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Bevezetés 

Esettanulmányunk középpontjában Tés település áll. A település bemutatásán keresztül és 

az ott tapasztaltak alapján, az ott megismertekre támaszkodva készítünk akciótervet, melynek 

segítségével szándékunknak megfelelően a tési, illetve más települések is elindulhatnak a 

fejlődés útján. Kiemelt figyelmet fordítunk Nemesvámos településen tapasztaltak 

bemutatására is,melyet, mint jó, adaptálható példát és gyakorlatot mutatunk be a helyi 

gazdaságfejlesztési tevékenységben. 

Település kiválasztásának oka 

A kiválasztás során törekedtünk arra, hogy lehetőleg olyan települést válasszunk, amelyet 

személyesen is ismerünk. Így átfogóbb képpel rendelkezünk az ott elkezdett 

gazdaságfejlesztési tevékenységekkel, illetve azok hiányának okaival. Tés településen 

személyesen is jártunk már, sőt, kutatási tevékenységet is végeztünk a Pannon Egyetem, 

Helyben a Hely(i)ért gazdaságfejlesztő csoportjának közreműködésével. A kutatótábor során 

három napot töltöttünk el a térségben. Hat különböző témában végeztünk felméréseket Tésen 

és a szomszédos településen, Jásdon, valamint Nemesvámoson. A témák a következőek 

voltak: őstermelők helyzete;azok hálózatosodása; helyi, belső értékek feltérképezése; 

településkép, települési imázs alakításának lehetőségei; falusi turizmus; fesztiválok. 

A kutatótábor végeztével egyöntetűen úgy gondoltuk, hogy szükség van fejlesztésekre, és 

ehhez mind a Polgármester, mind pedig a község lakossága együttműködően állt hozzá. A 

kapcsolat a település és az egyetemi csoport között a mai napig megmaradt és tervezzük a 

további látogatásokat is.  

Nemesvámosszintén az egyetemi kutatótábornak köszönhetően került látóterünkbe. A 

településen több alkalommal is jártunk, a már említett témákkal, valamint az Önkormányzat 

megbízásából is. Atelepülési projektekkel (óvodabővítés, bérlakás, szolgáltató központ) 

kapcsolatos lakossági felmérésekben, társadalmasításban segítettünk.Az együttműködés 

alkalomról alkalomra erősödött és egy harmadik alkalommal a település falunapi 

rendezvényére is meghívást kaptunk és kitelepültünk: különböző identitástudat erősítő, 

arculatformáló játékokkal, programokkal. Az együttműködés során számos olyan példát és 

hozzáállást tapasztaltunk Nemesvámoson, amit a gazdasági potenciál és a méretből fakadó 

eltérések ellenére Tés is adaptálhatna. 
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Az esettanulmány elkészítése során alkalmazott módszertan 

Amint már a bevezetőben is említésre került, a tanulmány egyfajta útmutatóként szolgál a 

hátrányos helyzetű települések számára. Elsősorban egy szemléletmódot szeretnénk vele 

közvetíteni, ami széles körben alkalmazható lehetne a helyi gazdaságfejlesztés, valamint az 

egyéb felmerülő, településsel kapcsolatos problémák megoldásának tekintetében. A 

kidolgozott módszertant Tés településreépítvekészítjük el, így mutatva be annak gyakorlati 

alkalmazását. 

Munkánk során számos módszertant és modellt használtunk fel, melyeket hol módosítás 

nélkül, hol pedig a tanulmány céljaihoz igazítva, személyes tapasztalatainkra alapozva 

módosítottunk. Igénybe vettük a 3H modellt. A tanulmány és az általunk javasolt módszertan, 

akcióterv vázát a helyzetfeltáró (I. lépés), helyzetelemző (II. lépés) helyzetértékelő (III. lépés) 

vizsgálati mód adja. A különböző folyamatokban alkalmazzuk Piskóti István területi 

stratégiaalkotási folyamatának modelljét(Forrás: Piskóti István: Régió- és településmarketing, 

2011), pontosabban annak helyzetfeltáró részét, alkalmazásra kerül továbbá a SWOT elemzés 

modellje és végül, de nem utolsó sorban a Területfejlesztési füzetekben jellemzett közösségi 

tervezés modellje is.( Forrás: Területfejlesztési füzetek 1 – Segédlet a közösségi tervezéshez, 2010)  

A tanulmány elkészítése során primer, illetve szekunder adatokra is támaszkodtunk. A 

primer adatokat a már említett kutatótáborok során felmért, illetve tapasztalt adatok, az 

érintett polgármesterekkel történt félig strukturált kérdőíveksegítségével készült beszélgetések 

biztosítják. A tanulmány elkészítése soránnagy segítségünkre voltak Csizmadiáné Dr. 

Czuppon Viktória kurzusain (Helyi gazdaságfejlesztés, Határmenti együttműködések) szerzett 

ismereteink. Szekunder forráskénta központi statisztikai hivatal adatait, valamint egyéb 

szakmai tanulmányokat említhetünk. 

Régiós áttekintés 

Régiós szerkezet 

Tés a Közép-Dunántúli régióban helyezkedik el, melymagában foglalja Veszprém, Fejér és 

Komárom-Esztergom megyét.A régió területe 11 ezer km
2,

 ami az ország területének 12 %-a. 

Az ország 198 járásaközül (175 járás + 23 kerületi hivatal), 27 található a Közép-Dunántúlon. 

Hazánk 3152 településéből 401 ebben a régióban fekszik.  
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A Közép-Dunántúl az ország egyik legfejlettebb régiója, dinamikusan fejlődik mind 

társadalmi, mind pedig gazdasági szempontból. 

Tés a régión belül Veszprém megyében található. A megyéhez tartozik az Ajkai, 

Balatonalmádi, Balatonfüredi, Devecseri, Pápai, Sümegi, Tapolcai, Várpalotai, Veszprémi és 

Zirci járás, Tés a Várpalotai járáshoz tartozik. A megye területe 4463 km
2
, településeinek 

száma 216, ebből 15 város. 

 

Várpalotai járás 

Forrás: jaras.info.hu 

 

Természeti adottságok 

A Közép-Dunántúl az ország egyik legváltozatosabb természetföldrajzi adottságokkal 

rendelkező régiója. Ásványkincsekben és karsztvizekben bővelkedik. Itt található Közép-

Európa legnagyobb tava, a Balaton. Mintegy 100 km hosszan határolja a régiót, valamint itt 

található az ország második legnagyobb természetes tava, a Velencei-tó. A régió értékeit több 

nemzeti park és tájvédelmi körzet védi, mint a Balaton-felvidék, a Bakony vagy a Vértes. A 

régió további természeti adottsága a felszín alatt húzódó vízkészlet, mint termál és 

gyógyvizek, illetve a speciális növényi kultúrák, borvidékek. 
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A régió ezeken túl remek kiránduló lehetőséget biztosít, hiszen keresztülmegy rajta a 

Kéktúra útvonal, melynek hossza több mint, 1100 km. Ebből a régióban mintegy 335 km 

hosszú szakasza található.  

Társadalmi adottságok 

A régió népessége megközelíti az 1,1 millió főt, ebből 349 ezren Veszprém megyében 

élnek. A megyeszékhelyen61 ezer, a városokban 155 ezer, a községekben pedig 134 ezer fő 

él.A megyében a települések megoszlását népességnagyság-kategória alapjántekintve az 500 

fő alatti települések az 50 %-ot, míg az 5000 és afelettiek az 5 %-ot képviselik.  

A népesség száma nem és életkor szerint 2014. január 1-jén: 

 

Forrás: KSH, Veszprém megye számokban 2014 

Gazdasági adottságok 

Infrastruktúráját tekintve a megye különösen jó helyzetben van. A közlekedés gerincét a 

Budapest-Székesfehérvár-Veszprém-Szombathely városokat összekötő vasútvonal és a 

hasonló nyomvonalon haladó 8-as számú főút adja. A Budapest és a Balaton-part közötti 

forgalom elsősorban az M7-esről leágazó 71-es főúton bonyolódik, valamint Budapesttől a 

Balaton északi partján végigfutó vasútvonalon. 
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A munkaerő piacot tekintve Veszprém megyében a munkanélküliségi ráta 2014-ben 5,3 % 

volt, míg 2012-ben 11,4%. 

A gazdasági szervezetek területi és szektorális megoszlása: 

 Közép-

Dunántúl 

Veszprém 

megye 

Veszprém Tés 

Működő vállalkozások száma ezer 

lakosra 
59,2 62 90,7 39 

Egyéni vállalkozások aránya a 

működő vállalkozásokból 
47,1 % 53,4 % 44,9 % 71 % 

A működő vállalkozásokból a 

legalább 10 főt foglalkoztatók 

aránya 

4,7 % 4,4 % 4,1 0 % 

A működő vállalkozásokból a 

mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, 

halászatban tevékenykedők 

aránya 

3,9 % 4,3 % 0,8 % 25,8 % 

A működő vállalkozásokból az 

iparban tevékenykedők aránya 
9,2 % 8,5 % 6,1 % 9,7 % 

A működőd vállalkozásokból az 

építőiparban tevékenykedők 

aránya 

10,9 % 10,5 % 8,4 % 9,7 % 

A működő vállalkozásokból a 

szálláshely-szolgáltatás, 

vendéglátásban tevékenykedők 

aránya 

5,3 % 6,7 % 3,7 % 6,5 % 

A civil szervezetek száma ezer 

lakosra 
5,5 7,2 9,3 5 

Forrás: KSH, interaktív térképek 2012 
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A táblázat adatait elemezve beláthatjuk, hogy a működő vállalkozásokat tekintve a régión 

belül Veszprém megye az átlagon felül teljesít. A különböző ágazati megoszlásokban sem 

mutatható ki jelentős negatív irányú eltérés. 

Települések bemutatása 

Tés 

Településszerkezet 

Tés települése a Közép-Dunántúlon Veszprém megyében, a Várpalotai járásban található a 

Bakonyban, területe 49 km
2
. A település Várpalotától 15, míg Veszprémtől 35 km-re 

található. Veszprémből ellehet jutni Várpalotáig a 8-as számú főúton, és onnan tovább 

lekanyarodva a mellékúton Tésig, valamint Veszprémből Zircre a 82-es számú főúton, majd 

onnan elkanyarodva a mellékúton Tésig. 

Természeti adottságok 

A település bakonyi fekvése és közelsége a Balatonhoz (38 km) kedvező feltételeket nyújt 

a település számára. A korábbi kutatótábor során feltárt ismereteink és adataink alapján a 

település jó környezeti feltételekkel rendelkezik, amelyekben van lehetőség bőven, de még 

kiaknázatlan. A településen megtalálható a Tési malom, mely jó turisztikai lehetőséget 

biztosít. A világon csak egy ilyen malom található ezen kívül. Ez egy igazi kincs a világ 

számára, hiszen belülről forgatható 6 lapos szélkerékkel rendelkezik. A település másik 

látványossága a kilátó és a panoráma mely az egyik magaslatáról tárul elénk, ellátni 

Pannonhalmáig. További látványosság a Tés mellett megtalálható Római fürdő, melyhez 

kéktúra útvonal is vezet, ami pedig remek lehetőséget nyújt gyalogos vagy kerékpáros 

kirándulásokra. 
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Kéktúra útvonal 

Forrás: http://www.kektura.hu/ 

Társadalmi adottságok 

A település népessége 806 fő; míg virágkorában a településen kb. 1500 lakos élt. Számos 

civil szervezet tevékenykedik: Polgárőrség, Múlttal a jövőért egyesület, hagyományőrző 

Pávakör. A civil szervezetek ellenére a közösségi kohézió gyenge, ennek fejlesztése 

elengedhetetlen. 

Gazdasági adottságok 

A régiós áttekintésnél található táblázat a gazdasági szervezetek területi és szektorális 

eloszlásáról jól szemlélteti Tés mutatószámait a régiós és megyei viszonylatban. A működő 

vállalkozások tekintetében az erős lemaradás a régiós valamint megyei átlagtól a földrajzi 

elhelyezkedésnek tudható be. Vállalkozói oldalról a település nem igazán vonzó. Ezt 

bizonyítják a különböző ágazatok mutatói is. A mezőgazdasági vállalkozóktól eltekintve a 

legtöbb gazdasági szereplő a helyi igények kielégítésének céljából folytat tevékenységet. Ezt 

mind a mutatószámok mind a település polgármestere is igazolta.  A községben 1 

kereskedelmi (élelmiszerbolt) és 2 vendéglátó ipari (1 fogadó, 1 söröző) vállalkozás folytat 

gazdasági tevékenységet. 

Tés abban a szerencsés helyzetben van, hogy van még óvoda a településen. Iskola is volt, 

azonban 2006-ban létszámhiány miatt bezárásra kényszerült, az épület azóta kihasználatlanul 

áll. A település közmű ellátottságával nincs probléma, ezen a téren fejlett.  
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A tömegközlekedés minősége nem kielégítő, mivel ritkán jár a busz a lakosok szerint is; 

illetve a településnek saját busza nincsen, vasútvonal pedig nincs kiépítve. Egészségügyi 

ellátottsága a helyzethez képest megfelelő, hiszen van orvosi rendelő háziorvossal, aki Jásdon 

és Várpalotán is rendel. A település kulturális szolgáltatásokban, sportolási és szórakozási 

lehetőségekben nem bővelkedik, jelenleg csak egy könyvtár található, amelyet jelenleg is 

fejlesztenek valamint konditerem. 

Nemesvámos 

Településszerkezet 

A település szintén a Közép-Dunántúlon illetve Veszprém megyében található és a 

veszprémi járáshoz tartozik, területe 40,79 km
2
. Nemesvámos a megyeszékhelytől a 77-es 

főúton közelíthető meg valamint az őket összekötő kerékpárúton, távolsága a várostól 7 km. 

A Balaton 15 km illetve a Bakony 22 km távolságra van a településtől, ez a közelség, kedvező 

feltételeket biztosít mind társadalmi mind pedig gazdasági szempontból. 

Természeti adottságok. 

Nemesvámos kedvező természeti adottságokkal rendelkezik. A Balaton és a Bakony 

közelsége, illetve a település körül 3 túraútvonalon nyílik lehetőség kirándulásra, valamint a 

település határán található Balácapuszta, a híres római kori villagazdaság és romkert. 

Társadalmi adottságok 

Nemesvámos népessége 2685 fő, melyet a Polgármester szerint, a jelenlegi lehetőségeket 

figyelembe véve optimálisan 3500 főre lehetne növelni. A korábbi Kutatótábor során is 

tapasztaltuk, illetve az azutáni Polgármesterrel történt interjúból is kiderült, hogy 

Nemesvámos közösségét jó kapcsolat jellemzi. A településen szervezett programokban 

mindenki egyaránt kiveszi a részét, legyen szó Falunapról vagy helyi fesztiválról. Együtt 

fáradoznak azért, hogy minden jól alakuljon, és mindenki jól érezze magát. A települést és a 

közösséget továbbá jellemzi a társadalmi felelősségvállalás, hiszen a településen 4 szelektív 

gyűjtősziget található valamint az iskolai oktatásban is teret kapott ez a terület, így járulnak 

hozzá a tisztább környezethez, amelyre panasz nincsen. A jó közösséget jellemzi továbbá a 

civil szervezetek sokasága a településen, melyek jelentős szerepet vállalnak a 

közösségépítésben.  
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Kutatótábori tevékenységünk során is tapasztaltuk, hogy az ott élők nyitottak és pozitívak, 

nem csak felénk, hanem a munkánkkal kapcsolatban is. A településről alkotott véleményük és 

meglátásuk optimista és elégedett, lelkesen fordultak irányunkba és a településsel kapcsolatos 

jövő felé is. 

Gazdasági adottságok 

A település alapfokú intézményi ellátottsága kitűnő, hiszen óvoda és iskola is biztosítja ezt 

a pozíciót, továbbá van védőnői és háziorvosi szolgálat, valamint vöröskeresztes véradások is. 

A tömegközlekedés megfelelő, egyrészt mivel közel van a megyeszékhely így sűrűn járnak 

menetrendszerinti járatok, másrészt a kistérségi összefogás biztosítja az igények és a 

lehetőségek elérését. A településen van sportcsarnok, ami lehetőséget nyújt a szórakozásra, 

sportolásra és kikapcsolódásra. A vendéglátás és a turizmus jelentősnek mondható, ezt segíti 

elő a településen található szálláshelyek sokasága, valamint a vendéglátó helyek száma is.  

Amire szükségünk van: Közösségi tervezés 

A fejlődés és fejlesztés legalapvetőbb feltétele, hogy legyen KINEK és legyen KIVEL 

véghezvinni a kitűzött célt. Szükség van olyan emberekre, akik a térség, a település és a 

közösség fejlődése érdekében képesek az összefogásra, hajlandóak feláldozni szabadidejük 

egy részét e nemes dolog véghezvitelére. Azonban mit ér a munka, ha nincs, aki értékelné, aki 

örömét lelné a fejlesztésekben és kihasználja az újonnan létrejött értékekben lévő 

lehetőségeket. 

A helyi gazdaságfejlesztés egy olyan komplex, összetett, sokrétű folyamat, amelynek 

számtalan résztvevője, kezdeményezője, eszköze és támogatója van, ezért nem adható meg 

pontos, általánosan elfogadott definíció, sőt még a fejlesztési fogalmak rendszerében történő 

elhelyezése sem egyértelmű. Ezt a tényt tovább nehezíti, hogy a helyi gazdaságfejlesztés nem 

különül el egyértelműen a közösségfejlesztéstől, a vidékfejlesztéstől, a település- és 

területfejlesztéstől, éppen ezért sokféle meghatározás létezik e fogalom leírására. Azonban az 

megkérdőjelezhetetlen, hogy egyik fő célkitűzése, ha nem a legfontosabb, hogy biztosítsa az 

emberek számára a legmegfelelőbb életszínvonalat. 
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“Helyi gazdaságfejlesztés minden olyan beavatkozás, amely a helyi gazdaság bármely 

komponensének, vagy a helyi gazdaság egészének módosítása által, és/vagy korábban 

hiányzó komponens(ek) bevonása révén, és/vagy kihasználatlan komponensek 

újraélesztésével a helyi gazdaság egy vagy több jellemzőjét (eredményességét, hatékonyságát, 

jövedelmezőségét, a kibocsátott termékek/szolgáltatások minőségét, a foglalkoztatottságot, a 

rendszer fenntarthatóságát) javítja.  

Célja tehát nem kizárólagosan gazdasági, hanem meghatározóan közösségi és társadalmi: a 

helyi lakosság életminőségének javítása, nem pedig a bármi áron történő profitmaximalizálás.  

Ezért – szemléleti és módszertani megközelítésére egyaránt utalva – helyi közösségi 

gazdaságfejlesztésnek is nevezhetjük.” (Területfejlesztési füzetek (2), 2010, p.15., 16.) 

„A helyi gazdaságfejlesztés olyan, a helyi gazdaság életébe történő, külső és/vagy belső 

erőforrásokat hasznosító, tudatos beavatkozás, melynek kezdeményezője lehet külső szereplő 

is (p1. kormányzat, EU, külföldi tőke), de a folyamat kulcsa mégis a helyi szereplők 

részvétele, akik vagy kezdeményezőként, vagy a külső fejlesztési elképzelés elfogadóiként, 

támogatóiként és alakítóiként lépnek fel.” (Mezei C., 2006, p.9.) 

A fent leírt két meghatározás is tükrözi a közösség alapvető és fontos mivoltát. A legjobb 

módszer arra, hogy a közösség igényei és szükségletei ki legyenek elégítve, illetve, hogy a 

létrejött produktum a lakosság lehető legnagyobb arányának elnyerje a tetszését az, hogy ők 

maguk is részesei legyenek a tervezésnek. 

A gazdaság fejlesztése és a versenyképesség növelése sokkal hatékonyabban tud 

megvalósulni, ha a helyi viszonyokat ismerő, ott élő emberek javasolják a tennivalókat, 

módszereket és eszközöket (bottom-up módszer). A globalizációs folyamatok sűrűjében csak 

azok a térségek, közösségek - és projektjeik - lehetnek sikeresek, amelyek felismerik a 

hiányosságaikon kívül a helyi értékeiket és azok tudatos fejlesztésére törekednek. Ez azonban 

csak akkor lehet eredményes, ha az adott csoport tényleges résztvevővé válik, közös ügyként 

tekint rá, amelyért együtt, egymást segítve és egymással összefogva tevékenykednek. 

Nélkülözhetetlen az ágazatok közötti együttműködés, kooperáció is. 

A Területfejlesztési füzetek 1-ben leírtak szerint a közösségi tervezésben az 1980-as évek 

végén és az 1990-es évek elején kezdett elterjedni a posztmodern tervezési irányzat. Az új 

szemlélet lényege, hogy a konkrét megoldások helyett a követendő célokat a különböző 

tudásformák összehangolásából és az érdekek ütközéséből vezetik le.  
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Ennek értelmében egyre fontosabb szemponttá és a tervezési módszertan kibővülésének 

elengedhetetlen eszközévé vált a közösség bevonása. A közösségi tervezés lényege a helyi 

stakeholderek bevonása különböző tervezési technikákkal, hogy ők is képviselni tudják 

érdekeiket, szükségleteiket a stratégia kialakításának folyamata közben. Ha ez elmarad, nagy 

a valószínűsége, hogy a helyi közösségek nem érzik magukénak a létrejött fejlesztéseket, és 

ezért nem is óvják azt. Azért, mert nem voltak jelen a tervezésnél, ezért nem ismerik a 

részleteket sem és nem is tükrözik az érdekeiket, ami szintén negatív érzéseket táplál a 

megvalósított tervek iránt. A kézikönyvsorozatban számos előnyét mutatják be a „belső” 

közösségi tervezésnek a „külső” szakértői tervezéssel szemben. A füzet szerint az okozza a 

legfőbb gondot, hogy a külső „tervezés nem járja kellően körül a közösségek életminőségét, 

életkörülményeit érintő értékválasztó stratégiai kérdéseket.” (…) A tervező „felveszi a 

kapcsolatot az általa fontosnak ítélt érintett személyekkel, csoportokkal. Rajtuk keresztül 

információt szerez a tervezési környezetről, miközben az érintettek egymással nem kerülnek 

kapcsolatba.” Ezzel szemben a „belső” tervezés folyamatában „az érintettek már a 

helyzetfeltárás során kapcsolatba kerülnek egymással, megismerik egymás érdekeit, 

szándékait, elképzeléseit, vagyis a tervezéshez alapvetően szükséges koncepcionális 

információk közkinccsé válnak.” (Területfejlesztési füzetek 1. (2010), p.8) Ennek a tervezési 

stratégiának az erőssége a kommunikáción, az összhangon, az együtt gondolkodásban és 

cselekvésben rejlik. 
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 „Külső” szakértői tervezés 

esetén 

Közösségi tervezés esetén 

A helyi érintettek szerepe reagáló, válaszoló analizáló, kreatív 

A helyi érintettek hozzáállása közömbös, elfogadó vagy elutasító együttműködő, „tulajdonosi” 

A tervező célja információ kinyerése, a terv 

elfogadtatása 

helyi elemzés generálása, 

mindenki számára megfelelő 

megoldásaok azonosítása 

A tervező szerepe a 

helyzetfeltárásban 

vizsgál, kutat facilitál, katalizál, összehozza 

az érintetteket, párbeszédet 

generál 

A tervező szerepe a stratégiai 

tervezésben 

A megrendelőnek és a szakmai 

követelményeknek megfelelő terv 

elkészítése 

a helyi érintettek közötti 

kompromisszumok, legjobb 

megoldások, innovatív ötletek 

megtalálása, ezek 

dokumentálása, szakmai 

kritériumoknak való 

megfeleltetése 

Az információáramlás szakaszos, nem összefüggő halmozódó, összegződő 

A tervezési eszközöket a tervező választja és ismeri a helyi érintettek is 

választhatják, ill. megtanulják 

Az információ 

hozzáférhetősége az érintettek 

számára 

alacsony, átmeneti magas és többé-kevésbé állandó 

Az információ kezelése a tervező/döntéshozó kezében van, 

majd a dokumentációt a 

döntéshozók megkapják 

közös, a helyi közösség tagjai 

számára is rendelkezésre áll 

további felhasználásra 

Forrás: Saját szerkesztés, Területfejlesztési füzetek 1 – Segédlet a közösségi tervezéshez (2010) 

alapján 
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Azonban vigyázni kell, hogy a közösségi tervezés ne menjen a szakértői tervezés rovására: 

a közösségi tervezés minden esetben nem léphet a szakértői tervezés helyére. Szükség van 

szakemberek segítségére is, hiszen a bonyolult tervezési, építészeti és számolási feladatokat 

az egyszerű laikusok nem tudják elvégezni. 

A közösségi tervezés során elengedhetetlen, hogy az embereket motiváljuk például az 

eddig elért eredmények és sikerek közzétételével. Azok a projektet és tevékenységek, 

amelyek látványos és gyors sikert hoznak, motiváló hatásúak lehetnek, erőt adnak egy újabb, 

esetleg nagyobb erőt igénybe vevő feladat elvégzéséhez. Újabb személyek bevonzását teszi 

lehetővé és az adott projektben segítők sikerélményét növelve további lendületet adhat 

számukra. Az elért eredményekről tájékoztatást nyújthatunk a meglévő kommunikációs 

csatornákon, ezzel is elősegítve további személyek és civil szervezetek segítségnyújtását, 

illetve a közösségben rejlő erő és összefogás hatalmát. 

A bevonásban segítségünkre lehetnek a már említett különböző civil szervezetek. A civil 

szervezetek általában egy közös cél, hobby, tevékenység miatt jönnek létre, így a szervezeten 

belül erős kohézió működik. Az Ő közreműködésükkel a lakosság jelentős hányada elérhető, 

bevonható. Fontos továbbá az olyan személyek megtalálása és bevonása a tervezési 

folyamatba, akiknek az átlagnál erősebb közösségformáló személyiségük van. Rálátásuk és 

ráhatásuk van a lakosságra. Mindenképpen szükséges a fejlesztéseket megelőzően ezeknek a 

személyeknek, szervezeteknek a felkeresése és a fejlesztési folyamat során a Velük való 

együttműködés. 

Nemesvámoson:A településen felismerték, hogy csakis együttes erővel lehet 

elérni a célokat és fejlődni, éppen ezért alakítottak ki olyan eseményeket, melyek 

közelebb hozták egymáshoz az embereket és épített ki közösséget. 

Az egyik rendhagyó esemény a településen a Tündérkert program, melynek lényege, 

hogy minden évben ültetnek két fát, mégpedig úgy, hogy az egy év alatt született 

hölgyeknek egyet és az egy év alatt született uraknak is egyet. Erre az eseményre pedig 

a közösség együtt készül, közösen tesznek érte és mivel ez kicsit mindenkihez tartozik, 

így mindenki magáénak érzi. 
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Egy másik lehetőség a településen, a rendezvényeken, falunapon való részvétel ahova 

mindenki kimegy és együtt tesznek azért, hogy mindaz megvalósuljon. Továbbá a 

településen található egy Közösségi kemence, ami bárki számára rendelkezésre áll, 

azzal a céllal, hogy kirándulók, osztályközösségek, baráti társaságok kimenjenek, 

süssenek és szórakozzanak. Ezekkel a programokkal a közösségi erő és összetartás 

formálható és javítható, ám ahhoz, hogy ez folytatható és fejleszthető legyen, 

visszajelzésekre is szükség van mindkét fél részéről, hogy amit csinálnak az jó, a másik 

oldalról pedig, hogy számít a véleményük. 

Ezért a településen rendszeresen készülnek felmérésekkel, mint kérdőívezés, amelynél 

mi is közreműködtünk a Kutatótábor során, amikor is felmértük azt, hogy a településen 

élők hogyan vélekednek készülő projektekkel kapcsolatosan. Elkészítettük a 

kérdőíveket, és házról házra jártunk, becsengettünk és kérdeztünk. A Kutatótábor utáni 

időszakban pedig vissza is hívták a csapatot a Falunapra további felmérések 

elvégzésére, véleménykutatásra. A kérdőívezés mellett pedig ott az Utcafórum, ahol 

bárki elmondhatja véleményét, javaslatát. Mindezek a tevékenységek melyek 

hozzájárulnak a sikerhez, hogy mindkét fél érdekei érvényesüljenek és együtt érjék el 

azt, amit kitűztek maguk elé. Nemesvámos esetében ezekkel és más programokkal, 

valamint lehetőséggel tesznek a közösségért és egymásért. 

 

I. lépés a helyzetfeltárás 

Helyzetfeltárásunkfő irányvonalakéntPiskóti István egyik modelljét használjuk fel, amely a 

marketingtevékenység stratégiai és tervezési folyamatát mutatja be. A modell alapul, vezetőül 

szolgálhat a megfelelő mélységű helyzetfeltáráshoz.Az ábrán látható folyamatot a 2-estől a 3-

as pontig vesszük igénybe, erre koncentrálva készítjük el elemzésünket. 
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Forrás: Piskóti István: Régió- és településmarketing, 2011 

Kezdésként a közvetlen piac elemzését vesszük alapul - ez jelen esetben a már említett 

régió a Közép-Dunántúl valamint Veszprém megye - melynek vizsgálata 5 tartalmilag fontos 

területet ölel fel. 

Az első az értékaudit,ami a térség, település adottságait, értékeit, erősségeit, gyengeségeit 

mutatja meg és magába foglalja a természeti értékeket, földterületi adottságokat, 

infrastruktúra és közlekedés adottságokat.A tanulmány elején található településbemutatás 

isezek alapján készült. Tés esetében az értékeket tekintve jó földrajzi elhelyezkedéssel és 

megközelítéssel rendelkezik, legnagyobb természeti értékei a már említett Malom, a kilátó és 

a panoráma. A település kulturális értékeit a falunapok, a néptánc illetve a hagyományőrzés 

biztosítja. A következő elem az imázsaudit, melynél az előzőleg összegyűjtött információk 

után, felkell tárni a településről kialakult szubjektív képet, imázst, Tésről az embereknek a 

Malom és a Római-fürdő jut az eszükbe, hiszen ezek azok az értékek, melyek a leginkább 

odavonzzák a turistákat. Ezzel az a probléma, hogy a Római-fürdő Bakonynánához tartozik 

így ez a kép nem valós. 
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Az elemzés következő fázisa a vevőaudit vagy célcsoportaudit, amely meghatározza, hogy 

a fenti tevékenységekkel milyen célcsoportot szólított meg a település. Tésen elsődlegesen a 

lakosság és a turisták, jelentik a célcsoportot, melyhez hozzájárulnak, a hagyományőrző 

programok, ezzel bevonzva a turistákat és felkelteni a lakosság figyelmét vagy a szomszéd 

településen élőkét, mint Jásd és Bakonynána. Ezek a települések jelentik a „konkurenciát” 

mert hasonló kapacitásokkal és értékekkel rendelkeznek. Ez képezi a következő elemzési 

részt a konkurencia auditot, amely az önértékelésnél és a mások általi megítélésnél kapott 

adatokat a versenytársakkal hasonlítja össze. 

Az utolsó terület a tevékenységaudit, amely során értékelést kell készíteni az eddigi 

marketig tevékenységek tartalmáról illetve arról, hogy milyen módon próbálja meg 

megerősíteni a kialakult imázst a falu. Tés a korábbi időszakban nem folytatott kimagasló 

marketingtevékenységet, bár kisebb lépéseket tettek, mint a megújult honlap mely már 

modern színekben és struktúrált tartalommal várja az érdeklődőket. Könnyen átlátható és 

megtalálható rajta a falu logója:„közelebb az éghez”. Ezen kívül Facebook oldallal is 

büszkélkedhet a település, ahol különböző képek és információk is megtalálhatók a 

településről, az eseményekről vagy rendezvényekről, de további információáramlást biztosít a 

helyi újság, hírlevél és a faliújság. 

A helyzetelemzéshez elengedhetetlen, hogy a már ismert valamint a fenti 

módszertalkalmazva feltárt jellemzőit a településnek rendszerbe szedve, a pozitív és negatív 

tényezőket átláthatóan lássuk. Ehhez nyújt segítséget egy SWOT elemzés. 

A SWOT elemzés a helyzetelemzés egyik eszköze, amely tényeket elemez és értékel. Az 

elemzésben részt vevők egy négy ablakra osztott táblázatot töltenek ki, amelyben az egyes 

ablakokba az egyes kategóriák írandók.Erősségek (Strengths):belső tényezők, pozitív dolgok, 

amik jól működnek, befolyásolható tényezők annak érdekében, hogy még jobban 

működjenek. Gyengeségek (Weaknesses):belső tényezők, negatív dolgok, amik nem jól 

működnek, befolyásolhatóak annak érdekében, hogy jobban működjenek. Lehetőségek 

(Opportunities):külső tényezők, adottságok, amiket nem tudunk befolyásolni, kedvezőek, 

kihasználhatjuk őket, építhetünk rájuk. Veszélyek (Threats): külső tényezők, korlátok, amiket 

nem tudunk befolyásolni, csökkentik a siker esélyét, kockázatot jelentenek.  
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Ezeket az elemeket értelmezhetjük összetetten is. Erősségek és lehetőségek: adott 

tevékenységekben erős a szervezet és a piaci folyamatok is kedvező feltételeket 

kínálnak.Erősségek és veszélyek: szervezeti tudásra és tapasztalatokra alapozva új termékek 

kialakítása, amivel csökkenthető a konkurencia fenyegetése.Gyengeségek és lehetőségek: 

meglévő gyengeségek kiküszöbölése középtávon a lehetőségek kihasználásához vezethet. 

Gyengeségek és veszélyek: gyengeségek felszámolása mellett elhárítani a veszélyeket. 

 

 

 

A módszertan szempontjából fontos, hogy a fent bemutatott elemzéseket a település 

meghatározott időközönként frissítse, újra átgondolja. Így segítve elő a fejlesztésekhez 

szükséges információk napra készségét. 

II. lépés, elemezzük a problémákat (Problémafa) 

A helyzetfeltárás után a feltárt, felmerült problémákat szintén a jobb átláthatóság céljából 

valamilyen módon rendszerezni kell. Ehhez nyújt nagy segítséget egy problémafa elkészítése. 

A problémafát széles körben használják, vállalati döntések előkészítésére, projektek, 

stratégiák tervezési ciklusában.  

-Jó földrajzi elhelyezkedés

-Kedvező természeti adottságok

-Alapvető közmű ellátottság 
biztosított

-Hagyományos településkép

-Civil szervezetek

-Gyenge közösségi kohézió

-Kevés válallkozás

-Fejlesztések hiánya

-Fejlesztési tapasztalat hiánya

-Megközelíthetőség javítása

-Turisztikai desztináció létrehozása

-Vállalkozások betelepítése

-Elöregedő demográfia

-Turizmus elkerüli a települést

-Állami korlátok

Tés település SWOT elemzése 
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A problémafa a problémák rendszerbe szedésén túl, nagyszerűen szemlélteti vizuálisan is 

az ok-okozati összefüggéseket. Az alá-fölé, valamint a mellérendeltségi viszonyokat. 

Elkészítése során fokozottan kell ügyelni, hogy ezeket a viszonyokat helyesen állapítsuk meg.  

A problémafában természetesen a településen kívülálló tényezők is szerepelhetnek, amikre 

kevés vagy olykor semmilyen ráhatásunk nincs. Egy-egy problémafának számtalan oldalága 

lehet, de minden egyes oldalág egy fő problémában találkozik. Alsóbb szinteken előfordulhat, 

hogy egy-egy okozat (alprobléma) azonos (Esetünkben lásd.: Erőforrás hiánya, a jobb 

átláthatóság kedvéért ezek nem kerültek összekapcsolásra). Az általunk Tés településre 

felállított problémafának is számos alproblémája (2. szintű probléma) van, ami a település 

elmaradott fejlettségét okozza, mi elsősorban a Fejlesztési kezdeményezések hiányára 

koncentrálunk, ezért csak ez az ág került feltüntetésre,részletezésre. 

A fejlesztési kezdeményezések hiányát több tényező is okozza. Egyfelől Tésen a lakosság 

között széthúzó erő tapasztalható, így nincs összhang és együttes erő a haladás irányába, 

másrészt, hiány van a képzett emberi erőforrásból, akik szakmailag hozzájárulhatnának a 

fejlődéshez, így ezek a tényezők együtt okozzák az emberi erőforrások hiányát. Mindez 

mellett a településen kevés vállalkozás található, mint ezt már fentebb írtuk, valamint nincs 

szállásadó (falusi vendéglátás), így ezek miatt az Önkormányzatnak nincs vagy csak 

elenyésző a bevétele, aminek következtében nincs felhasználható szabad tőke. Az emberi 

erőforrás valamint a szabad tőke együttesen okozza a teljes erőforrás hiányát. 

A fejlesztési kezdeményezések elmaradását, másfelől megint csak az erőforrás hiánya 

okozza, hiszen ha nincs tapasztalat vagy gyakorlat a pályázatok benyújtására, ismeretére, 

valamint figyelésére, ezzel elmaradnak a lehetőségtől és kihasználatlanul maradnak a 

források. 

Harmadrészt pedig, ha nincs meghatározott cél és helyzetelemzés, akkor nem készül el 

cselekvési terv így ez megint csak a kezdeményezések hiányát okozza. 
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Települési elmaradottság

Fejlesztési kezdeményezések hiánya
 

Erőforrások hiánya
 

Kihasználatlan pályázati források
 

Cselekvési terv hiánya
 

Emberi erőforrás hiánya
 

Szabad tőke hiánya
 

Képzetlen erőforrás
 

Kevés együttműködés
 

Egyéni érdekek által 
vezéreltek

 

Kevés bevétel
 

Kevés helyi adó
 

Kevés iparűzési adó
 

Kevés vállalkozás
 

Nincs IFA bevétel
 

Nincs szállásadó
 

Kevés benyújtott pályázat
 

Erőforrások hiánya
 

Pályázói gyakorlat hiánya
 

Nincs meghatározott cél
 

Nincs megfelelő 
helyzetelemzés

 

Problémafa 
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III. lépés, határozzuk meg a céljainkat (célfa) 

A problémafa elengedhetetlen párja egy ilyen elemzésben a célfa. A célfa lényegében a 

problémafa tükörképe, ahol a problémákat az azok elhárítására, megoldására kitűzött célok 

váltják. Ilyen értelemben megalkotására a problémafánál már leírt szabályok vonatkoznak. 

Fontos azonban, hogy a célfában szerepelhetnek a célok mellett konkrét intézkedések is. A 

célfa elkészítése után, a problémafa, célfa időbeni alakulásától függetlenül érdemes a 

céljainkat, a szó lazább értelmezésében stratégiánkat, néhány mondattal nyomatékosítani. a 

település kívánt jövőképét megalkotni, ami a célfa mellett szintén útvezető szerepet tölt be. 

 Választ kell adni arra a kérdésre, hogy „milyennek szeretnénk látni a települést 5-10 év 

múlva?”. Esetünkben a következő jövőképeket állapítottuk meg: 

Azt szeretnénk, ha 5 év múlva Tés, egy a fejlődés útján elindult település lenne, végig vitt 

4-5 kisebb fejlesztési projektet a közösség aktív részvételével, ezáltal téve szert fejlesztési és 

pályázói tapasztalatokra. 

Azt szeretnénk, ha 10 év múlva Tés a Keleti-Bakony egyik legdinamikusabb, legélhetőbb 

településévé válna. Erős közösséggel, vonzó lehetőségekkel az újonnan beköltözőknek, 

pezsgő társadalmi és gazdasági élettel. 

Ezeket a célokat mutatja a célfa is, melynek fő eleme a fejlettség javítása és a fejlesztési 

kezdeményezések növelése. Ezt három irányból lehet megközelíteni. Az egyik: képzések és 

tréningek szervezésével (Gazdasági, mezőgazdasági, pénzügyi, vállalkozásfejlesztési 

vállalkozásindítási) biztosítani az emberi erőforrást, akik szakmai hozzáértéssel tudnak 

hozzájárulni a fejlesztéshez illetve javítani a közösségi összetartást. Hiszen mindenkiben a 

településen ott kell, hogy legyen az Együtt érzés, mert együtt, közösen kell megvalósítani a 

célokat, egyedül nem lehet megváltani a világot, csak akkor sikerülhet, ha mindenki összefog 

és mindenki akarja, tesz érte. 

Ezek mellett pedig szükséges a vállalkozások bevonzása a településre valamint a 

szállásadók ösztönzése, annak érdekében, hogy legyen falusi turizmus, így olyan feltételeket 

és lépéseket kell tenni, amelyek mindezt elérik, ezzel növelve az Önkormányzat bevételeit és 

szabad forrást, erőforrást biztosít a fejlesztések irányába. 
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A másik irány összefügg az emberi erőforrással, hiszen olyan képzésekre és emberekre van 

szükség, akiknek van jártassága pályázatok benyújtásában, ezt teszi lehetővé a már előbb 

említett képzés, tréning így amennyiben ez megvan, könnyűszerrel indulhatnak a pályázatok 

nyomon követése és benyújtása, ami hozzájárul a fejlődéshez. 

A harmadik oldal pedig a rövid és hosszú távú célok kialakítása és a helyzet elemzés 

elkészítése, amely együtt adja meg a cselekvési tervet. 

Nemesvámoson:Nemesvámos esetében a helyzetelemzés és célkitűzés 

meghozta a kívánt eredményt. A fő cél a közösség és a helyi szereplők együttes erejét 

felhasználni egy fenntartható település érdekében. Az említett célt sikerült 

megvalósítani, hiszen a folyamatos kérdőívezés és utcafórum adta információk 

összehozták az embereket és segítették egymás munkáját. Ezt követően megvalósult az 

ivóvíz ellátás fejlesztése, a csapadékvíz elvezetése, a napkollektorok kialakítása és 

használata, illetve a Veszprém és Nemesvámos közötti kerékpár út kiépítése, persze ez 

csak egy része mindannak amit eddig elértek. Azonban ahhoz, hogy egy település 

fejlődjön, szükséges a helyzetelemzés és a célkitűzés, amit a Nemesvámosi példa 

sikeressége remekül tükröz. 
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Települési elmaradottság 
megszüntetése

Fejlesztési kezdeményezések
 

Erőforrások biztosítása
 

Pályázati források kihasználása
 

Cselekvési terv kialakítása
 

Emberi erőforrás biztosítása
 

Szabad tőke biztosítása
 

Képzések szervezése, 
ösztönzése

 

Együttműködés 
erősítése

 

Közösségi összetartás 
javítása

 

Bevételek növelése
 

Helyi adóbevétel 
növelése

 

Iparűzési adóbevétel növelése
 

Vállalkozások 
bevonzása

 

IFA bevétel növelése
 

Szállásadók ösztönzése, szálláshelyek 
kialakítása

 

Pályázatok benyújtása
 

Erőforrások biztosítása
 

Pályázói gyakorlat megszerzése
 

Rövid-hosszútávú 
célrendszer kialakítása

 

Helyzetelemzés elkészítése
 

Célfa 



  [Ide írhatja a szöveget] 

IV. lépés, dolgozzuk ki a megoldást 

A helyzetfeltárást és a helyzetelemzést követően kezdődhet a gazdaságfejlesztés kreatív 

része. Olyan projekteket, ötleteket kell elképzelni, amelyek szükségességét, sikerességét, 

megvalósíthatóságát alátámasztják a fentiek alapján elvégzett előkészítő lépések. 

A felvázolt problémafa és célfa valamint a meghatározott rövid távú jövőkép alapján, 

dolgoztunk ki egy olyan programot, amely a célfában kijelölt célok közül többet is magában 

foglal. A program illeszkedik a rövid távú jövőképbe is. 

A Polgármesterrel folytatott beszélgetés során is felmerült egy közösségi gyógynövényes 

kert létrehozásának a lehetősége. A helyzetfeltárás, helyzetelemzés és értékelés alapján a 

programot szükségesnek és megvalósíthatónak tartjuk.  

A közösségi gyógynövényes kert lényege, hogy a programra jelentkező lakosok saját 

portájukon, területükön szakmai segítséggel gyógynövényes kertet alakítanak ki. A kertet 

mindenki saját maga gondozza (leszámítva a szakmai tapasztalatot igénylő 

munkafolyamatokat például a permetezést, amennyiben az szükséges) majd a gyűjtési 

időbenegymást segítve közösen végzik el a begyűjtést. Mérés után a növények egy közös 

szárítóba, majd csomagolóba kerülnek. A program végtermékei a helyi termékként 

forgalmazott gyógynövények. 

A programtól elvárt hatások:  

 Közösségi összetartás erősödése. Egyrészről bizonyos munkafolyamatok 

(begyűjtés, csomagolás, matricázás) közös feladatok lennének. Így idézve fel a régi 

kaláka munkák hagyományát. Másrészről a programban részt vevő lakosok, ha nem 

is egymással, de egy közös célért dolgoznak. 

  Adóbevételek növekedése. Lebonyolítástól függően a településnek helyi adó 

bevételei keletkeznének. A lebonyolítás formájára több módszer is lehetséges. A 

programban részt vevő lakosok őstermelői igazolvány birtokában végeznék a 

gyógynövénytermesztést vagy a település egyik civil szervezete vállalná magára a 

projekt lebonyolítását. Adott esetben a település és a lakosok egy manufaktúrát is 

létrehozhatnak a célérdekében. 
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 A LEADER program keretein belül a 2014-2020 fejlesztési időszakban a „19.2.1. 

A HFS céljaihoz illeszkedő projektek helyi pályázatos megvalósítása„ pályázat 

nyújthat anyagi forrást, így gyarapítva a pályázói gyakorlatot.(Forrás:Széchenyi 

2020 Vidékfejlesztési program, kézikönyv, 2015) 

 Közvetett módon a helyi termék és annak jó hírneve fellendítheti a település 

turizmusát. 

A program megvalósításához szükséges első lépések. Közösségi fórum szervezése, hogy 

felmérjük, van-e érdeklődés a programra a lakosság köreiben. Fel kell venni a kapcsolatot a 

LEADER helyi akciócsoport vezetőjével, tisztázni a pályázati lehetőségeket. Továbbá 

szakmai tapasztalatokkal rendelkező cég vagy növénytermesztő mérnök véleményét is ki kell 

kérni a megvalósíthatóságról. 

A program megvalósításában segítséget nyújthat a LEADER HACS, a környező pályázói 

gyakorlattal rendelkező települések vezetői valamint a Helyben a Hely(i)ért csoport is. 

Néhány szó a fenntarthatóságról 

A helyi gazdaságfejlesztés során a fenntartható helyi gazdaság létrehozása a cél: a helyi 

vállalkozások számára működő belső piac, a helyi lakosság számára pedig megfelelő 

munkalehetőségek és életszínvonal biztosítása 

A lényege mindenképpen olyan fejlődési pályára való törekvés, amelyik tartósan 

követhető, azaz amely mentén haladva a fejlődés során nem éljük fel a későbbi létezés 

tartalékait és lehetőségeit. 

A fenntarthatóságnak három pillére van: gazdaság, társadalom és környezet. Az ún. gyenge 

fenntarthatóság feltételének nevezett követelmény egyfelől azt mondja, hogy ennek a három 

pillérnek egyenlő fontossága van; másfelől pedig, hogy a gazdasági, a társadalmi és a 

környezeti tőke összegének nem szabad csökkennie a fejlesztések során. A környezet–

társadalom–gazdaság területek harmonizálásával megvalósuló fenntarthatóságot számos 

tényező befolyásolja, melyek egymással kölcsönhatásban formálják az adott terv, feladat vagy 

projekt fenntarthatósági tevékenységét. 
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Egy adott fejlesztés sikeressége, fenntarthatósága nagymértékben függ attól, hogy annak 

érintettjei, használói, illetve általában a folyamatot befolyásoló közösség mennyire 

elkötelezett a beavatkozás iránt. Az elköteleződés egyik legfontosabb kiváltója lehet, ha az 

érintettek döntéseikkel, munkájukkal, idejükkel maguk is hozzájárulnak a tervezési és 

fejlesztési munkákhoz. Ez növeli az egyéni felelősségvállalás mértékét, amely nem csak a 

fejlesztés eredményeinek elérését, de az eredmények, létrehozott javak fenntartását is 

elősegíti. 

Nemesvámoson:A Helyben a Hely(i)ért csoport egyik nemesvámosi 

kutatótábora során a település jövőbeni projektjeinek fenntarthatóságát is kutattuk. A 

településsel közösen létrehozott kérdőív felmérte, hogy az új, nagyobb létszámú óvoda, 

valamint az egyik funkcióját vesztett épületben kialakítandó bérlakások gazdaságosan 

üzemeltethetőek lesznek-e az elkövetkező években. A kutatótábor sikeresen zajlott, 

reprezentatív felmérésünk eredményeképpen alátámasztható, hogy mindkét projekt 

fenntartható lesz. Ezen kívül Nemesvámos minden egyes fejlesztése során figyelmet 

fordít a fenntarthatóságra például a település kisbuszának üzemanyag és 

szervizköltségei, valamint a fejlesztések utókövetésére, ami hozzájárul a fenntarthatóság 

méréséhez is. 
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Összegzés 

Kutatótáborunk során rengeteg információt és tapasztalatot szereztünk a helyi 

gazdaságfejlesztési területeken, melyeket kiegészítve szakirodalmakkal készítettük el 

munkánkat. Tapasztalataink szerint a sikeres HGF tevékenységhez elengedhetetlen azok 

menedzserszemléletű kezelése a rendszerben való gondolkodás. Az esettanulmány Tés 

településre koncentrál, de igyekeztünk a módszertant könnyen adaptálhatóvá tenni. Fontos 

azonban leszögezni, hogy minden település más és más tulajdonságokkal, körülményekkel 

rendelkezik, éppen ezért fontos magának a szemléletnek a különböző lépések funkciójának 

megértése.  

Először alakítsuk ki azt a kört, akinek teljes rálátása van a településre. Tárjuk fel az 

adottságainkat, lehetőségeinket. Elemezzük ki őket, keressük meg a problémákat. Határozzuk 

meg a rövid-hosszú távú célokat, az azok eléréséhez szükséges intézkedéseket. Majd érjük el 

a célokat, lépésről lépésre a fenntarthatóságot szem előtt tartva.  

A fejlődést rengeteg tényező befolyásolhatja, ám ezek észrevétele és tudatos kezelése 

számtalan jó lehetőséget rejt. A sikerhez vezető út hosszú és nem is könnyű, az első 

lépésekhez azonban jó szolgálatot tehet jelen esettanulmány. 
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