&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal�
http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php?pn=4&checked_array=102&view=list&id=12&menu=103&ttipus=kisterseg&tkod=4903&op_nev=T%C3%81MOP&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal�
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A TÁMOP 5-ös és 6-os prioritástengelyeinek célja a társadalmi részvétel és befogadás 

erősítése illetve az egészségmegőrzés és az ahhoz kapcsolódó humán-infrastruktúra fejlesztés. 

Ennek a két prioritástengelynek a keretein belül 131 pályázat került támogatásra Veszprém 

megyében megközelítőleg 3,6 milliárd forint értékben. Ezek a pályázatok kiemelten fontosak 

a térségben, mert a régió az egykori szocialista iparvidékeként gyors társadalmi átalakuláson 

és társadalmi átrétegződésen ment keresztül. A Várpalotai és Pápai kistérségek az összes 

beadott TÁMOP 5 pályázat 14%-át adták, az összes elnyert pályázati pénzösszeg 38%-át. Ez 

a két térség az, melyek egyrészt a szerkezetváltás által, másrészt a válság által legjobban 

érintettek voltak, illetve magasabb arányú roma lakossággal rendelkeznek. Mindemellett a 

megyében az országos értékekhez képest alacsony a romák aránya, azonban egyes kistérségek 

(Devecser) országos átlagot meghaladó értékekkel rendelkezik, így a társadalmi befogadás 

ezekben a térségekben kulcskérdés. Azonban nem csupán a romák reintegrálása, hanem a 

megváltozott munkaképességűek, kirekesztett társadalmi csoportok munkaerőpiaci bevonása 

is kiemelten fontos.   

A TÁMOP 5-ös prioritástengely legtöbb pályázatát felvonultató prioritás a halmozottan 

hátrányos helyzetű csoportok szociális ellátórendszerhez és szolgáltatásokhoz való 

hozzáférésének javítása munkaerő-piaci integrációjuk előmozdítása érdekében elnevezésű 

volt. Az összes beadott pályázat 660 millió forintot jelentett a megyében.  

Várpalotán egyrészt ebből a célból a "Pszichológiai és Pedagógiai" Nonprofit Közhasznú 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság az "Újra munkában" megváltozott 

munkaképességű személyek reintegrálása a nyílt munkaerőpiacra Veszprém megyében című 

pályázata 53 millió forintot nyert.  Valamint a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei 

Szervezete az „Esély az újrakezdésre - Hajléktalan emberek társadalmi integrációját segítő 

program” keretein belül egy másik hátrányos helyzetű csoport társadalmi beilleszkedését 

segítette.  Tapolcán 53 millió forintból valósították meg a komplex munkaerő-piaci 

szolgáltatás nyújtása megváltozott munkaképességű emberek számára Veszprém megyében. 

Pápán ugyan ehhez a kiíráshoz csatlakozott a MOVE Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató 

Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság „Képzéssel a fejlesztésért - 

megváltozott munkaképességűek kompetencia-felmérése és képzése a MOVE Nonprofit 

Közhasznú Zrt-nél” című pályázatával, melyre 150 millió forintnyi támogatást nyert el. Pápa 

Város Önkormányzata közel 150 millió forint támogatás segítségével komplex humán 

szolgáltatások fejlesztett a Pápa város szegregátumi településrészén. 
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A régió, és ezen belül Veszprém megye a születéskor várható élettartam tekintetében mind a 

férfiak, mind a nők esetében az országos átlag felett van. Komárom-Esztergom értékei ettől 

valamelyest elmaradnak.  Ez a térségben azért meghatározó, mert az egykori iparvidék 

jelenleg is számos környezeti problémával küzd, melyek hatással lehetnek az egyének és 

csoportok egészségi állapotára.  

Várható élettartam a férfiak és a nők esetében 1990-2014 között a Közép-

dunántúli Régió megyéire. KSH adatok alapján saját szerkesztés 

 

 

A TÁMOP 6-os prioritástengelyének 1-es, egészségtudatosságra nevelő prioritásán belüli 

kiírásokra több település is pályázott a megyéből. Ez azért is különösen fontos, mert egyrészt 

a térségben és a térségben élőkben évtizedek alatt kumulálódott környezetszennyezés hatásai 

1990 2001 2014 
Fejér 65,37 68,54 72,49 
Veszprém 65,62 69,01 72,66 
Közép-Dunántúl 65,11 68,53 72,13 
Ország összesen 65,13 68,15 72,13 
Komárom-Esztergom 64,21 67,95 70,97 

62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 

év
 

Férfiak várható élettartama 

1990 2001 2014 
Fejér 73,81 76,41 78,79 
Veszprém 74,95 76,08 79,42 
Közép-Dunántúl 73,83 76,24 78,84 
Ország összesen 73,71 76,46 78,91 
Komárom-Esztergom 72,52 76,25 78,19 

72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 

év
 

Nők várható élettartama  
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hosszú távúak. A magas légszennyezettségi értékek, a számos eszélyes-hulladék, ipari-

hulladék lerakó nem ismert, nem bizonyított negatív hatásokat fejthet ki a lakosságra. 

Azonban számos esetben az egészséges életmód segíthet ezen nem ismert tényezők negatív 

hatásainak csökkentésében.  

A megye az egyik legrosszabb helyzetben van a rákos megbetegedések növekedésében. Az 

egészségügyi infrastruktúra, a háziorvosi ellátás javításával ezeket a romló mutatókat javítani 

lehet. Számos településen javult a 100 ezer főre jutó daganatos megbetegedések  értéke, 

azonban még nem mérhető az elmúlt költségvetési időszak egészségre nevelő programjainak 

hatása, hiszen ez – folyamatos fenntartás mellett -  hosszútávon, 10-15 év múlva érezteti majd 

egészségre gyakorolt hatását.  

 

A százezer főre jutó daganatos megbetegedések számának változása 2011-2013 között. 

KSH adatok alapján saját szerkesztés 

Eplényben Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programokat szerveztek 

gyermekeknek, de Várpalotán BAKONY VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság nyert 10 millió forintot hasonló programok megszervezésére. Külön 

üdvözlendő, hogy Farkasgyepün Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, "Pár perc figyelem az 
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egészséges jövőért!" - életmódprogramok a pápai kistérségben címmel valósított meg hasonló 

programot, hiszen a megye tüdődaganatok tekintetében az ország egyik legrosszabb adatait 

mutatja, ráadásul az elmúlt években ezek az értékek növekedtek.  

 

A tüdőrákos megbetegedések száma a férfiak és nők körében. Forrás: mno.hu 

A tapolcai kistérségben nyolc átlagosan 10 millió forintos pályázat valósult meg. Tapolcán 

116 millió forintból újult meg a szociális és alapellátási intézet program- és ellátásstruktúrája.   

TÁMOP 6.1.2-11/1 Egészségre nevelő és 
szemléletformáló életmód programok - lokális 
színterek 

9,702,189.00 

 

Szentbékkálla 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

Egészségre nevelő életmód-programok 
Szentbékkállán 

TÁMOP 6.1.2-11/1 Egészségre nevelő és 
szemléletformáló életmód programok - lokális 
színterek 

9,956,050.00 

http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php?pn=3&checked_array=102&view=list&id=12&menu=103&ttipus=kisterseg&tkod=4906&op_nev=T%C3%81MOP&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal�
http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php?pn=3&checked_array=102&view=list&id=12&menu=103&ttipus=kisterseg&tkod=4906&op_nev=T%C3%81MOP&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal�
http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php?pn=3&checked_array=102&view=list&id=12&menu=103&ttipus=kisterseg&tkod=4906&op_nev=T%C3%81MOP&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal�
http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php?pn=3&checked_array=102&view=list&id=12&menu=103&ttipus=kisterseg&tkod=4906&op_nev=T%C3%81MOP&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal�
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Tapolca 

"SZ-L" BAU Építőipari és Kereskedelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság 

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód 
programok az SZ-L Bau Kft-nél 

TÁMOP 6.1.2-11/1 Egészségre nevelő és 
szemléletformáló életmód programok - lokális 
színterek 

9,915,206.00 

Tapolca 

Somló Volán Zrt. 

A Somló Volán kft. dolgozói számára egészségre 
nevelés és szemléletformálás munkahelyi 
programokkal 

TÁMOP 6.1.2-11/1 Egészségre nevelő és 
szemléletformáló életmód programok - lokális 
színterek 

10,000,000.00 

Tapolca 

Tapolca Város Önkormányzata 

Egészségre nevelés, szemléletformálás a Tapolcai 
Óvoda Barackvirág Tagintézményében 

TÁMOP 6.1.2-11/1 Egészségre nevelő és 
szemléletformáló életmód programok - lokális 
színterek 

10,000,000.00 

Tapolca 

Tapolca Város Önkormányzata 

Egészségre nevelés, szemléletformálás a Tapolcai 
Óvoda Kertvárosi Tagintézményében 

TÁMOP 6.1.2-11/1 Egészségre nevelő és 
szemléletformáló életmód programok - lokális 
színterek 

10,000,000.00 

Tapolca 

Ovisokért Alapítvány 

"Ép testben, ép lélek" 

TÁMOP 6.1.2-11/1 Egészségre nevelő és 
szemléletformáló életmód programok - lokális 
színterek 

9,773,980.00 

Tapolca 

http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php?pn=3&checked_array=102&view=list&id=12&menu=103&ttipus=kisterseg&tkod=4906&op_nev=T%C3%81MOP&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal�
http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php?pn=3&checked_array=102&view=list&id=12&menu=103&ttipus=kisterseg&tkod=4906&op_nev=T%C3%81MOP&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal�
http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php?pn=3&checked_array=102&view=list&id=12&menu=103&ttipus=kisterseg&tkod=4906&op_nev=T%C3%81MOP&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal�
http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php?pn=3&checked_array=102&view=list&id=12&menu=103&ttipus=kisterseg&tkod=4906&op_nev=T%C3%81MOP&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal�
http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php?pn=3&checked_array=102&view=list&id=12&menu=103&ttipus=kisterseg&tkod=4906&op_nev=T%C3%81MOP&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal�
http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php?pn=3&checked_array=102&view=list&id=12&menu=103&ttipus=kisterseg&tkod=4906&op_nev=T%C3%81MOP&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal�
http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php?pn=3&checked_array=102&view=list&id=12&menu=103&ttipus=kisterseg&tkod=4906&op_nev=T%C3%81MOP&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal�
http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php?pn=3&checked_array=102&view=list&id=12&menu=103&ttipus=kisterseg&tkod=4906&op_nev=T%C3%81MOP&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal�
http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php?pn=3&checked_array=102&view=list&id=12&menu=103&ttipus=kisterseg&tkod=4906&op_nev=T%C3%81MOP&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal�
http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php?pn=3&checked_array=102&view=list&id=12&menu=103&ttipus=kisterseg&tkod=4906&op_nev=T%C3%81MOP&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal�
http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php?pn=3&checked_array=102&view=list&id=12&menu=103&ttipus=kisterseg&tkod=4906&op_nev=T%C3%81MOP&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal�
http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php?pn=3&checked_array=102&view=list&id=12&menu=103&ttipus=kisterseg&tkod=4906&op_nev=T%C3%81MOP&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal�
http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php?pn=3&checked_array=102&view=list&id=12&menu=103&ttipus=kisterseg&tkod=4906&op_nev=T%C3%81MOP&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal�
http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php?pn=3&checked_array=102&view=list&id=12&menu=103&ttipus=kisterseg&tkod=4906&op_nev=T%C3%81MOP&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal�
http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php?pn=3&checked_array=102&view=list&id=12&menu=103&ttipus=kisterseg&tkod=4906&op_nev=T%C3%81MOP&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal�
http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php?pn=3&checked_array=102&view=list&id=12&menu=103&ttipus=kisterseg&tkod=4906&op_nev=T%C3%81MOP&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal�
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Félúton Ház Alapítvány 

"Ép testben ép lélek" programok a Félúton 
Alapítványnál 

TÁMOP 6.1.2-11/3 Egészségre nevelő és 
szemléletformáló életmódprogramok a 
kistérségekben 

115,869,659.00 

Tapolca 

 

Egészségfejlesztéssel Tapolca kistérség 
lakosságáért 

 

 

A megyében főként a nagyvárosokban mindenképpen szükséges lesz az elkövetkezendő 

2014-20-as költségvetési időszakban a megnövekedett egészségügyi alapellátás fejlesztésére. 

Egyrészt a demográfiai, másrészt az egészségtudatos életmóddal lehet kapcsolatos.  

A megnövekedett orvos látogatás eredményeik mindemellett kettős értelmezésűek lehetnek, 

hiszen a háziorvosi látogatások számának növekedése egyrészt több beteget is jelenthet, 

másrészt a lakosok egészségtudatának fejlődése is megjelenhet. A lakos bátrabban fordul 

szakemberhez, amennyiben egészségével, vagy családjában élők egészségével kapcsolatos 

kételyei vannak. A háziorvosi, járó- és fekvőbeteg ellátás modernizálása ezeknek a 

trendeknek megfelelően elengedhetetlen. A háziorvosi szolgáltatás túlzsúfoltsága a megyében 

csupán a nagyvárosi térségekben jellemző, az adat azonban itt is félrevezető. Több településen 

nincs rendszeres háziorvosi szolgálat, így az ott keletkezett igények is a környező nagyobb 

községekben illetve városokban jelentkezik.  

TÁMOP 6.2.2.A-11/1 Képzési díj és ösztöndíj támogatása az intézmények 
számára a konvergencia régiókban 117,355,657.00  

http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php?pn=3&checked_array=102&view=list&id=12&menu=103&ttipus=kisterseg&tkod=4906&op_nev=T%C3%81MOP&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal�
http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php?pn=3&checked_array=102&view=list&id=12&menu=103&ttipus=kisterseg&tkod=4906&op_nev=T%C3%81MOP&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal�
http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php?pn=3&checked_array=102&view=list&id=12&menu=103&ttipus=kisterseg&tkod=4906&op_nev=T%C3%81MOP&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal�
http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php?pn=3&checked_array=102&view=list&id=12&menu=103&ttipus=kisterseg&tkod=4906&op_nev=T%C3%81MOP&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal�
http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php?pn=3&checked_array=102&view=list&id=12&menu=103&ttipus=kisterseg&tkod=4906&op_nev=T%C3%81MOP&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal�
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Azonban nem csupán a „hard” egészségügyi infrastruktúra fejlesztése fontos, hiszen az 

orvostudomány folyamatos innovációja miatt szükség van az egészségügyben dolgozók 

továbbképzésére is, mely által növelhető az ellátás színvonala. A 2007-2013-as időszakban a 

Tapolcai, Sümegi és Zirci kistérségekben költöttek a legtöbbet.  

A már említett aprófalvas térségek, egészségügyi szolgáltatásának megsegítésére Tapolcán 

35,6 millió forintot fektettek be. Az elkövetkezendő időszakban ennek érezhető hatása lesz.  

 

Tapolca 
Deák Jenő Kórház 
Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatás-fejlesztése 
érdekében a tapolcai kórház dolgozói számára 
 
TÁMOP 6.2.4/A-09/1 "Foglalkoztatás támogatása A) komponens: 
Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára" 35,625,065.00 

 Tapolca 
Mónika M. Humánegészségügyi Szolgáltató Kft. 
Egészségügyi humán erőforrás bővítés ellátatlan, aprófalvas területeken 

http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php?pn=3&checked_array=102&view=list&id=12&menu=103&ttipus=kisterseg&tkod=4906&op_nev=T%C3%81MOP&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal�
http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php?pn=3&checked_array=102&view=list&id=12&menu=103&ttipus=kisterseg&tkod=4906&op_nev=T%C3%81MOP&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal�
http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php?pn=3&checked_array=102&view=list&id=12&menu=103&ttipus=kisterseg&tkod=4906&op_nev=T%C3%81MOP&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal�
http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php?pn=3&checked_array=102&view=list&id=12&menu=103&ttipus=kisterseg&tkod=4906&op_nev=T%C3%81MOP&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal�
http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php?pn=3&checked_array=102&view=list&id=12&menu=103&ttipus=kisterseg&tkod=4906&op_nev=T%C3%81MOP&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal�
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Az elkövetkezendő költségvetési időszakban szükséges nem csak a foglakoztatás növelését, 

de a foglalkoztatottak minőségi béremelkedését is célul kitűzni. Ezért ajánlatos lehet a 

jövőben az alacsonyabb képzettségűek továbbképzésébe befektetni, illetve a hátrányos 

helyzetű csoportok (romák, megváltozott munkaképességűek) számára az EFOP különböző 

prioritásából pályázni. Az EFOP a TIOP és a TÁMOP kvantitatív jellegű, infrastrukturális és 

kvalitatív jellegű programorientált jellegét ötvözi a 2014-2020-as időszakban.  Az EFOP-ban 

egyszerűbben, egy forrásából nem csak a foglalkoztatás, de az egy főre jutó reálbér 

növekedése, a lakosok oktatási szintjének, a települések oktatási színvonalának emelése,  is 

elérhető lenne. 

 

2.4.5. Összegzés 

A legsikeresebb beruházások a foglalkoztatás-ösztönzéshez köthetők, melyek az átképzéshez, 

rugalmas munkastílusok bevezetéséhez, fiatalok elhelyezkedéséhez kapcsolódnak. A TÁMOP 

1 és 2-es prioritástengelyei több településen szorosan összekapcsolódnak és szinergikusan 

együttműködnek a TÁMOP 5-ös felzárkóztató és befogadást segítő programokkal, melyek 

hatása nehezen és közvetetten mérhető, azonban mindenképpen az elkövetkezendő fejlesztési 

időszakban is kiemelten fontosak kell, hogy legyenek.   

 A megye mindemellett azonban kétségkívül a legnagyobb sikereket a TÁMOP 4-es 

prioritástengelye terén érte el. Nem csupán egy új, de egy a munkaerőpiaci igényekhez 

rugalmasan alkalmazkodó, innovatív, zöld egyetemet hoztak létre, mely szervezi és ellátja a 

környék munkaerőpiacát. A Pannon Egyetem hatására Veszprém lokális tudása 

megtöbbszöröződött, a város, és ezáltal a megye is, országos szinten is az egyik 

legmeghatározóbb egyetemi várossá vált.  A pályázatok sikeressége nem csak a befektetett 

pénz mennyiségéből fakad, bár az kétség kívül nagyban hozzájárult a minőségi javuláshoz, de 

a jól kidolgozott, összekapcsolódó, egymást erősítő pályázati célok teszik koherenssé és jól 

működővé az egyetemet, mely multiplikatív hatással bír az egész térségre.   
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3. A 2014-2020-as időszakra vonatkozó prioritások és programok 

 

A 2014-2020-as fejlesztési időszakra vonatkozóan három módszerrel vizsgáltuk a humán 

fejlesztési lehetőségeket, abból a célból, hogy a nevesített – kiemelt üdülőkörzethez tartozó 

vagy hátrányos helyzetű – településeket érintő komplex programokat feltérképezzük, valamint 

azokat összehangoljuk a megyei és települési fejlesztési prioritásokkal. A tevékenység 

részeként egyrészt a megyei és települési fejlesztési dokumentumok vizsgálatára került sor, a 

fejlesztési prioritások feltárása és projektötletek azonosítása érdekében. A 

dokumentumelemzéssel összhangban kérdőíves adatbekérés segítségével további 

projektjavaslatok feltárása került sor, egyrészt a 2007-2013 időszakban TÁMOP vagy TIOP 

humán fejlesztéseket megvalósító kedvezményezettek, másrészt különböző ágazati szereplők 

– köznevelési intézmények, felsőoktatási intézmények, egészségügyi intézmények, 

önkormányzatok stb. – körében. Ezt követően megvizsgáltuk a dokumentumelemzés és 

kérdőíves felmérés útján feltárt projektjavaslatok illeszkedését az ágazati és területfejlesztési 

operatív programokhoz, valamint megyei fejlesztési prioritásokhoz. Végül az előző fejezetben 

elvégzett idősoros elemzés alapján olyan további – nem feltárt – beavatkozási területekre 

teszünk javaslatot, ahol az adatelemzés alapján forrásbevonási igény szükségessége 

feltételezhető  

 

3.1. Fejlesztéspolitikai prioritások 

 

3.1.1. Széchenyi 2020 

Az Európai Bizottság által jóváhagyott „Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-

2020-as fejlesztési időszakban” (PM) című dokumentum tartalmazza a 2014–2020-as 

időszakra Magyarország legfontosabb kihívásait, illetve kitűzi a fő fejlesztési prioritásokat. A 

PM-ben foglalt időszakra az Európai Unió 11 pontban foglalta össze a célkitűzéseit, melyet a 

PM tartalmaz, illetve meghatározza, hogy a hazánkba érkező fejlesztési források hogyan 

fogják ezeket a célokat támogatni. Szintén ebben a dokumentumban vannak megállapítva a 

tervezési időszak operatív programjai. 
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A korábbi fejlesztési periódus Európai Uniós szintű legfőbb célja a leszakadt régiók 

felzárkóztatása, valamint a foglalkoztatás és az életszínvonal növelése volt. Ezeket a 2014-

2020-as időszakra az Európai Unió 11 tematikus célja váltja.  

1. A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése  

2. Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, azok használatának 

és minőségének javítása  

3. A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EMVA keretében), a halászati és 

akvakultúra-ágazat (az ETHA keretében) versenyképességének javítása  

4. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása 

minden ágazatban 

5. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés és –kezelés 

előmozdítása 

6. A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása 

7. A fenntartható közlekedés előmozdítása és a szűk keresztmetszetek megszüntetése a főbb 

hálózati infrastruktúrákban 

8. A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása 

9. A társadalmi együttműködés erősítése és a szegénység, valamint a hátrányos 

megkülönböztetés elleni küzdelem 

10. Az oktatásba és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a készségek 

fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében 

11. A hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és a hatékony 

közigazgatáshoz történő hozzájárulása 

A tagállamoknak a fenti 11 célhoz kell igazítania a fejlesztési terveit, ezzel elősegítve, hogy a 

28 tagország fejlődése egyazon irányultságú legyen.  

A Nemzeti Reform Program vállalásai és a PM alapján a 2014–2020-as tervezési ciklus 

átfogó nemzeti fejlesztési célja a fenntartható, magas hozzá adott értékű termelésre és a 

foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedés. 

Emellett a nemzeti fejlesztési célhoz az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

alapján a PM öt fő nemzeti fejlesztési és támogatási prioritást fogalmaz meg. A prioritások 

átfogják a fejlesztéspolitika egészét, beleértve a vidékfejlesztési célkitűzéseket és 

hozzájárulást is. 
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1. A gazdasági szereplők versenyképességének javítása és nemzetközi szerepvállalásuk 

fokozása 

2. A foglalkoztatás növelése (a gazdaságfejlesztési, a foglalkoztatási, oktatási, társadalmi 

felzárkózási szakpolitikák által, tekintettel a területi különbségekre) 

3. Az energia- és erőforrás-hatékonyság növelése 

4. A társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezelése 

5. A gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítása 

A fenti európai uniós és magyar célokhoz kapcsolódva került kialakításra 10 operatív program 

(Integrált Közlekedésfejlesztési, Emberi Erőforrás Fejlesztési, Környezeti és 

Energiahatékonysági, Gazdaságfejlesztési és Innovációs, Terület- és Településfejlesztési, 

Versenyképes Közép-Magyarország, Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési, 

Vidékfejlesztési, Magyar Halászati, valamint a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív 

Program), amely a 2014-2020-as fejlesztési időszak finanszírozási forrásait nyújtja.  

A humán erőforrás fejlesztése szempontjából az országos szintnél az Emberi Erőforrás 

Fejlesztési Operatív Program (EFOP), a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

(GINOP) egyes prioritásai, valamint a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program 

(RSZTOP) vizsgálata indokolt. 

 

3.1.2. Ágazati prioritások 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) elsődleges célja, hogy a PM 4. 

nemzeti prioritásaként megfogalmazott társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások 

kezeléséhez a humán tőke és a társadalmi környezet javításával járuljon hozzá. Az EFOP a 

Partnerségi Megállapodás 4. nemzeti prioritásában, azaz a társadalmi felzárkózási és 

népesedési kihívások kezelése valósítja meg az alábbi beavatkozási irányokon keresztül: 

1. Társadalmi felzárkózás 

2. A család társadalmi szerepének megerősítése és a társadalmi összetartás erősítése 

3. Egészségfejlesztés és betegségmegelőzés, egészségügyi fejlesztések 

4. A köznevelés minőségének fejlesztése, kiemelt tekintettel a végzettség nélküli 

iskolaelhagyás csökkentésére 

5. A munkaerőpiaci-változásokhoz alkalmazkodni képes felsőfokú végzettséggel 

rendelkezők számának növelése 
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6. Utánpótlás mennyiségi és minőségi megerősítése a humán intézményekben dolgozók 

körében és a kutatás-fejlesztésben 

Mindezeket kiegészíti a lelki egészség és megújulás horizontális kezdeményezés, melynek 

célja a lelki egészség fejlesztése, a mentális betegségek megelőzése és ezáltal az életminőség 

javítása, s így több a fent felsorolt beavatkozási irányban is megjelenik. 

A beavatkozási irányokhoz a forrásokat a prioritási tengelyek mentén rendelik. A prioritási 

tengelyek az európai uniós 11 célkitűzés közül a 9. A társadalmi együttműködés erősítése és a 

szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem és a 10. Az oktatásba és 

a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése és az 

egész életen át tartó tanulás érdekében célkitűzéshez kapcsolódva jutnak finanszírozási 

forráshoz az Európai Szociális Alapból, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapból.  

Az EFOP pénzügyi kerete 3 069 636 241 euró, finanszírozásának hátterét 85,12%-ban az 

Európai Unió biztosítja az Európai Szociális Alapon (65,4%), valamint az Európai Regionális 

Fejlesztési Alapon (34,6%) keresztül, a költségvetés 15%-át pedig a kapcsolódó hazai 

források képezik. Az operatív program célrendszerét leképező konkrét prioritások az alábbiak. 

EFOP 1. Társadalmi együttműködések 

• EFOP 1.1. Az aktív befogadás, többek között az esélyegyenlőség és az aktív részvétel 

előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében 

o EFOP 1.1.1. A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci 

eszközökben való részvételének és munkaerő-piacon való megjelenésének 

elősegítése 

 EFOP 1.1.1.1 A megváltozott munkaképességű emberek foglalkozási 

rehabilitációja 

 EFOP 1.1.1.2 A szabadságvesztés alatti reintegráció 

 EFOP 1.1.1.3 Romák (kiemelten roma nők) foglalkoztatásba ágyazott 

képzése 

 EFOP 1.1.1.4 Támogatott lakhatást igénybevevő drogbetegek 

foglalkoztatási lehetőségének támogatása 

o EFOP 1.1.2. A család társadalmi szerepének megerősítése, továbbá a gyermekek 

és fiatalok képességeinek kibontakoztatása 

 EFOP 1.1.2.1 A családi krízishelyzetek kialakulásának megelőzését 

szolgáló, illetve a létrejött krízishelyzetek megoldását támogató 
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szolgáltatások, valamint a családdal, gyermekekkel, gyermekvállalással és 

családi krízishelyzetekkel kapcsolatos szemléletformálás 

 EFOP 1.1.2.2 A fiatalok vidéken, helyben maradásának, aktivitásának, 

valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása 

 EFOP 1.1.2.3 A befogadó szülői, gyermekotthoni ellátásban részesülők és 

a javítóintézeti neveltek társadalmi integrációjának elősegítése 

o EFOP 1.1.3 Társadalmi együttélés erősítése 

 EFOP 1.1.3.1 Hátrányos helyzetű emberek, romák aktív társadalmi 

szerepvállalása. Roma nők civil szerveződéseinek támogatása. Társadalmi 

szemléletformálás anti-diszkriminációs programokkal 

 EFOP 1.1.3.2 A nemzetiségi, etnikai identitás megőrzése 

 EFOP 1.1.3.3 A közösségi szerepvállalás erősítése az önkéntesség, a 

karitatív munka előmozdítása és a civil társadalom megerősítése által 

 EFOP 1.1.3.4 Az áldozattá és bűnelkövetővé válás megelőzése 

• EFOP 1.2 A marginalizálódott közösségek – például a romák – társadalmi-gazdasági 

integrációja 

o EFOP 1.2.1 Gyermekeket sújtó nélkülözés felszámolását célzó programok és 

szolgáltatások fejlesztése 

 EFOP 1.2.1.1 Integrált térségi gyermekprogramok célzott kiterjesztése 

 EFOP 1.2.1.2 Kistelepülési gyermekprogramok indítása 

 EFOP 1.2.1.3 Biztos Kezdet szolgáltatások fejlesztése 

o EFOP 1.2.2 Területi hátrányok felszámolását szolgáló komplex programok emberi 

erőforrást célzó beavatkozásai 

 EFOP 1.2.2.1 A települési leszakadási folyamatok megfordítása 

 EFOP 1.2.2.2 A leghátrányosabb helyzetű települések felzárkózásának 

folytatása 

o EFOP 1.2.3 Tartós szegénységben élők, romák felzárkózásának, periférikus 

élethelyzetek felszámolásának segítése 

 EFOP 1.2.3.1 A tartós szegénységben élők, romák felzárkózása 

 EFOP 1.2.3.2 Periférikus élethelyzetek felszámolása komplex 

programokkal 

o EFOP 1.2.4 Az egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló területi folyamatok 

megtörése 
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• EFOP 1.3 A megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb 

hozzáférés biztosítása, beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális 

szolgáltatásokat 

o EFOP 1.3.1 Népegészségügyi program, az egészségtudatosságot erősítő 

programok és szolgáltatások fejlesztése 

 EFOP 1.3.1.1 Keringési betegségek, elhízás, cukorbetegség megelőzése és 

gondozása 

 EFOP 1.3.1.2 A daganatos betegségek kockázatának csökkentése 

 EFOP 1.3.1.3 Emberi egészségre ható környezeti ártalmak előrejelzésének 

fejlesztése  

 EFOP 1.3.1.4 A lelki egészség fenntartása 

 EFOP 1.3.1.5 A szerhasználat megelőzése és visszaszorítása 

 EFOP 1.3.1.6 Egészségkultúra fejlesztése 

 EFOP 1.3.1.7 Célzott lakossági szűrések korszerűsítése 

o EFOP 1.3.2 A minőségi feladatellátást támogató eszközök és alkalmazások 

fejlesztése, illetve a korai intervenció megerősítése 

 EFOP 1.3.2.1 szervezeti működést támogató eszközök fejlesztése, az 

egészségügyi intézményrendszer, a népegészségügyi szolgáltatások, 

szociális és gyermekvédelmi, valamint a család és ifjúságügyi 

intézményrendszer területein 

 EFOP 1.3.2.2 Az alapellátás fejlesztésére fókuszáló, de célzott szakellátás 

fejlesztést is megvalósító módon az egészségügyi ellátórendszer és a 

népegészségügyi szolgáltatások hatékonyságának fokozása 

 EFOP 1.3.2.3 Koragyermekkori intervenció rendszerszintű fejlesztése 

o EFOP 1.3.3 Az intézményekben, szolgáltatások területén dolgozó humán erőforrás 

életpályájának javítása, dolgozói mobilitás 

 EFOP 1.3.3.1 Életpályák átalakítása és hiányzó modellek kidolgozása 

 EFOP 1.3.3.2 Az ellátások humán kapacitásának mennyiségi fejlesztése a 

hiányszakmákban és a hozzáférhetőség javítása érdekében 

• EFOP 1.4 A foglalkoztatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében a társadalmi 

vállalkozói szellem, a társadalmi vállalkozásokba történő szakmai integráció és a szociális 

és szolidáris gazdaság előmozdítása 

o EFOP 1.4.1 A szociális gazdaság és vállalkozások ösztönzése 



TÁMOP-7.2.1-11/K 
 

135 
 

 EFOP 1.4.1.1 Hátrányenyhítés a társadalmi integrációt szolgáló társadalmi 

gazdaság eszközeivel 

EFOP 2 Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében  

• EFOP 2.1 A nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális 

infrastruktúrába történő beruházás, az egészségi állapotbeli egyenlőtlenségek csökkentése, 

a társadalmi, kulturális és rekreációs szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés 

megteremtésével a társadalmi együttműködés előmozdítása, valamint az intézményi 

szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra való átállás 

o EFOP 2.1.1 A rászoruló gyermekek életesélyeinek növelése 

o EFOP 2.1.2 A társadalmi együttműködést szolgáló intézmények és szolgáltatások 

fejlesztése, bentlakásos intézmények kiváltása, új kapacitások létesítése 

 EFOP 2.1.2.1 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények és 

szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése 

 EFOP 2.1.2.2 A társadalmi együttműködést erősítő infrastruktúra terén a 

szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató fejlesztések 

 EFOP 2.1.2.3 Az egészségügyi rendszer infrastrukturális fejlesztése 

• EFOP 2.2 A városi és vidéki területeken élő, rászoruló közösségek fizikai 

rehabilitációjának, valamint gazdasági és társadalmi fellendülésének támogatása 

o EFOP 2.2.1 Területi hátrányok felszámolása komplex programokkal 

 EFOP 2.2.1.1 Komplex beavatkozások kereteinek és a helyi folyamatokba 

való beépülési feltételeinek kialakítása 

 EFOP 2.2.1.2 A települési leszakadási folyamatok megfordítása 

o EFOP 2.2.2 Tartós szegénységben élők, romák felzárkózását és a periférikus 

élethelyzetek megszüntetését segítő infrastrukturális beruházások 

 EFOP 2.2.2.1 A tartós szegénységben élők, romák felzárkózását segítő 

infrastrukturális beruházások 

 EFOP 2.2.2.2 Periférikus élethelyzetek felszámolását segítő infrastruktúrák 

EFOP 3. Gyarapodó tudástőke 

• EFOP 3.1 A korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a végzettség nélküli 

iskolaelhagyás megelőzése, a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása a 

koragyermekkori nevelésben, az alap- és középfokú oktatásban, ideértve az oktatásba való 

visszatérést ösztönző formális, informális és nem formális tanulási formákat is 
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o EFOP 3.1.1 A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a köznevelés 

hátránykompenzációs képességének növelése 

 EFOP 3.1.1.1 Végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a képzettségi 

szint növelése, a köznevelési rendszer esélyteremtő szerepének javítása 

o EFOP 3.1.2 A minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés 

biztosítása 

 EFOP 3.1.2.1 A pedagógus hivatás és a pedagógusi életpálya megerősítése, 

továbbá a pedagógusok szakmai fejlesztése 

 EFOP 3.1.2.2 Tartalmi, módszertani fejlesztések 

 EFOP 3.1.2.3 A köznevelés ágazati és intézményi irányításának fejlesztése 

az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása és az 

egyenlőtlenségek csökkentése érdekében 

o EFOP 3.1.3 A neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása a nem formális 

és informális tanulási formákon keresztül 

 EFOP 3.1.3.1 A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése 

kompetencia- és személyiségfejlesztő programokkal és 

szolgáltatásfejlesztéssel 

 EFOP 3.1.3.2 A köznevelés eredményességének és hatékonyságának 

növelése a nem formális és informális tanulási alkalmakkal 

• EFOP 3.2 A felsőfokúnak megfelelő szintű oktatás minőségének, hatékonyságának és 

hozzáférhetőségének javítása az oktatásban való részvétel növelése érdekében, különösen 

a hátrányos helyzetű csoportok számára 

o EFOP 3.2.1 A felsőfokúnak megfelelő szintű oktatás minőségének és 

hozzáférhetőségének együttes javítása 

 EFOP 3.2.1.1 Szervezetfejlesztési, irányítási és hatékonyságnövelő 

intézkedések 

 EFOP 3.2.1.2 Közvetlen részvételt növelő beavatkozások 

 EFOP 3.2.1.3 Nemzetköziesítés és hallgatói mobilitás 

 EFOP 3.2.1.4 Humánerőforrás biztosítása és teljesítményelvű átalakítása 

o EFOP 3.2.2 A munkaerő-piaci kompetenciák javítása a felsőoktatási rendszerben 

 EFOP 3.2.2.1 Felsőoktatási képzési szerkezet, módszer és tartalom 

modernizálása, munkaerő-piaci relevanciájának fokozása 
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o EFOP 3.2.3 Kutatás, innováció és intelligens szakosodás növelése a felsőfokú 

oktatási rendszer fejlesztésén és kapcsolódó humánerőforrás fejlesztéseken 

keresztül 

 EFOP 3.2.3.1 A kutatások feltételrendszerének javítása 

 EFOP 3.2.3.2 A felsőoktatási kutatások nemzetközi beágyazottságának 

növelése 

 EFOP 3.2.3.3 A tudományos utánpótlás javítása 

• EFOP 3.3 Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, a 

munkavállalók készségeinek naprakésszé tétele, továbbá az oktatási és képzési 

rendszereknek a munkaerő-piaci igényekhez való igazítása 

o EFOP 3.3.1 Az emberi erőforrás fejlesztése az egész életen át tartó tanulás 

eszközeivel 

 EFOP 3.3.1.1 Továbbtanulási és képzési utak támogatása 

 EFOP 3.3.1.2 Hátrányos helyzetű emberek részére a támogatott tanulási 

lehetőségekhez való hozzáférés biztosítása 

 EFOP 3.3.1.3 Halmozottan hátrányos helyzetű emberek számára 

többirányú összehangolt beavatkozások nyújtása 

 EFOP 3.3.1.4 Rendszerépítő intézkedések megvalósítása 

o EFOP 3.3.2 A humán közszolgáltatásokban dolgozók szak-, át- és továbbképzése 

EFOP 4 Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében 

• EFOP 4.1 Az oktatásba, a készségekkel kapcsolatos képzésbe, szakképzésbe és az egész 

életen át tartó tanulásba történő beruházás oktatási és képzési infrastruktúrák 

kifejlesztésével 

o EFOP 4.1.1 A köznevelést és a nem formális képzést szolgáló infrastrukturális 

fejlesztések 

 EFOP 4.1.1.1 A köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése 

 EFOP 4.1.1.2 A nem formális és informális tanulás infrastruktúrájának 

fejlesztése 

o EFOP 4.1.2 Felsőoktatási infrastrukturális fejlesztések 

EFOP 5 Pénzügyi eszközök alkalmazása a társadalmi együttműködés erősítése érdekében, 

valamint társadalmi innováció és transznacionális együttműködések 
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• EFOP 5.1 A marginalizálódott közösségek – például a romák – társadalmi-gazdasági 

integrációja 

o EFOP 5.1.1 Visszatérítendő támogatások nyújtása vállalkozások számára 

• EFOP 5.2 A megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb 

hozzáférés biztosítása, beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális 

szolgáltatásokat 

o EFOP 5.2.1 Társadalmi innováció és transznacionális együttműködések 

Az egyes prioritásokra az operatív program előirányzott indikatív terve alapján eltérő 

arányban áll majd rendelkezés forrás, azok zöme az 1. és 3. prioritás „puha” programjainak 

finanszírozására áll majd rendelkezésre. A jellemzően nagyobb forrásigényű infrastrukturális 

beruházásokra csak valamivel több, mint az operatív program keretösszegének harmada áll 

majd rendelkezésre. Mindebből arra lehet következtetni, hogy a korábbiakhoz képest a humán 

fejlesztési programok kapcsán EFOP forrásból a társadalmi-szociális területen közösségi 

programok, hátrányos helyzetűeket segítő kezdeményezések támogatására nyílik majd 

lehetőség. Az oktatásban pedig a szerkezetátalakítás, struktúraváltás és minőségfejlesztés 

kerül előtérbe a tisztán infrastrukturális fejlesztéseket célzó beruházásokkal szemben.  

EFOP prioritások közötti forrásmegoszlás 

 

Forrás: EFOP adatai alapján saját szerkesztés 

 

Az EFOP keretében 2016-tól várható kiírásokról hivatalos információk nem állnak 

rendelkezésre. A 2015. évi éves fejlesztési keret alapján illetve szakpolitikai információkból 
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kiindulva az alábbi standard vagy egyszerűsített eljárásban kiírásra kerülő konkrét EFOP 

konstrukciók megjelenése várható a közeljövőben. 

• EFOP-1.1.2 – Nő az esély – romák foglalkoztatásba ágyazott képzése 

• EFOP-1.2.1 – Védőháló a családokért 

• EFOP-1.2.2 – Ifjúsági programok támogatása 

• EFOP-1.4.2 – Integrált térségi gyermekprogramok 

• EFOP-3.1.3 – Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása 

• EFOP-3.3.1 – Tanoda programok támogatása (már megjelent) 

• EFOP-3.4.1 – Roma szakkollégiumok támogatása 

• EFOP-3.4.3 – Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és 

hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében 

• EFOP-3.4.4 – A felsőoktatási intézmények felkészítő, pályaorientációs tevékenységei 

fejlesztése és közösségi felsőoktatási képzési központok indítása 

• EFOP-3.5.1 – Duális, felsőfokú szakképzési és szakirányú továbbképzések fejlesztése és 

lebonyolítása 

• EFOP-3.6.1 – Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések 

• EFOP-3.6.2 – Tematikus kutatási hálózati együttműködések 

• EFOP-3.6.3 – Felsőoktatási hallgatók tudományos műhelyeinek és programjainak 

támogatása 

• EFOP-4.2.1 – Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztési program 

 

A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) célja, hogy a leginkább 

rászoruló személyeket (gyermek, hajléktalan, nagyon alacsony jövedelemmel rendelkezők) 

megfelelő étkezéshez és alapvető fogyasztási cikkekhez juttassa. Az RSZTOP pénzügyi 

kerete 110 450 498 euró. Finanszírozásának hátterét a Leginkább Rászoruló Személyeket 

Támogató Európai Segítségnyújtási Alap adja 85%-ban. 

Prioritási tengelyek és beavatkozások 

a. Élelmiszersegély biztosítása szegény gyermekes családok számára  

b. Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára  

c. Élelmiszersegély biztosítása közterületen élők csoportjába tartozók számára  



TÁMOP-7.2.1-11/K 
 

140 
 

d. Élelmiszersegély biztosítása szociálisan rászoruló megváltozott 

munkaképességű valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek 

számára 

e. Technikai segítségnyújtás 

A program kedvezményezetteinek körét főkedvezményezettként a közfeladatot ellátó 

szervezetek (központi állami szervek és közalapítványok), partnerszervezetekként 

önkormányzatok, önkormányzati intézmények, a program tevékenységeiben tapasztalattal 

rendelkező civil szervezetek és egyházi jogi személyek (továbbiakban partnerszervezeteknek) 

alkotják. A konzorciumot vezető főkedvezményezett csak állami szerv vagy államháztartáson 

belüli non-profit szervezet lehet. 

Fontos kiemelni, hogy az RSZTOP forrásainak felhasználását össze kell hangolni a hazai 

költségvetésből finanszírozott segélyekkel, ezért az RSZTOP több éves előretervezett 

projektek keretében valósul meg, ahol a különböző tevékenységek rendszeresen és ütemezve 

hajtják végre. 

Továbbá szükséges az operatív program EFOP-pal való összhangjának megteremtése, a két 

operatív program beavatkozásainak egymást erősítve kell megvalósulniuk, tekintettel a két OP 

tartalmi kapcsolódásaira. Ilyen például az RSZTOP 1. prioritása, és az EFOP 2.1.1. prioritása. 

 

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) célrendszere kettős, 

elsősorban a hazai kis- és középvállalkozások versenyképességének fejlesztése és 

növekedésének elősegítése a cél, másodsorban pedig a foglalkoztatás bővítése versenyképes 

munkahelyek létrehozásán keresztül. A GINOP pénzügyi kerete 8.813.195.511 euró, 

finanszírozásának hátterét 88%-ban az Európai Unió biztosítja az Európai Szociális Alapon, 

az Európai Regionális Fejlesztési Alapon, valamint egy csekély részben az Ifjúsági 

Foglalkoztatási Kezdeményezésen keresztül. A forrásokra az alábbi prioritások mentén lehet 

pályázni. 

1. Kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása 

2. Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció 

3. Infokommunikációs fejlesztések 

4. Energia 

5. Foglalkoztatás  
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6. Versenyképes munkaerő 

7. Turizmusfejlesztés 

8. Pénzügyi eszközök 

Humán erőforrás fejlesztési szempontból a GINOP 5. és 6. prioritása kínál fejlesztési 

forrásokat. A két prioritás összesen 2 149 840 886 euró finanszírozási kerettel rendelkezik, 

elsősorban az Európai Szociális Alapból, valamint egy csekély részben az Ifjúsági 

Foglalkoztatási Kezdeményezésen keresztül. Illetve kis mértékben az Európai Regionális 

Fejlesztési Alapból kiegészítő jelleggel lehetséges a finanszírozás.  

A foglalkoztatás bővítését a munkaerő-kínálat fejlesztésével és a nem foglalkoztatottak 

elhelyezkedésének ösztönzésével támogatja, ezzel kiegészítve a többi prioritás munkaerő-

kereslet, illetve versenyképesség fejlesztésére irányuló logikáját.  

5.1. Álláskeresők és inaktívak foglalkoztatáshoz való hozzáférése 

5.2. Fiatalok fenntartható munkaerő-piaci integrációja I. 

5.3. Fiatalok fenntartható munkaerő-piaci integrációja II. 

5.4. Munkavállalók és vállalkozások alkalmazkodása 

A versenyképes munkaerő megteremtését célzó 6. prioritás beavatkozásai pedig az alábbiak. 

6.1. Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való hozzáférés javítása 

6.2. Oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása 

6.3. Szakképzés és felnőttképzés fejlesztése 

A GINOP-5. és 6. prioritás keretében 2016-tól várható kiírásokról hivatalos információk nem 

állnak rendelkezésre. A 2015. évi éves fejlesztési keret alapján illetve szakpolitikai 

információkból kiindulva az alábbi standard vagy egyszerűsített eljárásban kiírásra kerülő 

konkrét EFOP konstrukciók megjelenése várható a közeljövőben. 

• GINOP-5.1.3 – Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése 

• GINOP-5.2.2 – Fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése 

• GINOP-5.2.4 – Gyakornoki program pályakezdők támogatására 

• GINOP-5.3.1 – A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban 

• GINOP-5.3.2 – A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban – 

rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál 

• GINOP-5.3.3 – Jogszerű foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás támogatása 

• GINOP-5.3.4 – A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése 
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• GINOP-6.1.4 – Munkaerő-piaci kulcskompetenciák fejlesztése 

 

A Terület- és Településfejlesztés Operatív Program (TOP) a területi és térségi 

adottságokra tekintettel támogatja a helyi fejlesztési igényeket, a térségek belső erőforrásaira 

építkező fejlesztéseket támogat az ország 18 megyéjében és 22 megyei jogú városában. A 

Partnerségi Megállapodással összhangban a TOP fejlesztések kedvezményezettjei döntően az 

önkormányzatok, elsősorban térségi és helyi jelentőségű fejlesztéseket finanszíroz, továbbá 

fejlesztések területileg összehangolva valósulnak meg. A TOP elsődleges célja a térségi, 

decentralizált gazdaságfejlesztés, ezáltal a foglalkoztatás növelése, a munkavállaló lakosság 

helyben boldogulásának biztosítása. Az elsődleges cél elősegítése érdekésben az operatív 

program az alábbi fejlesztési célokat fogalmazza meg, amelyek elősegítik az elsődleges cél 

megvalósulását:  

1. Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek 

biztosítása 

2. Vállalkozásbarát és népességmegtartó település-, kiemelten városfejlesztés, az 

életminőség és társadalmi összetartozás javításához szükséges helyi feltételek 

biztosítása  

Az elsődleges cél és a fejlesztési célok kialakítása az országos fejlesztéspolitikai 

dokumentumok figyelembe vételével és azokkal összhangban történt. Az Országos Fejlesztési 

és Területfejlesztési Koncepcióval (OFTK) az összhang kiemelten fontos volt, mivel az 

OFTK is tartalmaz fejlesztési szükségleteket és irányokat az egyes megyékre és 

nagyvárosokra. A TOP finanszírozási kerete 3 389 963 001 euró. Az operatív program 

keretének 87,8%-a az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, míg 12,2%-a Európai Szociális 

Alapból az kerül finanszírozásra. A TOP az Európai Unió 11 tematikus célja közül 4-hez 

kapcsolódik, legkiemeltebben a 8. A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a 

munkavállalói mobilitás támogatása célhoz rendel hazai célokat és finanszírozási forrásokat, 

1 486 982 777 eurót a 2014 -2020-as időszakra. Továbbá a 4. Az alacsony szén-dioxid-

kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ágazatban; 6. A 

környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása; és a 9. A 

társadalmi együttműködés erősítése és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés 

elleni küzdelem célokhoz kapcsolódik.  
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A TOP hat prioritási tengely mentén határozza meg célrendszerét. A foglalkoztatás 

elősegítése érdekében a térségi gazdasági környezet fejlesztését célzó 1. prioritás humán 

fejlesztéspolitikai célja a foglalkoztatási célokhoz való hozzájárulás biztosítása. Ennek 

érdekében támogatja a vállalkozások fejlesztéseit, beruházásait támogató önkormányzati 

üzleti infrastruktúra fejlesztését, továbbá finanszírozási forrásokban részesülhet a turizmus 

fejlesztése. A munkahelyek elérhetőségének javítása érdekében és a közlekedési feltételek 

javításával, valamint a kisgyermekesek munkaerőpiacra történő visszatérésének segítése a 

gyermekellátási szolgáltatások (óvoda, bölcsőde, családi napközi) fejlesztésével kíván 

hozzájárulni a prioritási tengely.  

A vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztését célzó 2. prioritás humánpolitikai 

fejlesztési célja a népességet, kiemelten a fiatalokat vonzó, megtartó városi környezet 

kialakítása. A célt a helyi vállalkozásokat és a helyi gazdaságot támogató és élénkítő 

intézkedésekkel kívánja elérni a prioritási tengely.  

A TOP 3. prioritása az alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérést célozza, 

kiemelten a városi területeken. A prioritás célja a fenntartható városi közlekedés, kiemelten a 

közösségi közlekedés fejlesztése, pl. busz- és kerékpáros közlekedés, közlekedésbiztonság, 

„smart city” fejlesztések. Továbbá az önkormányzati intézmények energiahatékonyságának 

növelését és a megújuló energia felhasználásának részarányának növelését célzó helyi 

fejlesztések megvalósítása a cél.  

A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztését és a társadalmi együttműködés erősítését 

előirányozó 4. prioritás humán fejlesztéspolitikai célja az egészségügyi és a szociális 

alapellátás fejlesztése, az alapellátást nyújtó önkormányzati intézmények infrastruktúrájának 

és szolgáltatásainak fejlesztése, ezáltal a szolgáltatások minőségének és a szolgáltatásokhoz 

való hozzáférés támogatása. További célterület a szociális városrehabilitáció, a városi 

szegregált lakókörnyezetek felszámolása és az ott élők életminőségének javítása 

városrehabilitációs programokon keresztül. Ennek érdekében egyrészt az önkormányzati 

közszolgáltatások hozzáférhetőségének és minőségének fejlesztését célozza az egészségügyi 

alapellátás infrastrukturális fejlesztésén és a szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 

bővítésén, fejlesztésén keresztül. Másrészt a leromlott városi területeken a jobb 

életlehetőségekkel rendelkező hátrányos helyzetű személyek számának növelésével és a 

leromlott városi területek rehabilitációjával kíván beavatkozni a területen.  
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A TOP 5. prioritása a megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztése, foglalkoztatás ösztönzése, 

társadalmi együttműködések köré épül. A prioritás humán fejlesztéspolitikai célja a 

gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatási, képzési célú támogatások nyújtása a 

foglalkoztatás érdekében, megyei és helyi foglakoztatási és helyi gazdaságfejlesztési 

együttműködéseken keresztül. A prioritás támogatja továbbá a szociális városrehabilitációhoz 

kapcsolódó közösségi és humán fejlesztéseket, továbbá a helyi identitás és kohéziót erősítése 

érdekében a helyi közösségfejlesztési programokat és egyéb helyi közösségi akciókat az 

alábbi intézkedéseken, beavatkozásokon keresztül. 

• A foglalkoztathatóság javítása és a helyben, a helyi és térségi gazdasági szereplők által 

foglalkoztatottak számának növelése  

o Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések 

(paktumok)  

• A leromlott városi területeken a jobb életlehetőségekkel rendelkező hátrányos helyzetű 

személyek számának növelése  

o A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok 

o Helyi közösségi programok megvalósítása  

 

Végül a megyei jogú városok fenntartható városfejlesztését célzó 6. prioritást az Európai 

Regionális Fejlesztési Alapra vonatkozó 1301/2013/EU rendelettel összhangban fogalmazták 

meg. A jogforrás előírja, hogy nemzeti szinten az ERFA források legalább öt százalékát 

fenntartható városfejlesztésre kell fordítani. Tekintve, hogy Magyarország a 2014-2020-as 

programozási időszakban nem tervezett önálló városfejlesztési operatív programot, valamint 

nem alkalmaz e célból integrált területi beruházásokat, ezért a fenntartható városfejlesztést 

önálló prioritási tengely révén szükséges megvalósítani. A közösségi szinten irányított városi 

helyi fejlesztésekre (CLLD) irányuló prioritási tengely célja a közösségek megerősítése, a 

társadalmi kohézió és befogadás megteremtése, valamint a kulturális és közösségi terek 

fejlesztése a városokban. A prioritástengely kísérleti jelleggel, 20-30 városi helyi közösség 

(városi helyi akciócsoport) helyi fejlesztési stratégiájának megvalósítását támogatja. A városi 

helyi fejlesztési programok közösségi és kulturális fókusszal, ahhoz kapcsolódó helyi 

gazdaságfejlesztési tartalommal valósulnak meg. 
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A TOP tervezéshez kapcsolódóan valamennyi megye elkészítette területfejlesztési 

koncepcióját és programját, a megyei jogú városok pedig megújították integrált 

településfejlesztési stratégiáikat. 

 

 

 

3.1.3. Megyei, járási és települési fejlesztési prioritások  

A kutatás során szintetizáltuk Veszprém megye releváns terület- és településfejlesztési 

dokumentumait, koncepcióit, stratégiáit, amelyeket az alábbiakban foglalunk össze. Az 

alfejezetben először megyei szinten, majd a települések és járások szintjén taglaljuk a 

rendelkezésre álló dokumentumok humán fejlesztési tartalmát. 

A megye hosszú távú, 2030-ig megfogalmazott jövőképét Veszprém megye 

Területfejlesztési Koncepciója tartalmazza. A jövőkép nem más, mint vonzó, élhető és 

versenyképes térség kialakítása, melynek elérése érdekében prioritást élvez a versenyképesség 

növelése, a térség gazdaságának fejlesztése a térségben élők megélhetését segítve, valamint az 

életminőség javítása a megyében, a „jól lét” biztosítása. A területfejlesztési koncepció 2020-ra 

átfogó és stratégiai célokat is megfogalmaz, melyek az alábbiak: 

• Gazdasági növekedés, a térségi potenciálokra építő, a versenyképességet fokozó 

gazdaságfejlesztés átfogó cél elérését szolgáló stratégiai célok: 

o Gazdasági növekedés, versenyképes, innovatív gazdaság, kitörési pontokra épülő 

gazdaságfejlesztés a fejlődési potenciált hordozó ágazatok fejlesztésével, a 

foglalkoztatás bővítésével 

o A térségi és a helyi erőforrások fenntartható kihasználására épülő 

gazdaságfejlesztés: a Balaton térségre, és az ipari-, innovációs tengelyekre 

specializált prioritásokkal 

o Vidékies térségek érték alapú megújítása, a vidék élhetőségének és 

életképességének fokozása e térségek leszakadásának megállítása, és újbóli 

fejlődési pályára állítása 

• A lakossági életminőség javítása, a „jól lét” biztosítása, a társadalom fejlesztése átfogó cél 

megvalósítását szolgáló stratégiai célok: 

o Egészséges társadalom megteremtése 
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o Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása 

o Közösségi megújulás, értéktudatos és szociális társadalom kialakítása  

• A térszerkezet tudatos alakítása, versenyképességet segítő szerkezetfejlesztés, a 

várostérségek összehangolt fejlesztése 

o Természeti-, táji és egyéb stratégiailag fontos erőforrások megőrzése, fenntartható 

használata, energiahatékonyság és környezetünk védelme 

o Térségi potenciálokra alapozott, a gazdaság versenyképessége javítását szolgáló 

fenntartható térszerkezet kialakítása 

o A városok és várostérségek összehangolt és integrált fejlesztése 

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

 

A területfejlesztési koncepcióval összhangban sor került Veszprém megye Területfejlesztési 

Programjának kidolgozására, amely egy stratégiai és egy operatív programból épül fel. A 

stratégiai program a területfejlesztési koncepcióban meghatározott, imént vázolt átfogó és 

stratégiai célok figyelembevételével, azok megvalósulása szolgálatában négy prioritástengelyt 

határozott meg. 

Az 1. prioritás célja a gazdasági növekedés felgyorsítása a térségi és a helyi gazdaság 

fejlesztése és a foglalkoztatás bővítése érdekében a megye hagyományos foglalkoztató 

központjaiban, illetve vidéki térségeiben. A prioritás humánfejlesztést érintő beavatkozási 

területei az alábbiak:   

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

teljesítményének javítása 

• A munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangjának javítására irányuló intézkedések 

• A helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi alternatív foglalkoztatás bővítést 

célzó programok támogatásával 

• A képzések szerkezetének és tartalmának továbbfejlesztése az innovatív megoldások 

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

érdekében 

 

A 2. prioritás a sajátos területi-természeti erőforrás, agro-ökológiai és turisztikai potenciálok 

kiaknázását, a fenntartható erőforrás gazdálkodást, vagyis a sokrétű és gazdag természeti 

adottságok fenntartható kihasználását célozza. A mobilitás támogatása, az elérhetőség 

javítása, a helyi és térségi közlekedési infrastruktúra fejlesztése jegyében fogalmazták meg a 
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3. prioritást, mely humánpolitikai szempontból a megyében élők életminőségének javítását, a 

közlekedési szolgáltatások javítását, valamint ezen keresztül a gazdaság versenyképességének 

növelését célozza. A 4. prioritás célja pedig a lakosság életminőségének javítása, a 

diszkrimináció mentesség, valamint a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

esélyegyenlőségének biztosításával, illetve a helyi közösségek fejlesztése. A humánpolitikai 

szempontból leginkább releváns prioritás kapcsán az alábbi részcélokat fogalmazták meg:  

• A népességszám csökkenésének megállítása (nagyobb távlatban a népesség növelése), 

• A gyermekek születésének ösztönzése, 

• A lakosság egészségi állapotának javítása a várható élettartam növelése, 

• A megye települései népességmegtartó és a népességvonzó erejének növelése, 

• A megyében élők versenyképes tudásának megőrzése és folyamatos bővítése a változó 

követelmény mindenkori figyelembevételével 

• A megye környezeti állapotának javítása 

 

A fenti célok elérése érdekében megfogalmazott konkrét beavatkozási területek a 

következőek: 

• A városok demográfiai problémáinak kezelése, szegregátumok kezelése 

• A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, családi 

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

minőségének fejlesztése 

• A lakosság egészségének megőrzése, egészségi állapotának javítása 

• A népesség képzettségének és innovációs képességeinek javítása, fiatalok, pályakezdők 

megyei foglalkoztatásba integrálása 

 

A stratégiai program ezen felül megfogalmaz olyan horizontális célokat, amelyeknek 

valamennyi prioritás kapcsán előtérbe kell, hogy kerüljenek. Így az egyes beavatkozások 

során figyelmet kell fordítani: 

• a hatékonyságra való törekvésre; 

• az innováció erősítésére, innovatív megoldásokra való törekvésre; 

• a helyi erőforrásokra való építkezésre; 

• összehangolt és integrált beavatkozásokra a települések fejlesztése során; 

• a területi különbségek csökkentésére, területi harmóniára; 
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• a társadalmi kohézióra, az identitás erősítésére; 

• a munkához jutás feltételeinek javítására, a foglalkoztatás növelésére; 

• az értékek megőrzésére és fenntartható hasznosítására; 

• valamint az energiatudatosságra, klímavédelemre és fenntartható fejlesztésre. 

 

Mivel a területfejlesztési koncepció és program tartalmában és komplexitásában meghaladja a 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból megvalósítható célok és beavatkozások 

körét, a megyei területfejlesztés kapcsán szükségessé vált egy olyan dokumentum 

kidolgozása, amely célzottan a TOP források megyei szintű felhasználásának cél- és 

eszközrendszerét tartalmazza. Ennek szellemében több éves előkészítés után a 2014 végére 

elkészült, 2015 szeptemberére felülvizsgált Veszprém megye Integrált Területi Programja 

című tervdokumentum célkitűzéseit a megyei területfejlesztési program négy prioritásából 

kiindulva, a TOP beruházási prioritásaihoz tartozó egyedi célkitűzésekhez illeszkedve 

határozták meg.  

Az 1. célkitűzés az önkormányzati gazdasági területek fejlesztése és elérhetőségük javítását 

célozza, ennek részeként támogatja az önkormányzati iparterületek, inkubátorházak, a helyi 

gazdaságfejlesztéshez szükséges önkormányzati háttér infrastruktúra fejlesztését. A 2. 

célkitűzés az élhető, vonzó települések megteremtése és a munkavállalást ösztönző 

infrastruktúra fejlesztése témakör öleli fel. Ennek érdekében olyan fejlesztések támogatását 

célozza, amelyek az életszínvonal emelését szolgálják a foglalkoztatottak és családtagjaik 

egészségügyi és szociális alapellátásának minőségi javításával, valamint a fenntartható 

közlekedési módok helyi megvalósításának támogatásával egyaránt. A 3. célkitűzés a 

leszakadó városi területek megújítását és hátrányos helyzetűeket támogató programok 

megvalósítását hívatott támogatni. A humánfejlesztési kezdeményezéseket is támogató 

prioritás célja, hogy a fejlesztések hozzájáruljanak a leromlott, szegregált városi területek 

megújítása mellett a hátrányos helyzetű, alacsonyan képzett és tartósan munkanélküli 

csoportok képzéséhez, valamint a helyi foglalkoztatottsági szint növeléséhez, és a helyi 

közösségek megerősítéséhez is. Fenti célkitűzések a településfejlesztési program 3. és 4. 

prioritásához is hozzájárulnak. A településfejlesztési program 2. prioritásához ugyanakkor az 

ITP 4. és 5. célkitűzése kapcsolódik. Előbbi a természeti adottságokra és kulturális örökségre 

épülő turizmus fejlesztését hivatott támogatni, míg utóbbi célja az energiahatékonyság 

növelése és a helyi erőforrások fenntartható használatának elősegítése. A településfejlesztési 
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program 1. és 4. prioritásaihoz hozzájáruló 6. célkitűzés pedig a Veszprém megyén belüli 

területi egyenlőtlenségek csökkentésére irányuló komplex (CLLD) fejlesztéseket támogatja. 

Az ITP egyedi célkitűzései tehát biztosítják a szoros kapcsolatot a megyei területfejlesztési 

program prioritástengelyei és a TOP beruházási prioritásai között. Az ITP egyedi célkitűzései 

a TOP egyedi célkitűzéseihez kapcsolódnak. A települési koncepció és program és a megyei 

fejlesztési prioritások alapján a különböző országos és területi operatív programok 

finanszírozási forrásaihoz való hozzáférés biztosított Veszprém megyében. A 2014-2020-as 

időszakban TOP forrásból 45,17 milliárd forint áll Veszprém megye rendelkezésére, amelyek 

prioritások szerinti indikatív forrásallokációja a fenti ábra szerint alakul.  

 

 

 

. ábra – TOP forrásallokáció Veszprém megyében 

 
Forrás: Veszprém Megye Integrált Területi Programja 

 

A megyei ITP-ben megfogalmazott, humán fejlesztési vonatkozású indikátorok az alábbiak. 

. táblázat – TOP indikátor vállalások Veszprém megyében 

Indikátor Célérték 2018 Célérték 2023 

Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító 140 700 
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férőhelyek száma (db) 

Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó 

szolgáltatások száma (db) 

11 54 

A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-

piaci programokban résztvevők száma (fő) 

486 2427 

 

Az országos, valamint a területi és megyei koncepciók alapján a megye járásai és települései 

is kialakították a járás- vagy településszintű fejlesztési koncepciókat saját jellemzőik és 

adottságaik figyelembe vételével. A továbbiakban a kutatásba bevont, nevesített települések 

által rendelkezésre bocsátott dokumentumok fejlesztési prioritásait és célkitűzéseit 

szintetizáljuk.  

Ajka város önkormányzatának rendelkezésünkre bocsátott fejlesztési koncepciója 2003-

ban készült el. Az akkor megfogalmazott jövőkép célul tűzte ki a gazdasági potenciál 

növekedését, az ehhez szükséges erőforrások koncentrálását, a koordináció erősítését és a 

regionális szerepkör megerősítését, emellett a környezet és a város lakosságának 

életkörülményeire is figyelemmel kívántak fordítani. A fenti célokhoz öt stratégiai célt 

határozott meg, amelyek közül humánpolitikai vonatkozású: 

• a lakáskörülmények és a környezeti feltételek javítása, a panelos részek és környezetük 

megújítása, infrastrukturális hiányok enyhítése; 

• a szociális biztonság megalapozása annak érdekében, hogy a város lakossága a születéstől 

a kisgyermek, fiatal, majd felnőtt és később nyugdíjas életének minden egyes szakaszában 

érezze a városhoz való tartozást; 

• valamint annak érdekében, hogy a megfelelő szolgáltatási hálózat kiépüljön, valamint az 

oktatási rendszer kibővítése kerüljön térség specifikus szakképzési lehetőségekkel 

szükséges az egészségügyi és oktatási, hivatali hálózat racionális átszervezése, technikai 

és szakmai színvonalának emelése. 

 

A korábbi stratégiai célok egy része megvalósult, így 2015-ben további fejlesztendő 

célterületeket határoztak meg, amely közül humán fejlesztésekre terjed ki a szociális és 

népességpolitikai (jóléti) célterület, illetve az oktatási, kulturális és sport célterület. Előbbi a 

lakhatás, a jóléti ellátás és a szociális ellátás biztosítását kívánja elérni, míg utóbbi céljai 

többrétűk. Egyrészt célozza a jelenleg működő ösztöndíjrendszer megújítását, egy Oktató 
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Központ létrehozását a duális képzés szolgálatában, a szakmai képzés személyi és tárgyi 

feltételeinek megerősítését, az infokommunikációs technikák bevezetését, a projektszemléletű 

oktatást, továbbá nagyobb figyelmet fordítani a szabadidős tevékenységekre és meg kell 

nyitni a sportcentrumot a nagyközönség számára, biztosítva a sportolás és szórakozás 

lehetőségét. Egy 2015-ös, Miért éppen Ajka - új városfejlesztési program önkormányzati 

feladatai című előterjesztés említést tesz róla, hogy azok a cselekvési tervek, amelyek a 

lakosság életminőségének és munkakörülményeinek javítását, a város fejlesztését és a 

gazdaság élénkítését valamint a szolgáltatások színvonalának növelését célozták jórészt 

sikeresek voltak ugyan, azonban a beruházások kapcsán munkaerőhiány tapasztalható a 

településen és a közvetlen térségében. Az előterjesztés célja éppen ezért olyan programok és 

kezdeményezések beindítása, amelyekkel népszerűsíthető a város és elősegíthető a 

betelepedés. 

2015-ben készült el továbbá a szociális területtel foglalkozó Szociális Szolgáltatástervezési 

Koncepció felülvizsgálata és aktualizálása is, mely tartalmazza a korábbi programokat, 

bemutatja azok sikerességét valamint új projekteket fogalmaz meg. A koncepció szerint 

vizsgálni kell, hogy van-e lehetőség: 

• a Támogatott Lakhatás szolgáltatásnak a bevezetésére, amely az önálló életvezetésre 

képes, vagy részben képes fogyatékossággal élő, pszicho-szociális fogyatékossággal élő, 

és szenvedélybetegek önálló életvitelhez segítését szolgálná; 

• egy egész éven át nyitva tartó Hajléktalanszálló létesítésére ahol a női rászorulók is 

menedéket kaphatnának; 

•  valamint „Szociális Szövetkezet” létrehozására a rászorulók önálló gazdálkodásának 

segítése érdekében, mellyel az életminőségük is javítható, elősegítve ezáltal a munkaerő-

piaci re-integrációt és ösztönözve a közösségi összefogást. 

 

A koncepciótól várt eredményként a megfogalmazott alapelvek és értékek érvényesülését, a 

helyi intézmények működésének átláthatóságát, a szociális ellátások, szükségletek és 

költségek kiszámíthatóságát, a lakossági szükségletek eredményesebb kezelését, a különböző 

érdekek eredményes egyeztetését és döntéshozatali mechanizmusba való beépítését, a 

leszakadó településrészek felzárkóztatását, a szociális terheltségből adódó konfliktusok 

megoldását, a közösségi összefogás ösztönzését, valamint a helyi szociálpolitika nyitott és 

fenntartható rendszerként való működtetését várják. 
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A város a sportolási lehetőségek biztosításának érdekében kidolgozta továbbá Ajka város 

sportkoncepcióját is a 2014-2020-as időszakra. A sportkoncepció céljai között a sportok 

népszerűsítése, a különböző sportlétesítmények felújítása, valamint minden társadalmi csoport 

számára a sportolási lehetőség biztosítása – beleértve a diáksporttól a versenysportig, 

valamint az egészségkárosultak lehetőségeit is. Az infrastruktúra fejlesztése érdekében rövid, 

közép, és hosszú távú célokat határoztak meg. Rövidtávon a város által fenntartott nagy 

kihasználtságú létesítmények felújítását tervezik, középtávon szintén a város által 

üzemeltetett, de alacsonyabb kihasználtságú, leginkább szabadidős sportközpontokat 

újítanának fel, míg hosszú távon a nem a város által üzemeltetett sportközpontok felújításában 

is közreműködnének.  

 

Badacsonytomaj Településfejlesztési Koncepciója 2013-ban készült, a koncepció jövőképet 

és célokat is meghatároz a település számára. A jövőkép szerves része, hogy Badacsony 

vezető szerepet töltsön be a balatoni régióban, 2020-ra a Balaton legvonzóbb lakó-, 

befektetési és idegenforgalmi célpontjává váljon. A település fejlesztésére négy specifikus, 

ágazati prioritást valamint egy horizontálisan érvényesítendő fenntarthatósági prioritásként 

határoztak meg: 

• A turizmus jövedelemtermelő képességének és munkahelyteremtő hatásának növelése 

• A szőlészet és borászat valódi húzóágazattá fejlesztése 

• A termelő és szolgáltató gazdasági szektor megerősítése, helyi gazdaság diverzifikálása 

• A helyi közösség gazdasági erejének növelése 

Humánfejlesztési szempontból a helyi közösség gazdasági erejének növelése prioritást 

érdemes vizsgálni, mely szerint:  

• a társadalom elöregedését kell elsősorban megállítani, amelyhez a fiatalok és a családok 

helyben maradása, valamint újak beköltözése szükséges.  

o rövidtávon (2013-2015): 

 Identitáserősítő akciók, a lakosság Badacsonyhoz kötődésének 

megerősítése 

 Badacsony hazavár program – találkozók, emlékezések, programok 

 Fiatalok közösségbe szervezése 

 Családi rendezvények, programok, gyermek foglalkoztatók szervezése 

o középtávon (2016-2020): 
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 Badacsonyi emlékképek – lakossági emlékképek és tárgyak gyűjtőakciója, 

majd kiállítás 

 Magas végzettséget igénylő munkahelyek létrejöttének támogatása 

 Fiatalokból álló közösségek támogatása, ifjúsági közösségi tér kialakítása 

 Családbarát szolgáltatások bővítése: 2 év alatti gyermekek napközbeni 

ellátása, játszóterek 

o hosszútávon (2020-2030): 

 Magas képzettségű lakók megtartása, újak fogadása 

 Ifjúsági klub működtetése, a település fiataljainak minél nagyobb arányú 

részvételével 

 Lakópark kialakítása fiatal családoknak, annak megtöltése 

• a település kulturális szellemi bázisát megerősítése szükséges   

o rövidtávon (2013-2015): 

 Magas színvonalú kulturális programok előkészítése, célcsoport 

megtalálása 

 Badacsony művészeti alkotóinak összefogása, kapcsolatszervezés 

o középtávon (2016-2020): 

 Civil szellemi műhely működtetése a település fejlesztése érdekében 

 Egry József nyomában – művészeti, alkotó táborok szervezése 

o hosszútávon (2020-2030): 

 Egry József – nyomában – Művészeti Kollégium létrehozása – Badacsony 

alkotóinak támogatása érdekében 

• a foglalkoztatási szerkezet javítsa, a kereslet és a kínálat egyensúlyba hozásával 

o rövidtávon (2013-2015): 

 A helyi munkaerő piac adottságainak részletes feltérképezése, a kereslet és 

kínálat viszonyának pontos kielemzése 

 Szociális foglalkoztatási projekt előkészítése, helyi kapacitások felkészítése 

 Önkéntességszellemének terjesztése 

o középtávon (2016-2020): 

 Társadalmi foglalkoztatási paktum létrehozása, lebonyolítása 

(munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalának összehangolása) 

 Szociális foglalkoztatási projekt megvalósítása – helyi termékek és 

emléktárgyak a bazárban 

 Önkéntesség aktív alkalmazása egyes közösségi érdekek mentén 
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o hosszútávon (2020-2030): 

 Társadalmi feladatmegosztás és átvállalás egyes települési feladatok 

ellátásában. 

 

A Balatonalmádi város Településfejlesztési Koncepció és Városfejlesztési Stratégiájában 

megfogalmazott jövőkép alapján Balatonalmádi kell, hogy legyen az a város, ahol érdemes 

élni, ahova élmény ellátogatni. A dokumentum általános fejlesztési célja a település 

népességmegtartó erejének növelése, az erős belső társadalmi kohézió megteremtése és a 

gazdasági szinergiahatások kihasználása. Mindezzel összhangban a megfogalmazott 

fejlesztési prioritások az alábbiak: 

• komplex turizmusfejlesztés 

• helyi gazdaság diverzifikációja 

• városi funkciók megerősítése 

• humánerőforrás fejlesztés 

 

Ezeken belül a humán fejlesztések szempontjából kiemelt cél a beavatkozások 

humánerőforrás hátterének fejlesztése és a civil kezdeményezések támogatása. Ennek 

érdekében az alábbi területeket határozták meg. 

• Oktatás és képzési funkciók fejlesztés  

o Közoktatás fejlesztési program  

 Az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének betartása;  

 Pedagógus szakma fejlődésének támogatása;  

 Intézmények tárgyi feltételek javítása;  

 Művészeti képzés minőségének megőrzése, tovább fejlesztésére  

o Oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése  

 Férőhely-bővítés, energetikai korszerűsítés új óvodaépület építésével  

 Magyar Angol tannyelvű Gimnázium és kollégium felújítása  

 Mogyoró úti óvoda területén új óvoda felépítése, bölcsődei csoporttal  

o Képzési programok támogatása  

 A turizmusban foglalkoztatottak szakismeretének, képességeinek 

fejlesztése  

 Munkaerő-keresletnek megfelelő átképzések támogatása  
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 Modern infó-kommunikációs eszközök használatának elsajátítása a 

lakosság és a munkavállalók széles körében  

 Nyelvtudás megszerzését és fejlesztését célzó képzések támogatása  

 A lakosság megfelelő tudással való felruházása ahhoz, hogy részt tudjon 

venni a döntési folyamatokban („Enpowerment”)  

 Környezettudatosságot növelő és a fenntartható fejlődés legfontosabb 

kérdéseit megismertető programok támogatása  

• Közösségi erőforrások fejlesztése   

o A civil szféra megerősödését célzó programok  

o Helyi identitást erősítő intézkedések  

o Közösségi bűnmegelőzési program  

 Szomszédok Egymásért Mozgalom programjának kidolgozása  

 

Balatonfüred város Településfejlesztési Koncepciójának általános jövőképe szerint 

Balatonfüredet a térség, mint regionális központként szervező kisvárosként pozícionálták. A 

városfejlesztési koncepció fő elemei az "élhető" kisváros, a sokszínű, minőségi turizmus és az 

építészeti és természeti környezet. A célok érdekében az alábbi lépéseket határozták meg: 

• Az építészeti és természeti környezet értékek védelme, idegenforgalmi potenciáljuk 

kiaknázása. 

• Helyi gazdaságfejlesztő szervezet kialakítása 

• A városfejlesztés gazdasági megvalósíthatóságának feltárása 

• Az intézményhálózat fejlesztési irányainak kijelölése 

• Együttműködés kezdeményezése a turisztikai ágazat fejlesztése érdekében 

• Az idegenforgalom minőségi fejlesztéséhez területbiztosítás 

 

A humánfejlesztések területén a város 2014-ben Gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok ellátásáról átfogó értékelést valamint a szociális és gyermekjóléti tevékenység 

2013. évi feladatellátásáról szóló beszámolót készített. A Balatonfüredi Szociális 

Alapszolgáltató Központ idősek otthonát üzemeltet, fogyatékosok nappali ellátásában 

közreműködik, valamint gyerekjóléti szolgálatot üzemeltet. A gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok ellátásáról átfogó értékelés szerint a cél a gyermekvédelmi 

feladatok magasabb színvonalú ellátása érdekében a jelzőrendszer tagjainak (családgondozó, 
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védőnő, háziorvos, házi gyermekorvos, gyermekvédelmi felelős, rendőrség) még hatékonyabb 

együttműködése és civil szervezetek bevonása. 

 

A Balatonkenese által tervezett humánfejlesztéseket érintő jelenlegi (2015) tervek az alábbi 

területekre terjednek ki. 

• Földterület vásárlása és fejlesztése Balatonkenesei Ipari Park létrehozása céljából 

• Turisztika 

Balatonkenesén kialakításra kerül a 2007-2013-as ciklushoz kapcsolódóan egy kerékpáros 

szolgáltató központ, élménypark, valamint kerékpározható útvonal, melyek kihasználtságának 

növelése érdekében további intézkedések szükségesek. 

o Kerékpáros-barát szálláshelyek és szolgáltatások kialakítása 

o Kerékpáros élményparkhoz kapcsolódó szálláshelyek kialakítása 

o Kerékpáros és extrém sportokhoz kapcsolódó szálláshelyek fejlesztése 

o A kerékpáros panoráma és bortúra útvonalainak kiterjesztése, bevonva a környező 

településeket és annak látnivalóit. 

• Munkahely megtartás és megteremtés 

o Az ellátási időn túli gyermekelhelyezés korszerű módon történő biztosítása 

kiscsoportos foglalkoztatással, természeti környezetben. 

• Kultúra köznevelés társadalmi kapcsolatok 

A beruházás eredményeképpen válik megvalósíthatóvá az, hogy a balatonkenesei Széchenyi 

Parkban ne csak a főszezonban kerüljenek rendezvények megszervezésre, hanem a szezon 

hosszabbításaképpen mind ősszel, mind pedig tavasszal is, ennek érdekében: 

 

o Az aktív és egészséges élethez kapcsolódó közösségi infrastruktúrafejlesztés a 

kulturális és természeti értékek megóvásával 

o Közösségi tér, szabadtéri színpad és a hozzá tartozó létesítmények kialakítása, 

energiabővítés, térvilágítás és a kikötői épület korszerűsítése 

• Egészségügy 

o Meglévő orvosi rendelők infrastruktúra fejlesztése, akadálymentesítése. 

o A meglévő egészségügyi intézmények korszerűsítése. 

• Társadalmi kapcsolatok: 

o Megyei, illetve térségi kulturális-gazdasági hagyományokat bemutató és azok ápolását 

szolgáló programok, fejlesztések, akciók (pl.: hagyományőrző napok, helyi 
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mesterségek napja, ifjúsági hagyományőrző és kézműves táborok, fogadj örökbe 

vidéki nagyszülőt programok. 

o Lecsófesztivál, Borlovagrend, Kultúra Napja, Tátorján fesztivál, Balatoni Kapunyitó 

Fesztivál rendezvények szervezése. 

o A digitális tudás és tudatosság elterjedésének fejlesztése. 

o Az önkormányzat és közintézményeinek digitális és infokommunikációs fejlesztése. 

o Önkormányzati közfeladatot ellátó épületek energiahatékonyságának korszerűsítése 

o Korszerűtlen, rossz energetikai paraméterekkel rendelkező épületállomány teljes 

korszerűsítése. 

o A regionális közúti elérhetőség és közlekedés-biztonság fejlesztése, közlekedés-

biztonság javítása 

o Budapest felől érkező gépkocsi forgalom Vak Bottyán strandra való 

megközelíthetőségének javítása. 

• Felzárkóztatás 

o Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok elfogadását, beilleszkedését elősegítő 

fejlesztések, akciók, programok szervezése. 

• Közösség 

o Közösségi terek és szolgáltatások fejlesztése a fenntartható és megújulásra képes 

közösségekért, az aktív társadalmi szerepvállalás erősítésére. Olyan közösségi tér 

kialakítása, ahol a gyerekek/fiatalok iskolaidőn túl hasznosan tudják eltölteni a 

szabadidejüket. Ehhez kapcsolódóan a fizikai tér kialakítása, közösségszervező (k) 

alkalmazása, önkéntesek képzése, akik segítik ennek működését. 

 

• Népességmegtartás: 

o A fiatal generáció számára biztosítani szükséges annak lehetőségét, hogy 

Balatonkenesén maradjon életvitelszerűen. A földterület vásárlásával lakótelepi 

környezetben biztosíthatóvá válik a fiatalok helyben maradása, Balatonkenesén való 

letelepedése. 

 

Devecser város Integrált Városfejlesztési Stratégiája 2012-ben készült, a stratégia 

jövőképe szerint Devecser Városának a közeljövőben egy összetett társadalmi – gazdasági – 

és környezeti megújulására van szüksége. A fejlesztési program koncepciója a teljes 

megújulás, mely reagál 
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• a vörösiszap-katasztrófa okozta lelki-anyagi sokkra, 

• társadalmi problémákra és feszültségekre, 

• a gazdaság – a mezőgazdaság, a helyi ipar, a turizmus, szolgáltató ágazatok - 

alulfejlettségére, 

• a településszerkezeti – funkcionális problémákra, 

• a közszolgáltatások terén tapasztalható hiányosságokra, 

• a negatív település-imázsra. 

 

A tematikus célok humánfejlesztési vonatkozásai: 

• Városrehabilitációs projektcsomag 

o Belváros-rehabilitáció 

o Közösségi csarnok és sportterület 

o Vasútállomás környezetének közterületi rendezése és fejlesztése 

o Devecseri Esterházy kastélypark helyreállítása 

• Megújuló társadalom projektcsomag:  

o Hátrányos helyzetű emberek nyílt munkaerő-piaci reintegrációját célzó komplex 

szolgáltatási rendszer 

• Közszolgáltatási-közintézményi projektcsomag 

o Szakképző iskola 

o Óvoda, bölcsőde, Biztos Kezdet Háza 

 a jelenlegi óvoda átalakításával és bővítésével bölcsődét, továbbá Biztos 

Kezdet Házat kíván kialakítani 

o Idősek Otthona 

 Idősek Otthona áthelyezése tervezett a régóta üresen álló volt Kórház 

épületébe 

o Családsegítő Központ 

 A Családsegítő Központ átköltöztetése 

o Rendőrség 

 az iszapárban károsodott rendőrségi épület új helyen történő újjáépítése 

o Posta 

 A vörösiszap-katasztrófa során károsodott és lebontásra ítélt postahivatali 

épület helyett a Magyar Posta Zrt. saját forrásból épít új postaépületet 
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A társadalmi megújulást a vörösiszap-katasztrófa okozta lelki-anyagi sokkból való kitörésnek 

kell jellemeznie. A stratégiában lefektetetett elképzelések megvalósulásától azt várták, hogy a 

város negatív megítélése megváltozzon (a település képes a megújulásra), valamint a 

közösségi programok következtében létrejöjjön a „Devecser” tudat, az ehhez kapcsolódó erős 

helyi identitástudat. Továbbá a helyi közösségi élet felpezsdítésével, a megfelelő közösségi és 

a szabadidő eltöltését szolgáló tér kiépítésével, a roma és gyakran hátrányos helyzetű 

gyermekeknek a kulturális programokba, vetélkedőkbe történő bevonásával a hiányolt 

kulturális, szórakozási lehetőségek bővítésével, interaktív programokkal egy komplex 

pályázat jöhet létre, mely a társadalmi folyamatokra (pl.: közösségszervezés) kedvező hatással 

van. Gazdasági szempontból, (és humánfejlesztési szempontból is) kiemelkedően fontos a 

helyi vállalkozások aktivitásának növelése, a munkahelyteremtés, a lakóingatlanok értékének 

növelése, valamint a turisztikai vonzerő növelése és a népességmegtartása.  

2015 novemberére a Helyi Esélyegyenlőségi Programokra épülő Devecseri járás 

Esélyteremtő Programterv is elkészült. A járásban a humán közszolgáltatások (mint házi 

gyermekorvos, fogászat, családsegítés, óvoda stb) nem minden kistelepülésen biztosítottak, 

emiatt erősíteni kell a járáson belüli településeken az együttműködéseket. Mindezt a 

programterv úgy kívánja elérni, hogy a járásban dolgozó szakemberek koordinációs, szervező, 

és tanácsadási tevékenységének köszönhetően javuljon a közszolgáltatások minősége, ezen 

keresztül pedig az egyes esélyegyenlőségi célcsoportok helyzete. Emellett a programterv egy 

gyermekjóléti fórumot is létrehoz.  

 

Farkasgyepű Község Önkormányzatának szintetizált Gazdasági Programja a 2015-2019 

időszakra szól, a dokumentumban ágazati feladatokat és fejlesztéseket fogalmaznak meg. A 

programban humán fejlesztéspolitikai szempontból a következő fejlesztési elképzelések 

jelennek meg. 

• Egészségügy, sport 

o A szervezett, szabadidős célú, nagyobb létszámú gyermekcsoportot megmozgató 

tömegsport megvalósítása 

o Biztosítani kell a már eddig sporttal, mozgással kapcsolatos tevékenységek (pl. 

táncoktatás, aerobik) fenntartását, működését 

• Szociálpolitika 

o A szociális szolgáltató rendszer fő célja, hogy a szolgáltatások minden rászoruló 

részére elérhetőek legyenek, valamint biztosítsák: 
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 a gyermek jólétét, 

 családban történő nevelkedést, 

 a veszélyeztetettség megelőzését, 

 a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, 

 a családból kiemelt gyermek családjába történő visszahelyezést. 

o A szakmai fejlesztések, elképzelések biztosítják a 2015. utáni időszakban is a 

szociálpolitikai célok megvalósításában történő hatékony és eredményes feladat 

ellátását: 

 az intézményi társulás fenntartásával 

 a szolgáltatások nyújtásához kiírt pályázati lehetőségek kihasználásával 

• Kultúra 

o Az Önkormányzat igyekszik minél nagyobb teret és támogatást nyújtani az 

együttműködő partnereknek a kulturális kínálat minél színesebbé, változatosabbá 

tételéhez 

• Oktatás 

o Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem tart fenn iskolát, 

valamint az óvodai ellátás is másik településen működik 

• Ifjúságpolitika 

o Az Önkormányzat nem rendelkezik Ifjúsági Koncepcióval, ezért annak mielőbbi 

elkészítését tervezik. 

• Településmarketing 

o Kiemelten kell kezelni azokat a fejlesztéseket, melyek turisztikailag is kiemelkedő 

jelentőséggel bírnak (Bakony), vonzerőt jelentenek. 

o Az önkormányzatnak segíteni kell azt, hogy a turizmus minél több típusa 

megjelenjen, illetve azok egymáshoz könnyen kapcsolhatóak legyenek, így 

különösen szorgalmazni kell a falusi turizmus érdekében a falusi szálláshelyeket, 

az állattartást (lovak, szarvasmarhák, juhok), sportolási lehetőségeket 

(kerékpározás, erdőjárás, túrázás) 

o Turisztikai kiadványt kell készíteni. 

• Munkahelyteremtés, közfogalakoztatás 

o 10 fő munkanélküli és 4 fő közfoglalkoztatott 2015-ben.  

o az önkormányzat aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek 

közvetítésében, ehhez a honlapján hirdetési lehetőséget biztosít 
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A település a gazdasági program mellett Helyi Esélyegyenlőségi Programot (HEP) is 

készített a 2013-2019 közötti időszakra. A program céljai, hogy a romák a közösségbe 

illeszkedve éljenek, a mélyszegénységben élők megtalálják a szegénységből kivezető utat, az 

idősek biztonsága, szellemi és testi frissességük megőrzése biztosítva legyen, valamint a 

fogyatékkal élők közszolgáltatásokhoz, középületekhez, információhoz való hozzáférés 

megkönnyítésére. Továbbá kiemelt figyelmet érdemel a HEP szerint a gyerekek biztonsága, a 

szabadidejük hasznos eltöltésének segítése, és a nők esetén a napi rutinfeladatok mellett a 

közösségi kikapcsolódás lehetőségeinek megteremtése. 

A fenti célokhoz a program által kijelölt konkrét intézkedések az alábbiak. 

• A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

o Figyelemfelhívás támogatási lehetőségekre (az eladósodás elkerülése érdekében) 

o Tűzifa támogatás nyújtása 

o Út a szebb jövő felé (az alacsony iskolázottsági szint javítása) 

 Legalább egy (10 fős) tanfolyam indítása 

 Csoport kialakítása és együtt tartása 

 Foglalkoztatás, további szakképesítési lehetőség 

• A gyermekek esélyegyenlősége 

o Közlekedjünk okosan (járda és kerékpárút kialakítása) 

o Játsszunk együtt! 

 Az EU szabványoknak megfelelő játszótér kialakítása, majd annak 

körbekerítése és bekamerázása a rongálások megelőzésére 

o Töltsük hasznosan a nyarat! 

 Nyári programok szervezése az óvodás- és iskoláskorú gyermekek számára 

 Rendszeres foglalkozások, melyek közül a résztvevők szabadon 

választhatnak 

• A nők esélyegyenlősége 

o Főzőtanfolyam szervezése 

o Asszonytorna szervezése 

• Az idősek esélyegyenlősége 

o A közbiztonság közös érdekünk 

 A betörések és trükkös lopások megelőzése 

 Ha már a lopás, betörés megtörtént: az elkövetők azonosítása 
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 Közúti balesetek elkövetőinek azonosítása (rendszám-tábla felismerési 

lehetőség) 

 Nyugodt falunapok, faluházi rendezvények biztosítása, a rendzavarás 

megakadályozása 

o Számítógép, nem kell tőle félni 

 A már megkezdett tanfolyam kibővítése mind létszámban, mind a Teleház 

és Könyvtár számítástechnikai parkjának fejlesztésében 

 A korábbi tanfolyamokon résztvevő tudásának fejlesztése, az újonnan 

csatlakozottakkal az alapok megismertetése 

 A csoport által a képzés sikerességének érzékeltetése 

o Egészséges életmód hatvanon túl 

o Közösségépítő rendezvények szervezése 

• A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

o Középületek akadálymentesítése 

o Közterek, járdák, parkok akadálymentesítése 

 

A következő vizsgált település Hárskút, melynek Gazdasági Programja a 2014-2019 

közötti időszakra vonatkozóan tartalmazza Hárskút Község Önkormányzatának fő feladatait a 

következő évekre, amelyek az alábbiak. 

• A községben található önkormányzati infrastruktúra felújítása 

• Az önkormányzat tulajdonában lévő minden ingatlan felújításra szorul 

o óvoda 

o orvosi rendelő 

o polgármesteri hivatal 

o Művelődési Ház 

o a temetőkben mellékhelység létrehozása, elektromos áram bevezetése szükséges a 

ravatalozókban. 

o a sportpályán is kisebb fejlesztések szükségesek 

 

A gazdasági program mellett 2013-ban elkészült a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 

is, melynek célja, hogy érvényesítse 

• az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét; 

• a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét; 
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• a diszkriminációmentességet; 

• szegregációmentességet; 

• a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás 

területén a problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket; 

• a köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében 

együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel). 

 

A fenti célokhoz a programban az alábbi intézkedéseket jelölték ki. 

• A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

o A mélyszegélységben élő munkavállalók számának növelése a 

közfoglalkoztatásban 

o Új orvosi rendelő építése, vagy a régi felújítása pályázati forrásból 

o Az önkormányzat tulajdonában intézmények felújítása pályázati forrásból, illetve 

az óvoda áthelyezése 

• A gyermekek esélyegyenlősége 

o Ruhagyűjtés és egyéb adományok gyűjtésének megszervezése 

o Gyermekeket érintő veszélyekre való felhívás céljából megelőző jellegű előadások 

szervezése 

• A nők esélyegyenlősége 

o A magas női munkanélküliség enyhítése érdekében az idegenforgalom növelése, 

mely lehetőséget biztosít szálláshelyek kiadására, munkahelyek bővítésére. 

• Az idősek esélyegyenlősége 

o Programok, kulturális rendezvények szervezése az elszigetelődés ellen 

o Nemzedékek közötti kapcsolat támogatása 

• A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

o Akadálymentesítés céljából az intézmények esetében pályázati források 

igénybevétele, szolgáltatók esetében a jogszabályi kötelezettségről történő 

tájékoztatás 

 

Herend Város Önkormányzata 2009-ben fogadott el egy településfejlesztési koncepciót, 

amely humánfejlesztési szempontból a következőket tartalmazta:  

• A településrendezési tervekben biztosítani kell Városközpont kialakításának lehetőségét. 
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• A környező városokból kitelepülők részére biztosítani kell a letelepedés lehetőségét. A 

letelepedni szándékozók részére biztosítani kell a lakóterületek fejlesztését, mellyel 

párhuzamosan a kulturális, sport és szórakoztató intézmények fejlesztendőek. 

• A vállalkozást ösztönző ipari parkot és a kereskedelmi és szolgáltató területeket kell 

kijelölni. A zöld mezős beruházások mellet elő kell segíteni a barna mezős beruházások 

megvalósulását is. 

• A turisztikai profil erősítése érdekében javasolt az üdülési, illetve kereskedelmi 

szolgáltató területek kijelölése, turista utak, és az ehhez csatlakozó infrastruktúra 

kijelölése 

 

Emellett elkészül Herend Város Önkormányzatának 2015-2019. évekre szóló gazdasági 

programja, amely humán fejlesztéspolitikai szempontból a következő fejlesztési irányokat 

tartalmazza az időszakra: 

• Közoktatás, közművelődés, sport 

o A Művelődési Ház és Könyvtár közművelődési szolgáltató szerepkörének 

fejlesztésére.  

o Az önkormányzat támogatja a helyi sport és szabadidős tevékenységet, valamint a 

kulturális csoportokat. 

o Az önkormányzat szükségesnek tartja a honismereti mozgalom szervezeti 

kereteinek kiépítését és koordinálását, a Herendi Krónika írásának folytatását. 

• Szociális ellátó rendszer 

o Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a szociális szükségleteket és ezekhez 

igazítani a differenciált ellátási formákat.  

o A városban tapasztalható elöregedési folyamatra tekintettel kiemelten kell kezelni 

az időskorú lakosság szociális problémáit.  

o A külterületi lakosok ellátása, esélyegyenlőségük elősegítése érdekében 

tanyagondnoki szolgálat létrehozása. 

• Egészségügyi ellátás 

o Az Egészségház rekonstrukciója (átépítés, külső homlokzat felújítás, nyílászáró 

cserék, fotovoltaikus rendszer kiépítése) pályázati pénzeszköz bevonásával.  

o Fel kell készülni a háziorvosi praxisok privatizációjára. 
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Herend város kidolgozott továbbá egy középtávú sportkoncepciót a 2015-2018 közötti 

időszakra. A koncepció célja a versenysportok megerősítése; a szabadidős sport 

lehetőségeinek bővítése; a diáksport feltételeinek javítása, a sport szerepének kiemelése a 

megelőzés, a rekreáció szerepét és az egészségesebb életmód kialakításában. Ezen felül a 

sport növeli a közösségi szellem, és az összetartozás érzését, valamint javítja az 

együttműködési készséget. 

Mindezek mellett Herend város is kidolgozta Helyi Esélyegyenlőségi Programját (HEP) a 

2013-2018-as időszakra. A program által az esélyegyenlőség biztosítása érdekében kijelölt 

intézkedések az alábbiak. 

• A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

o Bányatelepen élők helyzetének, társadalmi helyzetének feltérképezése 

o Tanyagondnoki Szolgálat a külterületen 

o Bányatelepre kivezető út felújítása, szilárd burkolattal való ellátása 

o Játszótér kialakítása a Bányatelepen 

• A gyermekek esélyegyenlősége 

o Fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés a közoktatási intézményekben 

o Fogyatékos és speciális fejlesztést igénylő gyermekek speciális oktatási 

intézménybe, kezelésre való eljutásának megoldása 

o Szabadidős tevékenységek, ruha- és játékbörze szervezése 

o Jó szülő vagyok” életvezetési és gyermeknevelési előadássorozat 

o Nyári napközi megszervezése 

o Egészséges gyermek és felnőtt étkeztetés 

• A nők esélyegyenlősége 

o Családi napközi létrehozása 

o Házi vagy családi gyermekfelügyelet megoldásának segítése 

• Az idősek esélyegyenlősége 

o Kortárs ki, mit, tud? 

o Egészségnap 

o Közösségi tér, szabadtéri színpad kialakítása 

o Bűnmegelőzéssel kapcsolatos információs nap 

o Térfigyelő kamera rendszer kiépítése 

o Idősek Klubja szolgáltatásainak bővítése- épület felújítása, akadálymentesítése 

o Bennlakásos szociális intézmény létrehozásának vizsgálata 
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o Számítógépes, internetes alapismeretek bővítése 

o Nagyi-Unoka programok, szakkörök szervezése 

• A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

o Támogató Szolgálattal szorosabb együttműködés 

o Önkormányzati tulajdonú épületek felújítása, komplex akadálymentesítése 

o Buszpályaudvar felújítása, akadálymentesítése 

o Belterületi utak felújítása, karbantartása, csapadékelvezető árkok karbantartása, 

kiépítése 

o Programszervezés a fogyatékkal élők részére 

o Esélyegyenlőségi órák, előadások szervezése 

 

Nemesvámos község önkormányzatának gazdasági programja a 2015-2019 közötti 

időszakra meghatározza a község fejlesztésének alapelveit, és bár konkrét beavatkozásait öt 

éves időtávra tervezi, átfogó célja mégis a község hosszú távú fejlődésének megalapozása. A 

program kiemeli, hogy a település fejlesztését össze kell hangolni a megyei és térségi 

fejlesztési tervekkel.  

• A gazdasági program településfejlesztési céljai között van a munkahelyteremtés, mely 

ugyan főképpen az önkormányzattól független tényezők alakítanak, mindent meg kell 

tenni a vállalkozások, mint munkahelyteremtők feltételeinek a javítása érdekében 

• A település az egyik kitörési pontjaként azonosítja a sportcélú beruházások, a 

vidékfejlesztési irányú beruházások, valamint a közösség terek (turizmus, rendezvények, 

konferenciák) további fejlesztését. 

• Ugyan a település demográfiai mutatói jók, a népességmegtartó erő növelése gazdasági 

prioritásként jelenik meg a programban.  

• A turizmus és az idegenforgalom fejlesztése is cél, amelyhez meg kell találni azt a 

jellegzetességet, ami miatt a turisták Nemesvámost választják célpontjukként.  

• Fejlesztési célja a községnek egy bölcsőde létrehozása, valamint az óvodai férőhelyek 

bővítése 

• A település jelenleg nem rendelkezik sport koncepcióval, azonban ennek elkészítését 

2019-ig célul tűzte ki az önkormányzat 

A települési fejlesztések az időszakban a humánpolitika szempontjából: 

• Multifunkciós Művelődési Központ és Vidékfejlesztési Bázis (közösségi-, és képzési, 

konferenciaközpont) létrehozása 
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• Multifunkciós Sportcsarnok megvalósítása 

• Bölcsőde kialakítása, és új óvoda építése 

• Iskolai tornacsarnok megépítése 

• Nemesvámos-Tótvázsony-Nagyvázsony kerékpárút megvalósítása 

• „Greencity” Multifunkcionális szabadidőpark létrehozása 

 

Nemesvámos község elkészítette továbbá Helyi Esélyegyenlőségi Programját (HEP) is a 

2013-2018-as időszakra. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a program az alábbi 

intézkedéseket jelölte ki. 

• A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

o álláskeresők, ellátásból kiesett álláskeresők segítése 

• A gyermekek esélyegyenlősége 

o gyermekvédelmi jelzőrendszer erősítése 

o a gyermekek életszínvonalának figyelemmel kísérése 

• A nők esélyegyenlősége 

o kisgyerekes nők, gyermeküket egyedül nevelő nők munkába állásának elősegítése 

o az óvodai férőhely bővítés szükségessége 

• Az idősek esélyegyenlősége 

o programszervezés az elmagányosodás megelőzése céljából 

• A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

o önkormányzati tulajdonú épületek akadálymentesítése 

 

 

Pápa Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata alapján a 

megyére vonatkozó legfontosabb fejlesztési irányok a következőek. 

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

vasútvonalak) hálózati fejlesztése, a városok közötti kapcsolat javítása. 

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

perspektivikus ágazatok és a „tudásalapú ipar” megerősödése. 

• A megyében élők szaktudásának, képzettségi színvonalának növelése, a tudományos 

kutatás és fejlesztés feltételeinek, intézményeinek fejlesztése. 

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

tevékenységek környezetterhelésének minimalizálása. 
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• A megye határain túlnyúló egészségügyi szolgáltatások fejlesztése. 

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

fenntartható hasznosítása, megismertetése. 

• A karsztvíz ivóvízforrás védelmének fejlesztésével a környezet minőségének javítása és a 

Balaton táji, természeti védelmének növelése. 

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

a szezonalitást oldó fejlesztése, koordinálása. 

• A városok térségszervező szerepköreinek élénkítése, kooperálás; az aprófalvas és 

perifériális térségek komplex fejlesztése a népességmegtartás érdekében. 

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

 

A dokumentum hangsúlyos humán fejlesztési szempontú vonatkozását adja a szegregáció 

mérséklését vagy megszüntetését célzó intézkedéseket tartalmazó Anti-szegregációs 

intézkedési terve. 

Mindezeken alapulva Pápa Integrált Településfejlesztési Stratégiájának tematikus céljait 

három tématerület szerint határozták meg. 

• gazdaság 

• társadalom 

• épített és természeti környezet 

A stratégia jövőképe alapján olyan város és kistérségi központ kialakítása a cél, amely értékeit 

megőrizve, azt továbbfejlesztve egyaránt vonzó a befektetők, az idelátogató vendégek és a 

napjaikat itt élő városlakók számára. Humán szempontból mindez azt a részcélt jelenti, 

miszerint a városban, és a város kistérségében élők számára magas színvonalú városi 

szolgáltatásokat (egészségügy, oktatás) szükséges biztosítani, továbbá megoldódnak a 

szociális problémák és a hátrányos helyzetű csoportok haszonélvezői lesznek a városban 

kibontakozó gazdasági fellendülésnek. A jövőkép elérését szolgáló humán fejlesztési 

tematikus célok az alábbiak. 

• A gazdasági aktivitás és a foglalkoztatottság növelése, szakképzési rendszer fejlesztése 

• A turizmusfejlesztés megvalósult eredményeire építve komplex turisztikai termékek 

kialakítása és piacra juttatása, további attrakciók létrehozása 

• Városi közszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése 

• Leromlott, illetve leromlással fenyegetett városrészek rehabilitációja 
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• Örökségőrző városrehabilitáció 

• Közlekedésfejlesztés, a városi infrastruktúra fejlesztése és rekonstrukciója 

• Városi zöldfelületek rekonstrukciója, új zöldfelületek létesítése 

A stratégia humán fejlesztései kapcsán elsődleges cél az egészségügyi és szociális alapellátás 

infrastruktúrájának fejlesztése, másodsorban az közoktatási alapellátást kiszolgáló 

infrastruktúra fejlesztése. Kapacitásbővítés ugyanakkor nem szükséges, ehelyett az 

intézmények korszerűsítése a feladat, kiemelten az energiahatékonyságot növelő fejlesztések. 

Kapcsolódó cél továbbá egyes városi területek alapszolgáltatásainak bővítése. 

Az elemzés kapcsán rendelkezésünkre bocsátottak egy 2005-ös járás szintű 

tervdokumentumot is. A Pápa és kistérsége területfejlesztési koncepciója és programja 

című dokumentumban megjelenő általános célkitűzések a jelenlegi programozási időszak 

megyei célkitűzéseivel is megfeleltethetőek kis módosításokkal. Ezek a célkitűzések a 

következőek: 

• A kistérségben élő lakosság életkörülményeinek és életminőségének javítása. 

• A települések népességmegtartó képességének erősítése a vonzó életmód 

megteremtésével, és a helyi jövedelemtermelő képesség erősítésével. 

• A térség adottságaihoz illeszkedő környezetbarát és versenyképes gazdasági tér 

kialakítása az EU lisszaboni stratégiájával összhangban. 

• A szellemi és kulturális örökség megóvása a helyi közösségek segítségével. A helyi 

szereplők együttműködésén alapuló fejlett, és fenntartható gazdasági-, társadalmi 

környezet kialakítása.  

 

Az általános célkitűzéseken felül a speciális célkitűzésekről is elmondható, hogy eléggé 

általános fejlesztési koncepciók, így időtállóak, ezen fejlesztési szükségletek folyamatosnak 

mondhatóak, szintén kis módosításokkal: 

• A kistérségi identitástudat és az együttműködés erősítése. 

• Működő tőke bevonása. 

• A KKV szektor versenyképességének erősítése. 

• A kistérségben az alternatív jövedelemszerzési lehetőségek bővítése, a gazdasági 

szerkezet diverzifikálása. 

• Az e-közigazgatás alapjainak megteremtése, a kistérségen belüli, és a kistérségek közötti 

kommunikáció és információáramlás feltételeinek javítása 
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• A képzett és szolidáris helyi társadalom megteremtése  az egész életen át tartó tanulás 

támogatásával. 

• A természeti értékek, az épített- és szellemi örökség védelme, vonzó településképek 

kialakítása, a kutúrtáj ápolása. 

• A környezet védelme a fenntartható fejlődés figyelembevételével 

 

Sümeg Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS) 2015-ben készült, az ITS-ben 

meghatározott humánfejlesztés szempontjából mérvadó fejlesztési célok az alábbiak. 

• Gazdaság humánfejlesztésekre vonatkozó beruházások 

o Befektetők térségbe vonzása, a munkahelyteremtés támogatása a 

népességmegtartó képesség erősítése.  

o A népesség (kiemelten a fiatalok és középkorúak) képzettségének emelése olyan 

irányokban, amelyben lehetőség van a helyben (illetve a térségben) való 

foglalkoztatásra. A képzett munkaerő helyben tartása.  

o Ivóvíz palackozás fejlesztése  

o Kézimunka-igényes termékek előállításának támogatása, kézműipar bővítése a 

családok megélhetésének támogatására  

• Turizmus fejlesztése:  

o A kiváló termálvíz hasznosítása (a strand továbbfejlesztése, közintézmények 

termálvízzel fűtése)  

o A Tapolca-Sümeg-Hévíz-Keszthely turisztikai együttműködésben rejlő 

lehetőségek kihasználása, az attrakciók térségi rendszerbe szervezése  

o Térségi koncepció készítése a falusi turizmus fejlesztésére (a falusi vendégfogadás 

kapacitásainak bővítésére, a meglévő szálláshelyek minőségének és 

szolgáltatásainak bővítésére, térségi rendezvények összehangolására)  

o Lovasturizmus  

o A vallási turizmus fejlesztése (Sümeg, Zalaszántó, Rigács)  

o A vadászturizmus fejlesztése minőségi szálláshelyek kialakításával, a kastélyok és 

a kúriák hasznosítása Térszerkezet fejlesztése  

o Kerékpárutak bővítése (kiemelten Sümeg és Tapolca között)  

• Települések fejlesztése  

o A műemlékek felújítása, a püspöki palota belső felújítása a hasznosítás, 

rendezvények tartása érdekében  
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o Templomok korszerűsítése, felújítása  

o Városrehabilitáció keretében a térrendszerek megújítása a buszpályaudvar helyett 

köztér kialakítása  

 

Ugyan nem feltétlenül humánfejlesztési cél, azonban fontos megemlíteni, hogy Sümeg a jobb 

térségi pozíciók elérése érdekében fejlesztési irányként jelölte meg, hogy Tapolcával együtt 

pozícionálják – mint hogy a két város egymástól mindössze 18 km-re fekszik – közös 

várostérségként a  testvérvárosi együttműködés erősítése, valamint az összehangolt fejlesztése 

érdekében. 

2008-ban készült el Tapolca Integrált Városfejlesztési Stratégiája, melynek átfogó célja a 

magas életminőség elérése Tapolca gazdasági teljesítményének diverzifikált fejlesztése 

mellett volt. Az átfogó cél mellett tematikus és városrész szerinti célokat is meghatározott. 

Humánfejlesztési szempontból a tematikus célok inkább relevánsak, ezek a következőek: 

Munkahelyek teremtése; Városi szolgáltatási szint javítása; Természetes és épített környezet 

megőrzése; Leszakadó rétegek felzárkóztatása; Élhető lakókörnyezet és közösségek.  

Tapolca város legfrissebb, 2015-ös Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) 

tervezése során figyelemmel voltak az országos és a megyei fejlesztéspolitikai 

dokumentumokra is, utóbbi az alábbi fejlesztési célokat emeli ki Tapolca humánfejlesztéseire 

vonatkozóan. 

• Turizmusfejlesztés, borturizmus 

• A gyógy-barlang adta lehetőségek kihasználása a gyógyászatban és a rehabilitációban 

 

A stratégia részeként ezzel összhangban meghatározott humán és társadalmi fejlesztési 

irányok az alábbiak. 

• Tapolca jellemzője a tartós népességfogyás és az elöregedés, leginkább elvándorlás miatt, 

ennek a kezelésére elsősorban a gazdaságfejlesztés és a munkahelyteremtés ösztönzése 

lehet a megoldás. 

• A város humán ellátó rendszere (egészségügy, oktatás, szociális ellátás, közművelődés) jó 

színvonalon, összességében megfelelő infrastrukturális feltételek közt működik. Azonban 

az átszervezések negatívan érintik Tapolcát, elsősorban az aktív kórházi ágyak 

megszűntetése érintette negatívan a várost. 

• Tapolca turisztikai értékeit ki kell használni. 
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A 2008‐ban készült Integrált Városfejlesztési Stratégia alapvető céljai a fejlett diverzifikált 

városi gazdaság megteremtése; rugalmas és piacképes kistérségi humánerőforrás fejlesztési 

rendszer kialakítása; széles réteget vonzó minőségi turizmus kialakítása; minőségi városi 

közlekedés megvalósítása, valamint élhetővé tett lakóhelyek kialakítása. Várpalota jelenleg is 

hatályos átfogó célja a teljes mértékben megvalósuló gazdasági szerkezetátalakulás 

Várpalotán, valamint megerősödő kistérségi centrum szerepkörhöz szükséges funkciók 

kiteljesítése, ami jelentősmértékben hozzájárul a lakosság életminőségének folyamatos 

emelkedéséhez. 

2015-ben Várpalota is elkészítette a város integrált településfejlesztési stratégiáját (ITS), 

amely alapján a társadalom és humán infrastruktúra fejlesztésének legfontosabb irányai az 

alábbiak. 

• A folyamatos népességcsökkenés megállítása. A Várpalotán élő foglalkoztatottak mintegy 

fele napi szinten ingázik egy másik városba dolgozni, így szabadidejét tölti a városban. 

Emiatt kiemelten fontos a szabadidős programok és sportolási lehetőségek biztosítása. 

• Bölcsődei, óvodai ellátás és közoktatás biztosított. 

 

Zirc településfejlesztési koncepciójából a legfrissebb dokumentumok nem álltak 

rendelkezésre, így egy 2004-es dokumentum áttekintésére nyílt lehetőségünk, Zirc Város 

Településfejlesztési Koncepciója címmel. A fejlesztésének fő szempontjai a hagyományok, 

értékek megőrzése; a területnövelés helyett a belső tartalékok feltárása; valamint a város 

gazdagítása egy lakhatóbb város elérésének jegyében voltak. A gazdaságival összefüggő 

humánfejlesztés területen a munkateremtés volt a célja a dokumentumnak, valamint az 

egészségügyi hálózat fejlesztése, valamint a város egyik kitörési pontjaként azonosított 

turizmus fejlesztése. A fentiek mellett meghatározott infrastruktúra fejlesztési programokat és 

konkrét úthálózati felújításokat, valamint vasút, közműhálózat és kerékpárút fejlesztést.  

Az előbbiekben bemutatott település és területfejlesztési koncepciók, valamint Veszprém 

megye területfejlesztési dokumentumainak összehasonlító elemzése alapján megállapíthatjuk, 

hogy a település szintű stratégiák kapcsán minden esetben figyelembe vették a Veszprém 

megyei településfejlesztési koncepciókat is. Az átfogó településfejlesztési koncepciók 

alkalmazkodtak továbbá a térségi igényekhez is, hiszen az egyes járások települései hasonló 

fejlesztéseket jelölnek meg, illetve tűznek ki célul. A Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet 

települései például elsősorban a turizmus fejlesztésre helyezik a hangsúlyt, a humán 

fejlesztési elképzelések is ezekhez a törekvésekhez illeszkednek. A turizmus fejlesztésének 
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priorizálása általában igaz Veszprém megyére és az egyes településekre, igaz, a BKÜ-höz 

képest kisebb arányban. 

Humánfejlesztési szempontból a vizsgált település fejlesztési dokumentumában hangsúlyos 

eleme a jelenlegi, jellemzően idősödő lakosság kihívásának kezelésére irányuló fejlesztések, 

ahogyan az a Veszprém megye területfejlesztési koncepciójában is megjelenik. A problémára 

település szinten hasonló válaszok születtek. A jelenlegi, leginkább fiatal lakosok megtartása 

és vonzása érdekében a munkahelyteremtés, a közösségi élet fejlesztése, az intézmények, és a 

terek felújítása, tehát a településeket a „jól lét” biztosítása, a lakosság életminőségének 

fejlesztése a cél. Mindez összhangban van mind a megyei településfejlesztési koncepcióval, 

mind az integrált településfejlesztési program élhető, vonzó települések megteremtése és a 

munkavállalást ösztönző infrastruktúra fejlesztése prioritásával is. 

A településfejlesztési dokumentumban általánosan megjelenő további részcél a gazdaság 

élénkítése, a vállalkozások fejlesztése és a foglalkoztatottság növelése, munkanélküliség 

csökkentése, valamint a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, amely összhangban van a 

megyei területfejlesztési program mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a helyi és 

térségi közlekedési infrastruktúra fejlesztése célú 3. prioritásával.  

Az önkormányzatok humán területen jellemzően az infrastruktúra fejlesztését kezelik kiemelt 

szükségletként, mind az egészségügyi, mind az oktatási, mind a sport vonatkozásában. Az 

egészségügyi céloknál az egészséges életmód, a sportra ösztönzés jellemzően minden 

települési dokumentumban megjelenik, összhangban a megyei fejlesztési koncepcióval, mely 

szintén a céljai közé teszi a lakosság egészségi állapotának javítását. A kulturális örökség 

megtartása, a szerepének erősítése szintén hangsúlyos elem a települési dokumentumokban, 

akár csak az oktatási rendszer infrastruktúrájának fejlesztése, leginkább az óvodák 

létszámának bővítése. Ez részben kapcsolódik a helyi esélyegyenlőségi programokhoz (HEP), 

ahol visszatérő probléma a nők magas munkanélkülisége, mely problémára ugyan különböző 

megoldásokat találtak a települések, azonban az óvodai férőhelyek növelése több helyen is 

megjelenik, mint lehetséges megoldási pont. Szintén a HEP alapfejlesztései között vannak a 

fogyatékkal élők számára az akadálymentesítési fejlesztési célok, valamint visszatérő 

fejlesztési igény a HEP települési dokumentumokban a mélyszegénységben élők, valamint a 

roma családok esélyegyenlőségének támogatása, jellemzően a társadalomba szeretnék 

integrálni őket és akár oktatással, akár más fejlesztési formákkal egyenlő esélyeket teremteni 

számukra.  
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Korábban szó esett a népesség elöregedéséről, amelyet felismertek a települési HEP 

dokumentumok is, így szinte minden településen cél az idősekről való gondoskodás, akár 

nyugdíjas otthon formájában, vagy különböző programok szervezésével, biztonságuk 

megőrzése, számítógépes ismereteik fejlesztése, vagy akár a fiatal lakosság bevonásával, az 

időseknek rendezett programokkal a generációs szakadék csökkentése. 

A rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján több település is kialakított külön szociális 

stratégiát, amely mind az esélyegyenlőség, mind az ITP leszakadó városi területek megújítása 

és hátrányos helyzetűeket támogató programok megvalósítására irányuló 3. prioritásával is 

összhangban vannak. Emellett egyes települések a sportélet támogatására is külön stratégiát 

dolgoztak ki, amely stratégiák a sportélet minden területére kiterjednek, a szabadidő sporttól a 

versenysportig, a diákolimpiáktól a felnőtt lakosság hobbisport lehetőségeinek biztosításáig és 

fejlesztéséig. 

Összefoglalva a településfejlesztési dokumentumok céljait elmondható, hogy a legtöbb 

település különböző célokhoz rendelve, de általánosságban a foglalkoztatás növelését, a 

közlekedési, egészségügyi, oktatási, sport infrastruktúra fejlesztését kívánja elérni a 

következő időszakban.  

 

3.2. A projektjavaslatok feltárásának módja és eredménye 

A projektjavaslatok azonosítására és összegyűjtésére kettős módszertant alkalmaztunk. 

Egyrészt felhasználtuk a megyei területfejlesztési dokumentumokban 2014-ben nevesített 

projektötleteket, továbbá más megyei, térségi vagy település szintű stratégiai dokumentumban 

szereplő fejlesztési elképzeléseket. Mindezt kiegészítettük egy kérdőíves adatbekéréssel, 

melynek során Veszprém Megye Önkormányzatával egyeztetett körben, illetve a 2007 és 

2013 között TÁMOP vagy TIOP forrásból projektet megvalósító kedvezményezettek 

bevonásával további projektjavaslatok feltárására nyílt lehetőség. 

A megyei területfejlesztési dokumentumok részét képező projektlisták összesen 73 darab 

közvetlenül humán fejlesztési célokat megfogalmazó projekt tervet tartalmaztak, amelyek 

közül 12 darab a TOP 5. prioritáshoz, 3 darab pedig a GINOP 6. prioritásához kapcsolódott, a 

fennmaradó 58 pedig EFOP projektjavaslatként került nevesítésre. Fontos kiemelni, hogy a 

projektjavaslatok besorolására az operatív programok 2014-es, munkaközi változatai alapján 

került sor, amelyhez képest a végül elfogadott operatív programok célstruktúrájukban is 

eltérést mutatnak. Így ezeknek a projektek az újbóli besorolását is elvégeztük a végleges 
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ágazati és területi operatív programoknak megfelelően, az előző alfejezetekben bemutatott 

prioritásokkal összhangban.  

A megyei területfejlesztési dokumentumokon túl rendelkezésünkre álltak továbbá olyan 

megyei, térségi és település szintű stratégiai dokumentumok is, amelyekben további projekt 

javaslatokat nevesítettek. Így a Veszprém Megyei Önkormányzat vonatkozó 02/270-5/2015 

számú előterjesztésben a differenciált szolgáltatások megerősítésére és bevezetésére irányuló 

intézkedési tervhez megfogalmazott javaslattételi dokumentumban szereplő projektötleteket is 

beépítettük. Az előterjesztés az oktatás, kultúra, egészségügy, szociális ellátás és megyei 

együttműködések terén fogalmaz meg mintegy 100 projektjavaslatot, ezeknek azonban csak 

egy része értelmezhető potenciális EFOP, TOP, GINOP vagy egyéb ágazati operatív program 

keretében támogatható pályázatként. Emellett az ÁROP-1.A.3 pályázat keretében, járás 

szinten elkészülő együttműködési tervdokumentumokban is megfogalmaztak néhány olyan 

humán fejlesztésekre irányuló projektjavaslatok, amelyek relevánsnak bizonyultak a 

kutatásunk szempontjából. 

Végül, a projektgenerálás részeként kérdőíves felmérést folytattunk a megye humán 

fejlesztési potenciállal érintett szereplői körében, amelynek keretében projektelképzeléseikkel 

kapcsolatos alapadatokat kértünk be a célok, tervezett tevékenységek és költségek, 

együttműködő partnerek és elérni kívánt eredmények vonatkozásában. A kérdőívet a 

közszféra érintett szereplőinek, illetve a 2007-2013 között nyertes TÁMOP vagy TIOP 

projektet megvalósító megyei szereplőknek jutattuk el. Az értékelhető kitöltések által 22 

darab további projektjavaslatot tártunk fel.  

A megvizsgált projektötletekből néhány a rendelkezésre álló információk szűkössége miatt 

nem volt besorolható, a többit címük, esetenként tartalmi leírásuk és indoklásuk alapján 

lehetett összehangolni a fejlesztéspolitikai célokkal, így ez alapján soroltuk be azokat az egyes 

konkrét intézkedésekhez.  

 

 

3.3. Feltárt projektlehetőségek és fejlesztési prioritásokhoz való illeszkedésük 

A projektjavaslatok lehatárolása különösen hangsúlyos, tekintettel arra, hogy az egyes 

ágazatok, szakterületek között a korábbinál nagyobb átjárást tesz lehetővé a 2014-2020-as 

fejlesztési időszak programstruktúrája. Humán fejlesztési projektek finanszírozására a 
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korábban bemutatott operatív programoknak megfelelően EFOP, TOP és GINOP forrásokból 

is lehetőség nyílik. A gazdaságfejlesztést célzó GINOP 5. és 6. prioritása elsősorban a 

munkaerő-piaci képzések és foglalkoztatás oldaláról közelíti a humán fejlesztések területét, a 

támogatások elsődleges kedvezményezettjei a kis- és középvállalkozások. A TOP emberi 

erőforrás fejlesztésre rendelkezésre álló forrásaiból azokat a helyi, térségi kezdeményezéseket 

fogják támogatni, amelyek szervesen illeszkednek a gazdaságfejlesztési és város 

rehabilitációs beavatkozásokhoz, ágazati vagy területi komplexitást képviselnek.  

Ezzel szemben a jelen elemzés tárgyát képező EFOP forrásokból a közszféra és a nonprofit 

szervezetek képzési és foglalkoztatási programjai finanszírozhatóak, továbbá olyan 

kezdeményezések, amelyek a társadalmi felzárkózást és a népesedési kihívások kezelését 

szolgálják. A humán fejlesztéseket közvetlenül támogató három operatív program mellett 

további indirekt módon kapcsolódó operatív programokat is figyelembe kellett vennünk a 

tipizálás során. A fejlesztési javaslatok egy része ugyanis célzottan energiahatékonysági 

fejlesztésekre irányul, amelyek támogatására elsősorban a Környezeti és Energiahatékonysági 

Operatív Programból lesz lehetőség. Emellett olyan agrár-, vagy mezőgazdasági 

fejlesztésekhez kapcsolódó humán elképzeléseket is azonosítottunk, melyek a projektek 

konkretizálását követően a későbbiekben a Vidékfejlesztési Program releváns kiírásaihoz is 

kapcsolódhatnak. További projektjavaslatok esetében pedig a fejlesztés jellegéből vagy 

költségigényéből fakadóan elsősorban hazai normatív vagy pályázatos források bevonására 

lesz lehetőség. 
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4. Projektek tipizálása és konstrukciólista kidolgozása 

Az előző fejezet alapján, a rendelkezésre álló projektlista egyes elemeit az operatív 

programokhoz, az OP-k prioritásaihoz és tervezett intézkedéseihez való illeszkedés alapján, 

azok logikáját követve tipizáljuk, csoportosítjuk, külön kitérve a projektek egymásra 

épülésére, komplexitására. Mindezek alapján lehetőség nyílik konstrukció szintű 

javaslattételre a megyei humán fejlesztési programok megvalósítása és a rendelkezésre álló 

források felhasználása tekintetében, amelynek részeként olyan komplex projektjavaslatok is 

megfogalmazásra kerülnek, amelyeket a megyei önkormányzat, illetve partnerei 

megvalósíthatnak a 2014-2020 fejlesztési ciklusban. 

 

4.1.1. Projektjavaslatok tipizálása 

A feltárt projektjavaslatok tipizálását az EFOP prioritástengelyeivel, prioritásaival és 

beavatkozásaival összhangban végeztük el. Az egyes projektkezdeményezések kapcsán eltérő 

minőségű és mennyiségű információ állt rendelkezésre, egyes esetekben a projekt becsült 

összköltségét, vagy a kezdeményező szervezet kilétét sem lehetett objektíven megítélni. A 

felmérés kapcsán ki kell emelni, hogy a rendelkezésre álló idő szűkössége miatt az 

adatbekérés teljes körűségét biztosítani nem lehetett, a kérdőíves megkeresésre beérkező 

válaszok alapján több olyan meghatározó megyei szereplő sem küldött projektjavaslatot, akik 

humán fejlesztési szempontból jelentős szerepet töltenek be. Így konkrét projektjavaslatot 

nem tudtunk azonosítani például a felsőoktatás területéről, holott a Pannon Egyetem 2007 és 

2013 között a megye legnagyobb kedvezményezettje volt. A kutatás jövőbeli lehetséges 

folytatási iránya lehet továbbá az iparkamara, valamint releváns szakképző intézetek körében 

a szak- és felnőttképzés fejlesztésével kapcsolatos elképzelések azonosítása. A jelenlegi 

projektlistában is látható a szakképzés, gyakorlati és duális képzés közoktatásban való 

elterjesztésének és fejlesztésének szándéka, amely kulcsterülete lehet 2014 és 2020 között az 

oktatási célú források felhasználásának. 

A feltárt projektjavaslatok további jellegzetessége az infrastrukturális és beruházási 

szándékok felülreprezentáltsága, dominanciája a projektlistán belül. Mindez egyrészt jelezheti 

a megyei szereplők nem megfelelő tájékozottságát az EFOP cél- és prioritásrendszerével 

kapcsolatban, valamint rávilágít az infrastrukturális igényekkel kapcsolatos priorizálás 

fontosságára is. Az EFOP projektgenerálás szempontjából további jövőbeli feladat lehet a 
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megyei szereplők részére ez irányú tudásátadás, a humán fejlesztési prioritások és lehetőségek 

kapcsán disszeminációs tevékenység biztosítása. Fontos rávilágítani a megyei szereplők 

számára, hogy önmagában infrastrukturális beruházások megvalósítására nem, vagy jóval 

kisebb mértékben lesz csak lehetőség, elsősorban komplex kezdeményezések, vagy szociális-

társadalmi programok megvalósítására fognak fejlesztési források rendelkezésre állni. Ehhez 

képest az egyes területek kapcsán az alábbi jellegzetességeket foglalhatjuk össze a 

projektjavaslatok tekintetében. 

Az egészségügyi infrastrukturális fejlesztések alapvetően a járóbeteg szakellátás épületeinek 

fejlesztésére koncentrálnak. Ezen belül is több energiahatékonyságot célzó projektjavaslat 

fogalmazódott meg, ugyanakkor az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 

intézkedéseiből energiahatékonysági célú beruházások csal minimálisan támogathatóak, a 

projektek kidolgozásakor nem erre, hanem a szakmai fejlesztésekre kell a hangsúlyt helyezni. 

Tisztán energiahatékonyságot célzó fejlesztésekre elsősorban a Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Program kiírásaiból lesz lehetőség. További olyan jellegű 

projektötletek finanszírozására, amelyek az egészséges táplálkozásra való nevelést vagy csak 

egyszerűen az egészséges táplálkozás biztosítását tűzik ki célul, vélhetően szintén nem EFOP 

forrásokból lesz majd lehetőség, ehelyett a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

vagy egyéb hazai program keretében állhat forrás rendelkezésre ilyen jellegű programok 

megvalósításához. A szakmai jellegű egészségügyi programok körében a szűrés, a megelőző 

és prevenciós programok, valamint az egészséges életmód népszerűsítése iránt mutatkozik a 

legnagyobb igény, ezek az elképzelések az EFOP-1. prioritásából várhatóan pályázatképesek 

lesznek. Az EFOP-2. prioritásából finanszírozható, vonatkozó infrastrukturális beruházások 

között ugyanakkor javasolt priorizálni, a kisebb és hátrányosabb településeken megvalósuló 

projekteket előtérbe helyezni, valamint meghatározni az egymásra épülő projekteket, amelyek 

szinergikus hatása erősítheti a programok megvalósítását.  

A gyarapodó tudástőke fejlesztésének infrastrukturális szükségleteit finanszírozó EFOP 4. 

prioritáson belül kétféle projekt-ötlet típus különíthető el. Az egyik a komplex közoktatási 

intézmény – jellemzően általános iskola vagy óvoda – felújítás, vagy korábbi intézményi 

infrastruktúra fejlesztések során nem megvalósított, további beruházási igények realizálása. A 

másik projekttípus specializáltabb, lévén a mindennapos testnevelés infrastrukturális 

feltételrendszerének megteremtését célozzák. Ezek kapcsán az egyes intézményi igények és a 

valós szükségletek összehangolása szükséges, a tornatermek mennyiségének optimalizálása 

elengedhetetlen egy településen belül és a kistelepülések között egyaránt. Az ilyen jellegű 
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beruházások költségigénye vélhetően jelentősen meghaladja majd a rendelkezésre álló 

forrásokat, így a priorizálás és a racionalizálás ezeknek a beruházásoknak az esetében is 

elengedhetetlen lesz – például meglévő létesítmények felújítására, bővítésére törekvés, új 

létesítmények építése helyett. Amint jeleztük, felsőoktatási fejlesztési javaslat feltárására a 

kutatás limitációinak figyelembe vételével nem kerülhetett sor, ugyanakkor az EFOP-3.2. 

prioritás és az EFOP-4.1.2 intézkedés keretében számos projektjavaslat várható a megyei 

felsőoktatási szereplői – azon belül is elsősorban a Pannon Egyetem – részéről. 

A szociális ellátás terén további infrastruktúrafejlesztési projektötletek fogalmazódtak meg, 

például nyugdíjas otthonok, idősek háza és egyéb szociális intézmények építése, felújítása 

kapcsán. Mint korábban ismertettük, EFOP forrásokból a 2. és 4., tehát infrastruktúra 

fejlesztést célzó prioritásokra csak a program költségvetésének mintegy harmada fog 

rendelkezésre állni, így a szociális ellátás kapcsán felmerülő beruházási igények kapcsán is a 

rendelkezésre álló keretet meghaladó forrásigény várható, vagyis a projektjavaslatok között 

szintén szükség lesz rangsorolásra. A beruházások kezdeményezői közül javasolt a for-profit 

gazdasági társaságokkal szemben az önkormányzati intézmények előnyben részesítése. 

További, elsősorban kulturális, hagyományőrzési vagy éppen turisztikai célú infrastruktúra 

fejlesztési javaslatok is születtek, melyek az EFOP források helyett szintén TOP vagy adott 

esetben GINOP forrásokból finanszírozhatóak inkább. 

Az infrastruktúrafejlesztési, beruházási projektjavaslatokon túl az EFOP által preferált, 

társadalmi felzárkózás és befogadás elősegítésére vonatkozó „puha” projekt ötletek is igen 

széles skálán mozognak. Többségük a roma kisebbség felzárkóztatását, a tartós 

munkanélküliek aktivizálását, a hátrányos helyzetű gyerekek, nők vagy az idős generáció 

támogatását célozza. A feltárt és beérkezett javaslatok alapján ugyanakkor a civil, kisebbségi 

önkormányzati és egyházi kezdeményezéseke kevésbé jellemzőek, ezek a szereplők kisebb 

aktivitást mutatnak a projektgenerálás terén. Egyes projektjavaslatok komplexitásukból 

fakadóan több EFOP intézkedéshez is kapcsolódnak, ezek jellemzően egy-egy speciális helyi 

problémára próbálnak komplex, innovatív jellegű választ adni. A legfontosabb, megyei 

szinten implementálható, komplex fejlesztési programokból azonban kevés ötlet 

fogalmazódott meg, ezek között azonban van néhány, amely több kistérségben alkalmazható 

minta lehetne. Ilyen fejlesztési elképzelés például „az Ajkai járás településein a munkaerő-

piaci beilleszkedését segítő, társadalmi együttműködést erősítő és mentális problémák 

kezelését segítő szociális programok” megvalósítása vagy a Balatoni Üdülő Körzetben, 

Balatonkenesén tervezett „háztartás-vezetési, gyermeknevelési és pénzgazdálkodási képzések 
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a fejlesztést érintő területen élőknek”. Ezek olyan modelljellegű projektek lehetnek, amelyek 

sikeres megvalósítás esetén más járásokba, térségekbe is átültethetőek lehetnek. 

Számos kisebb projektötlet is érkezett, amelyek EFOP forrásból bizonyosan nem lesznek 

támogathatóak, helyette elsősorban hazai források bevonásával lehet tervezni. Ilyen igények 

például a közintézmények konyha-felújítására irányuló projektjavaslatok, amelyeket az 

egészséges táplálkozással indokolnak. További olyan általánosnak mondható munkahely-

teremtési projektötletek is megfogalmazódtak, amelyek abban az esetben merülhetnek fel 

majdani EFOP projektkezdeményezésként, amennyiben a fejlesztések célcsoportja hátrányos 

vagy halmozottan hátrányos helyzetű munkavállalók köréből kerül ki, valamint a 

foglalkoztatás kiegészül oktatással, képzéssel, ami által komplex fejlesztési programként lesz 

értelmezhető. 

 

4.1.2. Konstrukciólista 

A korábban ismertetett, várható EFOP konstrukciók közül a projektlistában az alábbiakhoz 

kapcsolódnak konkrét projekt kezdeményezések. 

• EFOP-1.1.2 – Nő az esély – romák foglalkoztatásba ágyazott képzése 

• EFOP-1.2.1 – Védőháló a családokért 

• EFOP-3.1.3 – Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása 

• EFOP-3.3.1 – Tanoda programok támogatása 

• EFOP-3.5.1 – Duális, felsőfokú szakképzési és szakirányú továbbképzések fejlesztése és 

lebonyolítása 

Ezen felül a legtöbb feltárt projektjavaslat az EFOP 1. prioritástengelyéhez kapcsolódóan 

fogalmazódott meg, a társadalmi együttműködések támogatásán belül az alábbiakat célozzák. 

• A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci eszközökben való 

részvételének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése 

• A család társadalmi szerepének megerősítése, továbbá a gyermekek és fiatalok 

képességeinek kibontakoztatása 

• Társadalmi együttélés erősítése 

• A marginalizálódott közösségek – például a romák – társadalmi-gazdasági integrációja 

• Népegészségügyi program, az egészségtudatosságot erősítő programok és szolgáltatások 

fejlesztése 
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• A minőségi feladatellátást támogató eszközök és alkalmazások fejlesztése, illetve a korai 

intervenció megerősítése 

• A szociális gazdaság és vállalkozások ösztönzése 
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Szervezet neve Projekt tartalma Megvalósítás 

helyszíne 

Költségigény Ágazati fejlesztés-politikai 

illeszkedés 

Megyei fejlesztés-

politikai illeszkedés 

EFOP 1. prioritási tengely 

Ajka Város 

Önkormányzata 

Halmozottan hátrányos helyzetűek 

foglalkoztatásba való bevonása, munka 

világába történő vezetése 

Ajka 20 000 000 EFOP 1.1.1. A halmozottan 

hátrányos helyzetű csoportok 

munkaerő-piaci eszközökben való 

részvételének és munkaerő-piacon 

való megjelenésének elősegítése 

A helyi foglalkoztatási 

szint javítása megyei és 

helyi alternatív 

foglalkoztatás bővítést 

célzó programok 

támogatásával 

Veszprémi 

Önkormányzat 

Humán erőforrás fejlesztés súlyos 

látássérültek számára 

Veszprém n.a. EFOP 1.1.1. A halmozottan 

hátrányos helyzetű csoportok 

munkaerő-piaci eszközökben való 

részvételének és munkaerő-piacon 

való megjelenésének elősegítése 

A helyi foglalkoztatási 

szint javítása megyei és 

helyi alternatív 

foglalkoztatás bővítést 

célzó programok 

támogatásával 

Veszprémi 

Önkormányzat 

Munkahelyteremtés fogyatékossággal 

élők számára 

Veszprém n.a. EFOP 1.1.1. A halmozottan 

hátrányos helyzetű csoportok 

munkaerő-piaci eszközökben való 

részvételének és munkaerő-piacon 

való megjelenésének elősegítése 

A helyi foglalkoztatási 

szint javítása megyei és 

helyi alternatív 

foglalkoztatás bővítést 

célzó programok 

támogatásával 

Települési 

önkormányzatok 

Hátrányos helyzetű családok és fiatalok 

Zarándoklatának megvalósítása Mária 

Veszprém megye n.a. EFOP 1.1.2. A család társadalmi 

szerepének megerősítése, továbbá 

A szociális 

alapszolgáltatásokhoz és 
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Út szerepe a leszakadó rétegek 

felzárkóztatásában 

a gyermekek és fiatalok 

képességeinek kibontakoztatása 

gyermekjóléti 

alapellátásokhoz 

(bölcsőde, családi 

napközik stb.), valamint 

óvodai ellátáshoz való 

hozzáférés javítása és a 

szolgáltatások 

minőségének fejlesztése 

Balatonalmádi 

civilek 

Helyi civil szerveződések elősegítése 

Balatonalmádiban 

Balatonalmádi n.a. EFOP 1.1.3. Társadalmi 

együttélés erősítése 

A szociális 

alapszolgáltatásokhoz és 

gyermekjóléti 

alapellátásokhoz 

(bölcsőde, családi 

napközik stb.), valamint 

óvodai ellátáshoz való 

hozzáférés javítása és a 

szolgáltatások 

minőségének fejlesztése 

Balatonalmádi 

Nóra-pont 

Nóra-pontok fejlesztése a Nóra-hálózat 

keretén belül Veszprém megyében 

Balatonalmádi n.a. EFOP 1.1.3. Társadalmi 

együttélés erősítése 

A szociális 

alapszolgáltatásokhoz és 

gyermekjóléti 

alapellátásokhoz 

(bölcsőde, családi 

napközik stb.), valamint 

óvodai ellátáshoz való 
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hozzáférés javítása és a 

szolgáltatások 

minőségének fejlesztése 

Pápai 

Önkormányzat 

Hátrányos helyzetű gyermekek nyári 

táboroztatása 

Pápa n.a. EFOP 1.1.3. Társadalmi 

együttélés erősítése 

A szociális 

alapszolgáltatásokhoz és 

gyermekjóléti 

alapellátásokhoz 

(bölcsőde, családi 

napközik stb.), valamint 

óvodai ellátáshoz való 

hozzáférés javítása és a 

szolgáltatások 

minőségének fejlesztése 

n.a. Településbiztonság, településen élők 

biztonságának elősegítése 

Ajkai járás 7 500 000 / 

település 

EFOP 1.1.3 Társadalmi együttélés 

erősítése vagy TOP 

A szociális 

alapszolgáltatásokhoz és 

gyermekjóléti 

alapellátásokhoz 

(bölcsőde, családi 

napközik stb.), valamint 

óvodai ellátáshoz való 

hozzáférés javítása és a 

szolgáltatások 

minőségének fejlesztése 

Családsegítő és Romák Tapolcán Tapolca 4 500 000 EFOP 1.2 A marginalizálódott A szociális 
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Gyermekjóléti 

Szolgálat 

közösségek – például a romák – 

társadalmi-gazdasági integrációja 

alapszolgáltatásokhoz és 

gyermekjóléti 

alapellátásokhoz 

(bölcsőde, családi 

napközik stb.), valamint 

óvodai ellátáshoz való 

hozzáférés javítása és a 

szolgáltatások 

minőségének fejlesztése 

Ajka Város 

Önkormányzata 

Rendszeres lakossági szűrővizsgálatok 

járási és városi szinten 

Ajka n.a. EFOP 1.3.1. Népegészségügyi 

program, az egészségtudatosságot 

erősítő programok és 

szolgáltatások fejlesztése 

A lakosság egészségi 

állapotának javítása a 

várható élettartam 

növelése 

Ajkai 

önkormányzat 

Városi és városkörnyéki életmódsegítő 

programok 

Ajka n.a. EFOP 1.3.1. Népegészségügyi 

program, az egészségtudatosságot 

erősítő programok és 

szolgáltatások fejlesztése 

A lakosság egészségi 

állapotának javítása a 

várható élettartam 

növelése 

Balatonfüredi 

Szívkórház 

A 2-es típusú diabétesz kialakulásának 

prevenciója a veszélyeztetett egyének 

szűrésével 

Balatonfüred n.a. EFOP 1.3.1. Népegészségügyi 

program, az egészségtudatosságot 

erősítő programok és 

szolgáltatások fejlesztése 

A lakosság egészségi 

állapotának javítása a 

várható élettartam 

növelése 

Tapolcai 

Önkormányzat 

Egészséges Tapolca, Egészséges 

Gazdaság, Egészségvezérelt regionális 

gazdaságfejlesztés a Tapolcai 

Tapolca n.a. EFOP 1.3.1. Népegészségügyi 

program, az egészségtudatosságot 

erősítő programok és 

A lakosság egészségi 

állapotának javítása a 

várható élettartam 
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medencében, amely az 

önkormányzatok helyi 

élelmiszertermelő vállalkozásokat 

segítő és egészséges életmódot 

előmozdító megerősített koordinációs 

képességén alapul 

szolgáltatások fejlesztése növelése 

Balatonkenesei 

Önkormányzat 

Az intézményben szupervíziós 

lehetőség kialakítása, kliensek számára 

rendszeres pszichológiai 

Balatonkenese n.a. EFOP 1.3.1. Népegészségügyi 

program, az egészségtudatosságot 

erősítő programok és 

szolgáltatások fejlesztése 

A lakosság egészségi 

állapotának javítása a 

várható élettartam 

növelése 

Szociális és 

Egészségügyi 

Alapellátási Intézet 

Ringató Bölcsőde 

Játékos fejlesztés Tapolca 800 000 EFOP 1.3.1. Népegészségügyi 

program, az egészségtudatosságot 

erősítő programok és 

szolgáltatások fejlesztése 

A lakosság egészségi 

állapotának javítása a 

várható élettartam 

növelése 

Balatonfüredi 

Közös 

Önkormányzati 

Hivatal 

Szociális szolgáltatások fejlesztése Balatonfüred n.a. EFOP 1.3.2. A minőségi 

feladatellátást támogató eszközök 

és alkalmazások fejlesztése, 

illetve a korai intervenció 

megerősítése 

A szociális 

alapszolgáltatásokhoz és 

gyermekjóléti 

alapellátásokhoz 

(bölcsőde, családi 

napközik stb.), valamint 

óvodai ellátáshoz való 

hozzáférés javítása és a 

szolgáltatások 

minőségének fejlesztése 
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RegProjekt 2006 

Nonprofit Kft. 

Megváltozott munkaképességű 

emberek foglalkoztatása Társadalmi 

vállalkozások fejlesztésével 

Ajka 60 000 000 EFOP 1.4.1. A szociális gazdaság 

és vállalkozások ösztönzése 

A helyi foglalkoztatási 

szint javítása megyei és 

helyi alternatív 

foglalkoztatás bővítést 

célzó programok 

támogatásával 

Zirci Önkormányzat Zirc térségében többfunkciós Szociális 

Szövetkezet létrehozása 

Zirc, Pénzesgyőr, 
Nagyesztergár 

n.a. EFOP 1.4.1. A szociális gazdaság 

és vállalkozások ösztönzése 

A helyi foglalkoztatási 

szint javítása megyei és 

helyi alternatív 

foglalkoztatás bővítést 

célzó programok 

támogatásával 

n.a. Környezetbarát helyi termékek 

előállítása és piacra juttatása atipikus 

foglalkoztatási formák bevezetésével 

Ajkai járás n.a. EFOP 1.4.1. A szociális gazdaság 

és vállalkozások ösztönzése / 

GINOP 5.4. 

A helyi foglalkoztatási 

szint javítása megyei és 

helyi alternatív 

foglalkoztatás bővítést 

célzó programok 

támogatásával 

EFOP 2. prioritási tengely 

Berhida Város 

Önkormányzata 

Városi Gondozási Központ létrehozása 

egy régi használaton kívüli iskolaépület 

átalakításával és felújításával 

Berhida n.a. EFOP 2.1.2. A társadalmi 

együttműködést szolgáló 

intézmények és szolgáltatások 

fejlesztése, bentlakásos 

intézmények kiváltása, új 

A szociális 

alapszolgáltatásokhoz és 

gyermekjóléti 

alapellátásokhoz 

(bölcsőde, családi 
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kapacitások létesítése napközik stb.), valamint 

óvodai ellátáshoz való 

hozzáférés javítása és a 

szolgáltatások 

minőségének fejlesztése 

Devecseri Öregek 

Otthona 

Öregek Otthona Devecser n.a. EFOP 2.1.2. A társadalmi 

együttműködést szolgáló 

intézmények és szolgáltatások 

fejlesztése, bentlakásos 

intézmények kiváltása, új 

kapacitások létesítése 

A szociális 

alapszolgáltatásokhoz és 

gyermekjóléti 

alapellátásokhoz 

(bölcsőde, családi 

napközik stb.), valamint 

óvodai ellátáshoz való 

hozzáférés javítása és a 

szolgáltatások 

minőségének fejlesztése 

Dudari Idősek 

Otthona 

Idősek otthona létesítése Dudaron Dudar n.a. EFOP 2.1.2. A társadalmi 

együttműködést szolgáló 

intézmények és szolgáltatások 

fejlesztése, bentlakásos 

intézmények kiváltása, új 

kapacitások létesítése 

A szociális 

alapszolgáltatásokhoz és 

gyermekjóléti 

alapellátásokhoz 

(bölcsőde, családi 

napközik stb.), valamint 

óvodai ellátáshoz való 

hozzáférés javítása és a 

szolgáltatások 
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minőségének fejlesztése 

„VIKTÓRIA” 

Idősek Otthona 

„VIKTÓRIA” Idősek Otthona építése Mihályháza n.a. EFOP 2.1.2. A társadalmi 

együttműködést szolgáló 

intézmények és szolgáltatások 

fejlesztése, bentlakásos 

intézmények kiváltása, új 

kapacitások létesítése 

A szociális 

alapszolgáltatásokhoz és 

gyermekjóléti 

alapellátásokhoz 

(bölcsőde, családi 

napközik stb.), valamint 

óvodai ellátáshoz való 

hozzáférés javítása és a 

szolgáltatások 

minőségének fejlesztése 

Pápai Idősek 

Otthona 

Bentlakásos intézmény (Idősek 

Otthona) akadálymenetesítése 

Pápa n.a. EFOP 2.1.2. A társadalmi 

együttműködést szolgáló 

intézmények és szolgáltatások 

fejlesztése, bentlakásos 

intézmények kiváltása, új 

kapacitások létesítése 

A szociális 

alapszolgáltatásokhoz és 

gyermekjóléti 

alapellátásokhoz 

(bölcsőde, családi 

napközik stb.), valamint 

óvodai ellátáshoz való 

hozzáférés javítása és a 

szolgáltatások 

minőségének fejlesztése 

Napfény Szociális 

Segítő Központ 

Idősek Otthona 

Napfény Szociális Segítő Központ 

Idősek Otthona akadálymentesítése, 

udvar rendezése, parkosítása 

Sümeg n.a. EFOP 2.1.2. A társadalmi 

együttműködést szolgáló 

intézmények és szolgáltatások 

A szociális 

alapszolgáltatásokhoz és 

gyermekjóléti 
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fejlesztése, bentlakásos 

intézmények kiváltása, új 

kapacitások létesítése 

alapellátásokhoz 

(bölcsőde, családi 

napközik stb.), valamint 

óvodai ellátáshoz való 

hozzáférés javítása és a 

szolgáltatások 

minőségének fejlesztése 

Napfény Szociális 

Segítő Központ 

Idősek Otthona 

Napfény Szociális Segítő Központ 

Idősek Otthona teljes belső felújítása 

Sümeg n.a. EFOP 2.1.2. A társadalmi 

együttműködést szolgáló 

intézmények és szolgáltatások 

fejlesztése, bentlakásos 

intézmények kiváltása, új 

kapacitások létesítése 

A szociális 

alapszolgáltatásokhoz és 

gyermekjóléti 

alapellátásokhoz 

(bölcsőde, családi 

napközik stb.), valamint 

óvodai ellátáshoz való 

hozzáférés javítása és a 

szolgáltatások 

minőségének fejlesztése 

Dr. Somogyi József 

Idősek Otthona 

Geriátriai központ - Új épületszárny 

építése a Dr. Somogyi József Idősek 

Otthonában 

Tapolca n.a. EFOP 2.1.2. A társadalmi 

együttműködést szolgáló 

intézmények és szolgáltatások 

fejlesztése, bentlakásos 

intézmények kiváltása, új 

kapacitások létesítése 

A szociális 

alapszolgáltatásokhoz és 

gyermekjóléti 

alapellátásokhoz 

(bölcsőde, családi 

napközik stb.), valamint 

óvodai ellátáshoz való 

hozzáférés javítása és a 
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szolgáltatások 

minőségének fejlesztése 

Balatonfüredi 

önkormányzat 

Balatonfüred, 40 lakásos idősek 

otthona építése 

Balatonfüred n.a. EFOP 2.1.2. A társadalmi 

együttműködést szolgáló 

intézmények és szolgáltatások 

fejlesztése, bentlakásos 

intézmények kiváltása, új 

kapacitások létesítése 

A szociális 

alapszolgáltatásokhoz és 

gyermekjóléti 

alapellátásokhoz 

(bölcsőde, családi 

napközik stb.), valamint 

óvodai ellátáshoz való 

hozzáférés javítása és a 

szolgáltatások 

minőségének fejlesztése 

Pápai Idősek 

Otthona 

Bentlakásos intézmény (Idősek 

Otthona) akadálymenetesítése 

Pápa n.a. EFOP 2.1.2. A társadalmi 

együttműködést szolgáló 

intézmények és szolgáltatások 

fejlesztése, bentlakásos 

intézmények kiváltása, új 

kapacitások létesítése 

A szociális 

alapszolgáltatásokhoz és 

gyermekjóléti 

alapellátásokhoz 

(bölcsőde, családi 

napközik stb.), valamint 

óvodai ellátáshoz való 

hozzáférés javítása és a 

szolgáltatások 

minőségének fejlesztése 

Balatonfüredi 

Szívkórház 

Szívkórház Balatonfüred n.a. EFOP 2.1.2. A társadalmi 

együttműködést szolgáló 

A lakosság egészségének 

megőrzése, egészségi 
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intézmények és szolgáltatások 

fejlesztése, bentlakásos 

intézmények kiváltása, új 

kapacitások létesítése 

állapotának javítása 

Devecseri 

Önkormányzat 

Járóbeteg szakrendelő bővítése, 

felújítása 

Devecser n.a. EFOP 2.1.2. A társadalmi 

együttműködést szolgáló 

intézmények és szolgáltatások 

fejlesztése, bentlakásos 

intézmények kiváltása, új 

kapacitások létesítése 

A lakosság egészségének 

megőrzése, egészségi 

állapotának javítása 

Lesencefalu Község 

Önkormányzata 

Anyaotthon kialakítása Lesencefalu n.a. EFOP 2.1.2. A társadalmi 

együttműködést szolgáló 

intézmények és szolgáltatások 

fejlesztése, bentlakásos 

intézmények kiváltása, új 

kapacitások létesítése 

A szociális 

alapszolgáltatásokhoz és 

gyermekjóléti 

alapellátásokhoz 

(bölcsőde, családi 

napközik stb.), valamint 

óvodai ellátáshoz való 

hozzáférés javítása és a 

szolgáltatások 

minőségének fejlesztése 

Lesencefalu Község 

Önkormányzata 

Meglévő lakóépületek és könyvtár 

családok átmeneti otthonává történő 

átalakításának és bővítésének I-II. 

üteme 

Lesencefalu n.a. EFOP 2.1.2 A társadalmi 

együttműködést szolgáló 

intézmények és szolgáltatások 

fejlesztése, bentlakásos 

A szociális 

alapszolgáltatásokhoz és 

gyermekjóléti 

alapellátásokhoz 
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intézmények kiváltása, új 

kapacitások létesítése 

(bölcsőde, családi 

napközik stb.), valamint 

óvodai ellátáshoz való 

hozzáférés javítása és a 

szolgáltatások 

minőségének fejlesztése 

Veszprém MJV 

Polgármesteri 

Hivatala 

Járási szintű "Esélyteremtő-

programterv" kidolgozása a települések 

együttműködését igénylő (a helyi 

esélyegyenlőségi programok által 

feltárt) problémák megoldására 

Veszprém n.a. EFOP 2.2.1. Területi hátrányok 

felszámolása komplex 

programokkal 

A városok demográfiai 

problémáinak kezelése, 

szegregátumok kezelése 

Csabrendeki 

Önkormányzat 

A nyírespusztai telep gazdasági célú 

fejlesztése – összhangban a megalakult 

szociális 

Csabrendek n.a. EFOP 2.2.2. Tartós 

szegénységben élők, romák 

felzárkózását és a periférikus 

élethelyzetek megszüntetését 

segítő infrastrukturális 

beruházások 

A városok demográfiai 

problémáinak kezelése, 

szegregátumok kezelése 

Pusztamiskei 

Önkormányzat 

Mélyszegénységben élők lakhatási 

körülményeinek javítása 

Pusztamiske n.a. EFOP 2.2.2. Tartós 

szegénységben élők, romák 

felzárkózását és a periférikus 

élethelyzetek megszüntetését 

segítő infrastrukturális 

beruházások 

A városok demográfiai 

problémáinak kezelése, 

szegregátumok kezelése 

EFOP 3. prioritástengely 
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KLIK 

Balatonalmádi 

Tankerület 

Munkaerő-piaci szükségletekkel 

összehangolt intézményhálózat: 

szakmai gyakorlati helyek kialakítása a 

helyi gazdasági szereplők segítségével; 

idegenforgalomba nyelvtudással 

rendelkezők bevonása; pedagógus 

hiányszakok megszüntetése a Pannon 

Egyetem képzéseivel 

Balatonalmádi járás n.a. EFOP 3.1.3. A neveléshez és 

képzéshez való hozzáférés 

biztosítása a nem formális és 

informális tanulási formákon 

keresztül 

A képzések szerkezetének 

és tartalmának 

továbbfejlesztése az 

innovatív megoldások 

támogatására, a térségi 

gazdaság és a társadalom 

igényeihez való jobb 

alkalmazkodás érdekében 

KLIK Tapolcai 

Tankerület 

Üzemlátogatás, munkahelyek 

látogatása, foglalkozások megismerése 

a pályaorientáció jegyében. 

Tapolcai járás n.a. EFOP 3.1.3. A neveléshez és 

képzéshez való hozzáférés 

biztosítása a nem formális és 

informális tanulási formákon 

keresztül 

A képzések szerkezetének 

és tartalmának 

továbbfejlesztése az 

innovatív megoldások 

támogatására, a térségi 

gazdaság és a társadalom 

igényeihez való jobb 

alkalmazkodás érdekében 

Zirci Közös 

Önkormányzati 

Hivatal 

Helyi igényekhez igazodó szakképzés 

az oktatott szakmák tekintetében 

Zirc n.a. EFOP 3.1.2. A minőségi 

oktatáshoz, neveléshez és 

képzéshez való hozzáférés 

biztosítása 

A képzések szerkezetének 

és tartalmának 

továbbfejlesztése az 

innovatív megoldások 

támogatására, a térségi 

gazdaság és a társadalom 

igényeihez való jobb 

alkalmazkodás érdekében 
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Ajka-Devecser és 

Térsége Ipartestület 

Fiatalok foglalkoztatása Ipartestületnél Ajka 5 400 000 EFOP 3.3.1. Az emberi erőforrás 

fejlesztése az egész életen át tartó 

tanulás eszközeivel / GINOP 

A népesség 

képzettségének és 

innovációs képességeinek 

javítása, fiatalok, 

pályakezdők megyei 

foglalkoztatásba 

integrálása 

Ajkai 

önkormányzat 

Helyi termékek előállítása és piacra 

juttatása sérült emberek 

foglalkoztatásával 

Ajka n.a. EFOP 3.3.1. Az emberi erőforrás 

fejlesztése az egész életen át tartó 

tanulás eszközeivel / GINOP 

A népesség 

képzettségének és 

innovációs képességeinek 

javítása, fiatalok, 

pályakezdők megyei 

foglalkoztatásba 

integrálása 

Ajka Város 

Önkormányzata 

Szakképzett munkaerő térségben 

történő biztos – lakhatás, képzés, 

szakképzés, közlekedés (paktum) 

Ajka, Úrkút, 

Városlőd, Kislőd, 

Csehbánya, Halimba 

31 200 000 EFOP 3.3.1 Az egész életen át 

tartó tanulás lehetőségeihez való 

hozzáférés ösztönzése, a 

munkavállalók készségeinek 

naprakésszé tétele, továbbá az 

oktatási és képzési rendszereknek 

a munkaerő-piaci igényekhez való 

igazítása / GINOP 6.3. 

A képzések szerkezetének 

és tartalmának 

továbbfejlesztése az 

innovatív megoldások 

támogatására, a térségi 

gazdaság és a társadalom 

igényeihez való jobb 

alkalmazkodás érdekében 

Eötvös Károly 

Megyei Könyvtár 

Digitális írástudás megalapozása, 

fejlesztése; a könyvtári hálózat 

Veszprém 50 000 000 EFOP 3.3.1. Az emberi erőforrás 

fejlesztése az egész életen át tartó 

A megyében élők 

versenyképes tudásának 
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alkalmassá tétele egy szolgáltatás alapú 

képzés kidolgozására 

tanulás eszközeivel megőrzése és folyamatos 

bővítése a változó 

követelmény mindenkori 

figyelembevételével 

Zirci Oktatási 

Központ 

Zirci Oktatási Központ Zirc n.a. EFOP 3.3.1. Az emberi erőforrás 

fejlesztése az egész életen át tartó 

tanulás eszközeivel / EFOP 4.1.1. 

A köznevelést és a nem formális 

képzést szolgáló infrastrukturális 

fejlesztések 

A megyében élők 

versenyképes tudásának 

megőrzése és folyamatos 

bővítése a változó 

követelmény mindenkori 

figyelembevételével 

Veszprém MJV 

Polgármesteri 

Hivatala 

A társadalmi felzárkózást szolgáló 

koordinációt biztosító szakmai 

megvalósítók, illetve a területi 

együttműködésben résztvevő 

önkormányzatok tisztségviselőinek, 

illetve a felzárkózási kerekasztal 

tagjainak speciális, elsősorban 

közigazgatási vagy felnőttképzési 

akkreditált képzése 

Veszprém n.a. EFOP 3.3.2. A humán 

közszolgáltatásokban dolgozók 

szak-, át- és továbbképzése 

A megyében élők 

versenyképes tudásának 

megőrzése és folyamatos 

bővítése a változó 

követelmény mindenkori 

figyelembevételével 

EFOP 4. prioritástengely 

Bakonynánai 

Általános Iskola 

Többfunkciós tornaterem építése a 

meglévő kiszolgáló helységek mellé 

Bakonynána n.a. EFOP 4.1.1. A köznevelést és a 

nem formális képzést szolgáló 

infrastrukturális fejlesztések 

A képzések szerkezetének 

és tartalmának 

továbbfejlesztése az 

innovatív megoldások 
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támogatására, a térségi 

gazdaság és a társadalom 

igényeihez való jobb 

alkalmazkodás érdekében 

Kentaur Lovas 

Alapítvány A 

Gyermekekért 

Fedeles lovarda a folyamatos lovaglási 

lehetőség és programok biztosításáért 

Balatonalmádi 12 000 000 EFOP 4.1.1. A köznevelést és a 

nem formális képzést szolgáló 

infrastrukturális fejlesztések 

A képzések szerkezetének 

és tartalmának 

továbbfejlesztése az 

innovatív megoldások 

támogatására, a térségi 

gazdaság és a társadalom 

igényeihez való jobb 

alkalmazkodás érdekében 

Lóczy Lajos 

Gimnázium 

Balatonfüred, Lóczy Lajos Gimnázium 

emelet ráépítése, meglévő épületrész 

felújítása 

Balatonfüred n.a. EFOP 4.1.1. A köznevelést és a 

nem formális képzést szolgáló 

infrastrukturális fejlesztések 

A képzések szerkezetének 

és tartalmának 

továbbfejlesztése az 

innovatív megoldások 

támogatására, a térségi 

gazdaság és a társadalom 

igényeihez való jobb 

alkalmazkodás érdekében 

Csabrendek Község 

Önkormányzata 

Általános iskola felújítása Csabrendek 244 000 000 EFOP 4.1.1. A köznevelést és a 

nem formális képzést szolgáló 

infrastrukturális fejlesztések 

A képzések szerkezetének 

és tartalmának 

továbbfejlesztése az 

innovatív megoldások 
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támogatására, a térségi 

gazdaság és a társadalom 

igényeihez való jobb 

alkalmazkodás érdekében 

Devecser Város 

Önkormányzata 

Járási szakképző iskola új épületbe 

való átköltöztetése 

Devecser 1 600 000 000 EFOP 4.1.1. A köznevelést és a 

nem formális képzést szolgáló 

infrastrukturális fejlesztések 

A képzések szerkezetének 

és tartalmának 

továbbfejlesztése az 

innovatív megoldások 

támogatására, a térségi 

gazdaság és a társadalom 

igényeihez való jobb 

alkalmazkodás érdekében 

Litéri Református 

Általános Iskola 

Litéri Református Általános Iskola 

bővítése 

Litér n.a. EFOP 4.1.1. A köznevelést és a 

nem formális képzést szolgáló 

infrastrukturális fejlesztések 

A képzések szerkezetének 

és tartalmának 

továbbfejlesztése az 

innovatív megoldások 

támogatására, a térségi 

gazdaság és a társadalom 

igényeihez való jobb 

alkalmazkodás érdekében 

Nagyvázsonyi 

Általános Iskola 

Többfunkciós tornaterem építése Nagyvázsony n.a. EFOP 4.1.1. A köznevelést és a 

nem formális képzést szolgáló 

infrastrukturális fejlesztések 

A képzések szerkezetének 

és tartalmának 

továbbfejlesztése az 

innovatív megoldások 
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támogatására, a térségi 

gazdaság és a társadalom 

igényeihez való jobb 

alkalmazkodás érdekében 

Petőfi Sándor 

Német Nemzetiségi 

Nyelvoktató 

Általános Iskola 

Petőfi Sándor Német Nemzetiségi 

Nyelvoktató Általános Iskola komplex 

intézményi felújítása 

Nemesvámos n.a. EFOP 4.1.1. A köznevelést és a 

nem formális képzést szolgáló 

infrastrukturális fejlesztések 

A képzések szerkezetének 

és tartalmának 

továbbfejlesztése az 

innovatív megoldások 

támogatására, a térségi 

gazdaság és a társadalom 

igényeihez való jobb 

alkalmazkodás érdekében 

Ösküi Általános 

Iskola 

Iskola akadálymentesítés Öskü n.a. EFOP 4.1.1. A köznevelést és a 

nem formális képzést szolgáló 

infrastrukturális fejlesztések 

A képzések szerkezetének 

és tartalmának 

továbbfejlesztése az 

innovatív megoldások 

támogatására, a térségi 

gazdaság és a társadalom 

igényeihez való jobb 

alkalmazkodás érdekében 

Gyurátz Ferenc 

Evangélikus 

Általános Iskola 

Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános 

Iskola bővítése - tornaterem és aula 

építése 

Pápa n.a. EFOP 4.1.1. A köznevelést és a 

nem formális képzést szolgáló 

infrastrukturális fejlesztések 

A képzések szerkezetének 

és tartalmának 

továbbfejlesztése az 

innovatív megoldások 
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támogatására, a térségi 

gazdaság és a társadalom 

igényeihez való jobb 

alkalmazkodás érdekében 

Türr István 

Gimnázium 

Türr István Gimnázium épület 

rekonstrukció 

Pápa n.a. EFOP 4.1.1 A köznevelést és a 

nem formális képzést szolgáló 

infrastrukturális fejlesztések 

A képzések szerkezetének 

és tartalmának 

továbbfejlesztése az 

innovatív megoldások 

támogatására, a térségi 

gazdaság és a társadalom 

igényeihez való jobb 

alkalmazkodás érdekében 

KLIK Pápai 

Tankerülete 

Testnevelés és sporttevékenységet 

szolgáló infrastruktúra fejlesztése 

Pápai járás n.a. EFOP 4.1.1. A köznevelést és a 

nem formális képzést szolgáló 

infrastrukturális fejlesztések 

A képzések szerkezetének 

és tartalmának 

továbbfejlesztése az 

innovatív megoldások 

támogatására, a térségi 

gazdaság és a társadalom 

igényeihez való jobb 

alkalmazkodás érdekében 

Wass Albert 

Könyvtár és 

Múzeum 

Gyermekkönyvtári terek átalakítása az 

oktatási tevékenységek hatékonyabb 

támogatására 

Tapolca 50 000 000 EFOP 4.1.1. A köznevelést és a 

nem formális képzést szolgáló 

infrastrukturális fejlesztések 

A képzések szerkezetének 

és tartalmának 

továbbfejlesztése az 

innovatív megoldások 
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támogatására, a térségi 

gazdaság és a társadalom 

igényeihez való jobb 

alkalmazkodás érdekében 

Ugodi Általános 

Iskola 

Tornaterem építése Ugod n.a. EFOP 4.1.1. A köznevelést és a 

nem formális képzést szolgáló 

infrastrukturális fejlesztések 

A képzések szerkezetének 

és tartalmának 

továbbfejlesztése az 

innovatív megoldások 

támogatására, a térségi 

gazdaság és a társadalom 

igényeihez való jobb 

alkalmazkodás érdekében 

Reguly Antal 

Általános Iskola 

Reguly Antal Általános Iskola Rákóczi 

téri tornacsarnok felújítása 

Zirc n.a. EFOP 4.1.1. A köznevelést és a 

nem formális képzést szolgáló 

infrastrukturális fejlesztések 

A képzések szerkezetének 

és tartalmának 

továbbfejlesztése az 

innovatív megoldások 

támogatására, a térségi 

gazdaság és a társadalom 

igényeihez való jobb 

alkalmazkodás érdekében 

Zirci Közös 

Önkormányzati 

Hivatal 

Zirci tanuszoda szolgáltatásainak 

bővítése 

Zirc 20 000 000 EFOP 4.1.1. A köznevelést és a 

nem formális képzést szolgáló 

infrastrukturális fejlesztések 

A képzések szerkezetének 

és tartalmának 

továbbfejlesztése az 

innovatív megoldások 
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támogatására, a térségi 

gazdaság és a társadalom 

igényeihez való jobb 

alkalmazkodás érdekében 

Komplex programok 

„Életlehetőség” 

Szociális Nappali 

intézmény 

Fogyatékkal élők munkájának és önálló 

lakhatásának támogatása Tapolcán - Az 

„Életlehetőség” Szociális Nappali 

intézmény bővítése-

munkahelyteremtéssel és a Támogatott 

Lakhatás számára lakások 

kialakításával 

Tapolca n.a. EFOP 1.1.1. A halmozottan 

hátrányos helyzetű csoportok 

munkaerő-piaci eszközökben való 

részvételének és munkaerő-piacon 

való megjelenésének elősegítése 

EFOP 2.1.2. A társadalmi 

együttműködést szolgáló 

intézmények és szolgáltatások 

fejlesztése, bentlakásos 

intézmények kiváltása, új 

kapacitások létesítése 

A helyi foglalkoztatási 

szint javítása megyei és 

helyi alternatív 

foglalkoztatás bővítést 

célzó programok 

támogatásával 

Ajka Város 

Önkormányzata 

Az ajkai járás településein a munkaerő-

piaci beilleszkedését segítő, társadalmi 

együttműködést erősítő és mentális 

problémák kezelését segítő szociális 

programok  

Ajka 350 000 000 EFOP 1.2.3. Tartós 

szegénységben élők, romák 

felzárkózásának, periférikus 

élethelyzetek felszámolásának 

segítése  

EFOP 2.2.2. Tartós 

szegénységben élők, romák 

felzárkózását és a periférikus 

A helyi foglalkoztatási 

szint javítása megyei és 

helyi alternatív 

foglalkoztatás bővítést 

célzó programok 

támogatásával 
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élethelyzetek megszüntetését 

segítő infrastrukturális 

beruházások 

Balatonkenesei 

Önkormányzat 

Szemléletformálás a hátrányos helyzetű 

rétegek segítésére 

Balatonkenese n.a. EFOP 1.2.3. Tartós 

szegénységben élők, romák 

felzárkózásának, periférikus 

élethelyzetek felszámolásának 

segítése  

EFOP 1.2.2. Területi hátrányok 

felszámolását szolgáló komplex 

programok emberi erőforrást 

célzó beavatkozásai 

A városok demográfiai 

problémáinak kezelése, 

szegregátumok kezelése 

Balatonkenesei 

Önkormányzat 

Képzések a fejlesztést érintő területen 

élőknek (háztartásvezetés, 

gyermeknevelés, pénzgazdálkodás) 

Balatonkenese n.a. EFOP 1.2.3. Tartós 

szegénységben élők, romák 

felzárkózásának, periférikus 

élethelyzetek felszámolásának 

segítése  

EFOP 1.2.2. Területi hátrányok 

felszámolását szolgáló komplex 

programok emberi erőforrást 

célzó beavatkozásai 

A népesség 

képzettségének és 

innovációs képességeinek 

javítása, fiatalok, 

pályakezdők megyei 

foglalkoztatásba 

integrálása 

Zirci Önkormányzat Komplex programok a társadalmi 

együttműködésért 

Zirc n.a. EFOP 1.2.3. Tartós 

szegénységben élők, romák 

A népesség 

képzettségének és 
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felzárkózásának, periférikus 

élethelyzetek felszámolásának 

segítése  

EFOP 2.2.2. Tartós 

szegénységben élők, romák 

felzárkózását és a periférikus 

élethelyzetek megszüntetését 

segítő infrastrukturális 

beruházások 

innovációs képességeinek 

javítása, fiatalok, 

pályakezdők megyei 

foglalkoztatásba 

integrálása 

Ajka Város 

Önkormányzata 

Duális képzés elindítása, technikai 

szakmai hátterének megteremtése 

Ajka n.a. EFOP 3.1.3. A neveléshez és 

képzéshez való hozzáférés 

biztosítása a nem formális és 

informális tanulási formákon 

keresztül 

EFOP 4.1.1. A köznevelést és a 

nem formális képzést szolgáló 

infrastrukturális fejlesztések 

A képzések szerkezetének 

és tartalmának 

továbbfejlesztése az 

innovatív megoldások 

támogatására, a térségi 

gazdaság és a társadalom 

igényeihez való jobb 

alkalmazkodás érdekében 

Balatonfüredi 

Közös 

Önkormányzati 

Hivatal 

Gyakorlatorientált duális képző 

központ kialakítása 

Balatonfüred n.a. EFOP 3.1.3. A neveléshez és 

képzéshez való hozzáférés 

biztosítása a nem formális és 

informális tanulási formákon 

keresztül 

EFOP 4.1.1. A köznevelést és a 

A képzések szerkezetének 

és tartalmának 

továbbfejlesztése az 

innovatív megoldások 

támogatására, a térségi 

gazdaság és a társadalom 

igényeihez való jobb 
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nem formális képzést szolgáló 

infrastrukturális fejlesztések 

alkalmazkodás érdekében 

Több OP-t érintő fejlesztés 

Ajka Város 

Önkormányzata 

A járás településein élő német és roma 

kisebbség kultúrájának, 

hagyományainak megőrzése és 

továbbadása 

Ajka n.a. EFOP 1.1.3. Társadalmi 

együttélés erősítése 

TOP 5. 

 

Veszprém Megyei 

Kereskedelmi és 

Iparkamara 

Vállalatokon felüli tanműhely 

létrehozása; szakképző iskolák 

tanműhelyeinek fejlesztése; 

nagyvállalatok látogatása; 

szakbemutató kiadvány szerkesztése 

Veszprém megye 

települései 

n.a. EFOP 3.1.3. A neveléshez és 

képzéshez való hozzáférés 

biztosítása a nem formális és 

informális tanulási formákon 

keresztül 

EFOP 4.1.1. A köznevelést és a 

nem formális képzést szolgáló 

infrastrukturális fejlesztések 

GINOP 

A megye települései 

népességmegtartó és a 

népességvonzó erejének 

növelése 

Szigliget Község 

Önkormányzata 

Történelmi és környezeti bemutató- és 

infopont 

Szigliget 50 000 000 EFOP 3.1.3. A neveléshez és 

képzéshez való hozzáférés 

biztosítása a nem formális és 

informális tanulási formákon 

keresztül 

EFOP 4.1.1. A köznevelést és a 

nem formális képzést szolgáló 

A megye települései 

népességmegtartó és a 

népességvonzó erejének 

növelése 
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infrastrukturális fejlesztések 

TOP 

Szociális és 

Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

Veszprém Megyei 

Kirendeltség 

Alapellátási formák megjelenése, 

biztosítása, garantálása a bentlakásos 

intézmények vonatkozásában mind 

szociális, mind gyermekjóléti területen 

Veszprém megye 

települései 

n.a. TOP 

EFOP 1.3.1. Népegészségügyi 

program, az egészségtudatosságot 

erősítő programok és 

szolgáltatások fejlesztése 

EFOP 2.1.2. A társadalmi 

együttműködést szolgáló 

intézmények és szolgáltatások 

fejlesztése, bentlakásos 

intézmények kiváltása, új 

kapacitások létesítése 

A szociális 

alapszolgáltatásokhoz és 

gyermekjóléti 

alapellátásokhoz 

(bölcsőde, családi 

napközik stb.), valamint 

óvodai ellátáshoz való 

hozzáférés javítása és a 

szolgáltatások 

minőségének fejlesztése 

EGYÉB OP, hazai forrás vagy hiányzó információk miatt nem besorolható 

KRB Könyvelő és 

Szolgáltató Kft 

Balatoni képek eszközökön Balatonalmádi 5 000 000 GINOP  

Balatonederics 

Község 

Önkormányzata 

Művelődési ház korszerűsítése, 

közösségi tér kialakítása, tetőcsere, 

mosdók kialakítása 

Balatonederics n.a. TOP 2.  

Csabrendek Község 

Önkormányzata 

Egészségügyi alapellátást koncentráló 

egység kialakítása 

Csabrendek 30 000 000 TOP  
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Devecser Város 

Önkormányzata 

Járóbeteg szakrendelő bővítése, 

felújítása 

Devecser 35 000 000 TOP  

Somló Holding Kft. Meglévő toborzási -kiválasztási 

softwer cseréje 

Devecser 1 800 000 GINOP  

Csabrendek Község 

Önkormányzata 

Óvoda konyha felújítása Csabrendek 52 000 000 TOP  

Balatonfüredi 

önkormányzat 

CSIKOS - az egészségtudatos 

étkezésért 

Balatonfüred-
Veszprém 

n.a. TOP  

Pápa Város 

Önkormányzata 

KULTUR JÁRÓ: A pápai járás 

esélyteremtő kulturális 

programtervezete 

Pápai járás 70 000 000 TOP  

Szentimrefalva 

Község 

Önkormányzata 

Kultúrház felújítása Szentimrefalva 15 000 000 TOP  

Wass Albert 

Könyvtár és 

Múzeum 

Múzeumi látványraktár és 

múzeumpedagógiai foglalkoztatótér 

kialakítása 

Tapolca 44 000 000 TOP  

Várpalota Város 

Önkormányzata 

Várpalota városközpontjának komplex 

felújítása 

Várpalota 1 000 000 000 TOP  

Eötvös Károly 

Megyei Könyvtár 

Elektronikus közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés biztosítása a 

Veszprém 100 000 000 TOP  
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kistelepüléseken, a könyvtári 

szolgáltató helyeken és a járási 

székhelyeken működő könyvtárakban 

Eötvös Károly 

Megyei Könyvtár 

Veszprém megye településein meglévő 

helytörténeti értékek digitalizálása, 

szakszerű feldolgozása 

Veszprém 150 000 000 TOP  

Veszprémgalsa 

Község 

Önkormányzata 

Kultúrház és Ifjúsági Klub felújítása Veszprémgalsa 25 000 000 TOP  

Zalaszegvár Község 

Önkormányzata 

Közösségi Ház kialakítása Zalaszegvár 50 000 000 TOP  

Reguly Antal 

Múzeum és 

Népművészeti 

Alkotóház 

A 250 éves Dubniczay-ház felújítása a 

Reguly Antal Múzeum funkcióinak 

megfelelően 

Zirc 173 000 000 TOP  

Berhida Város 

Önkormányzata 

Városi Művelődési Ház átalakítása, 

felújítása, bővítése és energetikai 

korszerűsítése 

Berhida n.a. TOP vagy KEHOP  

KLIK Pápai 

Tankerülete 

Utazó gyógypedagógiai hálózat 

mintájára utazó iskolapszichológus 

hálózat kialakítása 

Pápai járás n.a. TOP vagy hazai forrás  

Ganna Község Falugondnoki szolgálat bevezetése Ganna 10 000 000 VP vagy hazai forrás  
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Önkormányzata 

KLIK Iskolabusz hálózat Veszprém megye 

települései 

n.a. Hazai forrás  

Várpalotai 

Önkormányzat 

Tudatosan a jövődért Várpalota 38 000 000 nem besorolható  

Zirci Oktatási 

Központ 

Zirci Oktatási Központ Zirc n.a. nem besorolható  

Több települési 

önkormányzat 

Hátrányos helyzetű családok és fiatalok 

Zarándoklatának megvalósítása Mária 

Út szerepe a leszakadó rétegek 

felzárkóztatásában 

Egész megye n.a. nem besorolható  
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