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Előszó 
 

Az új költségvetési ciklus (2014-2020) kezdetével minden olyan intézménynek, 
szervezetnek, mely bármilyen módon kapcsolódik az Európai Unióhoz, újra kell gondolnia 
meglévő stratégiáját. Ez vonatkozik a magyarországi LEADER Akciócsoportok helyi 
vidékfejlesztési stratégiájára is. 

Ezt is szem előtt tartva pályáztunk 2013-ban a Közép-dunántúli Szövetség az Ifjúságért 
egyesülettel (KÖSZI) a Fiatalok Lendületben Program keretében. Fiatalok a vidékért 
pályázatunkat három másik egyesülettel – Taliándörögd-Halimba Sportegyesület, Bodvaj 
Egyesület, Kisbaconi Erdő- és Legelőbirtokosság – közösen valósítottuk meg. Ennek 
keretében készítettük el azt a felmérést az Éltető Balaton-felvidékért Egyesülethez tartozó 60 
településen a 14-30 év közötti fiatalok körében, melyből azt szerettük volna megtudni, hogyan 
vélekedik ez a korosztály a saját települése helyzetéről, milyen elképzeléseik vannak az 
általuk is élhetőnek, vonzónak tartott vidékről, és vannak-e javaslatok, ötletek, melyek 
segíthetik a vidéki lét vonzerejének növelését a fiatalok helyben tartása céljából. A projekt 
keretében összeállítottunk egy kérdőívet, melyet az egyesületek saját térségükben (Erdélyben 
és Magyarországon) töltettek ki. 

A jelenlegi helyzet felmérésére és kérdőívben kapott válaszokra alapozva írtuk meg 
ifjúsági stratégiánkat, melyet átadunk a helyi LEADER Akciócsoportnak, az Éltető Balaton-
felvidékért Egyesületnek, hogy a következő uniós ciklusra készülő stratégiájukat a fiatalok 
véleményének figyelembe vételével alkothassák meg. Hasonló felmérést végeztünk 7 évvel 
ezelőtt az előző költségvetési ciklus indulásakor, melynek eredményét szintén az Éltető 
Balaton-felvidékért Egyesületnek adtuk át. Az eltelt idő alátámasztotta, hogy figyelembe 
vették elképzeléseinket, igényeinket, és ennek eredményei követhetőek, kimutathatóak. Bízva 
a jövőbeni, hasonlóan hatékony együttműködésben stratégiánkat bizalommal adjuk át, ígérve, 
hogy a megvalósításban is aktív részvételt vállalunk. 

 

1. Helyzetfelmérés 

1.1. A térség rövid bemutatása 
 
Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület területe 2007-ben alakult 60 település gazdasági 

és társadalmi szervezeteinek, önkormányzatainak összefogásával; 2008-ban vált jogi 
személyiségű szervezetté.  
A 60 település ABC- sorrendben: 
 

1. Aszófő 
2. Balatonakali 
3. Balatoncsicsó 
4. Balatonszepezd 
5. Balatonszőlős 
6. Balatonudvari 
7. Barnag 
8. Bazsi 
9. Bodorfa 
10. Csabrendek 
11. Csopak 
12. Dabronc 

13. Dörgicse 
14. Gógánfa 
15. Gyepükaján 
16. Halimba 
17. Hetyefő 
18. Hidegkút 
19. Hosztót 
20. Kapolcs 
21. Káptalanfa 
22. Kislőd 
23. Lovas 
24. Megyer 

25. Mencshely 
26. Monostorapáti 
27. Monoszló 
28. Nagyvázsony 
29. Nemeshany 
30. Nemesvámos 
31. Nyirád 
32. Óbudavár 
33. Öcs 
34. Örvényes 
35. Paloznak 
36. Pécsely 
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37. Pula 
38. Rigács 
39. Sümeg 
40. Sümegprága 
41. Szentantalfa 
42. Szentimrefalva 
43. Szentjakabfa 
44. Szőc 

45. Tagyon 
46. Taliándörögd 
47. Tihany 
48. Tótvázsony 
49. Ukk 
50. Úrkút 
51. Vászoly 
52. Veszprémfajsz 

53. Veszprémgalsa 
54. Vigántpetend 
55. Vöröstó 
56. Zalaerdőd 
57. Zalagyömörő 
58. Zalameggyes 
59. Zalaszegvár 
60. Zánka 

 
A települések öt Veszprém megyei járást érintenek (Ajka, Balatonfüred, Sümeg, Tapolca, 
Veszprém). 

A településeket földrajzi, gazdasági és az együttműködési hálózatok szempontjából három 
mikrorégióra oszthatjuk.  
Első a balatoni, mely déli fekvésű, mediterrán jellegű; jellemzően a turizmus, a bortermelés, a 
természeti és az épített környezet alkotják vonzerejét. 

Második az északabbra fekvő kapolcsi. A terület a Művészetek Völgyeként vált ismertté; 
az Ajka és Veszprém környéki településekkel együtt fontos szerepet tölt be a mező- és 
erdőgazdálkodás és az ipari tevékenységek területén, emellett jelentős természeti és kulturális 
hagyományokkal rendelkezik. Fontos jellemzője még az erős, jól működő civil szervezetek 
aktivitása. 

A harmadik, sümegi mikrorégió, ami a rossz gazdasági mutatók és a magas 
munkanélküliség miatt hátrányos helyzetű. Ugyanakkor fontos turisztikai és szolgáltató 
központ, világhírű műemlékekben gazdag és több kulturális esemény helyszíne is. 

A három mikrorégióra való felosztás önmagában hordozza a terület természetföldrajzi 
sokszínűségét (Balaton, Balaton-felvidék, Bakony – víz és hegyvidék). 
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1.2. Ifjúsági demográfia 
 
A térség demográfiájának vizsgálatakor csak a 14-30 éves korosztályt (stratégiánk 

célcsoportját) vettük figyelembe (az állandó népességhez viszonyítva). Összességében 
azonban elmondható, hogy a 60 település összesített korfája nem kedvező, az országos (és 
európai) tendenciáknak megfelelően itt is elöregedő társadalomról beszélhetünk, melynek fő 
oka az elvándorlás és az alacsony születésszám. Ha a fiatalok elvándorlásáról beszélünk, 
akkor elmondhatjuk, hogy ez legtöbb esetben a megfelelő munkahely és/vagy jövedelem 
hiánya miatt történik.  
 

Település 
Állandó 

népesség 
(fő) 

14-30 
évesek 

(fő) 

Arány 
(%) 

Aszófő 438 87 19,86 

Balatonakali 701 119 16,98 

Balatoncsicsó 239 46 19,25 

Balatonszepezd 438 45 10,27 

Balatonszőlős 626 150 23,96 

Balatonudvari 376 49 13,03 

Barnag 153 25 16,34 

Bazsi 429 110 25,64 

Bodorfa 106 31 29,25 

Csabrendek 3150 652 20,70 

Csopak 2083 327 15,70 

Dabronc 502 121 24,10 

Dörgicse 304 55 18,09 

Gógánfa 804 174 21,64 

Gyepükaján 372 71 19,09 

Halimba 1203 273 22,69 

Hetyefő 93 12 12,90 

Hidegkút 448 81 18,08 

Hosztót 78 14 17,95 

Kapolcs 388 75 19,33 

Káptalanfa 864 200 23,15 

Kislőd 1283 261 20,34 

Lovas 462 68 14,72 

Megyer 41 7 17,07 

Mencshely 268 56 20,90 

Monostorapáti 1188 244 20,54 

Monoszló 138 30 21,74 
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Nagyvázsony 1811 364 20,10 

Nemeshany 433 109 25,17 

Nemesvámos 2750 619 22,51 

Nyirád 1984 402 20,26 

Óbudavár 62 8 12,90 

Öcs 214 44 20,56 

Örvényes 175 31 17,71 

Paloznak 516 76 14,73 

Pécsely 570 84 14,74 

Pula 209 55 26,32 

Rigács 205 55 26,83 

Sümeg 6425 1185 18,44 

Sümegprága 636 165 25,94 

Szentantalfa 468 134 28,63 

Szentimrefalva 222 52 23,42 

Szentjakabfa 110 28 25,45 

Szőc 434 63 14,52 

Tagyon 97 23 23,71 

Taliándörögd 668 139 20,81 

Tihany 1382 257 18,60 

Tótvázsony 1353 279 20,62 

Ukk 358 66 18,44 

Úrkút 2110 433 20,52 

Vászoly 268 39 14,55 

Veszprémfajsz 249 44 17,67 

Veszprémgalsa 274 59 21,53 

Vigántpetend 219 46 21,00 

Vöröstó 99 21 21,21 

Zalaerdőd 298 63 21,14 

Zalagyömörő 457 126 27,57 

Zalameggyes 55 8 14,55 

Zalaszegvár 152 36 23,68 

Zánka 1012 186 18,38 

∑ 43450 8682 19,98 
1.számú táblázat: Ifjúsági demográfia ( KSH T-STAR 2012-es adatok alapján saját szerkesztés) 

 
A fenti táblázat a 2012-es demográfiai viszonyokat mutatja. Ha szám szerint vizsgáljuk a 

fiatal korosztályt, akkor elmondható, hogy Sümegen élnek a legtöbben (1185 fő), a 
legkevesebben (7 fő) pedig Megyeren. 
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1.számú térkép: A térség összes fiataljának eloszlása (saját szerkesztés) 
 

Érdemes azonban azt is megnézni, hogy az állandó lakosságból hány % tartozik ebbe a 
korcsoportba; ebben az esetben más eredményt kapunk. Adott településen a legnagyobb 
arányban Bodorfán élnek fiatalok (az állandó népesség 29,25%-a), legkevesebben pedig 
Balatonszőlősön (10,27%). Sümeg ebben a viszonylatban inkább a sorrend kétharmadánál 
helyezkedik el, 18,44%-kal – ez az arány ugyanekkora Ukkon is; a két település között 17-
szeres az eltérés az állandó lakosság és a fiatalság számában is.  
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1.3. Infrastruktúra 

1.3.1. Oktatási infrastruktúra 
 

Ugyan felmérésünk és stratégiánk középpontjában a 14-30 év közötti korosztály áll, a 
térség oktatási helyzetének bemutatásába a középfokú mellett bevesszük az általános iskolai 
oktatást is. 
 
Általános iskola 
 

Települések 
Általános 

iskola 
(db) 

Általános 
iskolai 

tanuló (fő) 

Más 
településről 

bejáró 
általános 

iskolai tanuló 
(fő) 

A 8. évfolyamot 
eredményesen 
befejezte (fő) 

Balatoncsicsó 1 94 68 11 

Csabrendek 1 319 71 40 

Csopak 1 108 39 10 

Dabronc 1 67 43 26 

Gógánfa 1 71 31 0 

Halimba 1 119 24 6 

Káptalanfa 1 144 68 17 

Kislőd 1 88 2 10 

Monostorapáti 1 142 48 28 

Nagyvázsony 1 161 51 25 

Nemesvámos 2 297 146 29 

Nyirád 1 147 10 21 

Pécsely 1 28 16 0 

Sümeg 1 510 117 70 

Taliándörögd 1 46 18 0 

Tihany 1 151 81 17 

Tótvázsony 1 116 31 9 

Ukk 1 39 35 0 

Úrkút 1 141 1 15 

Zánka 1 127 77 17 

∑ 21 2915 977 351 
2.számú táblázat: A térség általános iskolái (KSH T-STAR 2012-es adatok alapján saját szerkesztés) 

 
A 60 településből 20 településen található egy általános iskola, Nemesvámoson kettő is. 

Összesen 2915 gyermek tanul ezekben az oktatási intézményekben; Sümegen a legtöbben 
(510 fő), Pécselyen pedig a legkevesebben (28 fő). Az összes tanuló 33,5%-a más településről 
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jár az adott általános iskolába; a legtöbb ingázó tanuló (146 fő) Nemesvámosra, a legkevesebb 
(1 fő) Ukkra jár iskolába. 
 
Középfokú oktatás 
 

  Dabronc Sümeg Zánka ∑ 

Gimnázium (db) 
 

1 
 

1 

Gimnáziumi tanuló (fő) 
 

288 
 

288 

Szakközépiskola (db) 
  

1 1 

Szakközépiskolai tanuló (fő) 
  

169 169 

Szakiskola (db) 1 
 

1 2 

Szakiskolai tanuló (db) 13 
 

83 96 

Eredményes érettségi vizsgát tett tanuló (fő) 
 

58 12 70 

Sikeres szakmai vizsgát tett tanuló (fő) 
  

8 8 

Más településről bejáró tanuló (fő) 10 154 84 268 

Kollégium (db) 
 

1 1 2 

Kollégiumban lakó tanuló (fő) 
 

22 168 190 
3.számú táblázat: A térség középfokú oktatási intézményei (KSH T-STAR 2012-es adatok alapján saját 

szerkesztés) 
 
Középfokú oktatási intézmény 3 településen található: Dabroncon, Sümegen és Zánkán. 

Egy gimnázium (Sümegen), egy szakközépiskola (Zánkán) és két szakiskola (Dabroncon és 
Zánkán) található a térségben.  
Ezekben a középfokú oktatási intézményekben összesen 553 fő tanul, ebből 260-an ingáznak 
(más településekről járnak be), 190-en pedig kollégiumban laknak (Sümegen és Zánkán). 
A térségben a középfokú oktatásra kötelezettek (15-18 év) száma 1901, tehát a tanulók 
kevesebb, mint harmada folytatja tanulmányait továbbra is a térségben. A diákok többsége 
többnyire Veszprémbe, Balatonfüredre, Ajkára, Tapolcára, vagy Keszthelyre jár középfokú 
oktatási intézménybe. 
 
Felsőfokú oktatás 
 

Felsőfokú oktatási intézmény nem található a 60 település egyikén sem, viszont van 
lehetőség továbbtanulásra a térség környékén. A legközelebbi egyetem a veszprémi Pannon 
Egyetem (illetve annak Georgikon kara Keszthelyen), de jellemzően az ország más városaiba 
is jelentkeznek a fiatalok felsőoktatási intézménybe. 
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1.3.2. Közlekedési infrastruktúra 
 

A térségben a közutak kialakított hálózata kedvezőtlen a vizsgált 60 település 
szempontjából. A közúthálózatban egy darab egy számjegyű út található (8-as főút), mely a 
vizsgált teleülések közül egyedül Kislődöt szeli át. 

Az útdíj rendszer bevezetését követően a Veszprémet Tapolcával összekötő út két 
számjegyűvé vált (77-es főút), így a térségben már négy kétszámjegyű főút található. A már 
említett 77-es út a tapolcai és a veszprémi járás több települését köti össze. A 74-es út a 
sümegi járást ugyan átszeli, de a járás 20 települése közül csak négyen vezet keresztül; 
akadnak olyan falvak, melyekről vagy nincs közvetlenül a 74-es útra rávezető út, vagy pedig 
igen nagy kerülővel található valamilyen alsóbbrendű út. Az ajkai járás érintett településein 
egy nagyobb rendű út sem vezet keresztül. A 71-es, balatonfüredi járást érintő út nagy 
forgalmat tudhat magáénak. A veszprémi és a balatonfüredi járásban a 73-as út érintőlegesen 
megjelenik. 
A fent említett utak minősége eleget tesz az egy-, illetve kétszámjegyű utak minőségi 
követelményeinek. A 77-es úton korábban olykor-olykor fellelhető kátyúk is eltűntek az 
egyes szakaszokon megtörtént felújításkor, de (vélhetően) az óriási kamionforgalom miatt 
nagyon hamar romlik az utak állapota. Az alsóbbrendű utak között több is található a 
térségben, melyek javításra szorulnak. 
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2-6.számú térképek: A térség út- és vasúthálózata (saját szerkesztés) 
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A térségben csak 12 településen van vasútállomás, túlnyomó részt a Balaton parti 
településeken. A nyári időszakban nagy sűrűséggel közlekednek a vonatok. A Tapolca – 
Budapest Déli pályaudvar között közlekedő vonatok megosztottan kötik össze a településeket: 
az egyik járat Balatonfüredtől Tapolcáig áll meg minden településen, a másik pedig 
Balatonfüred előtt. 

A kerékpárutak tekintetében a legfontosabb a Balaton körül található, teljes szakaszon 
kiépített kerékpárút. Jelenleg a Balaton-felvidéket átszelő és a balatoni kerékpárútszakaszra 
rávezető utak hiányoznak. A Nemesvámosról Veszprémbe vezető kerékpárút a 2013-as évben 
teljes egészében átadásra került. Ezek a már megépített útvonalak gyakorlatilag csak kis 
mértékben járulnak hozzá ahhoz, hogy a településeken élő emberek a busztársaságoktól 
függetlenül közlekedhessenek. 

Az autóbusszal való közlekedés több településen is gondot okoz, hiszen nem minden 
esetben a lakosság igényeinek megfelelően összehangoltak a menetrendek és a 
buszcsatlakozások. Az elmúlt pár évben tovább romlott a helyzet a távolsági járatokon 
bevezetett kiegészítő jegyek miatt. Vegyünk például két egymástól 8 km-es távolságban lévő 
települést: a teljes áru menetjegy jelenleg 250 Ft-ba kerül (ennél olcsóbb menetjegy nincs, 
mert megszűnt az 5 km-es szakaszra szóló jegy, 10 km-es távolságig ez a tarifa él), erre egyes 
járatoknál hozzászámolandó a 150 Ft-os kiegészítő jegy ára is. Így a 8 km megtétele összesen 
akár 400 Ft-ba is kerülhet. Több faluból csak többszöri átszállással lehet a nagyobb, 
csomóponti városokba, illetve településekre eljutni. Az átszállások további költségeket 
eredményeznek a lakosságnak, nem beszélve a várakozás által okozott időveszteségről. 
Hétköznaponként az esti órákban a buszjáratok száma megcsappan, és hétvégén közlekedő 
buszok száma is elenyésző, főként azokon a településeken, melyek nem egy fő út mentén 
helyezkednek el. 
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1.4. Gazdasági helyzet 
 

A térség gazdasági helyzetét az ott működő vállalkozások, és a munkanélküliség 
vizsgálatán keresztül mutatjuk be. A foglalkoztatottságról naprakész adatok nem álltak 
rendelkezésünkre, ezért arra, hogy ez a korosztály pontosan milyen arányban dolgozik melyik 
szektorban, nem térünk ki. 
 

1.4.1. Vállalkozások 
 
Vállalkozási forma 
 

Mind a 60 településen gazdálkodik őstermelő, szám szerint 1250; a legtöbb (110) 
Sümegen lett regisztrálva, a legkevesebb (1) pedig Megyeren. 

Vállalkozásból 2337 működik, Bodorfa és Zalameggyes kivételével az összes településen. 
Ebben az esetben is Sümegen lett regisztrálva a legtöbb (386), utána következik Nemesvámos 
203 vállalkozással; a legkevesebb (1) Zalaszegváron, Öcsön és Hetyefőn tevékenykedik.  

A vállalkozások tovább lehet kategorizálni, először társas és egyéni vállalkozásokra. 
Egyéni vállalkozó több található, 1309, míg a társas vállalkozások száma 1028. 
Zalaszegváron, Öcsön és Hosztóton csak egyéni, Hetyefőn pedig csak társas vállalkozás 
működik.  
 

 
1.számú ábra: Vállalkozási forma szerinti megoszlás  (KSH T-STAR 2012-es adatok alapján saját szerkesztés) 

 
A fenti ábra a társas vállalkozások vállalkozási forma szerinti megoszlását mutatja. A 

legtöbb korlátolt felelősségű társaság, melyet a betéti társaságok követnek; a többi 
vállalkozási forma száma elenyésző. A szövetkezetekbe beletartoznak a mezőgazdasági 
szövetkezetek is. 
 
Foglalkoztatottak száma 
 

 
2.számú ábra: Alkalmazotti létszám szerinti megoszlás (KSH T-STAR 2012-es adatok alapján saját szerkesztés) 

251 

9 

713 

6 15 

BT (db) 

KKT (db) 

KFT (db) 

RT (db) 

Szövetkezet (db) 
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A fenti diagram a társas vállalkozásokat a foglalkoztatottak létszáma szerint kategorizálja. 

Kimagasló többségben vannak az 1-9 főt alkalmazó vállalkozások; ez a vállalati méret 
minden olyan településen jelen van, ahol működik társas vállalkozás.  

Ahogy feljebb lépünk a foglalkoztatottak számában, úgy csökken a működő vállalkozások 
száma. 250-499 főt foglalkoztató vállalkozás már csak Nemesvámoson található, 500 főnél 
több embert alkalmazó vállalkozás pedig nincs is a térségben. 
 
Szektor 
 

 
3.számú ábra: Szektor szerinti megoszlás (KSH T-STAR 2012-es adatok alapján saját szerkesztés) 

 
A fenti diagram a vállalkozások szektorok szerinti megoszlását mutatja. Egyértelműen 

kiemelkednek a gépjárműjavítással foglalkozó vállalkozások: 462 működik a térségben. 
Második helyen az építőipar (280), harmadik helyen pedig a műszaki tevékenységekkel 
foglalkozó vállalkozások. Feltűnően alacsony számmal találhatók meg a vízellátással, 
szennyvízzel és hulladékgazdálkodással (10), a bányászattal és kőfejtéssel (2) – ezek alacsony 
száma magyarázható a bányászati szektor rendszerváltás utáni szerepcsökkenésével -, illetve a 
villamosenergia- és gázellátással (1) foglalkozó vállalkozások. 

Összességében a térség gazdasági helyzetéről elmondható, hogy a mezőgazdaság szerepe 
még mindig jelentős. A vállalkozások közül az egyéni vállalkozók szerepe nagyobb, de ha a 
társas vállalkozásokat vizsgáljuk, akkor ott is inkább az alacsony alkalmazotti létszámú 
(mikro-) vállalkozások a jellemzőbbek. 
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1.4.2. Munkanélküliség 
 

Település 

Összes 
nyilvántartott 
álláskereső 

(fő) 

Összes 14-30 
éves 

nyilvántartott 
álláskereső 

(fő) 

14-30 éves 
nyilvántartott 
álláskeresők 

aránya az adott 
településen 

(%) 

Hosztót 4 2 50,0 

Tagyon 6 3 50,0 

Vöröstó 4 2 50,0 

Veszprémfajsz 7 3 42,9 

Paloznak 12 5 41,7 

Balatoncsicsó 5 2 40,0 

Balatonszőlős 23 9 39,1 

Lovas 18 7 38,9 

Sümegprága 57 22 38,6 

Szentantalfa 26 10 38,5 

Veszprémgalsa 19 7 36,8 

Bodorfa 11 4 36,4 

Hidegkút 22 8 36,4 

Zalaszegvár 22 8 36,4 

Dörgicse 14 5 35,7 

Rigács 28 10 35,7 

Zánka 42 15 35,7 

Barnag 17 6 35,3 

Gyepükaján 23 8 34,8 

Nemesvámos 101 34 33,7 

Halimba 66 22 33,3 

Óbudavár 3 1 33,3 

Ukk 22 7 31,8 

Dabronc 48 15 31,3 

Monostorapáti 48 15 31,3 

Tótvázsony 42 13 31,0 

Vászoly 13 4 30,8 

Csabrendek 180 54 30,0 

Sümeg 389 116 29,8 

Bazsi 37 11 29,7 

Nagyvázsony 74 22 29,7 
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Megyer 7 2 28,6 

Szentimrefalva 14 4 28,6 

Taliándörögd 35 10 28,6 

Nemeshany 22 6 27,3 

Nyirád 63 17 27,0 

Mencshely 15 4 26,7 

Zalagyömörő 30 8 26,7 

Gógánfa 81 21 25,9 

Tihany 59 15 25,4 

Aszófő 24 6 25,0 

Monoszló 8 2 25,0 

Úrkút 88 21 23,9 

Szőc 21 5 23,8 

Kapolcs 34 8 23,5 

Öcs 17 4 23,5 

Vigántpetend 17 4 23,5 

Szentjakabfa 13 3 23,1 

Káptalanfa 37 8 21,6 

Balatonakali 24 5 20,8 

Kislőd 63 13 20,6 

Csopak 65 13 20,0 

Zalaerdőd 31 6 19,4 

Pula 6 1 16,7 

Pécsely 27 4 14,8 

Balatonudvari 14 2 14,3 

Örvényes 8 1 12,5 

Hetyefő 9 1 11,1 

Balatonszepezd 17 1 5,9 

Zalameggyes 2 0 0,0 

∑ 2234 645 28,9 
4.számú táblázat: Munkanélküliség a fiatalok körében (KSH T-STAR 2012-es adatok alapján saját szerkesztés) 

 
A táblázat az egyesület 60 településén a munkanélküliség helyzetét mutatja be 2012-es 

KSH adatok alapján. Az összes nyilvántartott álláskereső 2234 fő, ebből 645 fő 14-30 év 
közötti, így az egész területre vetítve a fiatalok munkanélküliségi aránya 28,9%, ami 
kifejezetten magas arányú, tekintve, hogy ebbe a korosztályba tartoznak a diplomás 
pályakezdők is. Természetesen ez az arány mára a közmunkaprogramok elindulásával 
jelentősen csökkent, ám hosszú távon ez nem jelent megoldást a munkanélküliségre. 

Sümegen a legnagyobb a nyilvántartott álláskeresők és a fiatal nyilvántartott álláskeresők 
száma, ami azért szembetűnő, mert Sümeg – egyetlenként az egyesület települései közül - 
város.  Még a második helyen lévő településen is (Csabrendek) kevesebb, mint feleannyian 
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nyilvántartott álláskeresők, mint Sümegen. Egyetlen településen nincsen 14-30 év közötti 
munkanélküli, Zalameggyesen, ahol a nyilvántartott összes álláskereső száma is csak 2 fő. 
Ha viszont az adott településhez viszonyított arányokat vizsgáljuk, nem Sümeg áll a 
legrosszabb helyen. 50%-a az összes munkanélkülinek 14-30 év közötti Tagyon, Vöröstó és 
Hosztót településeken – annak ellenére, hogy az összes munkanélküli is „csak” 6-4-4 fő.  

 
 

1.5. Kulturális és sportélet 
 

Ebben a fejezetben azt kívánjuk röviden bemutatni, hogy a térségben élő fiataloknak 
milyen lehetőségeik vannak a kultúra és a sport élvezésére. 

17 településen található oktatási intézményhez tartozó tornaterem, illetve sportpálya. 
Ezeken – az iskolai kötelező testnevelés órákon kívül – számos sportágat képviselő egyesület 
ad lehetőséget (bár egyértelműen a futballal kapcsolatos egyesületek tevékenysége a 
legnépszerűbb). 

Minden településen található községi könyvtár, az oktatási intézménnyel rendelkező 
településeken pedig iskolai könyvtár is működik.  

Művészeti és kulturális elfoglaltsági lehetőség is számos helyen található a térségben, bár 
ezeknek száma, gyakorisága és időtartama csökken (mely a későbbi fejezetekben bemutatott 
felmérés összesítéséből derült ki). Minden településen hagyomány már a falunap, szüreti 
felvonulás, valamint a fesztiválok egyre növekvő népszerűsége ebben a térségben is 
érzékelhető. Különböző kategóriákban kerülnek megrendezésre, úgymint bor- és 
gasztronómia, hagyományok, várjátékok, zene és művészet, illetve helyspecifikus természeti 
adottságok. Talán az egyik legmeghatározóbb kulturális rendezvény a Művészetek Völgye 
Fesztivál, ami nem csak a helyi és környéken élő lakosokat vonzza (szórakozás és 
munkalehetőség szempontjából is), hanem az ország minden tájáról, sőt, határon túlról is szép 
számmal érkeznek látogatók. 

Számos olyan egyesület tevékenykedik a térségben, melyek sportolási, művészeti, 
kulturális és egyéb közösségi foglalkozásokat biztosítanak a helyi fiataloknak, ezáltal erősve 
bennük a térséghez, közösséghez való tartozást. 
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2. Helyzetelemzés 

2.1. Kérdőívek összesítése és kiértékelése 
 
1. Nemed: 

 
 
2. Életkorod : 

 

 
 

3. Települések: 
 
Válaszokat az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület 60 települése közül 59 településéről 

kaptunk; Megyer településről nem töltötte ki senki.  
 

 
4. Tagja vagy valamilyen közösségnek (egyesület, zenekar, focicsapat, stb.) ha igen 
milyen közösségnek vagy tagja. ( Többet is megnevezhetsz)  

 
  Válaszok száma %-os megoszlás 

Igen 225 42% 

Nem 141 27% 

Nem válaszolt: 165 31% 

Összesen 531 100 
 

A megnevezett közösségek a következő kategóriákba tartoznak: 
• sportegyesület (horgászat, lovaglás, kézilabda, röplabda, tánc, de a legtöbb esetben 

foci); 
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• ifjúsági egyesület; 
• vallási közösség; 
• cserkészet; 
• zeneiskola, énekkar, színjátszó egyesület, művészeti és műalkotói közösség; 
• értékőr és hagyományőrző egyesület; 
• városvédő és –fejlesztő egyesület; 
• borászati egyesület; 
• önkéntes egyesület. 

 
5. Hogy érzed magad a településeden? Miért? 

 

 
 

Erre a kérdésre legnagyobb arányban (közel 40%) a „Jól” választ jelölték be. Indoklásként 
a legtöbben a csendes, nyugodt vidéki környezetet, a hagyományokat, illetve a barátok, a 
család és a rokonság közelségét említették.  

Közel 32% a „Szuper, nagyon jól” választ jelölték, többnyire ugyanazzal az indoklással, 
mint a „Jól” válaszadók.  

20% választotta az „Elvagyok” választ, általában azzal a magyarázattal, hogy ugyan 
nincsenek program- és munkalehetőségek, de ott élnek a barátok és a családtagok. 

5% „Rosszul” érzi magát a településén, legfőképpen a közlekedés hiányosságából fakadó 
elszigeteltség, a közösség hiánya, a helyi önkormányzat munkájával való elégedetlensége és a 
programok hiánya miatt. Több válasz (főként a Balaton parti településekről) is említi a 
szezonalitás problémáját: míg nyáron programmal teli élet zajlik a településen, addig az őszi-
téli időszakban nincs semmilyen szórakozási lehetőség. 

A legkisebb arányban (kb. 3%) az „Ez van” választ adták a kérdésre.  
Kifejezetten pozitívnak értékelhető, hogy 72% nagyon jól, vagy jól érzi magát. Az 

indoklások Az indoklások azt jelzik, hogy a vidéknek meg kell tudnia tartani meglévő 
értékeit: a csendes, nyugodt környezetet, a tiszta levegőt, vizeket, a hagyományokat.  

Az „Elvagyok”, „Ez van”, „Rosszul” válaszokat adók többsége a programlehetőségeket, a 
fiataloknak szóló kikapcsolódási lehetőségeket hiányolta.   
 
 
 
 
 
 
 

31,9 

39,6 

20,3 

2,9 
5,3 
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Ez van 

Rosszul 



19 
 

6. Hosszú távon itt szeretnél élni?  

 
A megkérdezettek 6 %-a nem mondott sem igen, sem nemet, ami vélhetően azt jelenti, hogy 
nem tudja még eldönteni a választ. A 39%-os nem válasz viszont igen magas, és jelzi, hogy 
azok közül is sokan vannak, akik nem akarnak hosszú távon itt élni, akik egyébként nagyon 
jól, vagy jól érzik magukat a településükön. Jellemző adat azonban, hogy aki itt nemet 
mondott, az a következő kérdésre is nemmel válaszolt: azaz nincs olyan munkahely, amely 
végzettségének, érdeklődésének megfelelő lenne. Ez azért érdekes, mert az általuk elképzelt 
szakmák a következők: pszichológus, erdész, lovas oktató, színész, lovasterapeuta, 
gyógytornász, műszaki menedzser, fogorvos, állatgondozó, gépészmérnök, szakács, 
kozmetikus, mezőgazdász, kozmetikus, hegesztő, stb.  
Van ugyan, aki stewardes pályára menne, de többségében nyilvánvalóan nem rendelkeznek 
kellő ismerettel a térségben, vidéken végezhető munkákkal. Ezért is fontosnak tartjuk olyan 
adatbázis létezését, amely tartalmazza a településeinken működő vállalkozókat, 
vállalkozásokat, munkahelyeket.  
 
7. A végzettségednek / érdeklődésednek megfelelő munkahely (diákmunka) van a 
településeden/ a településed környékén?  

 

 
A megkérdezettek 6%-a nem tudott választ adni a kérdésre, melynek jelzésértéke van: nincs 
információjuk a lehetőségekről. Nagyon magas viszont azoknak az aránya, akik szerint nincs 
érdeklődési körüknek, végzettségüknek megfelelő munkahely. Ez ismételten azt erősíti meg, 
hogy kellenek az ilyen irányú információk, és fontos, hogy meg is találjuk az információk 
érintettekhez való eljuttatásának módjait. 

 
8. Van konkrét elképzelésed, hogy mit szeretnél dolgozni a jövőben? Ha igen, mi az?  

 
  Válaszok száma %-os megoszlás 

Igen  278 52% 

Nem 226 43% 
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Nem válaszolt 27 5% 

Összesen 531 100 
 
Az összesítésből kiderül, hogy 52%-os többséggel a fiataloknak van egyfajta jövőképük a 

szakmájukat illetően. A legmagasabb arányban az agrárágazat felé irányulnak. Látható az is, 
hogy az egyes, nagyobb létszámot foglalkoztató cégek által nyújtott munkalehetőségekre is 
van érdeklődés.  

Kiemelkedően pozitív, hogy összesen 5 fő gondolja úgy, hogy külföldön akar majd 
dolgozni. 
 
9. Amennyiben igen, látsz esélyt arra, hogy helyben vagy a környéken végezd? Ha igen, 
hogyan, hol: hivatalban, cégnél, vállalkozónál, önálló vállalkozóként, egyéb?  

 
  %-os megoszlás 

Igen  79% 

Nem 20% 

Érvénytelen 1% 

Összesen 100 
 

  %-os megoszlás 

Saját vállalkozásban 24% 

Vállalkozónál 22% 

Cégnél 20% 

Hivatalban 18% 

Nem tudom  15% 

Összesen 100 
 
Meglepő és pozitívnak értékelhető adat a mai gazdasági környezetben az, hogy mindössze 

a válaszadók 20%-a nem lát esélyt a térségben való munkavégzésre. Egyúttal ellent is mond 
valamelyest a 7. pontban kapott adatoknak, hiszen ott mindössze 52% jelezte, hogy lát olyan 
munkalehetőséget, amely érdeklődéi körének, végzettségének megfelelő. Ennek oka talán a 
kérdés feltevésének módja volt, az utóbbi megfogalmazásában más szemszögből gondolták 
végig. 

Több válaszadó jelezte, hogy először mindenképpen a cégeket és más vállalkozókat 
részesít előnyben, de később mindenképpen szeretnének saját vállalkozást elindítani. Ez jelzi 
azt is, hogy fontos lesz a következő időszakban a fiatal, induló vállalkozásokat elképzelések 
pénzügyi, szakmai támogatása, valamint a működő vállalkozások segítése a fiatalok 
foglalkoztatása terén, nem csupán saját vállalkozások fejlesztése, hanem a fiatalok számára  
munkatapasztalat szerzése céljából. 

.  
 

 
10. Milyen ötleteid vannak a helyi értékek kihasználására (pl. ásványok, helyi termékek, 
termőföld, stb.)?  
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Természeti értékek felhasználásának ötletei 
 Mezőgazdaság fejlesztése, területek bevonása 17,7 

Balatoni turizmus modernizációja, népszerűsítése 6,3 

Erdei turizmus, interaktív tanösvények létrehozása, fejlesztése, népszerűsítése 5,1 

Folyók, patakok „használata” 1,7 

Összesen 30,8 
Gazdasági intézkedések 

 Piacok, vásárok létrehozása helyi termékekből 9,3 

Helyi termékek favorizálása és népszerűsítése 7,6 

Vállalkozások létrehozása a környéken, és ezek támogatása 3,4 

Segíteni a helyi termelőket 0,8 

Boltok, szolgáltatások létesítése 0,8 

Összesen 21,9 
Turizmus, vendéglátás területi fejlesztése 

 Turizmus élénkítése 4,2 

A települések ismertté tétele, országos és nemzetközi szinten 3,0 

A térség gasztronómiai kultúrájának bemutatása, népszerűsítése, vidéki interaktív 
köntösben 2,1 

Táborok szervezése, táboroztatás 1,7 

Összesen 11,0 
Építészettel kapcsolatos ötletek 

 Műemlék felújítás 3,8 

Műemlék népszerűsítés 3,4 

Összesen 7,2 
Kulturális és közösségi élet 

 Színesebb, aktívabb programok szervezése 5,1 

Közösségi terek létesítése 0,8 

Fórumok létrehozása 0,4 

Nemzetközi kapcsolatok építése 0,4 

Összesen 6,8 
A jelenlegi helyzet megfelel 5,5 

Egyéb 
 Technikai és technológiai fejlesztések 2,5 

Közlekedés fejlesztése 0,8 

Megújuló energiaforrások használata 1,3 

Összesen 4,6 
Nem tudom 12,2 

Összesen 100,0 
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Kategóriákba soroltuk a válaszokat, melyek közül a természeti értékek felhasználására jött 

a legtöbb szavazat. Vannak, akik a termőföldek mezőgazdaságba való bevonását, és a jelenleg 

már művelt területek munkáihoz kapcsolódó gépek fejlesztését részesítik előnyben.  

Sokan említették az erdő, mint természeti kincs hasznosítását, pl. kilátók építésével, sétautak, 

interaktív tanösvények kialakításával.   

A Balaton parti települések átgondolnák a tó jelenlegi „sablonos, unalmas” felhasználását. 

Modernizálni kellene a strandokat. Nem csak lubickolásra használni Magyarország egyik 

gyöngyszemét. A válaszadók között többen is megjegyezték, hogy a Balaton nem csak a 

hatalmas víztömegből, hanem a körülötte lévő emberekből áll. Szomorúan látják, hogy a 

külföldieknek szánt olykor gyenge búcsús vásárok mögött semmi lélek, semmi 

származásunkból fakadó melegség sincs.  

Gazdaságfejlesztési területen többségben a piacok, vásárok létrehozását szorgalmaznák 

helyi termelők portékáival, amihez szorosan kapcsolódik helyi értékek favorizálása és 

menedzselésére érkezett javaslatok. Nyilvánvalóan azt nem látják át, hogy mivel is jár egy 

piac működtetése, és hogy ezeket sem lehet egymás nyakára telepíteni. Ugyanakkor jelzi, 

hogy van igény a fiatalok részéről is a helyi termékek, termények helyben való beszerzésére, 

amire a piacon kívüli lehetőségeket is érdemes átgondolni, kidolgozni. sőt, van olyan javaslat 

is, mely szerint azokat a vállalkozásokat kellene fejleszteni, melyek árusítják a  helyi 

termékeket. 

Turizmus területén a fiatalság főként a települések népszerűsítését, a helyi értékek 

megismertetését javasolja. Erősebb marketinget (országos televíziós kampányt) is hasznosnak 

tartanának. 

7,2% az épített muzeális értékek felújításának fonosságát hangsúlyozta, 6,8%  a kulturális 

élet fellendítését. 

A nemzetközi kapcsolatépítés és a közösségi fórum is megjelent a javaslatok között. 

Mindkettőnek jelentősége van a kulturális és közösségi életben. 

Van, aki az „önfenntartó/fél-önellátó kommunák” kialakításában látja a jövőt, hogy minél 

kevésbé szoruljunk rá másokra, és ne legyünk kiszolgáltatottak; megújuló energiák fokozott 

elterjesztését is fontosnak látják. Kreatív ötlet a sok malom energiatermelésre való 

felhasználása, ezzel megőrizhetnénk a malmok tájba illő, szép látványát, és előrelépnénk az 

önellátás terén. Javaslatként leírták azt is, hogy ne a világban elterjedt szélerőműveket, hanem 

szintén a tájba illeszkedő, energiatermelő szélmalmokat kellene építeni. 
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11. Mi kellene ahhoz, hogy a településeden maradj? Milyen fejlesztésre van szükség? 

Sorold fel! 

 
  %-os megoszlás 

Munkahely és megfelelő fizetés 29,4 

Közösségi élet/tér 13,7 

Kulturális és sportélet 11,5 

Korszerűsítés, településfejlesztés 8,4 

Megfelelő közlekedés 6,9 

Szolgáltatások 5,7 

Semmiképpen nem maradok itt 5 

Oktatás 4,6 

Mindenképpen itt maradok 3,1 

Politika, közigazgatás 3,1 

Semmi, megfelelő a helyzet 2,3 

Nincs összefüggés 2,3 

Környezetvédelem 1,5 

Nincs válasz 1,1 

Egészségügy 0,8 

Biztonság 0,4 

Család 0,4 

Összesen 100 
 

Magasan az első helyen (29%) nevezték meg a munkalehetőséget és a megfelelő fizetést: 

egyrészt önmagában a munkahelyek hiánya probléma, de sok válaszadó a szakmájának 

megfelelő munkahelyek alacsony számát is kifogásolja, valamint azt, hogy mennyivel 

kevesebb bért fizetnek vidéken ugyanannyira .  

Második és harmadik helyen állnak a települések közösségével, összetartásával, valamint 

kulturális és sportéletével kapcsolatos hiányosságok, valamint a fiataloknak szervezett 

programokat hiányolják. 

Hiányolják a megfelelő közlekedést (különösen a nem főutak mellett fekvő 

kistelepüléseken), különböző szolgáltatásokat (kisbolt, cukrászda), oktatási egységek 

meglétét, illetve az oktatás megfelelő színvonalát.  

Elenyésző arányban említették meg, hogy elégedetlenek a helyi önkormányzat (illetve a 

kormányzat) munkájával és politikai irányaival, és felmerülnek még a környezetvédelem 
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(szemét- és hulladékkezelés, természeti környezet védelme), az egészségügyi ellátással 

kapcsolatos hiányosságok.  

 
 

12.Tennél valamit a településed fejlődéséért? Ha igen, mit?  
 

 

A válaszok 87,9%-a igen, tehát a többség tenne valamit az adott település fejlődéséért. 

Közülük 24,2% az, aki tenne valamit, de nincs ötlete, vagy nem tudja, kihez fordulhatna ezzel 

kapcsolatban.  

Akiknek van konkrét elképzelésük, főként a település kulturális és sportéletébe (program- 

és rendezvényszervezés, több sportolási lehetőség kialakítása), illetve a közösségi és 

társadalmi élet (ifjúsági szervezetek, szociális önkéntes munka) területén segítenének.  

Néhányan a közigazgatási munkába kapcsolódnának be: jelöltetnék magukat 

képviselőnek/polgármesternek, hogy ilyen formában tegyenek a településért, de azt nem írták 

le, hogy konkrétan mi volna a céljuk ebben a szerepben.  

Voltak, akik munkahelyteremtéssel (saját vállalkozás indításával), helyi termelői piacok 

kialakításában való közreműködéssel, környezetvédelem feladatok ellátásával segítenék saját 

településüket.  

Vannak (az igen –t válaszolók 5%-a), akik túllépnének saját településük határán, és 

szívesen erősítenék a környező településekkel való együttműködést. 

Nemleges válasz 12,1%-ban érkezett. Legtöbben azzal indokolták válaszukat, hogy nem 

az ő dolguk tenni bármit is, mert arra megvannak a kinevezett emberek. Olyan válasz is 

érkezett, melyekben az önkormányzat munkáját bírálják, és emiatt nem tennének semmit. 

Öröm, hogy nem magas számban gondolják így, de a 12,1%-os arány már jelzi, hogy van még 

mit tenni a szemléletformálás területén, erősíteni kell a társadalmi részvétel szerepét, 

fontosságát, az általa elérhető eredményeket. 

 

 

 
13.Településed, térséged melyik hagyománya, meglévő értéke fontos számodra?  

 

  
%-os 

megoszlás 

Település által szervezett helyi rendezvények (falunap, szüreti 
felvonulás, bál stb.)  

25,5 
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Természeti értékek 15,3 

Épületek, műemlékek, építészet 14,9 

Nemzetiségi hagyományok (sváb hagyomány)  8,1 

Nem fontosak a település hagyományai értékei 6,4 

Egyházi hagyományok  6,0 

Térség gasztronómiai kultúrája 5,1 

Szellemi értékek (történelem, mondavilág, életérzés stb. )  5,1 

Közösség 5,1 

Térség szervezetei 3,4 

Falu által szervezett nemzeti ünnepi rendezvények 3,0 

Infrastruktúra 1,7 

Szórakozó helyek 0,4 

Összesen 100,0 
 

Láthatjuk, hogy a települések által szervezett helyi rendezvényeket 25,5%-ban említették 

a fontos események, hagyományok listáján. Ez mutatja, hogy jelentős a fiatalok részéről az 

igény a közösségi programokra. 

15,4% emelte ki a környezetükben lévő természeti kincsek látványát, mint helyi értéket.  

14,9%  jelentős értéknek tartja az épített értékeket. 

A környékre jellemző sváb örökségeket 8,1% említi meg.  

Nem maradtak ki a Balatoni érzést, középkorból fennmaradt vár történetét, egy-egy 

település múltját értéknek tartó válaszok sem.  

A közösséget, mint értéket is megemlítette a válaszadók 5,1%-a. Többen írták, hogy tagjai 

valamely környékükön működő szervezetnek, és számukra az érték nem csak élettelen 

tárgyakból tevődik össze, hanem hús-vér emberekből. Olyan emberekből, akik összefognak 

egy közösséget, akik segítenek másokon, akik vidámmá teszik a körülöttük élők napjait.   

Néhányan értéknek tartják a településükön kialakított infrastruktúrát, valamint a  

helyi szórakoztató egységet.   

A válaszadó fiatalok 6,4%-a nem tartja fontosnak a hagyományok őrzését, ami újra a 

szemléletformálás fontosságát mutatja. 
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14. Meg vagy elégedve a településeden lévő szolgáltatásokat?  
 



27 
 



28 
 

 

        
Kimagasló az alternatív energiákra vonatkozó elégedetlenség (49%), majd ezt követi az 
üzletek, szolgáltatások hiánya 41%-kal. Az egészségügyi ellátás a 3. a negatív rangsorban 
36%-kal. Ezen kívül már csak egy olyan szolgáltatás van, amelyet még viszonylag magas 
számban jeleztek hiányosságként: az internet (28%). 
 
15. Mely szolgáltatásokon kellene javítani? 
 

  %-os megoszlás 

Nem kell semmin javítani 2,6 

Igen javítani kell: 
 Boltok létesítése 24,3 

Egészségügy korszerűsítése, gyógyszertárak 
kihelyezése 14,0 
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Alternatív energia felhasználása 11,9 

Internet vonal fejlesztése 9,8 

Posta kihelyezése, nyitva tartás módosítása 7,7 

Víz, villany ellátás minőségének javítása 7,2 

Telekommunikáció fejlesztése 6,0 

Szórakozási lehetőség létrehozása 5,1 

Közlekedés fejlesztése 2,6 

Szolgáltatások bővítése (fodrász, kozmetikus)  2,1 

Közösségi helyek rendbetétele, fejlesztése 1,7 

Szemétszállítás 1,7 

Programok létrehozása 1,3 

„Passz” (nincs érdemleges válasz) 1,3 

Vendéglátás fejlesztése 0,9 

Összesen 100 
 
Az előző pont válaszaihoz hasonlóan alakulnak az arányok, ha már konkrétan arra kérdezünk 
rá, hogy mely szolgáltatásokon kell javítani. A felmérés eredménye mutatja, hogy mára már 
komoly problémát jelent a multik megjelenése, melynek egyenes következménye a helyi kis 
boltok megszűnése. Vannak olyan falvak, ahol még élelmiszer bolt sem üzemel. Közel 
negyede a válaszadóknak jelzi ezt a problémát. 

14% az egészségügyi szolgáltatásokon szeretne javítani. Többek között hiányolták még a 
gyógyszertárakat, és a gyógyszertárak illetve az orvosi rendelő nyitva tartásait. 

Igen magas azoknak is a száma, akik az alternatív energiaforrásokat hiányolják, nem csak 
a településükről, hanem a térségből, sőt az egész országból is. Szerintük ezen a területen óriási 
a lemaradásunk.   

Az internet szolgáltatások gyenge jelminősége sok kisebb településen okoz problémát. 
Egyes településeken a vízellátás és a közvilágítás minőségének romlását látják.  
      A postai szolgáltatások javítására is többen kitérnek. Némely településeken úgynevezett 
mozgó posta van, amely bekorlátozza, hogy mikor vehetik igénybe a szolgáltatást. 

A szórakozó helyeket hiányoló fiatalok tábora 5,1%-os értéket mutat, míg a szolgáltatási 
egységet hiányolók száma már csak 2,1%-on áll. A bővebb válaszokból kiderül, a fodrászat 
az, ami több községben hiányolnak a fiatalok.  

Fontosnak tartják, hogy amit egyszer megépítettek, rendbetettek, azt ne hanyagoljuk el, 
biztosítsuk folyamatosan gondozásukat, a kulturált körülményeket, legyen szó akár 
játszóterekről, ifjúsági terekről, vagy nyugdíjas klub épületéről. Ezt a válaszadók 1,7%-a teszi 
szóvá. A még több programra vágyók és az ötlettelenek száma egyaránt 1,3 %-on áll. 

Összesen a válaszadók 2,6% mondja azt, hogy nincs olyan szolgáltatás a környezetében, 
amin változtatna.  

 
 

16. Mit gondolsz a településeden élő ifjúságról? (Több válasz is lehetséges)  
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A válaszok egy-egy településen belül is olykor ellentétesek, hisz a véleményt mindig 
befolyásolja a válaszadó személyisége, aktivitása, közösségi részvétele. Összességében 
megállapítható, hogy aki tagja valamilyen közösségnek, azok kisebb számban tartják 
széthúzónak, vagy passzívnak az ifjúságot. 

 
17. Ifjúságbarát a helyi önkormányzat? 

 
 

 
A válaszadók közel fele ifjúságbarátnak tartja települése önkormányzatát, ami pozitív 
eredményként értéklehető. Érdemes lesz jó példákat közzétenni a jövőben, hogy mi az, amivel 
ezt a választ érték el az önkormányzatok. 
 
18. Mivel segíti/ösztönzi az otthonmaradásodat? 

 
  %-os megoszlás 

Semmivel 41,61 

Programokkal 12,41 

Fiatalok közösségi életbe való bevonásával 10,22 

Munkahely teremtésével 5,84 

Fiatalok támogatásával 5,84 

Fiatal házasoknak kedvezményes telek vásárlásával 4,38 

Települési szervezetek fejlesztésével, támogatásával 2,92 

Szórakozási lehetőség teremtésével 2,19 

Oktatási intézmény fejlesztésével 1,46 

Egyéb 8,76 
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Nem tudom 4,38 

Összesen 100,00 
 

A válaszadók 41,6%-a mondja azt, hogy önkormányzata nem ösztönzi a fiatalokat az 
otthonmaradásra, és nem is nagyon gondol arra, hogy kellene. Ezt azt jelzi, hogy az előző 
kérdésben nem válaszoló, vagy az „egyéb” választ megjelölők között is vannak többen, akik 
nem látják, nem tapasztalják az önkormányzat ilyen irányú tevékenységét. 

12,4% az önkormányzat által szervezett programokat nevezte meg az otthonmaradás 
érdekében tett intézkedéseknek, 10,22 pedig a fiatalok bevonását a közösségi életbe. 

A munkahelyek teremtését a válaszadók 5,8%-a említi. Közülük néhányan kiemelték, 
hogy kedvezményes telekárakkal segít például az önkormányzat a helyi fiatalokon.  

A közintézmények fejlesztését és szórakozási lehetőség teremtését a települések vezetői 
nem tartják marasztaló erőnek, legalább is a válaszokból erre lehet következtetni. 

Az egyéb kategóriába azokat a válaszokat soroltuk, amelyek csak közvetetten az 
önkormányzatok érdemei, mint pl.: nyugodt környezet, a hivatalban működő családias légkör, 
segítő emberek.  
 
19. Mit vársz egy helyi ifjúsági közösségi helytől?  

 
  %-os megoszlás 

Aktív programokat 20,7 

A településen élő fiatalokat fogja össze 16,1 

Szórakozási lehetőséget 10,1 

Felszereltséget 9,7 

Jó közösséget 6,0 

Legyen egy hely a beszélgetésekre, a 
találkozásokra 

6,0 

Igényes legyen 5,1 

Rugalmas nyitva tartást 3,2 

Tagjai barátságosak, segítőkészek legyenek 2,3 

Naprakész ötleteket az ifjúsági élet 
felpezsdítéséhez 

2,3 

Segítségnyújtást a hátrányosabb helyzetű 
fiataloknak 

2,3 

Segítsen a fiatalok hangját hallatni 2,3 

Képzéseket, oktatásokat 1,8 

Konditermet 1,4 

Biztonságot 1,4 

Tömeget 0,9 

Egyéb 5,1 

Semmit 3,2 

Összesen 100,0 
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Az legfontosabb elvárás (16,1% válaszolta) egy ifjúsági helytől, hogy összefogja a 

településen lakó fiatalokat. Több településen nincs iskola, a fiatalok különböző településekre 
járnak tanulni, így sokan az adott korosztályból nem is ismerik egymást.  
Egyik válaszadó a következőt írta: „2. otthona legyen az ifjúságnak, összefogja a fiatalságot.” 

Néhányan azt is jelezték, szeretnék, ha egy közösségi hely lehetőséget nyújtana arra, hogy 
ne csak maguk között ötletelgessenek, hanem mindezt a település irányítószerveivel tegyék, 
az ötleteiket meghallgassák.  

1,4 % biztonságot vár el, egy olyan helyet ahol, nincsenek viták, nincsenek verekedések, 
csak mosoly és vidámság.  

 
 

20. Fontosnak tartod, hogy legyen a térségedben olyan ifjúsági bázis, ami információt, 
segítséget, találkozási, kapcsolatteremtési helyet nyújt a fiataloknak? 

 

 
A válaszadók túlnyomó többsége fontosnak tartja ifjúsági bázis létezését. Ez számunkra azért 
volt jelentős kérdés, hogy láthassuk: nem csupán mi gondoljuk azt, hogy szükség van rá. 
megerősítést kaptunk hát, mint ahogy ezt érezzük mindazokból a válaszokból is, melyekből 
kiderül, mennyi mindenről nincs információjuk a térség fiataljainak.  
 
21. Sorold fel a számodra legfontosabb, legjobb 3 „dolgot” a településeden! 

 
A megnevezett 3 legfontosabb dolog igen széles skálán mozog: kiemelkedően a természeti 

környezeti értékek, a települések nevezetességei, nyugalom, egyesületek, család, barátok, 
közösségi élet kerületek felsorolásra.  

A kitöltők közül 12-en nem válaszoltak erre a kérdésre: vagy az ott lakáson kívül nem köti 
őket oda semmi, vagy nincsen semmi olyan a településükön, amit a legjobbnak tarthatnának.  
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22. Milyennek szeretnéd látni 10 év múlva a településedet? 
 

  %-os megoszlás 

Ugyanilyennek 18,7 

Nem fog változni 1,1 

Nincs válasz 1,1 

Fejlettebb 4,3 

Összetartóbb közösség 12,2 

Korszerűbb infrastruktúra 11,5 

Több lakos/fiatal 9,4 

Kulturális és sportélet 9 

Külső megjelenés 7,9 

Több munkahely 4 

Oktatás 3,6 

Boldogság 3,2 

Több szolgáltatás 3,2 

Természet és környezet kihasználása és 
védelme 

2,2 

Biztonság 1,4 

Virágzóbb gazdaság 1,4 

Hagyományok 1,4 

Falusias jelleg 1,4 

Jobb marketing 0,7 

Hatékonyabb önkormányzat 0,7 

Fiatalok szerepe 0,4 

Együttműködés más településekkel 0,4 

Önállóbb, függetlenebb szerep 0,4 

Erősebb civil szféra 0,4 

Összesen 100 
 

Közel 19% ugyanilyennek szeretné látni a települését, mint most; ez talán pozitívabb 

csengésű, mint a válaszadók azon elenyésző (1,1%) része, aki szerint nem fog változni a 

település. A végkimenetel ugyanaz, de a megközelítés ellentétes.  

79% szeretné fejlettebbnek látni saját falvát, ebből 4,3% nem fejtette ki, hogy ez szerinte 

miben kellene, hogy megvalósuljon. 

A legtöbben egy összetartóbb közösséget szeretnének, valamint korszerűbb 

infrastruktúrával felszerelt települést, az mellett, hogy a falusias, vidékies jelleg megmaradjon 

(„Szeretném, ha nem válna üdülőfaluvá, nem kebelezné be az egyre növekvő urbanizáció.”), 



34 
 

és kevésbé függjön a környező nagyvárosoktól. Természetesen volt olyan válaszadó, aki 

éppen a városias jelleg erősödését szeretné, de számuk elenyésző. 

Vannak, akik az önkormányzat hatékonyabb munkavégzését szeretnék a jövőben látni, 

valamint az, hogy a települések között az együttműködés erősebb és szélesebb körű legyen. 

Egy válaszadó azt szeretné, hogy egyrészről a fiatalok vállaljanak nagyobb szerepet a 

település működésében, másrészről pedig ezt a település vezetése tegye lehetővé. 
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3. Stratégia 

3.1. Jövőkép 
 

Olyan, a vidék nyugalmát, békéjét, természet-közeliségét megőrző, egyúttal a fiatalok 

számára munkahelyet, és tartalmas szabadidő eltöltést biztosító környezet, melyben szívesen 

élik életüket, és alapítanak családot. Partnerségekben, együttműködésekben, hagyományai 

megőrzésében és innovációk befogadásában erős térség legyen a miénk, melyben 

odafigyelünk minden korosztályra, van kommunikáció, párbeszéd a települések vezetése és 

lakosai között, a települések, a különböző szektorok között. Alternatív energiák 

hasznosításával olcsóbbá, és fenntarthatóbbá válik térségünk. Termékeink piacra jutnak, 

erősödik a belső kereskedelem. Ismerjük és megbecsüljük értékeinket. Nem csak a nagyvilág, 

hanem saját térségünk hírei is eljutnak az itt élőkhöz. 

 

3.2. Stratégiai célok 
 

A fiatalok válaszai alapján az alábbi célok fogalmazódtak meg: 

 

- helyi értékek (jó levegő, víz, természeti, épített, kulturális, közösségi) megőrzése, 

gondozottságának, ápolásának biztosítása; 

- meglévő munkahelyek erősítése, új munkahelyek létrehozása; 
- vállalkozási kedv növekedése; 
- megfelelő információáramlás (településen belül, települések között); 
- rendszeres programok, kikapcsolódási, szabadidős lehetőségek; 
- működő, használható, felszerelt helyek, terek a fiatalok együttléteihez; 
- ifjúsági bázis (információs, szakmai segítséget nyújtó, eszközöket biztosító) 

működése; 
- a munkára, az életre való felkészülés segítése nonformális módszerekkel 
- kistelepülési üzletek fennmaradása, fejlődése; 

- megújuló energiák fokozódó használata (információ biztosítása a lehetőségekről); 

- valós, élő együttműködések (vállalkozások, civil szervezetek, önkormányzatok 

között); 

- ifjúságra való erőteljesebb odafigyelés, bevonásuk a települések életébe. 
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4. Összegzés 
 

 

A megkérdezett fiatalok komolyan vették a kérdőív kitöltését, ennek köszönhetően 

megfelelő képet kaptunk a jelenlegi helyzetről való véleményükről, valamint arról, mire van 

szükség ahhoz, hogy jól érezzék magukat vidékünkön, és hosszú távon is itt akarjanak élni. 

Tény, hogy a fiatal korosztály alapvetően igényel olyan lehetőségeket is, melyeket a 

városok nyújthatnak, azonban maguk is érzik, látják, megfogalmazzák, hogy az nem lenne 

szerencsés, ha a „város beköltözne a faluba”. Viszont fontos lenne, hogy a településeknek 

lehetőségük legyen rendszeres rendezvények, események, programok szervezésére, melyek ki 

tudják elégíteni a különböző érdeklődési körűek igényeit is. 

A válaszok alapján egyértelművé vált, mennyire fontos az információáramlás 

átgondoltabb megoldása. Gyakran jelentek meg olyan igények a válaszadók részéről, melyek 

gyakorlatilag már léteznek, megvannak, csak a megkérdezett nem tud róluk (Pl.: helyi 

termékek piacra segítése, piacok kialakítása). Fontos, hogy legyenek olyan ifjúsági bázisok, 

ahol mind a technikai infrastruktúra, mind a humán kapacitás rendelkezésre áll a fiatalok 

segítéséhez. 

A kérdőívet kitöltető és összegző csapat közös meglátása, hogy nagyon fontos lenne 

folyamatosan törekedni, lehetőségeket teremteni a szemléletformálásra, a „munka” 

becsületének visszaállítására, a fiatalok önismeretének fejlesztésére. Segíteni kellene a 

fiatalok elhelyezkedését nem csupán a munkahelyek megteremtése révén, hanem a fiatalok 

munkára való felkészítésével is. 

 

 

Végezetül köszönjük mindazoknak, akik a kérdőíveket kitöltötték, azoknak a 

segítőknek, akik saját településükön propagálták a kitöltést, valamint köszönjük azoknak a 

fiataloknak és felnőtt segítőknek, akik a kérdőívet összeállították, kitöltették, összesítették, a 

válaszokat elemezték! 

Köszönjük az Éltető Balaton-felvidékért Egyesületnek, hogy 7 évvel ezelőtt komolyan 

vették a fiatalok véleményét, beépítették a LEADER HACS stratégiájába, és ennek 

köszönhetően a fiatalok láthatták, hogy mi minden megvalósul az általuk elképzeltekből. Van 

értelme stratégiát alkotniuk!  
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Köszönet még az együttműködő partnereknek, akik hozzájárultak, hogy a stratégia 

elkészülhessen: Erdélyből a Bodvaj Egyesület és a Kisbaconi Erdő- és Legelőbirtokosság, 

Magyarországon a Taliándörögd-Halimba Sportegyesület.  

Köszönet a KÖSZI tagszervezeteinek, és köszönet a Fiatalok Lendületben 

Programnak, amely lehetővé tette a program finanszírozását, melyben elkészült stratégiánk. 
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