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Bevezetés 

Dolgozatunkban Nemesvámos példáján keresztül kívánjuk bemutatni a helyi 

gazdaságfejlesztés lépéseit, hogyan lehet a multinacionális vállalatokkal sikeresen 

együttműködve létrehozni egy virágzó települést, amelynek célja az önfenntartóvá válás, a 

helyi értékek megőrzése és a vidéki élet felpezsdítése. Nemesvámoson közel 2700 lakos él és 

megközelíthetően 260 vállalkozás működik. A település életében az igazi áttörést a 2010-es 

helyi önkormányzati választás hozta el, amelytől új korszak kezdődött az új vezetésnek 

köszönhetően, s az addig lassú felvirágozást felváltotta egy ütemes, tudatos tervezési és 

megvalósítási időszak. 

A település szerencsésnek mondhatja magát, hiszen, mint látni fogjuk, a „multiktól” származó 

adóbevétel lényeges eleme a település büdzséjének, azonban azt is bemutatjuk, hogy hiába a 

pozitív költségvetés, ha a település nem halad, csak feléli a bevételeket, miközben nem fektet 

a jövőjébe. 

A település 2010 óta helyi fejlesztést előtérbe helyező, kooperációra építő, stratégiát előtérbe 

helyező menedzsment szemlélettel működik, célunk annak bemutatása, miként jutott el a 

község a térség elmaradott településéből a mai virágzó szintre. 

Munkánk során támaszkodunk a település történeti és gazdaságtörténeti adataira, illetve az 

áprilisi és júniusi terepmunkánk tapasztalataira. A tapasztalataink alátámasztására interjút 

készítettünk a település polgármesterével is. 
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Nemesvámos földrajza,történelme 

A Balaton-felvidéken, Veszprémtől nem messze található a több mint két és félezer lakosú 

Nemesvámos. Délre a 10 kilométerre eső Balaton felé indulhatunk a Nosztory-völgyön 

keresztül, északra tekintve a Bakony alacsonyabb vonulatait pillanthatjuk meg. A település 

maga festői környezetben, erdőkkel és dombokkal körülölelve húzódik meg a megyeszékhely 

szomszédságában, amellyel a tapolcai főút köti össze. A községet átszelve folyik a parányi 

Séd patak, a település határaiban szántóföldek terülnek el. Minden megtalálható itt, ami egy 

prosperáló emberi közösség számára szükséges. Ezt jól példázza, hogy bár Nemesvámos 

méreteiben kicsi, történelme annál lenyűgözőbb (Internet 2). 

Tárgyi bizonyítékok (több mint 600 megmunkált kőeszköz, sokuk a veszprémi Laczkó Dezső 

Múzeumban látható) támasztják alá azt a feltevést, hogy már az újkőkor illetve a bronzkor 

idején állandóan lakott település volt megtalálható a mai Nemesvámos területén. Hogy ez 

azősközösségi falu hogyan nézhetett ki, lakói milyen életet éltek arról a régészeti leletekből 

sajnos következtetni szinte lehetetlen. Az viszont egészen bizonyos, hogy az ókor nagy 

változásokat hozott az itt élők életében. A Kr.u. 1. század elején Augustus császár légiói 

masíroztak erre, megkezdvén Pannónia elfoglalását. A meghódítási folyamat lassan haladt,és 

a rómaiak eleinte nem tekintették prioritásnak az általános romanizációt, mivel 

határprovinciaként a katonai célok elsőbbséget élveztek. Katonai táborok épültek, illetve 

felhúzták a limest, a birodalmat védő határvonalat (Veress et al, 1994). A század végére 

azonban, a Pax Romana keretein belül kiépült a közigazgatás. Az addig itt élő, főképp kelta 

lakosság felvette a rómaiak szokásait és maradéktalanul beolvadtak a birodalomba. Sok 

letelepített veterán kapott földet Pannóniában, így Nemesvámos térségében is. Ennek ékes 

bizonyítéka a balácapusztai villagazdaság, mely rendkívül értékes régészeti leleteket hagyott 

hátra az utókor számára. Vésett kövek tanúbizonysága szerint a villa és a környező terület egy 

letelepedett katona birtokát képezte aki egykoron a távoli Britanniában szolgált. (Internet 7) 

Nemesvámost írott dokumentum 1207-ben rögzíti először egy birtokrögzítésben, ekkor még 

Vámos néven. A név eredete máig vitákat szül. Sokak szerint a település vámszedő 

funkciójára vezethető vissza, ez azonban nem tisztázott. Más, hasonló helységnevek 

etimológiai vizsgálatai sem támasztják alá e verziót. A 15. századra a Vámoson élők a nemesi 

réteg tagjaivá emelkedtek fel. Legfőbb bevételi forrásaik közé tartozott az erdőgazdálkodás, 

az állattenyésztés és a szőlész-borász tevékenység. Általános tévhit, hogy ez utóbbit a 
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rómaiak honosították meg, ugyanis már az előttük itt élő kelták is készítettek bort. (Manapság 

a lakosság legfőbb bevételi forrásait az ipari szektor biztosítja.) A török hódoltság idején, sok 

más térségbeli településsel ellentétben Nemesvámos virágzott. Ekkor vert gyökeret a terjedő 

reformáció is. 

Nemesvámos gazdasági múltja, jelene 

Nemesvámos történelmi múltja tehát egészen az ókorig nyúlik vissza, természeti 

adottságainak köszönhetően a település és környéke kiváló mezőgazdasági múlttal 

rendelkezik. Fontos szerepet töltött be az állattenyésztés-és növénytermesztés, az 

erdőgazdálkodás, de a balatoni közelség és a domboldalak szőlőművelésre is tökéletesen 

megfeleltek.  

Nemesvámos az egyik legelmaradottabb településnek számított, annak ellenére, hogy kiváló 

természeti adottságokkal rendelkező ősi nemesi falu volt, illetve itt alakult ki az 

agrárpolgárság. A településen nem volt sem ivóvízvezeték, sem egészségügyi ellátás, 

hiányzott az óvoda, és az aszfaltos út is.  

Hazánkban a szocializmus időszaka hozta el az iparosítás korát, ez kihatott az ország összes 

településére, így Nemesvámosra is. A mezőgazdaság visszaszorult, a helyi termelést 

kiszorította a tömeggyártás, illetve a multinacionális cégek megjelenése. A városiasodás ezen 

formája a települést sem kímélte, az egykori vidékies jelleg mellett párhuzamosan megépültek 

a nagyobb gyárak, raktárak is. Ebben az időszakban készült el az első, nem a klasszikus 

értelemben vett rendezési terve a településnek, amely a mai településkép alapját képezték és 

meghatározták a fejlődés irányvonalait. A szuburbanizáció hatására csökkent a Veszprém és 

Nemesvámos közötti különbség, a közszolgáltatások folyamatának eredménye volt, hogy a 

mezőgazdaságban dolgozó lakosok a szolgáltatásokban, az iparban kezdtek dolgozni, 

felváltva vagy kiegészítve addigi megélhetésüket.  

Megvalósult a gazdaságfejlesztés, amely a szűkös anyagi erőforrások ellenére is tökéletesen 

működött. Az önkormányzat a helyi termelőszövetkezetektől területeket vásárolt, ezekből 

alakítottak ki telkeket, amelyekezáltal lakóingatlanok építésére alkalmassá váltak. Ezeket 

kedvezményes áron értékesítették, létrehozva a falusias lakóövezetet. A magáncélú 

lakóingatlanok számára kialakított telkek mellett a vállalkozások telephelyének, illetve 

székhelyének létrehozását is támogatták, kedvezményeket biztosítottak számukra. Az 
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intézkedések hátterében pedig nem más állt, mint egy magasabb életszínvonalú, gazdaságilag 

stabil település létrehozása, amely biztonságos bevételteremtést nyújt az önkormányzat 

számára. 

A nyolcvanas években közösségi összefogás eredményeként az addig szinte járhatatlan, poros 

utakat aszfaltozták, a településfejlesztés megkezdődött, lakossági együttműködéssel. A 

település szebbé, vonzóbbá vált a városiak számára, akik vidéken szerettek volna élni. A 

szuburbanizáció első lépései új szükségleteket határoztak meg, a nyolcvanas évek közepétől a 

településnek kiváló lehetősége nyílt a gázfejlesztéssel kapcsolatban. Nem csupán a 

legkedvezőbb kamatozású hitelt vehette igénybe az önkormányzat és a lakosság, de egy 

úgynevezett „szabályozási ellentmondással” is élt Nemesvámos. Ennek lényege az volt, hogy 

építőközösségek jöttek létre utcánként, amely a beruházási költségek csökkenését vonta maga 

után, ennek köszönhetően például visszaigényelhették az általános forgalmi adó tartalmat. A 

későbbiekben is gazdasági előnyben részesült a község, hiszen az építőközösségben 

megvalósított beruházások alanyai pénzt kaptak vissza a gázhálózat eladásakor, a településen 

ez az összeg 40 millió forintot jelentett. 

Ezeknek az intézkedéseknek köszönhetően sikerült megteremteni egy stabil, fejlődőképes 

gazdaság alapjait, amely elősegítette és ösztönözte a vállalkozások letelepedését és 

működését, illetve a lakossági és vállalati szükségletek igény szerinti kielégítését. Megtörtént 

az alapinfrastruktúrák kialakítása, biztosították a működési feltételeket, folyamatosan 

emelkedett az életszínvonal és létrehozásra kerültek a közszolgáltatások is. Ezeknek a 

folyamatoknak köszönhetően jöttek létre a helyi vállalkozások, amely egyrészt 

munkahelyeket teremtett, másrészt biztosították a helyben realizált jövedelmeket, illetve a 

helyi önkormányzatnak adóbevétel növekedést eredményeztek. 

A kilencvenes évekre már egy közösségileg és gazdaságilag is megerősödött településről 

beszélhetünk, ahol a lakosságnak és a vezetőségnek egyaránt volt beleszólása a fejlesztési 

irányokat illetően. Ebben az időszakban kapott szerepet a belső infrastruktúra 

továbbfejlesztése, azaz az ivóvíz, a szennyvíz, az úthálózat, és a közszolgáltatás 

modernizálása.  Nemesvámos a hatályos törvényeket és jogszabályi háttért kihasználva 

pályázott ilyen típusú beruházásokra, mint például az iskolabővítés, tornacsarnok megépítése, 

vízügyi- és környezetvédelmi alap létrehozására, továbbá a szennyvízhálózat kiépítésére. A 

lakosság pályázat során önerő segítségével kiépíttette a telefonhálózatot is, amelynek egy 

részét a későbbiekben visszatérítettek. 
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A kilencvenes évek azonban nem csak a pályázatok elnyerése volt nagy hatással a településre, 

de megtörtént a multinacionális vállalatok letelepedése is. 

Az Alcoa-Köfém Kft. körülbelül 70 éve alakult, a new yorki székhellyel bíró Alcoa egyik 

legnagyobb európai vállalata, magyarországi székhelye Székesfehérváron, egyik telephelye 

Nemesvámoson található. 1993-ban szerzett 50,1 százalékos részesedést az Alcoa, majd 1996-

ban a fennmaradó részvényhányadot is felvásárolta a magyar államtól. Magyarországon 

jelenleg 1700 munkavállalót foglalkoztat, ebből 120-an dolgoznak a nemesvámosi 

telephelyen. (Internet 4) 

Az európai piacon az 1970-es években kerültek bevezetésre az MTD termékei, azonban 1995-

ben az amerikai vezetés felvásárolta a német Gutbrod vállalatot, így jött létre a Gutbrod-

Robix Kft., az akkor veszprémi cég nemesvámosi telephelyén. Azonban a kilencvenes évek 

közepén a Gutbrod központja csődbe ment, így lehetőség nyílt a felvásárlásra, így a 

nemesvámosiGutbrod-Robix Kft. is az MTD tulajdonába került. A név- illetve a profilváltás 

1996-ban vette kezdetét, amelynek során létrejött az MTD Hungária Kft. Ma körülbelül 20 

ezer négyzetméteren folyik a termelés. 

A nemesvámosi, mintegy 23 ezer négyzetméteres földterület közepén, zöld övezetben kezdett 

megépülni Magyarország új termelőüzeme, a HARIBO gyár 2000 augusztusában. Hazánk 

első gumicukra, a Happy Cola 2002. június 26-án látta meg a napvilágot, a júniusban 

felavatott termelőüzem ekkor 48 fővel, egy gyártósorral és két csomagológéppel indult. 2004-

re új termékek is megjelentek, a termelés volumene 7700 tonnára, a munkavállalók száma 144 

főre emelkedett. 2006-ban az addig kétműszakos munkarend három műszakra bővült, a 

dolgozók száma elérte a 160 főt. A közel négy év alatt a gyár majd meghatszorozta a 

termelési volumenét, illetve dolgozóinak száma háromszorosára nőtt. 2012-ben több mint 

8000 négyzetméteres gyárbővítés valósult meg, 2013-ban pedig megtörtént az új gyáregység 

átadása, amelynek köszönhetően negyvennél több új munkahely létesült. 2014-ben újabb 

gyártósor telepítésére került sor.  

A multinacionális cégek letelepedésének köszönhetően csökkent a térség munkanélküliségi 

aránya, hiszen új munkalehetőségek nyíltak az addig Veszprémben dolgozók számára, akik 

munkahelyük megszűnése miatt váltak álláskeresővé.  

Nemesvámos egyre több vállalkozást kezdett vonzani, köszönhetően a kedvező vállalkozási 

környezetnek és az önkormányzati szabályozásoknak, ide sorolhatjuk például az ingyenes 
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közműátadást és a hozzájárulás nélküli útépítések megvalósítását is. A helyi iparűzési adó 

mértéke eleinte csupán egy-két ezrelék volt, amely az évek során, a vállalkozások fejlődési 

ütemében emelkedett. 

Az első vállalkozások letelepedése nagy változásokat hozott, hiszen a helyi kisvállalkozások 

is munkához jutottak, több esetben alvállalkozóként kerültek termelési folyamatba. Ebben az 

időszakban több mint 200 kisvállalkozás alakult és kezdte el működését, létrejöttek asztalos 

illetve forgácsoló üzemek és épült egy benzinkút is. A gazdasági fejlődés rohamos 

növekedésnek indult, ezzel párhuzamosan az önkormányzat megtakarítása is folyamatosan 

növekedett, ezáltal sikerült megteremteni a lakosság számára az anyagi biztonság alapjait. A 

2005-ös adatok szerint a vállalatok nettó árbevétele már 40 milliárd forint volt.  

Nemesvámos a helyi gazdaságfejlesztés mellett fontos szerepet tulajdonít a közösségi 

fejlesztésnek is, az önkormányzati intézkedések során előtérbe állították többek között azt, 

hogy olyan kivitelezéseket valósítsanak meg, amelyek nem igényelnek lakossági forrást, 

ennek köszönhetően a lakossági megtakarítások megmaradhattak, növekedhettek, így pedig a 

helyi jövedelmet helyben tudják elkölteni.  Emellett fontos szempont volt, hogy a lakossági 

területszerzések ne kisajátítások, hanem adás-vételek legyenek. 

Az önkormányzat tudatos tevékenységének köszönhetően a megtakarítások újabb 

pályázatokhoz biztosítottak önerőt. A település vezetői felelősségteljes döntéseket hoztak, 

meghatározták a fejlesztési és működési arányszámokat, amelyek biztosították a fejlesztési 

potenciálokat úgy, hogy közben nem veszélyeztették a működést. Továbbá felkészítették a 

települést az előre nem látható események rugalmas kezelésére egy gazdaságpolitikai 

tartalékképzéssel. 
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Változás a település életében 

Nemesvámos irányításában 2010-től történt változás, amikor új polgármester került a 

település élére. Ekkortól „új időszámítás” vette kezdetét a település életében. Az új 

polgármester, Sövényházi Balázs (független) fontos célokat tűzött ki önmaga és a település 

elé. A legnagyobb változást pedig nem más okozta, mint az, hogy az új polgármester 

menedzsment szemlélettel kezdte el a munkálatokat, úgy tekint Nemesvámosra, mint egy 

vállalkozásra. Az addigi munkákat tovább folytatva, új elképzelések fogalmazódtak meg, 

központi szerepet kapott a község anyagi függetlenségének kialakítása, fenntartása, továbbá 

az önálló döntéshozatali lehetőségek megteremtése és megtartása. Ennek köszönhetően a 

település önmaga tűzheti ki fejlődési irányát, a működés minőségét, így csökkentve a 

függőséget. 

Sövényházi Balázs kezdetben a képviselőtestület tagjaként igyekezett kapcsolatot kialakítani a 

többi gazdával. Közösen létrehozták a Nemesvámos és Vidéke Gazdakört, egyesületi 

formában tevékenykedtek, jól ismerték egymást. Mivel érdekképviseleti szervként is 

funkcionált, számos ügyben harcoltak, mint például a gazdákat érintő kellemetlen változások, 

amelynek ügyében igyekeztek jogszabály-változtatást elérni. Az alulról jövő 

kezdeményezéseket látták a törvényhozók, az információkhoz ezáltal gyorsabban 

hozzájutottak, köztük a rendelettervezethez is. Képviselőként kezdetben csak szűk réteget 

tudott összefogni, azonban miután polgármester lett, jobban el tudta érni az embereket. Fel 

tudta venni a kapcsolatot a hatóságokkal, fórumokat szerveztek, és létrehoztak egy adatbázist, 

ahol összegyűjtötték a település összes vállalkozóját.  

A 2010-es önkormányzati választásokon három független polgármester-jelölt közül 

Sövényházi Balázs 567 szavazattal, 47,77%-os többséggel nyert, míg ellenfele 154 és 466 

szavazattal maradtak alul. (Internet 8)A 2014-es választáson, 4 év kemény munkája meghozta 

gyümölcsét. A nemesvámosi lakosok 93,46%-os bizalommal szavazták újra polgármesterüket, 

ami 856 szavazót jelentett. (Internet 9) 

A 2010-es választási kampány során Sövényházi Balázs 9 fő területet jelölt meg prioritásként, 

amelyet sikeresen véghez is vitt.  

Az első pontban a környezetvédelemre, a környezet-tudatosságra összpontosított, mely során 

még több zöld övezet kialakítását, továbbá a csapadékvíz elvezetését, a kerékpárút 

megépítését és az alternatív energiaforrások felkutatását tűzte ki célul. A második a 
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közbiztonság megteremtése, fenntartása és a meglévő kamerarendszer bővítése volt. 

Harmadik pontban a meglévő információs csatornák bővítése és új fórumok indítása szerepelt. 

Célja ezzel a gyorsabb és hitelesebb tájékoztatás, a lakosság és az önkormányzat 

kapcsolatának megerősítése, az önkormányzat honlapjának naprakész információ-átadása, 

illetve a folyamatos kommunikáció a lakosság felé, civil szervezetek, egyesületek, klubok és 

az önkormányzat programjairól. Negyedik pontban a falusi turizmus összes lehetőségének 

kiaknázása és támogatása szerepelt a közösségi érdekek felismerésével. Ötödik pont a helyi 

gazdaság-fejlesztésről, gazdaság-élénkítéséről szólt, azon belül a hagyományok őrzése, a 

szokások fenntartása mellett a háztáji gazdálkodás fenntartása, piac, biopiac létrehozása. Célja 

volt továbbá hogy az új szabályozási környezet segítségével a helyi kistermelők a helyi 

közintézményeket és vendéglátóegységeket közvetlenül szolgálják ki, így megvalósul a 

faluban lévő családok, gyermekek, valamint az ide érkező vendégek, barátok egészséges 

étkeztetése. Hatodik alappillér a vállalkozó szféra, a helyi kis-, közép- és nagy vállalkozókkal 

való folyamatos kapcsolattartás fontosságának a felismerése, a köztük zajló gazdasági 

események életre hívása, fenntartása és támogatása, valamint a vállalkozóbarát környezet 

megteremtése. Hetedig pontban az ifjúság-nevelés, oktatás és sport szerepelt, az iskola és az 

óvoda korszerűsítése és folyamatos fejlesztése, a sportegyesületek igényeinek megfelelő, 

azokat kiszolgáló sportlétesítmény kialakítása, amelyek a további járulékos szolgáltatásokkal 

a nézők szórakozását is kellemessé teszi. Nyolcadik alappillér a művelődés és a kultúra, azaz 

a faluközpont létrehozása volt, egy szabadidőközpont megvalósítása, amelyben helyet kapna 

egy kispályás labdajátékoknak alkalmas sportpálya, szabadtéri színpad, illetve pihenőhelyek. 

A faluközpont részeként pedig egy multifunkcionális művelődési központ is helyet kap, a 

civil szervezetek számára kialakított helyiségekkel. Fontos része ennek, hogy a központ 

működéséhez kapcsolódóan vendéglátó-, szolgáltató egységek létrehozása, ahol a helyi 

munkaerő helyben a helyi alapanyagokat hasznosítja majd.  Kilencedik, egyben utolsó pont a 

forráselemzés és forráskeresés volt, hiszen a nagy volumenű beruházások megvalósulása csak 

ezen lehetőségek kiaknázásával biztosítható. 

A településen rendezvények szervezésekor mindig egyeztetnek a helyi termelőkkel, ahol 

ingyen jelenthetnek meg, ennek a kezdeményezésnek a hatására a termelők között is erősödött 

a kapcsolat. Szorgalmazták a Leader egyesülethez való csatlakozást, illetve segítettek a 

termelőknek egyre jobban megerősödni. Először csak helyi rendezvényeken, aztán már 

megyei (pl. BakonyExpo) és országos kiállításokon való megjelenést is tudtak biztosítani 

nekik. Tájékoztatták őket arról, milyen jogaik vannak a kötelezettségek mellett, a 
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jogszabályok értelmezésében is segítséget nyújtottak, és ami a legfontosabb, hogy 

ezáltalsegítettetek elindulni az útjukon. 

Polgármesterként három fő programot tűzött ki, amelyeket el is kívánt érni. Elsősorban a 

Nemesvámos és Veszprém közötti kerékpárút megépítését, a csapadékvíz elvezetését 

(megvizsgálták, felmérték, pályázati lehetőséget találtak és megoldották), illetve a helyi 

gazdaság erősítését. Úgy vélte és véli, hogy másképp kell megszólítani a „kicsiket” és a 

„nagyokat”, fel kell ismerni, mi fontos egy őstermelőnek és mi egy kistermelőnek. Annak 

érdekében, hogy megkönnyítsék munkájukat, olyan embereket ajánlanak nekik, akik segíteni 

tudnak például a vállalkozásindításban. Más a multinacionális cégekkel való tárgyalás, ahol 

azt kell megfontolnia a településnek, hogy miben tudnának együttműködni, miben tudna a 

település segíteni nekik, hogyan tudjanak fejleszteni. Ugyanez a segítségnyújtási hajlam 

vonatkozik mind a kisvállalkozókra, mind a kis- és őstermelőkre is. Fontos tudni, hogy 

Nemesvámoson 2,5 millió forint adóalap alatt adómentességet kapnak a vállalkozások. Ezek 

voltak az első ciklus ígéretei, amelyek mind meg is valósultak. A második ciklusban 

Nagyvázsony irányában akarják továbbfolytatni a kerékpárutat, amit megpályáztak és meg is 

nyerték, 2015. december elejére pedig tervek szerint a megvalósítás is megtörténik. 

Mindenhol a maximális keretösszeget nyerték meg a pályázatokkal. Sövényházi Balázs 

számára nagyon fontos, hogy a település imázsát a helyiekkel, a gazdákkal együttműködve 

alakítsa ki, azt reklámozza, adja tovább és népszerűsítse ezzel a termelőit, gazdálkodóit.  

A polgármester segítő, tanácsadó szerepköre fokozatosan alakult ki. Eleinte még csak 

szájhagyomány útján terjedt a hír, hogy kiknek segített és ők, ezáltal milyen sikereket értek el. 

Később elkezdték bemutatni a helyi termelőket a helyi újságban, majd az összes céget 

bemutatták a gazdasági rovatban. Amikor valakiről írtak, arról is beszámoltak, hogy mikor 

mennyit fejlesztett az adott cég, hogyan alakult a vállalkozása, milyen beruházásai voltak, 

hány munkahelyet teremtettek. Sövényházi Balázs kiemelte, hogy amikor a Haribo vagy az 

MTD fejlesztett, két oldalt kaptak a helyi újságban, a Hírmondóban, a Nemesvámos Község 

Önkormányzatának Tájékoztatójában. Amikor a vállalkozások régiós újságban jelennek meg, 

akkor is igyekeznek népszerűsíteni a települést. 

2013-ban valósult meg a KDOP-4.2.2-11-2011-0010 pályázat, amely Nemesvámos és 

Veszprém közötti hivatásforgalmi kerékpárút megépítését jelentette(Internet 3). Emellett több 

sikeres pályázat is született, amely a turisztikai szempontból is fontos a település számára. A 

kerékpárúttal nem csak a Nemesvámos-Veszprém útvonalán történő biztonságos közlekedés 



 

10 

 

valósult meg mind a munkavállalók, mind a kirándulók részére, de elérhetővé válhat a 

Művészetek Völgye is több összekapcsolt fejlesztési elképzeléseknek köszönhetően.  A 

projektnél igazolni kellett, hogy mennyi munkaerő van Nemesvámoson, és a pályázat 

elnyerésében a multinacionális cégek játszottak döntő szerepet, hiszen sok munkalehetőséget 

biztosítanak, emiatt a pályázatnál a maximális pontszámot kapták meg, attól függetlenül, hogy 

a multinacionális cégek csupán közvetve járultak hozzá a sikerhez. 

2014-ben a Vidékfejlesztési Támogatóságok Igazgatósága támogatást ítélt meg a 

nemesvámosiKözösségi Ház eszközbeszerzésére benyújtott pályázat alapján. A pályázat 

benyújtásakor a település vezetésének elsődleges célja az volt, hogy támogassák a helyi civil 

szervezeteket, egyesületeket és klubokat, ezáltal elősegítve a helyben szervezett rendezvények 

növelését.  

A helyi termelők, vállalkozók ösztönzése is fontos szempont a település életében. A 

Leaderben próbálják arra ösztönözni az embereket, hogy a „Közösségi együttműködés” 

program keretein belül működjenek együtt, ötleteket adnak és segítenek. A Leaderegyesület 

működési minősége is fontos szerepet tölt be. Szükség van arra, hogy megpróbálják kitalálni 

és kiaknázni a lehetőségeket, segíteni a fejlesztéseket. Fontos, hogy azt fejlesszék, azt 

építsenek, amire valóban szükség van, és ne feltétlenül azt, amire pályázatot írnak ki, ennek 

ellenére pályázni lehet és kell akkor is, ha a fejlesztés nem éppen stratégiai kérdés, de 

hozzájárul az értékek növekedéséhez. 

A KDOP-4.1.1/E-11-2011-002 pályázat keretében elnyert forrásnak köszönhetően 

megvalósulhatott a település belterületi csapadékvíz elvezetésének a fejlesztése. Fontos 

beruházás történt ekkor, hiszen évtizedekre visszamenő problémákat okozott a környező 

szántókról, megművelt területekről betörő víz kezelése. A csapadékvíz elvezetésnél is tudtak 

segíteni az MTD-nek, Haribo-nak, mivel a település segítségének köszönhetően nem kellett a 

vállalkozásoknak párologtató medencét építeniük, hanem belevették őket az esővíz elvezetési 

programba, és direkt az ő igényeiknek megfelelően, magasabb átmérőjű csövekkel oldották 

meg azon a részen a csapadékelvezetést.  

Az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Programjának keretén belül, illetve 

külső forrás bevonásával valósult meg két középület, az iskola és a községháza fejlesztése.  

2015-ös KEOP-4.10.0/N/14-2014-0172 pályázat benyújtása a „Nemesvámos község 

középületei fotovoltaikus rendszereinek kialakítása”-t célozta meg, ennek köszönhetően 
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napelemes panelek kerültek telepítésre mind az önkormányzat, mind az iskola épületére. A 

fejlesztésnek köszönhetően az intézményi fenntartási költségek tovább csökkenhetnek. 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programon belül a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Hivatal együttműködésével az Európai Uniós elvárásoknak megfelelő játszótér és körpavilon 

is megépült. A körpavilon nem csak a civil szervezetek, hanem az önkormányzat egyes 

rendezvényeinek is helyet biztosít.  

A településen jelenleg 260 vállalkozás működik, közülük három multinacionális cég (Haribo, 

MTD, Alcoa) kiemelkedő szereppel bír, hiszen nemcsak a foglalkoztatásban, de a település 

számára jelentős adóbevétellel rendelkeznek. Emellett közel 70 állattartó gazdaság és 

körülbelül 15 növénytermesztéssel foglalkozó gazdasági szereplő is működik. A 

multinacionális vállalatoktól 330.000.000 forint iparűzési adó származik, ez teszi ki a falu 

legnagyobb bevételét, összesen a 2/3-át. (Legnagyobb adózó vállalkozások: MTD, Haribo, 

Alcoa) 

Sövényház Balázs elmondása szerint a multinacionális vállalatoknál máshogy zajlott a 

kapcsolatfelvétel, mint a kis- és őstermelőknél, vállalkozóknál. Ezekhez a vállalatokhoz 

személyesen el kellett menni, bemutatkozni, elmondani a terveket. Minden karácsony előtt 

meglátogatják a cégeket, kapnak ajándékcsomagot a helyi termékekből, megbeszélést tartanak 

arról, hogy szükségük van-e valamire. Minden évben bemutatja nekik a polgármester, hogy az 

adóforintjaik hova kerültek a településen. Fontosnak tartja a személyes kapcsolattartást, 

illetve azt, hogy az, amit mond, amit ígér, az utána meg is valósuljon. Számára a legfontosabb 

a hitelesség, a kiszámíthatóság, az őszinteség. Azt vallja, hogy az a jó gazdaságpolitika, 

„amikor a kicsiknek adunk, de a nagyoknak nem emelünk”. A településen az iparűzési adó 

2%, az építményadó pedig 300 forint. Sövényházi Balázs tehát az élni és élni hagyni elvet 

követi. Fontos megjegyezni továbbá, hogy erős kapcsolatok épültek ki a kisvállalkozások és a 

multinacionális cégek között, hiszen vannak olyan kisvállalkozások, akik bedolgoznak a 

multinacionális cégeknek, ezáltal alacsonyabb költségekkel működhetnek a multinacionális 

cégek, de ugyanolyan jó minőségű termékeket kapnak kézhez. Sövényházi Balázs elmondta, 

hogy segítik megteremteni közöttük a kapcsolatot, hiszen a multinacionális cégek elsődleges 

szempontja, hogyan lehet a költségeket megfogni, ezért keresik a helyi kiscégeket is, a 

megszületett kapcsolatokról pedig beszámolnak a polgármesternek. 

Erre nagyszerű példa, amikor a GreenCity mozgalom keretein belül létrehoztak egy 

szabadidőparkot. A kezdeményezés felkeltette az ALCOA vezetőinek érdeklődését is, tetszett 
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nekik ez az ötlet, így ők is segítetek fát ültetni a parkban, mi több a kezdeményezést 32.000 

dollárral támogatták is. A polgármester úgy véli, hogy tetszik nekik, ha egy kicsit 

visszaköszön a nyugati gondolkodás, mint például a szelektív hulladékgyűjtés, a 

fenntarthatóság vagy a napelem-rendszer. Ezen elképzelések közül már több alternatív 

energiaforrás felkutatása valósult meg, többek között a biomassza kazánok, és tervben van 

egy naperőmű-park létrehozása is, illetve szigetelve lett az önkormányzat és az iskola épülete 

is. 

A szabadidőpark mellett egy multifunkcionális művelődési központ is megvalósításra kerül, 

amelyben nem csak a kistermelői bemutatók valósulhatnak meg, hanem az is, hogy amelyik 

évben valamelyik terményből túltermelés van, azt a termelőktől felvásárolnák és a település 

konyháján feldolgozásra kerülne a község részére. Természetesen ez a konyhai rész nyitva áll 

majd a kistermelők részére is. A településen továbbá hagyományőrző rendezvényeket is 

szeretne rendezni, amelyeken főként a helyi gazdák, kistermelők jelennének meg. 

Nagy előrelépés volt a buszközlekedés optimalizálása is. A cégek felkeresték az 

önkormányzatot, hogy próbáljanak meg megoldást találni arra a problémára, hogy az 

alkalmazottak nem tudnak közlekedni, mivel a buszok menetrendje nem illeszkedik a 

munkaidőhöz. A cégekkel együtt leültek tárgyalni a Volántársaságokkal, és elérték, hogy 

három műszakra hordásos busztámogatást kapjon a település. Igyekeztek a ráhordásokat is 

figyelembe venni, a Veszprémből induló buszokkal is számolni. Statisztikákkal, 

tényadatokkal meggyőzték a Volántársaságokat a módosításokról.  

Sövényházi Balázs szerint a következőkre van szükség, hogy egy település sikeressé és 

gazdaggá válhasson: 

1. A polgármester mindig képzelje magát a partner helyébe, ismerje szükségleteit, 

ezáltal könnyebb lesz a kompromisszum a tárgyalás során! 

2. Ismerje a település adottságait, melyek a kiaknázható erősségek! 

3. Találja meg az erősségekre épülő szinergiát! 

4. Meg kell találni az adottságok hiányából eredő szükségletek kielégítésének 

módját! 

5. Értékek gyűjtése, bemutatása a lokálpatriotizmus erősítéséért! 

6. Hozzáállás kérdése az egész! 

7. Csapatban kell dolgozni, olyan emberekkel, akik tenni akarnak és ugyanazért a 

célért dolgoznak. 
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8. A polgármester legyen tisztában a mindenkori pályázati lehetőségekkel. 

9. Együttműködési pontokat megtalálása a szereplők értéknövelése érdekélben. 

10. Helyi termelőknek, helyi rendezvényeken ingyenes vagy kedvezményes 

megjelenési lehetőséget kell nyújtani. 

11. Törekedni kell a színvonalra és az újításokra is! 

12. Legyen igény és kezdeményezés közös ötletezésre, mert ott születhetnek a legjobb 

gondolatok, amelyek előremozdítják a települést. 

Nemesvámoson végzett kutatásunk során megállapítottuk, hogy a település számára ismét 

prioritássá vált a környezeti adottságok adta lehetőségek kiaknázása. Egyre többen vesznek 

részt mezőgazdasági feladatok elvégzésében, népszerűvé vált a háztáji gazdálkodás, illetve az 

őstermelővé válás, a helyi termékek készítése és forgalmazása.  

A település vezetősége is ez irányban tesz törekvéseket. Nemesvámos Község 

Önkormányzata, a veszprémi Pannon Egyetem, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az 

Éltető Balaton-felvidékért Egyesület együttműködésének köszönhetően létrejött a „Pannon 

Háztáji Sertés Program”, melynek célja a háztáji gazdaság, az agrár- és rendszertudományok 

kooperációján keresztül a háztáji gazdálkodás, a helyi termékek piacra jutásának elősegítése, 

illetve a kistelepülések önfenntartóvá válása (Internet 5). Nemesvámos saját vágópontot 

tervez. A településen a helyi termelők által készített termékeket termelői piacon árusítják, 

megvalósult a termelők egymás közötti cseréje is, illetve a helyi termékeket sikeresen 

beépítették a közétkeztetésbe.  

Emellett olyan rendeleteket alkotott és módosított a kormány az elmúlt években, amelyek 

segítik a gazdálkodókat.Fontos eleme volt ezek közül az állattartásra, a vágópontra illetve a 

kistermelőkre vonatkozó rendeletek.  

Tudatos vezetésnek köszönhetően Nemesvámos és lakosai igyekeznek „vissza-vidékiesedni”. 

A vállalkozásokkal együttműködve megkezdődött a település fával történő betelepítése, hogy 

a vidékies jelleg megmaradhasson, a nagyobb üzemek pedig ne adjanak negatív képet 

Nemesvámosról. Így a település újra kezd zöldellni, virágba borulni. 

Költségvetés 

2014-ben Nemesvámos Község Önkormányzata 855.037 eFt bevétellel rendelkezett. A 

bevételek 55%-a, azaz 473.795 eFt a működési bevétel, ebből 328.644 eFt a helyi 

vállalkozásoktól származó iparűzési adó. 
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Az iparűzési adót fizető vállalkozások 2%-a 10 milló Ft éves adófizetés feletti vállalkozás 

(Haribo, Alcoa, MTD, GNSZ, Veszmont, CsatáriPlast), mintegy 3%-uk 1-10 millió feletti 

adófizető, a többiek, jellemzően mikrovállalkozások, helyi termelők 1 millió alatti helyi 

adóval járultak hozzá a költségvetés bevételeihez.  

A polgármesterrel készített interjú során kiderült, hogy a helyi adók 2/3-a származik a 10 

millió feletti adófizetőktől (ez a magas arány annak is köszönhető, hogy a „nagyon 

kicsik”adókedvezményben részesülnek. Az összes adóbevétel 1/3-t fordítja a település 

Önkormányzata helyi gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos feladatokra. 

A felhalmozási bevételek (138.453) jelentős része (99% felett) pályázaton elnyert forrás volt, 

ami a település menedzsment szemléletét dicséri, és szintén felelős önkormányzati 

gazdálkodást mutat az éves költségvetés majdnem 30%-át kitevő előző éves pénzmaradvány 

is (241.170 eFt) (Internet 1). 
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Kutatási tapasztalatok 

Mezőgazdasággal, helyi termékekkel foglalkozók bemutatása 

1. Kérdőíves kutatás a helyi őstermelők helyzetéről 

Az egyetemen, Helyi gazdaságfejlesztés óra keretein belül lehetőségünk nyílt arra, hogy részt 

vehessünk egy négynapos kutatótáborban Nemesvámoson, Jásdon és Tésen. Rengeteget 

készültünk rá, már a félév elején csoportokat alakítottunk és kiválasztottuk a kutatási 

területünket, ami a mi esetünkben az őstermelők helyzete, a köztük lévő kapcsolati háló és a 

község vezetőségével való kapcsolata volt. A tábor április 23-ától 26-áig tartott, rengeteg 

élménnyel és tapasztalattal gazdagodtunk. Az első kutatótábor sikerein felbuzdulva és a 

nemesvámosi polgármester invitálását elfogadva június közepén ismét felkerekedtünk, hogy 

vizsgálatainkat még átfogóbbá és mélyebbé tehessük.  

Nemesvámos bővelkedik őstermelőkben és mezőgazdasággal foglalkozó vállalkozókban. A 

községben körülbelül 260 vállalkozás működik. A teljes lakossághoz képest, ami 2658 fő
1
 ez 

kifejezetten magas számnak minősül (Internet 6).  

Kutatómunkánk során saját kérdőívvel dolgoztunk, amit direkt az őstermelők és helyi 

termékekkel foglalkozó vállalkozók számára dolgoztunk ki. A kérdőív összesen 51 kérdést 

tartalmazott, amit 4 nagyobb kérdéscsoportra bontottunk. Az első csoport általános szervezeti 

kérdéseket tartalmazott, mint például, hogy milyen szervezeti keretek között foglalkozik helyi 

termékek előállításával, van-e őstermelői igazolványa, milyen jellegű tevékenységet folytat, 

hány emberrel dolgozik együtt, a termelői tevékenységből képződő árbevétele a jövedelmének 

hány százalékát jelenti, stb.. A második kérdéscsoportban arra voltunk kíváncsiak, hogy az 

adott vállalkozó/őstermelő hogyan értékeli a saját helyzetét, illetve, hogy milyen tervei 

vannak a jövőre nézve. Ide tartoztak az olyan kérdések, mint például, hogy szerinte meg lehet-

e élni helyi termékek eladásából, ez a bevétel elegendő lehet-e arra, hogy fejlesztéseket 

hajtson végre belőle, gondolkodik-e fejlesztésen, ha igen, milyenen, ismeri-e a pályázati 

lehetőségeket, honnan tájékozódik, stb.. A harmadik kérdésblokkban az értékesítési 

lehetőségeket kellett értékelnie a megkérdezetteknek. Itt az után érdeklődtünk, hogy mik azok 

az értékesítési csatornák, melyeket használnak és ezek közül melyek a leghatékonyabbak, 

hogy milyen földrajzi területen értékesít jellemzően illetve, hogy termékeivel megjelenik-e 

                                                 
1
2014. január 1-jei adatok 
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helyi rendezvényeken, stb.. Az utolsó csoport fenntarthatósági kérdéseket tartalmazott, mint 

például, hogy környezetbarát csomagolóanyagot használnak-e, hajlandó lenne-e 

együttműködni a többi termelővel, és ha igen, akkor milyen formában, szükségesnek érzi-e, 

hogy egy kívülálló szervezet segítse, koordinálja a helyi termelők közötti együttműködés, és 

ha igen milyen formában, illetve, hogy kitől fogad el segítséget. 

Csapatunk a kérdőívet 8 őstermelővel töltette ki, a kérdőív hossza miatt nem volt 

lehetőségünk több embert felkeresni. A megkérdezettek közül mindenki rendelkezett 

őstermelői igazolvánnyal. Igyekeztünk minél szélesebb körben felmérést készíteni ezért 

különböző tevékenységi körű őstermelőket látogattunk meg. Interjúalanyaink között voltak 

állattenyésztők és tejtermelők, méhészek, gazdálkodók, mézeskalács készítő, tökmagolaj 

készítő vállalkozás, illetve a polgármester, aki állattenyésztéssel és húsfeldolgozással is 

foglalkozik. 

A megkérdezettek közül hatan főállásban, ketten mellékállásban foglalkoznak az őstermelői 

tevékenységgel, azonban mindannyian úgy gondolják, hogy meg lehet élni belőle. Az volt a 

véleményük és tapasztalatuk, hogy Nemesvámoson a helyi termékkínálat teljes egészében 

lefedi a keresletet. A napi munkaórák számát a foglalkozás jellege határozza meg. Az 

állattartók, illetve a méhész is napi 5-8 órát, a gazdálkodó napi 9-12 órát is dolgozik, többen 

munkahely mellett vagy főállásban. A mezőgazdaságban figyelembe kell venni a 

szezonalitást, hiszen télen a gazdálkodó tevékenységet folytató termelők nem tudnak dolgozni 

a földjeiken. A mézeskalács készítő munkaidejét az aktuális rendelésszámok határozzák meg. 

Saját bevallásuk szerint mindegyikük képes kitermelni éves szinten az 1.000.000 Ft feletti 

árbevételt. Azt mondják a forgalmuk évről évre egyre magasabb, ezért többen gondolkoznak 

fejlesztéseken, ami megkönnyítené munkájukat, hogy lépést tudjanak tartani a növekvő 

igényekkel. Az áraikat többnyire a piaci árak alapján határozzák meg, azonban az árképzésbe 

még beleszámít a felhasznált alapanyag, a belefektetett munka, illetve a helyi konkurensek 

árai is. A termeléshez szükséges alapanyagokat vagy saját maguk állítják elő, vagy helyi 

termelőktől vásárolják, többen említették, hogy ismerik a többi őstermelőt, tartják egymással 

a kapcsolatot, keresik egymást. A mézeskalács készítő hölgy például külön kiemelte, hogy a 

tésztához szükséges tojásokat és mézet is helyben szerzi be.  

Mindannyian pozitívan állnak a fejlesztésekhez, többen úgy gondolják, hogy az őstermelői 

tevékenységből származó jövedelem elegendő arra, hogy abból még fejlesztéseket is végre 

lehessen hajtani, azonban többen szeretnének pályázni is, hogy külső forrásból, biztosabban 
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tudjanak tervezni. Jelenleg az egyik méhészen kívül mindenki gondolkozik fejlesztésben az 

elkövetkezendő 3-4 évben. Szó volt földterület vásárlásról - ami jelenleg nem lehetséges, 

mivel nincsenek eladó földek – manufaktúra létrehozásáról, állat-állománynövelésről is. A 

pályázati lehetőségekről a polgármestertől illetve a Nemesvámos Önkormányzata által 

szervezett fórumokon tájékozódnak. A polgármesterrel kapcsolatban mindannyian 

megemlítették, hogy nagyon szívesen nyújt széleskörű tájékoztatást. Az egyik méhészen és a 

mézeskalács készítőn kívül a többiek az utánpótlás kinevelésével is foglalkoznak, fontos 

számukra, hogy munkájukkal bebiztosítsák családjuk jövőjét és, hogy a hagyományt a 

családtagjaik vigyék tovább. 

A megkérdezettek az értékesítést nagy részben felvásárlókon keresztül, helyben oldják meg, 

de ezen kívül népszerű a helyi, illetve a termelői vásárokon való részvétel is, azonban van, aki 

a helyi eladás mellett exportra is termel. Az értékesítés helye változó, 30 km-en és 30-nél 

távolabb helyekre is eljutnak a termékek. A mézeskalács készítő és a méhész kiemelte, hogy 

termékeiket az Éltető Balaton-Felvidékért egyesületnek köszönhetően tudják szélesebb 

körben, akár Budapesten, boltokban is értékesíteni, a tökmagolajüzemben pedig főleg 

külföldre termelnek, manufaktúra szerűen, kézzel palackozzák termékeiket. Mindannyian 

figyelemmel kísérik a helyi termékkínálat alakulását, elégedettek a felhozatallal, többen 

hasznosnak tartanák egy termelői bolt létrehozását, ahol össze lehetne hozni egy helyre a 

község őstermelői által készített termékeket. Mivel a kínálat teljes egészében lefedi a helyi 

keresletet, így nincs szüksége a termelőknek külön reklámra. Néhányan rendelkeznek 

Facebook profillal, ahova feltöltik aktuális remekműveiket, ezáltal is egyre nagyobb és 

nagyobb forgalmat generálva maguknak. 

Amikor a fenntarthatóságról kérdeztük a termelőket kiderült, hogy többen is figyelnek arra, 

hogy környezetbarát csomagolóanyagot használjanak, amennyire lehetséges. A mézeskalács 

készítő lát potenciált egy közös márkajelzés létrehozásában, azonban ezzel az elképzelésével 

egyedül maradt, a többi termelő szerint ez felesleges lenne, hiszen nem tudnak annyi terméket 

előállítani, amivel más városokban is meg tudnának jelenni.  

Igényt tartanak az együttműködésre egymással, illetve arra, hogy egy kívülálló szervezet 

segítse, koordinálja a helyi termelőket. Támogatnák egy termelői egyesület létrehozását is, ezt 

az Éltető Balaton-Felvidékért Egyesületi tagság is bizonyítja. Szeretnének több tájékoztató 

fórumot, ahol pontosabb és még átfogóbb információt kaphatnának az aktuális pályázatokról. 



 

18 

 

2. Nemesvámos Önkormányzata és helyi őstermelők viszonya 

Számos konzultációt, megbeszélést folytattunk Nemesvámos Önkormányzatával a helyi 

termelők, őstermelők, mezőgazdászok és állattartók helyzetéről. Lelkesedéssel fogadták 

kezdeményezésünket, kíváncsian várták a kutatás eredményeit, hogy mit gondolnak a 

termelők, mi az, ami szerintük is jól működik és mi az, amin változtatni, javítani kellene. Már 

az előzetes megbeszélések során világossá vált, hogy egy támogató, innovatív, menedzser 

központú vezetőséggel állunk szemben, akik azon fáradoznak, hogy a településen élőknek 

még könnyebbé, kellemesebbé tegyék az életét. A polgármester úgy gondolja, hogy a minél 

nagyobb hatékonyság érdekében szükség van alkalmankénti beszélgetésekre, 

tapasztalatcserére, együttműködésre és különböző rendezvényekre. Elengedhetetlen az 

emberek megfelelő tájékoztatása, terelgetése. Sokan nem tudják mit jelent őstermelőnek lenni, 

milyen úton kell végigmenni az igazolvány kiváltásáig. 

Számos olyan folyamatban lévő projektet ismertettek velünk, melynek kivitelezése még 

tervezés alatt áll vagy már folyamatban van. Ezek közül kettőt szeretnénk kiemelni, ami az 

őstermelőket, illetve a vállalkozókat is érinti: egy kistérségi adatbázis-, illetve egy szolgáltató 

központ létrehozása. A kistérségi adatbázissal az Önkormányzat célja, hogy egy helyre 

gyűjtsék a település termelőinek adatait, szolgáltatatásainak listáját. Véleményünk szerint 

ezen adatok egy adott része elérhetővé válhatna a község honlapján, ezáltal könnyebb lenne 

mind a helyi lakosoknak, mind pedig a leendő vendégeknek eligazodni a vállalkozások 

között. A honlapon szerepelhetne egy link alatt, hogy ki, mivel és hol foglalkozik, mikor 

lehetne megkeresni őket. Természetesen beleegyezés alapján kerülnének fel a nevek, de 

lehetne ösztönözni őket, hogy ennél jobb reklám nem is lehetne, minthogy a település 

honlapján ingyen szerepeljenek. 

A második innovatív ötlet a szolgáltató központ létrehozása, ami segít a helyieknek, köztük a 

vállalkozóknak, hogy választ kaphassanak kérdéseikre. A központ azonnali, naprakész 

tanácsadást tudna nyújtani akár a könyvelés, pályázatok, munkaerő toborzás, jogi tanácsadás, 

stb. területén. A második kutatótáborban felmérésünkbe ez a terület is beletartozott. 24 

megkérdezett közül 12 venné igénybe a szolgáltatást, természetesen befolyásolná döntésüket 

az ár és a gyorsaság, szakértelem is. 4-en egyáltalán nem igényelnék, ugyanis bizalmi 

kapcsolatban állnak könyvelőikkel. 1 személy mondta, hogy „talán” igénybe venné, de 

elégedett a jelenlegi szolgáltatójával. 7 fő úgy nyilatkozott, hogy úgy érzik, szükség lenne egy 
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szolgáltató központra, annak ellenére, hogy nekik nincs vállalkozásuk. Véleményük szerint ez 

elsősorban az őstermelőknek és a helyi kisvállalkozásoknak kedvezne. 

Emellett az egyik – szintén a Polgármester úrral folytatott beszélgetés után – jó gondolatnak 

tartanánk egy helyi közösségi szolgáltatást, amely az őstermelőkre koncentrálódna. Szükség 

lenne egy megfelelően kialakított helyiségre, szakértőkre. Cél az lenne, hogy a leendő 

őstermelők minél hamarabb elkezdhessék tevékenységüket, illetve a már meglévő őstermelők 

könnyebben juthassanak támogatásokhoz, kérdéseikkel bátran fordulhassanak a megfelelő 

személyekhez, mindezt egy helyen. 

Kutatómunkánk során, ahogy jártuk az utcákat, rengeteg emberrel beszélgettünk, mindenki 

személyesen ismerte a polgármestert, elismerően beszélt munkásságáról és arról, hogy mindig 

van pár tanácsa, például pályázatokkal kapcsolatban, amivel segíteni tud. Az őstermelőknél is 

hasonló helyzettel találkoztunk. Mindannyian személyesen ismerték, sőt vagy aznap, vagy pár 

nappal korábban beszéltek vele valami aktuális témáról, ami az üzletüket előrébb mozdíthatja. 

Mindenki magától hozta fel a nevét, mint a legtöbb segítség forrását, amit itt helyben 

megkaphat, azt mondták bármi kérdésük van, nyugodtan feltehetik, a polgármester megpróbál 

válaszolni rá. 

„Hálás vagyok, hogy öreg korunkra ilyen helyre kerültünk, ahol rend, fegyelem és 

biztonság van!” /helyi lakos/ 

A terepgyakorlatainkon szerzett tapasztalataink alapján megállapíthattuk, hogya község 

legfőbb vonzereje a nagyváros és a Balaton közelsége, valamint az idősebbek számára a csend 

és a nyugalom. Ezek együttes ereje teszi napjainkban kiemelkedő sorba Nemesvámost. A 

település rohamosan fejlődik és változik, nem lehet egy átlagos falusi településhez 

hasonlítani. 

Az Önkormányzat nem csak a helyi termelőkkel vannak szoros kapcsoltban, a helyi lakosok is 

bizalommal fordulhatnak hozzájuk, erről főként a második kutatótáborunk alatt mutatták rá 

azok az emberek, akik nem vállalkozók és nem őstermelők. 

Akik szántak ránk időt, mindenki hangsúlyozta, hogy Nemesvámoson „élni jó”, mert csendes, 

nyugodt, biztonságos, család és gyerekbarát település. Pozitívnak tartják az Önkormányzat 

„elérhetőségét”, a jó és közvetlen településvezetést, a barátságos embereket és a jó 

közösséget. Sok az aktív lakos és sokszínű programok között lehet válogatni. Az ideköltöző 
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családos embereknek legfőbb vonzereje a faluban az óvoda és a Waldorf Óvoda és Iskola. A 

munkalehetőségek mennyisége és milyensége is felmerülő téma volt, és meglepődve 

tapasztaltuk, hogy kisebb hányadban jött elő, mint azt elképzeltük. A megkérdezettek döntő 

többsége arra a kérdésre, mi az, ami negatív a településen, nem tudott válaszolni.  

Jövőbeli elképzelések 

Sövényházi Balázs egy olyan inkubátorházat szeretne létrehozni, amely a fiatalok induló 

vállalkozásait támogatná. Erre azért lenne szükség, mert sok fiatal nem tudja, hogyan kezdje 

el saját vállalkozását felépíteni, ehhez szükséges lenne egy külső koordinátort alkalmazni, aki 

segíti az első lépésekben őket. 

Továbbá tervezik még, hogy közös pályázatokban vegyenek részt más településekkel, közös 

gépbeszerzés vagy kerékpárutak építésében (Hidegkút, Tótvázsony, Barnag, Vöröstó, 

Nagyvázsony, Balatonszőlős). 
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Összegzés 

Nemesvámos számos erősséggel rendelkező település, hosszú távú fejlődését elsősorban a 

helyi termékek, a kis- és középvállalkozások együttműködése biztosíthatja. A helyi 

igényeknek köszönhetően megjelentek a helyi termékek, amely lehetővé teszik a helyi piac 

megjelenését, megvalósulhatnak a közösségi célok és a falu vidékies jellege újra kialakulhat. 

A több mint 260 vállalkozásnak köszönhetően növekedésnek indult a foglalkoztatás, fontos 

adóbevételt képezve az önkormányzat számára. További nagy szerepet kap az alternatív 

energia felkutatása, felhasználása, amely elősegíti a költséghatékony működést a környezet 

védelme mellett.  

Nemesvámos kitűnő például szolgál azon számára, akik tudatosan akarnak létrehozni egy 

önfenntartó, sikeres helyi gazdaságfejlesztésen alapuló, egészséges és környezettudatos 

települést.   
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