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I. A JOINT PLANNING CODE projektről

A Joint planning and cooperation for long-term development in the cross-border region
(Joint Planning CODE – HUHR/1101/2.1.4/0013), „Közös Tervezés és Együttműködés
a Határmenti Térség Hosszútávú Fejlesztéséért” című projekt MagyarországHorvátország

IPA

Határon

Átnyúló

2007-2013-as

Együttműködési

Program

finanszírozásában valósul meg. A 208 ezer Euro költségvetésű projekt befejezési
határideje 2015. év január 30.
A horvát-magyar partnerségben megvalósuló programban négy szervezet vesz részt:
o Vezető partner: REDEA - REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA
MEĐIMURJE (Csáktornya – Horvátország)
Közreműködő partnerek:
o LBDCA - Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft. (továbbiakban Balatoni Integrációs Kft.)
o TZMZ

-

TURISTIČKA

ZAJEDNICA

MEĐIMURSKE

ŽUPANIJE

(Csáktornya)
o ZMTÜ - Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit
Kft. (Zalaegerszeg)
A projekt célja: a magyar Zala megye és horvátországi Muraköz megye együttműködési
lehetőségeinek azonosítása, a közös fejlesztési pontok feltárása és a jövőre vonatkozó
építkezési tématerületek megállapítása, kiemelt tekintettel az idegenforgalomra és a
gazdaságra.
Ennek érdekében az együttműködő partnerek elkészítették jelen dokumentumot, amely
az alábbi témákat érinti:


Zala és Medimurje (Muraköz) megye bemutatása



A két megye fejlesztési céljainak bemutatása és a közös pontok
megállapítása



A turizmusfejlesztés határon átnyúló elvi lehetőségei



A közösségi kormányzás és alulról építkezés lehetőségei a határon átnyúló
fejlesztésekben



A projekt során készülő résztanulmányok szintetizálása



Javaslattétel
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A magyarországi felek részéről a projekt során alvállalkozók bevonásával két
résztanulmány készült a fő célkitűzésekhez kapcsolódóan.

(1.)

Az ún. TDM-tanulmány célja a Nyugat-Balaton turisztikai desztináció -

menedzsment szervezési tapasztalatainak feldolgozása a horvát fél számára.

(2.)

A Zala megye Gazdasági Tudományos Innovációs Döntéstámogató Hálózat

Koncepciója címet viselő dokumentum célja egy olyan koncepció kidolgozása, amely
gyakorlati iránymutatásul szolgál egy zalai és potenciálisan határon átnyúló
gazdaságfejlesztési hálózat kialakításához.
A horvát fél részéről szintén készült külső szakértők bevonásával egy dokumentum. (3)
A Muraköz Megye Turisztikai Stratégiai Marketing Terve 2014-2020 c. tanulmány
stratégiai információkat, helyzetelemzést, valamint a következő fejlesztési időszakra
vonatkozó ajánlásokat tartalmaz.
A projekt egyéb elemei:
Együttműködve a horvát partnerekkel, a Balatoni Integrációs Kft. hozzájárult a közös
tervezési dokumentumnak a partnerek anyanyelvére történő lefordításához és három
nyelven történő kinyomtatásához.
Kapcsolódva a kidolgozandó tanulmányok témájához, a Balatoni Integrációs Kft. egy
két napos workshopot szervezett a projekt partnerei, illetve a térségi érdekeltek
részvételével.
A projekt megvalósítása alatt kiemelt szerepet játszott a nyilvánosság folyamatos
tájékoztatása, ennek érdekében a Balatoni Integrációs Kft. szoros kapcsolatot tartott
fenn a térségi sajtóval és médiával, és cikkeket jelentetett meg a projekt
előrehaladásáról, eredményeiről. Végül, de nem utolsó sorban a Balatoni Integrációs
Kft. a projekt megvalósításához fűződő menedzsment feladatok ellátásban vett részt.

Horvát oldalról a Joint Planning Code projekt megvalósításában Muraköz Megye
Regionális Fejlesztési Ügynöksége – a REDEA (a főpályázó) és Muraköz Megye
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Turisztikai Közössége (PP2) vesz részt. A REDEA a határmenti együttműködési
programok kezdete óta számos projektben dolgozott együtt Muraköz Megye Turisztikai
Közösségével. Tehát már régóta jó partnerekként működnek együtt a turizmustervezés
területén. A REDEA a jelen projektben a magyar és horvát partnerekkel való
egyeztetést követően elvállalta a Vezető partner szerepét. A REDEA irányítja és végzi a
projektben a belső monitoring és auditálás feladatait. Emellett a REDEA felel a közös
tervezési dokumentum létrehozásáért és elkészítéséért Horvátországban, valamint
Muraköz megye Stratégiai Marketing Tervének koordinálásáért és publikálásáért,
továbbá

projekttalálkozók,

szakértői

megbeszélések

és

a

zárókonferencia

megszervezéséért. Muraköz Megye Turisztikai Közössége felelős a horvátországi
helyszíni workshop megszervezéséért, és a projekt weblapjának elkészítéséért. A PP2
biztosította a kapcsolatot a Stratégiai Marketing Terv elkészítésében közreműködő
szakértők és a turizmus szektor érintettjei között, akik a workshop-okon és
fókuszcsoportos megbeszéléseken részt vettek.
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II. A PROJEKT RÉSZTVEVŐINEK BEMUTATÁSA

Magyar oldalról a projektben két szervezet vesz részt:
1. A Balatoni Integrációs Kft. elődjét 2000 januárjában alapította a Balaton Fejlesztési
Tanács (továbbiakban BFT). A Balatoni Integrációs Kft. feladata a Balaton Kiemelt
Üdülőkörzet (továbbiakban BKÜ) fejlődését elősegítő, a BFT tevékenységi köréhez
kapcsolódó szakmai, operatív feladatok ellátása. A Balatoni Integrációs Kft. jelenlegi
három irodájában: Balatonfüreden, Keszthelyen és Siófokon összesen 21 munkatárs
dolgozik.
A Balatoni Integrációs Kft. tevékenységei közül kiemelkedően fontos a központi
költségvetés által a BKÜ fejlesztésére fordított fejlesztési források felhasználásának
menedzselése, a BFT döntése alapján. E tevékenysége keretében pályázati felhívásokat
készít elő, elvégzi a pályázatok lebonyolítását (kiírás, megjelentetés, folyamatos
tanácsadás,

információszolgáltatás,

pályázatok

befogadása,

hiánypótlási

eljárás

lefolytatása, döntésre előkészítés, szerződéskötés, monitoring tevékenység).
A régióban rendelkezésre álló fejlesztési források felhasználásának feladatai mellett a
Balatoni Integrációs Kft. legalább olyan fontos feladatának tartja új projektötletek
megszületésének elősegítését, a meglévő kezdeményezések felkutatását, gyűjtését és
pályázati dokumentummá fejlesztését.
A szervezet egyéb tevékenységei:
Programozás, koordináció – A Balatoni Integrációs Kft. alaptevékenységei közé
tartozik a BKÜ hosszú távú Területfejlesztési Koncepciójából adódó feladatok és azok
időarányos végrehajtásának előkészítése a BFT számára, valamint ellátja a BKÜ-t érintő
programozási folyamathoz tartozó feladatokat is. A Balatoni Integrációs Kft.
tevékenységében mindezek mellett döntő szerepet játszik a régió szervezetei közötti
eredményes együttműködés erősítése, a Balatonnal kapcsolatos kutatási és szakágazati
programok koordinálásában való részvétel, a kapcsolattartás, egyeztetés a területileg
illetékes regionális szervezetekkel, megyékkel és önkormányzatokkal.
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Projektfejlesztés, projektmenedzsment – A Balatoni Integrációs Kft. a BKÜ
szereplőinek

összefogásával

támogatja

az

érintett

szervezetek

részére

az

együttműködést elősegítő, szervező, sokoldalú és hatékony információáramlást. A
térség fejlődését szolgáló projekteket menedzseli, a térségi szereplők fejlesztési
szándékait orientálja, projektkoordinációt végez. Folyamatosan frissíti a BKÜ-re
vonatkozó gazdasági-társadalmi információs rendszert. Partnerséget alakít ki a térség
lakosságával, üzleti szereplőivel, a helyi, települési, megyei döntéshozó szervezetekkel,
továbbá e terület fejlesztésében érdekelt szakmai és civil szervezetekkel, az országos és
nemzetközi döntéshozó testületekkel.
Környezetirányítási rendszerek – A Balaton érzékeny környezeti rendszerében fontos a
fejlesztések összehangolására, nyomon követésére képes fenntarthatósági térségi
menedzsmenti és tervezési tevékenység kialakítása. A térségi szereplőket segítő
tevékenysége egyik fő csoportját a települési és kistérségi fejlesztési, illetve
környezetvédelmi programok készítése, tervezése alkotja.
Kutatás – A regionális fejlesztési ügynökségek sorában egyedülállóan – saját
tevékenysége keretében 2002 óta folytat tervszerű, elsősorban területfejlesztési célokat
szolgáló, gazdaság- és társadalomtudományi kutatásokat.
Nemzetközi és mintaprojektek – A Balatoni Integrációs Kft. fontosnak tartja, hogy részt
vegyen

nemzetközi

projektekben,

szakmai

kapcsolatot

építsen

ki

külföldi

szervezetekkel. A munkatársak rendszeresen vesznek részt világszerte megrendezett
tudományos tanácskozásokon, s itt szerzett, a térség fejlesztésének érdekében
hasznosítható ismereteiket és tapasztalataikat, valamint a régiófejlesztés legfrissebb
eredményeit az általuk szervezett regionális workshopokon és konferenciákon osztják
meg a térség gazdasági és tudományos életének szereplőivel.
2. A Zalaegerszeg székhellyel működő Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft. a Zala Megyei Önkormányzat tulajdonában álló szervezet. A
Társaság célja, hogy Zala megyében a területfejlesztési feladatok összehangolását
elősegítse, ennek keretében a megye területi fejlődése fő irányainak, fejlesztési céljainak
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és ezek elérését segítő legfontosabb eszközöknek hosszabb időtávra szóló
meghatározásában és érvényesítésében a Zala Megyei Önkormányzat munkáját segítse.
Horvátországból szintén két partner vett részt a projektben:
A projekt vezető partnere a REDEA volt.
A Muraközi Regionális Fejlesztési Ügynökséget (REDEA Ltd.) 2004. december 9-én
Muraköz megye alapította azzal a céllal, hogy támogassa a fenntartható fejlődési
folyamatokat Muraköz megyében. A REDEA az 1998-ban alapított Muraközi
Vállalkozói

Központ

(MPC)

jogutódja,

amely

elsősorban

a

kis-

és

középvállalkozásoknak és farmereknek nyújtott segítséget (pénzügyi tervezés,
finanszírozási támogatás). Horvátország számára, miután 2004-ben megkapta az EUtagjelölt státuszt, lehetőség nyílt az EU előcsatlakozási alapok lehívására. Ez a
lehetőség, kiegészülve azzal, hogy működési területei, tevékenységi lehetőségei is
kiszélesedtek, azt eredményezte, hogy az MPC-t fejlesztési ügynökséggé alakították át,
amely

specifikus

kompetenciákkal

lett

felruházva,

és

több

alkalmazottat

foglalkoztathatott. A REDEA-t köztulajdonban levő üzleti vállalkozásként alapították,
amelyet részben Muraköz megye, mint alapító és egyedüli tulajdonos finanszírozott.
A REDEA tevékenységi köre magában foglalja a stratégiai tervezést mint a célirányos
fejlesztés előfeltételét, a gazdaság fejlesztését általában, valamint a mezőgazdaság
fejlesztését, a vidékfejlesztést és az emberi erőforrások fejlesztését.
Működési területei


Stratégiai projektek kezdeményezése és végrehajtása, megvalósítása



A nemzeti és az EU programok

által társfinanszírozott projektek

felkutatásának, elkészítésének és végrehajtásának támogatása


A tevékenységi területeihez kapcsolódó EU projektek előkészítése és
végrehajtása



Oktatás és képzés, tréningek szervezése és előkészítése az állami és
magánszektor számára
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Információ nyújtása a vállalkozások számára az elérhető támogatási
programokról és szubvenciókról (beleértve az EU forrásokat, támogatási
alapokat), valamint tanácsadás a projekt pályázatok terveinek elkészítéséhez.

A REDEA működési, tevékenységi köre az alábbiak igényeire összpontosít:


Muraköz megye



A helyi önkormányzat egységei



Közintézmények (az oktatás, egészségügy, közszolgáltatások, stb. területén)



Mezőgazdasági szakemberek, gazdálkodók, farmerek



A gazdaság (vállalkozók és kereskedők; helyi és külföldi befektetők)



A civil társadalom szervezése.

2006 óta a REDEA koordinálja számos stratégiai jelentőségű dokumentum elkészítését
(illetve maga készítette el), mind általános (Regionális Cselekvési Program 2006-2013,
Muraköz Megye Fejlesztési Stratégiája 2011-2013 évekre), mind pedig szektorspecifikus szinten (Muraköz Megye Vidékfejlesztési Stratégiája, Muraköz Megye
Humánerőforrás-fejlesztési Stratégiája 2011-2013).
A Horvát Köztársaság Regionális Fejlesztéséről szóló Törvénnyel (Hivatalos Közlöny
NN 153/09) összhangban 2010-ben a REDEA-t jelölték ki Muraköz megye regionális
koordinátorának, azzal a céllal, hogy hatékonyan koordinálja és ösztönözze a regionális
fejlesztést.
A REDEA jelentős részben Muraköz gazdaságának fejlesztésére, és vállalkozóinak
támogatására fókuszál. A vállalkozásokat támogató intézményként a fejlesztési
ügynökség az üzleti környezet javításának területén dolgozik a megyében. A
Gazdaságfejlesztési Részleg Muraköz vállalkozóival történő közvetlen együttműködésre
koncentrál, az alábbi eszközök segítségével:


Információ-szolgáltatás a vállalkozók számára



Oktatás és képzés, tréning



Üzleti tervek és beruházási tanulmányok készítése



Pályázatok készítése állami és EU-s támogatási programokhoz
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Az EU által finanszírozott, vállalkozások létrejöttét és működését támogató
projektek megtervezése és bevezetése



Speciális szolgáltatások nyújtása innovatív és technológiai téren élenjáró
vállalatok részére



Beruházások ösztönzése.

Figyelembe véve a mezőgazdaság-, a turizmusfejlesztés és a vidékfejlesztés jelentőségét
Muraköz és a tágabb régió általános előrelépése, haladása szempontjából, a REDEA
forrásainak egy részét az alábbiakra fordította:


A farmerek részére tájékoztatás és konzultáció biztosítása



EU programok végrehajtása és határokon átnyúló projektek kidolgozása és
végrehajtása a mezőgazdaság és a turizmus területén



Befektetési tanulmányok és üzleti tervek összeállítása



Fejlesztések kezdeményezése a mezőgazdaság és a turizmus területén.

A fentieken túlmenően a REDEA kidolgoz és végrehajt olyan projekteket is, amelyek a
humán erőforrások erősítését célozzák, és jelentős mértékben támogatja a megye
területén működő intézményeket és szervezeteket. A projektek kidolgozásához és
végrehajtásához nyújtott segítség elsősorban a projekt menedzsment regionális
kapacitásainak megerősítésére irányult.

Muraköz Megye Turisztikai Közösségét 1999-ben alapították. Az Egyesület alapvető
feladatai: a megyében található összes turizmussal kapcsolatos erőforrás támogatása,
megőrzése, fejlesztése és népszerűsítése; a turistaforgalommal közvetlen vagy közvetett
kapcsolatban álló jogi és természetes személyek koordinálása, a velük való
együttműködés; stratégiák és turizmusfejlesztési tervek kidolgozása és bevezetése a
megye teljes gazdaságának részeként, ahhoz illeszkedve; a turizmus fejlesztésének
ösztönzése és támogatása azokban az önkormányzatokban és városokban, ahol a
turizmus nem elég fejlett; szakértői segítség nyújtása a helyi turisztikai testületeknek; a
megye számára jelentős gazdasági, kulturális, sport és egyéb események ösztönzése,
koordinálása és megszervezése. Az Egyesület emellett jól felismerhető és vonzó
környezetet teremt a turisták számára, ellátva azt az alapfeladatot, hogy a megye
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turisztikai termékeit “kidolgozza”, főleg a turizmus különleges fajtáival kapcsolatosakat
(ökoturizmus, agroturizmus, rövid ideig tartó szünidő, aktív pihenés, kerékpáros
turizmus, borturizmus és gasztro-turizmus). A legfőbb célkitűzések: a hazai és
nemzetközi

piacon

elfoglalt

pozíció

megerősítése,

turistaforgalom növelése.
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támogatása,

valamint

a

III. MURAKÖZ ÉS ZALA MEGYÉK ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

III./1. Muraköz megye általános jellemzése

A FÖLDRAJZI TERÜLET TERMÉSZETI ÉS TÉRBELI JELLEMZŐI
A megye területe 730 km2, éghajlata mérsékelten meleg kontinentális. Muraköz
(Međimurje) megyének előnyös a földrajzi elhelyezkedése Közép-Európán belül, mert
két morfológiai egység – a Keleti Alpok és a Pannon Medence – találkozási pontján
fekszik.
A megyében 25 helyi önkormányzat működik, köztük három város, Csáktornya
(Čakovec), Muraszerdahely (Mursko Središće) és Prelog, továbbá 22 község: Belica,
Dekanovec, Domašinec, Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan,
Gornji Mihaljevec, Kotoriba, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Podturen,
Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveta Marija, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na
Muri, Šenkovec, Štrigova, Vratišinec.

1.ábra: Muraköz megye térképe

12

Csáktornya (Čakovec) város Muraköz megye közigazgatási, gazdasági, kulturális és
közlekedési központja, népessége a tágabb városkörnyéket is beleértve 27104 fő. A
legnagyobb község Nedelišće (11 975 lakos), a legkisebb Dekanovec (774 lakos).
('Međimurje County in Figures 2012/Muraköz megye számokban 2012; Croatian
Bureau of Statistics Census of 2011/Horvát Statisztikai Hivatal, Népszámlálás 2011).
NÉPESSÉG, OKTATÁS ÉS MUNKAERŐPIAC
A 2011-es népszámlálás szerint Muraköz megye népessége 113 804 fő, ami
Horvátország népességének (4 284 889 fő) 2,65%-át teszi ki, így a népesség szerinti
rangsorban Muraköz a 17. helyen áll a horvát megyék között. ( Croatian State Bureau of
Statistics Census 2011/ Horvát Állami Statisztikai Hivatal; Census 2011).
A 2011-es népszámlálás alapján Muraköz megye lakosságának 67,07%-a a 15-64 éves
korcsoportba tartozik (az Eurostat 2011-es adatai szerint az EU27 átlaga 66,9%). A
2011-es népszámlálás szerint az átlagéletkor 40 év.
Az Európai Unió oktatási szerkezetét bemutató statisztikai adatokkal való
összehasonlításban a középfokú végzettséggel rendelkező lakosság számát tekintve
Muraköz megye, Horvátország egészéhez hasonlóan, az EU27 középmezőnyében
helyezkedik el. A megyében a középiskolát végzett népesség aránya 43,08%, míg
ugyanez az arány kissé magasabb az EU 27 átlagában – 46,6%1.
A 2013 évi Statisztikai Bulletin (Annual Statistical Bulletin of 2013) szerint 2012
március 31-én Muraköz megyében a foglalkoztatottak száma 35 431 fő volt (jogi
személyiséggel

rendelkező

vállalkozások,

iparosok

és

szabadfoglalkozásúak,

mezőgazdasági biztosítással rendelkezők körében foglalkoztatottak), ami a Horvát
Köztársaság összes fogalkoztatottjainak 2,56%-át tette ki. A legnagyobb foglalkoztató
ágazatok az italgyártás (61,5%), vegyipar és vegyipari termékek gyártása (27,9%),
karbantartás, javítás, gépek és berendezések beszerelése (19%), és gépgyártáson kívüli
fémipari késztermékek gyártása (10,8%). 2012-ben foglalkoztatáscsökkenést leginkább
a ruházati iparban, a gumi és műanyag termék gyártásban, a nem-fémes ásványi
termékek gyártásában, a papíriparban és a fémgyártásban mértek.

1

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=edat_lfse_06&lang=en
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KÖRNYEZET ÉS INFRASTRUKTÚRA
A megye területét a Mura és a Dráva folyók fogják közre észak-déli irányban, és ez
határozza meg a megye természeti és földrajzi jellemzőit.
Muraköz megyében számos környezetvédelem alá eső terület található, úgy mint a
Mura-Dráva Regionális Park, a Mura folyó környéke, 2 természeti képződmény és 6
épített nemzeti parki látnivaló.
Valamennyi helyi önkormányzat szervezett települési hulladékgyűjtési rendszerrel
rendelkezik. Projektek sorozatát valósították meg az UNDP és a Környezetvédelmi és
Energiahatékonysági Alap (Environmental Protection and Energy Efficiency Fund)
segítségével. Muraköz megye 131 települését közüzemi ivóvízhálózat látja el vízzel. A
rendszer 99,7%-os ellátást biztosít a megye számára, továbbá Muraköz és Varasd
megyék határán két villamosenergia-termelő vízierőmű is található, a csáktornyai (HE
Čakovec) és a dubrava-i (HE Dubrava) erőművek, melyek együttesen 160 MW energiát
termelnek. A vezetékes gázellátás vonatkozásában és a bekötések arányát tekintve a
megye az első helyen áll Horvátországban. A fő gázellátó vezetékek Varasd és
Kapronca (Koprivnica) irányából érkeznek a megyébe. A hálózat a közelmúltban épült,
és jó állapotban van.
Négy nemzetközi közúti határátkelő és két nemzetközi vasúti határátkelő található a
megye viszonylag kis területén (a fő kapcsolatok a Goričan-Zágráb A4-es főút és vasúti
összeköttetés két EU országgal: Szlovéniával és Magyarországgal). A csáktornyai
repülőtér (Pribislavec önkormányzat területén) az időszakosan működő légiközlekedésszállítási, oktatási és sportcélú tevékenységek elvárásainak felel meg.
GAZDASÁG
Muraköz megye gazdaságát leginkább a hagyományos munkaintenzív, exportorientált
tevékenységek jellemzik. A bejegyzett üzleti tevékenységek körében a kereskedelmi
vállalkozások a meghatározóak a megyében, az üzleti szervezetek mintegy fele a
kereskedelmi és kézműipari kategóriába tartozik.
Az árbevétel és a foglalkoztatottak száma tekintetében a legjellemzőbb ágazatok a
feldolgozóipar,

a mezőgazdaság,

a kereskedelem és

az

építőipar, amelyek

hagyományosan Muraköz megye legerősebb gazdasági ágazatai. A 2009-2011 közti
időszakban a megye egy főre jutó GDP-je 2,13%-kal csökkent, míg országos átlagban a
visszaesés 0,08%-os volt.
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Muraköz megye versenyképességi tényezőiben a legelőnyösebb vonásokat a
munkavégzés környezete (alapinfrastruktúra, közszféra, üzleti infrastruktúra) és az
üzleti szektor minősége (a vállalkozások fejlettsége, a gazdasági eredmények szintje és
dinamizmusa más megyékhez képest) mutatja. Az egyetlen hátrányos tényező az oktatás
nem megfelelő volta.
A legnagyobb hagyományokkal és legjobb kilátásokkat rendelkező, legerősebb
ágazatok:


Feldolgozóipar
o Fémfeldolgozó ipar
o Textil- és cipőipar
o Élelmiszeripar
o Faipar
o Gumi- és műanyaggyártás



Építőipar



Kereskedelem



Informatikai és telekommunikációs tevékenységek (ICT)



Közlekedés-szállítás és raktározás

A feltörekvő informatikai ágazat fejlődésében fontos szerepet játszik a muraközi
műszaki főiskola (Međimurje Polytechnic) számítástechnikai szakképzési programja,
szoftverfejlesztési, valamint számítógéprendszerek és hálózatfejlesztés szakirányokkal.
További fontos tényező a varasdi Szervezési és Számítástudományi Fakultás közelsége,
amely számos szakembert képez ezen a területen. A Muraközi Technológiai és
Innovációs Központ Vállalat (Technology and Innovation Centre Međimurje Ltd.)
főként az infokommunikációs ágazatra fókuszálva elsősorban a tudásalapú inkubáció
feltételeit kívánja megteremteni, idevonzva a már működő vállalkozások tudását,
valamint vállalkozói támogatási szolgáltatásokat és technológiatranszfert nyújt, továbbá
segíti az innovációk piacra vitelét.
A proaktív és hatékony regionális önkormányzat, valamint a helyi önkormányzati
egységek gazdaságfejlesztési és beruházási környezetet fejlesztő tevékenységét jól
tükrözi a beruházók számára nagy építőipari projektekre kiadott építési engedélyek
számának gyors növekedése (HAIX footwear, CWS BOCCO i PG Production). A
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REDEA (Muraköz Megye Regionális Fejlesztési Ügynökség Kft) és Muraköz megye
együttesen rendelkeznek a szükséges tudással és tapasztalattal ahhoz, hogy külföldi
beruházókat vonzzanak a megyébe, és vonzó beruházási környezetet teremtsenek
számos projekt révén. A REDEA ún. “egyablakos” központként működik a potenciális
és tényleges beruházók számára, és egyúttal a potenciális beruházók tájékoztatásának
folyamatában segíti együttműködésüket más résztvevőkkel is.
VIDÉKFEJLESZTÉS (mezőgazdaság és turizmus)
A minőség, technológia és a termelés koncentrációja szempontjából Muraköz megye
vezető helyen áll a horvátországi megyék között a gyümölcstermesztés, szőlészet és
borászat, burgonyatermesztés és baromfitartás terén. A növénytermesztésben ma is a
gabonatermesztés a meghatározó. A legelterjedtebb növény a kukorica. Számos, a
megye földrajzi eredetmegjelölését viselő minőségi bort állítanak elő (Muraköz megye
40 borászata 160-féle védett földrajzi eredetű bort termel). A megye Horvátország
vezető szereplője a burgonyatermesztő területek méretét tekintve (az ország
burgonyaterületének 17%-a itt található), és a baromfitartásban – a megye első helyen
áll a horvát megyék közt baromfitartásban, mintegy 15,5 millió broilert hízlalnak itt
évente.
A mezőgazdasági hozzáadott érték tekintetében a feldolgozóipari tevékenység
hiányosságai miatt az elsődleges (feldolgozatlan) mezőgazdasági termékek értékében
van növekedés.
Muraköz megye elismert turisztikai desztináció Horvátországban csakúgy, mint az
országhatáron túl, bár a megye teljes turisztikai potenciáljának, kulturális és természeti
örökségének kiaknázására még stratégiai tervet kell kidolgozni. A turizmus
fejlesztésének alapvető erőforrásai a megyében a természeti és immateriális kulturális
örökség, a minőségi mezőgazdasági termékek, a vizek és termálforrások, valamint a
fejlett sportcélú infrastruktúra.
TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉG, CIVIL TÁRSADALOM ÉS KULTÚRA
Muraköz megyében 27 óvoda, 30 általános iskola működik, valamint Csáktornyán
Különleges Igényű Gyermekek Oktatási Központja és egy Elemi Művészeti Iskola
található. A megye számos iskolája vesz vagy vett részt az Európai Támogatási Alapok
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által társfinanszírozott projektekben. A megye területén 7 középfokú oktatási intézmény
működik.
A 2011-es népszámlálás szerint a megye lakosságából 9 547 fő rendelkezik főiskolai
vagy egyetemi diplomával illetve doktori fokozattal, de szinte egyik helyi település
önkormányzata sem ajánl fel ösztöndíjat a diákoknak a megyei munkaerőpiac tényleges
igényeihez illeszkedő képzésekre. Két felsőfokú oktatási intézmény működik a
megyében, a Muraközi Műszaki Főiskola (Međimurje Polytechnic) Csáktornyán,
valamint a Zágrábi Egyetem Tanárképző Kara csáktornyai kihelyezett képzése.
A “Sport Mindenkinek” Muraközi Sport és Rekreációs Egyesület 44 lakossági
egyesületet, vállalkozást és helyi önkormányzatot fog össze, és Nedelišće ad otthont
Európa egyik legmodernebb felkészítő és edzési lehetőséget biztosító tornászlétesítményének, az Aton tornacsarnoknak.
Muraköz megyében a legaktívabb egyesületek a sport, a kultúra, az önkéntes tűzoltás, a
vadászat és horgászat-halászat, a gazdaság és technológia, az egészség és szociális
gondoskodás, a környezetvédelem és a gyermek- és ifjúsági tevékenységek területén
működnek.
Mintegy 800 épített kulturális örökség található Muraköz megyében, amelyek közül 500
szakrális, vallási műemlék, és 300 szekuláris építmény. A legjelentősebb kulturális
műemlék

építmények

a

következők:

Csáktornya

óvárosa,

a

Pálos

rend

épületegyüttesének maradványai Šenkovec-ben, és a Szent Jeromos - templom
Štrigova-ban.

III./2. Zala megye általános bemutatása és turizmusgazdaságának főbb adatai
Zala megye Magyarország nyugati felében található; Vas, Veszprém és Somogy
megyékkel határos. A határon átnyúló fejlesztések tekintetében helyzete rendkívül
előnyös, mivel Horvátország, Szlovénia irányában közvetlen kapcsolata van, illetve
Ausztria is könnyen megközelíthető. (2. ábra)
A megye három központi városi település köré szerveződik: a megyeszékhely
Zalaegerszeg, Nagykanizsa és Keszthely vonzáskörzete igazán jelentős. Egyéb városi
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rangú települései kisebb térszervező erővel bírnak: Hévíz, Zalakaros, Zalaszentgrót,
Pacsa, Lenti, Letenye és Zalalövő.

2. ábra: Zala megye térképe (Forrás: REMEK 2014)

A közlekedés szempontjából meghatározó az M7 autópálya megyét érintő szakasza,
valamint a Szlovéniába irányuló 75-ös főút. Az észak-déli irányú kapcsolatokat a 86, 74
és 84-es főutak jelentik. Vasúti közlekedésben a Budapest-Nagykanizsa vasútvonal, míg
a légi közlekedésben a rohamosan fejlődő sármelléki Hévíz-Balaton Airport emelhető
ki.
Zala területének nagy része teljesen vidékies, a domináns település típus az aprófalu,
amely a megye fejlesztési lehetőségei számára nagy kihívásokat jelent. Magyarország
településeinek nem egészen 10%-a e megyében található.
Az országos tendenciákhoz hasonlóan a megye lakossága folyamatosan fogy, a
természetes népességfogyásnak és elvándorlásnak köszönhetően, amely mellé
nagyarányú elöregedés is társul. Mindez a megye demográfiai mutatóit kedvezőtlenné
teszik. Zala 10 városát és 258 községét napjainkban 280 ezren lakják. (3. ábra)
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Zala megye lakónépessége 2002-2012 (ezer fő)
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3. ábra - Zala megye népessége (TEIR)

A turizmust tekintve országos viszonylatban Zala megye kiemelkedő adottságokkal
rendelkezik. A megyét érintő BKÜ Magyarország második legfontosabb turisztikai
célterülete, illetve a megyében található a gyógyfürdőjéről világhírű Hévíz, amely a
második leglátogatottabb hazai település. Hasonlóan fontos vonzerőt képeznek a megye
egyéb fürdőhelyei is: Zalakaros, Kehidakustány, Zalaszentgrót, Lenti és Zalaegerszeg.
Az idegenforgalom egyéb ágait tekintve is jó adottságokkal rendelkezik e terület, a
kiterjedt erdőterületeknek köszönhetően a nemzetközi vadászturizmus egyik kiemelt
célpontja. A természeti sokszínűség, a gazdag kulturális örökség és a táji értékeknek
köszönhetően a falusi és zöldturizmus is kiemelt helyet kap a kínálatban; ehhez a
borturizmus adottságai is csatlakoznak.
Az elmúlt 10 év viszonylatában a megye turisztikai lehetőségei egyre javulnak. Ma már
a 2 millió vendégéjszakát meghaladja a kereskedelmi szálláshelyek forgalma, amely
tartósan növekvő tendenciát mutat. (4. ábra) Viszont e forgalom nagy része rendkívül
koncentráltan jelentkezik: közel 50%-a Hévízhez kötődik, többszázezer vendégéjszakát
Zalakaros és többi fürdőhely, illetve balatoni település termel meg. Az egyéb
tájegységek, vidékek csak minimális mértékben tudják kivenni a részüket az
idegenforgalomból.
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Kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák
száma Zala megyében 2002-2012 (db)
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4. ábra - Kereskedelemi vendégéjszakák száma (TEIR)

A javuló tendenciák ellenére országos viszonylatban Zala megye turisztikai részaránya
mégsem növekszik, mivel az értékek változása kb. megegyezik a nemzeti szintű
trendekkel. Magyarországon belül tartósan kb. 10%-ot képvisel Zala megye a
kereskedelmi vendégéjszakák tekintetében. (5. ábra)
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5. ábra Zala megye aránya az országos idegenforgalomban (TEIR nyomán saját számítás)

Az elmúlt években jelentősen átrendeződött a turizmus helyi kereslete. A korábbiakhoz
képest a töredékére esett vissza a külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma, a
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2002-es 70%-os érték helyett ma már csak mintegy 46%-ot képviselnek a nem magyar
állampolgárok a szálláshelyek forgalmában. A változások ellenére országos
viszonylatban a nemzetközi turizmusnak még mindig kedvelt célpontja a megye. (6. és
7. ábra)

Külföldi vendégéjszakák részaránya a zalai szálláshelyeken
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6. ábra Külföldiek aránya Zala idegenforgalmában (TEIR nyomán saját számítás)

7. ábra A külföldiek által eltöltött vendégéjszakák részaránya Magyarország megyéiben 2012-ben
(REMEK - TEIR)
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Zala megyében és a Balatonnál összességében is csökkent a külföldi vendégek
részaránya, ezzel összefüggésben a hazánkba érkező horvát állampolgárok száma is
negatív tendenciát mutat. Míg 2007-ben Magyarországon összesen 1 millió 117 ezer
vendéget regisztráltak a déli szomszéd országból, addig ez az érték 2013-ra 824 ezerre
csökkent. A horvát vendégek túlnyomó többsége mindössze egynapos látogató volt, és
csak viszonylag kevesen választották hosszabb tartózkodásra Magyarországot. (KSHSTADAT).
A Magyarországra érkező horvát vendégek 42%-a Dél-Dunántúl szálláshelyeit kereste
fel, 35% a fővárost választotta úti célként. Zala megyét érintve a Nyugat-Dunántúl
megyéit 7,6%, míg a BKÜ területét nem egészen 7% kereste fel.(KSH- STADAT). A
földrajzi közelség ellenére Zala megye területe csak korlátozott célpontja a
Magyarországra

látogató

horvátországiaknak.

Mindez

lehetséges

építkezési

potenciálként jelentkezhet, és megalapozása lehet a turisztikai színtér határon átnyúló
közös fejlesztésének.
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IV. MURAKÖZ MEGYE FEJLESZTÉSI KIHÍVÁSAI ÉS CÉLKITŰZÉSEI
A Horvát Köztársaság Regionális Fejlesztéséről szóló Törvénynek megfelelően a megye
fejlesztési stratégiái teljes mértékben összhangban vannak a Horvát Köztársaság
Regionális Fejlesztési Stratégiájával. Ezért a stratégiák felépítésének dinamikája, üteme
az állami szintnek megfelelően halad. A Horvát Köztársaság Regionális Fejlesztési
Stratégiájának, valamint Muraköz Megye 2020-ig szóló Fejlesztési Stratégiájának
hivatalos elfogadására 2015 második felében fog sor kerülni.
Muraköz Megye 2020-ig szóló Fejlesztési Stratégiájának felépítése azonban már 2013
végén megkezdődött, és a következő év végéig kidolgozták a vázlatterveket az előzetes
vizsgálatok elvégzésére, a körülmények, feltételek felmérésére,

SWOT analízisek

végzésére és a stratégiai célkitűzésekre, prioritásokra vonatkozóan. Ezeket a stratégiai
alapelemeket az állami, civil és a magánszektor legfőbb résztvevőiből álló
munkacsoportok is megerősítették. A munkacsoportokat az alábbi területeknek
megfelelően hozták létre:


A gazdaság versenyképessége



Vidékfejlesztés



Társadalmi tevékenységek és civil társadalom



A környezet, tér és infrastruktúra

Muraköz Megye 2020-ig szóló Fejlesztési Stratégiájának kidolgozása során - az előzetes
vizsgálatra is támaszkodva - döntő jelentőségű fejlesztési kérdéseket és kihívásokat
fogalmaztak meg az alább felsorolt területekre vonatkozóan:
Társadalmi tevékenységek és civil társadalom


A roma kisebbséghez tartozók jelentős része számára, akik szociális segélyből
élnek, és a munkavégzéshez szükséges képzettségük nagyon alacsony szintje
miatt elhelyezkedési nehézségekkel küzdenek.



A felsőfokú képzettséggel rendelkező fiatalok visszatérését, illetve megtartását
célzó programok hiánya, továbbá a fiatal és jól képzett szakemberek megyébe
történő vonzását, betelepedését segítő programok hiánya, annak ellenére, hogy
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Muraköz megye számos előnnyel és lehetőséggel rendelkezik (az életminőséget
illetően).


A magasan képzett és szakértelemmel rendelkező személyzet iránti alacsony
kereslet annak a következménye, hogy a gazdaság egy része nem érdekelt
kellőképpen és tartósan a humán erőforrásokba, a technológiába és innovációba
történő befektetés iránt.



Karrier-tanácsadói rendszer és munkaerőpiacra vonatkozó képzési terv hiánya.



Nem megfelelő az ösztöndíj-rendszer modellje, amely nem kompatibilis a
munkaerőpiac követelményeivel.



Nagyfokú munkaterhelés mellett kevés az eszközállomány, elégtelen a
felszerelések, berendezések modernizációja, karbantartása és amortizációja.



Hiányoznak a szisztematikus finanszírozási megoldások és rendeletek a
különleges szükségletekkel és képzési igényekkel rendelkező tanulók oktatását
végző asszisztensek számára.



Nem eléggé gyors és eredményes az oktatás trendjeinek követése a pénzügyi és
humán erőforrások hiánya miatt.



Nem fektetnek elég hangsúlyt a lakosság egészségtudatosságára, és a krónikus
betegségek korai felismerésének fontosságára.



Az egészségmegőrzés területén csak kevés projektet sikerül EU forrásból
finanszírozni.



A palliatív ellátások szervezete gyenge színvonalú.



Az oktatási intézményekben a nemzeti és az EU források kihasználása nem
elégséges.



Hiányoznak a kultúra fejlesztésének stratégiái.



Nincs semmilyen pénzügyi támogatás a projektkiírásokra pályázatot benyújtó
intézmények számára (előfinanszírozás céljára).



Nem megfelelő az élethosszig tartó tanulás és az online oktatás rendszere,
hiányosságok vannak az oktatók tekintetében.

A fenti szempontok figyelembe vételével a munkacsoportok az alábbi stratégiai
célkitűzéseket fogalmazták meg a 2020-ig tartó időszakra:
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1) A gazdaság növekedése és fejlődése
2) A népesség jóléte
3) A természeti erőforrások megőrzése és a fenntartható infrastruktúra fejlesztése
A kitűzött célok megvalósítása érdekében mindegyik célkitűzéshez prioritások
meghatározását javasolták. Így a “GAZDASÁG NÖVEKEDÉSE ÉS FEJLŐDÉSE”
stratégiai

cél

prioritásai

a

következőket

tartalmazzák:

a)

a

gazdaság

versenyképességének javításához szükséges előfeltételek megteremtése, b) magasabb
hozzáadott értékkel bíró termékek és szolgáltatások kifejlesztéséhez szükséges
innováció ösztönzése és előfeltételeinek megteremtése, c) piacszervezés és a gazdaság
támogatása, ösztönzése, d) az agrárgazdasági szektor versenyképességének növelése és
a Muraköz megyére jellemző minőségügyi rendszer bevezetése, e) a turizmus
kínálatának fejlesztése és támogatása, promóciója azzal a céllal, hogy Muraköz megye
turisztikai célponttá váljon.
A “NÉPESSÉG JÓLÉTE” stratégiai cél megvalósításának prioritásai a következők: a) a
foglalkoztatás, oktatás és az élethosszig tartó tanulás ösztönzése, b) a népesség
egészségi állapotának, valamint az egészségügyi szolgáltatások minőségének javítása, c)
a

hátrányos

helyzetű,

sérülékeny

társadalmi

csoportok,

rétegek

szociális

felzárkóztatásának elősegítése, d) a szolgáltatások elérhetőségének megkönnyítése a
népesség számára, e) a civil társadalom szerepének erősítése, fokozása, f) a kultúra
minden formájának megőrzése, fejlesztése és promóciója.
“A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK MEGŐRZÉSE ÉS A FENNTARTHATÓ
INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE” stratégiai cél a következőket tartalmazza: a) a
természet és a környezet védelme, b) a közlekedés és a közlekedési infrastruktúra
szisztematikus fejlesztése, c) nagyobb energiahatékonyság elérése Muraköz megyében,
megújuló energiaforrások használata és ösztönzése, d) a természeti katasztrófák
megelőzését és hatásainak kiküszöbölését célzó intézkedések.
Az alábbi SWOT elemzés Muraköz megye főbb fejlesztési kihívásait és lehetőségeit
foglalja össze. (Forrás: Development strategy of Međimurje County until 2020 – SWOT
analysis – unofficial version)
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GAZDASÁG
ERŐSSÉGEK


GYENGESÉGEK

Képzett

munkaerő,

munkamorál,

határozott

vállalkozói



szellem,

munkaintenzív tevékenységek jelentős

fejlődésre és képzésre való készség, új
technológiák

elfogadására

való

részesedése;


készség;




Erőteljes,

nagy

hagyományokkal



termelő

piaci igények kielégítésére;

Nagyszámú

exportorientált
jelenléte



a

Muraköz

megye,

A

megye

erős

A

vállalkozók

nemzetközi
mint

virágzó,

szívesen

piacon

közösen

közti

ágazatközi

megjelenni;


A

vállalkozók

együttműködés hiánya;

versenyképességi



A fiatalok nem eléggé érdeklődnek

pozíciója a Horvát Köztársaság más

bizonyos,

megyéihez viszonyítva

szükséges

megyék

nem

működnek együtt, és nem kívánnak a

(Muraköz

megye 2010-ben és 2014-ben a horvát
rangsorában

a

4.

a

gazdaság

számára

foglalkozások

iránt

(fényező, hegesztő);


A

gazdaság

és

a

felsőoktatási

legversenyképesebb megye volt) ;

intézmények

A

nem megfelelő a termékfejlesztésben

külföldi

vállalkozások
jelentős

feldolgozóipari
jelenléte,

tényezők

a

amelyek
külföldi

teljes

gazdasági

fejlődés



megye



A mesterségek számának folyamatos
A megyében a Horvát Köztársaság
átlagához

Tudásközpontja,
támogató

képest

alacsony

a

vállalkozások által foglalkoztatottak

amely az oktatás, gazdaság és a
vállalkozásokat

együttműködés

csökkenése;

szempontjából is;
Muraköz

közti

és kutatásban;

működőtőke (FDI) vonzásában, és a

átlagos nettó fizetése;


intézményrendszer fókuszpontja;


egyedi

tapasztalat;

megye pozitív arculata;



vállalkozások

kapacitása alacsony, nem elegendő a

vállalkozó és magas életszínvonalú



A

rendelkező vállalkozói és kézműves

feldolgozóiparban;



A magas hozzáadott-értéket termelő
vállalkozások alulreprezentáltak;

vállalkozás


Kedvezőtlen gazdaságszerkezet – a

A

gazdaság

támogatásának

elégtelensége Muraköz megyében;

Erőteljesen dinamikus üzleti övezetek
(ipari parkok) (Prelog, Čakovec, Sveti
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Nagyon sok kis üzleti övezet (ipari
park) zárt be vagy mutat minimális

aktivitást;

Martin na Muri, Donji Kraljevec);


támogató

Tapasztalt

intézmények,



amelyek szakértelmük révén segítik a
és

kis-

közepes

Az

üzleti

zónák

(ipari

parkok)

területének alacsony kihasználtsága.

vállalkozások

fejlődését;


A proaktív és hatékony regionális
önkormányzatok

és

helyi

önkormányzati

egységek

elkötelezettek a gazdaságfeljesztés, és
a

vonzó

befektetési

környezet

megteremtése iránt.
LEHETŐSÉGEK


Muraköz

VESZÉLYEK
megye

geostratégiai



helyzet,

helyzete;




Új

ipari

ágazatok

hatással

van

a

növekedésére,

a

amelyek külföldi beruházásokra is

gazdaság üzleti teljesítményére, az

lehetőséget teremtenek;

alacsonyabb

Horvátország

mutatókra, stb.

EU-csatlakozását


fizetőképességi

A képzett és értelmiségi munkaerő
kiáramlása az országból ;

egységes piacán;



amely

munkanélküliség

növekedése,

követően könnyebb megjelenés az EU


Általában véve kedvezőtlen gazdasági

Új, magas hozzáadott-értékű piaci



A munkaigényes ágazatokban erős

szegmens megnyitása a textiliparban;

verseny (az EU tagországai, illetve a

Hozzáférhetők az EU Strukturális

volt

Alapok

Törökország és a távol-keleti országok

és

új

Európai

Uniós

tagországai,

részéről);

programok, mint támogatási források a


gazdaságfejlesztési projektek számára.

Jugoszlávia

A

szomszédos

országokban

(Magyarország, Bosznia-Hercegovina,
Szerbia, Románia) alacsonyabb a
munkaerő ára;


Az oktatási szektor kevéssé felel meg
a gazdaság igényeinek;
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A kis- és közepes vállalkozások
számára

elérhető

források

csökkenése

támogatási

intenzitás

finanszírozási
(alacsony
a

jelenlegi

NUTSII területi beosztásra vonatkozó
Regionális támogatási térkép szerint);


Gyors technológiai fejlődés, amely
folyamatosan magas beruházási igényt
jelent;



Más

régiók,

mint

helyszínek

beruházási

által

jelentett

versenyhelyzet.

VIDÉKFEJLESZTÉS
ERŐSSÉGEK


GYENGESÉGEK


Az egyes mezőgazdasági termelési
ágazatokban alkalmazott technológiák

képzettségi szint a mezőgazdasági

magas fejlettségi szintje – egyes

termelés és turizmus területén;


ágazatokban erőteljes specializálódás;


Muraköz

megye

termékeinek

jó

mezőgazdasági
hírneve,

Gazdag

A helyi agrártermékek nem megfelelő
fejlettsége és védelme;



pozitív

imázsa;


Elégtelen szakmai tudás és alacsony

Az

innovatív

mezőgazdasági

technológiák elégtelen alkalmazása;
immateriális



kulturális

Nincsenek

rövid

termékláncú

örökség;

termékek

A turizmus fejlesztése felé történő

termékek a helyi piacon) és termelői

orientálódás (stratégiai szinten);

csoportok



A lakosság vendégszeretete;

kezdeményezés születik az összes



Széleskörű



rekreációs

(azaz

helyben

sem,

termelt

mert

kevés

résztvevő részéről;

és


sporttevékenységek.

Az

üzleti

tevékenységek

kevéssé

kompatibilisek az EU sztenderdjeivel;


Tárolókapacitások hiánya;



Muraköz

megye

gyenge

azonosíthatósága

turisztikai

desztinációként;


A

meglévő

szálláshelyek

gyenge

kihasználtsága a turizmusban;


Lepusztult építészeti örökség;



Elégtelen

források

infrastruktúrába
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a

turisztikai
történő

beruházásokhoz;


Nem kellően szisztematikus hozzáállás
a turizmus fejlesztéséhez (a helyi
önkormányzatok

és

az

egyének

részéről);


A

kulturális

lehetőségek

gyenge

kihasználtsága a turizmus céljaira.
LEHETŐSÉGEK





Igény új növények termesztésére a

mezőgazdasági

Igény új turisztikai termékekre – a

versenyképességét;

(egészség-,

világtrendek
aktív,

termelés

szerint



A külföldi piacok erős versenye;

és



A

bor-

beruházásokat

gasztroturizmus);

tevékenységet

Az újdonság-tényező: Muraköz, mint

keretek hiánya;


új turisztikai desztináció;


A földterületek elaprózódása aláássa a

mezőgazdaságban;

turisztikai



VESZÉLYEK

Az

és

az

üzleti

ösztönző

intézményi

szintű

politikában

országos

A Strukturális Alapok elérhetősége a

Horvátország a tengerparti turizmus

mezőgazdaság és a turizmus terén

helyszíneként jelenik meg;


indított projektek finanszírozására.

Alacsony

vásárlóerő

és

alacsony

érdeklődés a belföldi piacokon.

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A CIVIL TÁRSADALOM
ERŐSSÉGEK



GYENGESÉGEK


Fejlett alapfokú és középfokú iskolai



előfinanszírozást

hálózat;

projektek

A csáktornyai Muraközi Műszaki

előfinanszírozást

Főiskola (MEV, Čakovec) fejlettsége

hiánya;


– új alapszakok és posztgraduális


Az

Az

igénylő

rendszeréhez

szükséges

segítő

rendszer

interszektorális

és

képzések bevezetése;

multidiszciplináris

kapcsolatok

Jól kiépített sportcélú infrastruktúra,

elégtelensége (egészségügyi ellátás –

kiváló adottságok, feltételek sport és

oktatás – sport – civil társadalom);

rekreációs programok számára;



Munkanélküliség a fiatalok körében;

Széles



Munkanélküliség az idősek körében;



Az

körben

hozzáférhető

egészségügyi ellátás;
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alapfokú

képzettséggel

sem



Az egészségügyi intézmények jó

rendelkezők nagy száma, a magasan

együttműködése,

képzettek alacsony száma;

és

felújított


infrastruktúrája (csáktornyai megyei
kórház,

közegészségügyi

intézet,

kedvezőtlen szerkezete;


sürgősségi ellátási intézet);


Különféle

egészségmegőrzést

betegségmegelőzést


és

A

jelen

piaci

keresletnek

nem

megfelelő ösztöndíj-rendszer;


népszerűsítő

Az

élethosszig

való

tanulás

programok;

fontosságának

A civil szervezetek nagy száma és

tudatosulása, az élethosszig való

változatossága,

tanulási

tevékenységük

növekvő jelentősége;


A munkanélküliek képzettségének

Gazdag

tárgyi

és

kellő

programokba

bekapcsolódás,
immateriális

nem

való

részvétel

nem

szisztematikus;


kulturális örökség.

Képzett

segéderők

hiánya

az

iskolaelőkészítő intézményekben, az
eszközök

(tananyagok)

beszerzésének nehézségei ;


A

veszélyeztetett

intézményesített

csoportok
és

nem

intézményesített ellátásának hiánya, a
szociális gondoskodás tartományából
kiesett

személyek

ellátásának

rendszerszerű megoldásainak hiánya
(otthonok, kiskorúak, és 21 évnél
idősebbek,

mentális

betegségben

szenvedők ellátása);


A társadalmilag hátrányos helyzetben
lévő

csoportok

gazdasági
hatékony

társadalmi

problémáira
megoldások

és

nyújtandó
hiánya,

különösen a romák és az elégtelen
mértékben integrálódott kisebbségek
esetében;


A roma szülők az oktatásnak nem
tulajdonítanak kellő fontosságot, sem
a gyermekeikre, sem magukra nézve;
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A palliatív ellátás nem kielégítő
rendszere;



A

megelőzési

és

egészségügyi

ellátási programokban elégtelen a
lakosság általános részvétele;


A sportnak és rekreációnak, mint az
egészséges életmód elemeinek nem
megfelelő elfogadottsága;



Nincs kultúra-fejlesztési stratégia;



A modern és “új média művészetek”
(modern, főleg digitális eszközökkel
dolgozó

művészeti

irányzatok)

megfelelő infrastruktúrájának hiánya;


A hozzáértő szakemberek hiánya az
egyesületekben, amely következtében
kevés a működtetéshez és vezetéshez
szükséges tudás, ismeret;



Elégtelen

az

együttműködés,

hálózatépítés az egyesületek és egyéb
szervezetek között az EU szintjén;


Nincs megfelelő hely, tér az egyes
tevékenységekhez (főleg a fiatalok és
a kulturális egyesületek számára);



Nem átlátható és nem hatékony a
finanszírozási rendszer a helyi és
regionális önkormányzatokban;



A

hatékony

koordinációt

segítő

átfogó kezdeményezés, projektek és
program-alapok
megyében.
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hiánya

Muraköz

LEHETŐSÉGEK


VESZÉLYEK


Felsőoktatási központok közelsége
(Varasd,

Zágráb,

Maribor,

kedvezőtlen demográfiai összetétele;


Ljubljana);


dolgozók nagyobb klinikákra való

elérhetősége,

elvándorlása (Zágráb, EU);

főleg
(az

az

oktatási


iskolaelőkészítő



Erősödő

centralizáció,

szinttől a felnőttképzésig);

foglalkoztatás

Új

minden területen;

technológiák

alkalmazásának

lehetősége

valamennyi

(különösen

az



területen

oktatásban

és

a

Az

oktatási

és

lehetetlenné

Rugalmatlan,

a

a

válása

munkaerőpiac

igényeinek nem megfelelő oktatási

kultúrában);


A magasan képzett egészségügyi

A mobilitási programok növekvő
szektorban



A népesség elöregedése – a népesség

programok;


intézmények

Képzett

szakemberek

hiánya

az

hálózatosodása az EU szintjén;

oktatási rendszerben (alapfokú és

A Strukturális Alapok és az EU új

középfokú oktatásban);


programjai finanszírozási forrásként

Eszközök beszerzésének nehézségei

való hozzáférhetősége a szociális

(irodai

szolgáltatások területén és a civil

segédeszközök és anyagok);

szervezetek projektjei számára.



berendezések,

oktatási

Szakemberhiány a megelőző orvosi
ellátásban

és

a

közegészségügyi

intézményekben;


Túl

magas

eszközhiány

munkaterhelés
az

és

egészségügyi

ellátásban, az egészségügyi rendszer
modernizálásának, fenntartásának és
amortizálódásának problémái mellett;


A gazdasági változások miatt a
költségvetési keretek csökkenése a
helyi

önkormányzatoknál

intézményeiknél,

ami

a

és
civil

szervezetek finanszírozási forrásait
csökkenti.
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A KÖRNYEZET, TÉR ÉS INFRASTRUKTÚRA
ERŐSSÉGEK




A

GYENGESÉGEK

közszolgáltatási



infrastruktúra

A

meglévő

infrastruktúra

magas lefedettséget biztosít – a teljes

kihasználatlansága

Muraköz megye több, mint 90%-át

gázellátási

hálózat,

valamint

képes ellátni;

csatornázás

meglévő

kapacitásai

Magas életszínvonal a széleskörű

kihasználatlanok);


infrastrukturális ellátás miatt;

A

rakpartok

(a

és

víz-

és

árvízvédelmi



Tájépítő, táj-alakító szolgáltatások;

berendezések hatékony kiépítésének és



A

karbantartásának hiánya;

szennyvízkezelés

szervezett


- szervezett elszállítás,

rendszere

nyitott

szennyvízelvezető csatornákként való

újrahasznosítás

országos

használata

összehasonlításban jó, aminek pozitív

farmokon,

hatása van a környezetvédelemre

mezőgazdasági gépek lemosására való

(talaj,

használat, stb.;

-

talajvíz),

és

az


a

falvakban,

állattartó

ültetvényeken,

a

A talaj, a levegő, a felszíni vizek és a

környezetvédelemben,

talajvizek minőségének szisztematikus

területhasználat és infrastruktúra (a

ellenőrzése, monitorozása hiányzik a

rendszerek kiépítése és karbantartása,

megye területén;

A



valamint a lakosság oktatása) terén

Túlzott

mértékű,

nem

korlátozott

működő állami tulajdonú vállalatok és

vegyszerhasználat a mezőgazdaságban,

intézmények

amely a talaj minőségét rontja;

magas

színvonalú


munkavégzése;


vízfolyások

szelektálás, tárolás, megsemmisítés és

energiahatékonyságra;


A

Az új

technológiák széles

körű

Elkerülő útvonalak és hurkok hiánya
az átmenő forgalom szabályozására,

alkalmazása, és a szélessávú Internet

ami

használata

az

állami

tulajdonú

közlekedésbiztonságot is rontja (ezek

vállalatok

és

civil

szervezetek

egy része a fizikai területrendezés

körében.

a

levegőminőséget

és

a

részét képezik);


Nem

megfelelően

kialakított

kerékpárutak;


Nem megfelelő közösségi közlekedési
rendszer;
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Nincs terv a védett természeti területek

kezelésére vonatkozóan;


A Mura-Dráva regionális nemzeti park
területén

a

földbirtokrendezés

helyreállítás

negatív

és

hatásai

a

Kedvezőtlen gazdasági helyzet

-

biodiverzitásra.
LEHETŐSÉGEK


A

VESZÉLYEK

geotermális

vizek



használati

lehetőségei;


A

alacsony

természeti

megújuló

erőforrások,

energiaforrások

közüzemi hálózatokra);

bősége


szelek, áradások és földcsuszamlások

lefolytatása

gyakoribbá válása;

a

vegyszerek

és

használatáról



a

környezetvédelemben;
A

Regionális

lehetőség


a

Mura-Dráva
területi

főútvonalak

nem

megfelelő

forgalmú autópályákhoz;

Park


feltételek

Az országot átszelő vasúti közlekedési

javítására;

folyosók elhanyagolása, és a vasúti

A természet- és környezetvédelem

infrastrukturális

fontosságának

elégtelensége;

tudatosítása,

mint


beruházások

Közlekedésbiztonság – nem jelzett

A megújuló energia használatának

vasúti

növelésére vonatkozó direktívák és

vállalatok joghatósága);


cselekvési tervek jelenléte;


A

közlekedési kapcsolatai a nemzetközi

globális trend;


Éghajlatváltozás – a viharok, erős

Jogi szabályozás – képzési programok
védekezőanyagok



(a

felhasználók nem csatlakoznak rá a

mint

(talajvizek);


fizetőképesség

átkelők

(állami

tulajdonú

A csapadékvíz elvezetése a közutakról

A Strukturális Alapok és az EU új

(főutakról) a vízforrások közelében –

programjai finanszírozási forrásként

szennyezési lehetőséget jelent;

való

hozzáférhetősége



a

A környezetszennyezést szankcionáló

környezetvédelem és az infrastruktúra

intézkedések

fejlesztésének területén és a civil

elmaradása;


szervezetek projektjei számára.

kikényszerítésének

A magántulajdonú erdők tulajdonosai
nem kellően érdekeltek a helyes
erdőkezelésben.
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V. ZALA MEGYE FEJLESZTÉSI KIHÍVÁSAI ÉS CÉLJAI KIEMELTEN A
TURISZTIKAI ÉS HATÁRON ÁTNYÚLÓ TERÜLETEKRE

Magyarországon az új uniós fejlesztési ciklusra történő felkészülés során 2013-ban
indult meg a megyék stratégia tervezése. Ez a tervezési folyamat 2014-során jelen
tanulmány elkészítésével egy időben zárul. Ennek köszönhetően, a releváns
dokumentumok elemzésének segítségével módunkban áll Zala megye azon fejlesztési
céljainak bemutatása, amely a turizmusfejlesztési és határon átnyúló tématerületekkel
kapcsolatos.
2013 során készült el Zala Megye Területfejlesztési Koncepciójának Helyzetelemzés
része. (Helyzetelemzés 2013) A terjedelmi korlátok miatt e tanulmányban csak a
helyzetértékelésen alapuló meghatározott célok, és kiemelten a témánk szempontjából
releváns tartalmak bemutatására szorítkozhatunk.
Zala megye fejlesztési kihívásainak összegzését a Helyzetelemzés összefoglalása
nyomán tekintjük át, táblázatos formában. A határon átnyúló szemléletet és projektünk
fókuszát szem előtt tartva, nem minden téma ismertetésére kerül sor.
A következő fejlesztési időszakra vonatkozóan Zala megye esetében az alábbi
lehetőségek és problémák azonosíthatók.
1.Gazdaság
Adottságok


Problémák

A feldolgozóipar országos átlagnál



gazdasági

teljesítmény

magasabb munkatermelékenysége, a

(2010-ben alig 5%-kal haladta meg a

gépipar,

2000-es évek szintjét)

elektronika

és

autóipar
gazdasági



Csökkenő beruházási mérték

környezet Országos viszonylatban is



Mezőgazdaságban

fejlődésére

alkalmas

kiemelkedő a hazai tőke aránya a


Csökkenő

foglalkoztatottak

jelentős csökkenése

társas vállalkozásokban



Alacsony exportrészesedés

A termelési infrastruktúra alapelemei



Alacsony K+F kapacitás és ráfordítás

rendelkezésre állnak (leginkább az



Törékeny, ciklikus ingadozásoknak
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kitett gazdaság, a helyi kötődéssel

ipari parkokban)


Logisztikai

fejlesztési

nem rendelkező gazdasági szereplők

potenciál

nagy száma

Letenye,




Nagykanizsa

térségében,

erősödő

szereplőkkel,

Vállalkozásfejlesztést és innovációt

székhelye felsőoktatási intézménynek

Országos

jelentőségű
partra

turizmus,
és

épülő

a

termál-,
turisztikai

szolgáltatások fejlettsége, a természeti
környezetre épülő („zöld”) turizmus
jelentős fejlesztési potenciálja
Minőségi
szükséges

élelmiszertermeléshez
adottságok

megléte,

innovációs kapacitások kiépítésének
lehetősége
Kiépült a munkaügyi központokkal jól
együttműködő felnőttképzési rendszer


Átalakuló szakképzési rendszer, a
vállalati igényekhez való rugalmasabb
illeszkedés és célzottabb gyakorlati
ismeretátadás céljából



Országos viszonylatban is nagyszámú,
átlag

feletti

színvonalú

városi

gimnázium és szakközépiskola


kapacitások,

térségekkel

gyógyvizekre



felsőoktatási

gyenge együttműködés a gazdasági

Balaton



Hiányzó

versenykörnyezetben a határ menti

segítő közvetítő szervezetek megléte




Külföldiek számára térítés ellenében
nyújtandó

egészségügyi

gyógyszolgáltatások

és

tekintetében

idegen nyelvet is beszélő human
erőforrás
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a

megyében

nincs

2. Társadalom
Adottságok


Településközi

Problémák
együttműködések



hagyományai


országos

átlagot

meghaladó csökkenése

Kulturális sokszínűség, nemzetiségek



jelenléte


Lakónépesség
Születések

számának

folyamatos

csökkenése, elöregedő társadalom

Az ipari termeléshez elengedhetetlen



munkakultúra megléte

A

megyéből

elvándorlás,

folyamatos

a

diplomát

az

szerzett

fiatalok nem térnek vissza


A

népesség

egészségi

országos

állapota

összehasonlításban

kedvezőtlen
viszonyítva,

(különösen
hogy

az

ahhoz
országos

adatokban relatív javulás figyelhető
meg)


A válások magas aránya társadalmi
instabilitásra utal.



Bár javuló foglalkoztatottság, de még
mindig

magas

munkanélküliségi

ráta 2010-re 2,4 %-kal meghaladta az
2

országos értéket!


A munkanélküliek több mint a fele
tartósan, 180 napon túli álláskereső



A jövedelmek tartósan az országos
átlag alatt maradnak (a megyei érték
az országos egy főre jutó SZJA alap
87,5%-a)



Jelentős az Ausztriában dolgozók
száma és aránya

A hivatkozott dokumentum megállapítása a magas munkanélküliség, ugyanakkor ez Magyarország más
részeivel összehasonlítva nem állja meg a helyét.
2
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3. Településhálózat
Adottságok




Problémák

Jelentősebb

térségi



központok:

megyeszékhely,

mérete

és

Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Keszthely

lakosságszáma folytán, önmagában

fejlettsége és helyi kapcsolatrendszere

nem képez elég nagy gazdasági súlyt

megfelelő

az

Településközi
Határ

menti

együttműködések

innovatív

tevékenységek

megtelepedéséhez

együttműködések



hagyománya és sikerei



A

Mind

Nagykanizsa,

megyeszékhely

és

szomszédos

kapcsolatok hagyománya erős

távol
térségi

mind

a

van

a

jelentőségű

központoktól (Győr, illetve Pécs),
ezek elérhetősége a megyéből rossz,
így kapcsolatok alig épülnek ki



Az

országhatár

túloldalán

fekvő

területek szintén gyengén fejlettek,
központ-hiányosak



Nincs
törekvés

határozott
a

nemzeti

szintű

térség központhiányos

helyzetének megváltoztatására



Funkcióhiányos

kisvárosok

sora

található a megyében.



Az aprófalvak közszolgáltatásokkal
való ellátottsága, népesség megtartó
ereje gyenge

A problémák azonosítását követően a Helyzetelemzés szerzői a megye számára (és
projektünk témái szempontjából relevánsan) az alábbi előzetes fejlesztési célrendszert
állapították meg:
A gazdaság innovációs bázisának erősítése és stabilizálása az ország nyugati határa
mentén

elhelyezkedő

gazdaságilag

jelentősebb

városok

munkamegosztásában,

kapacitásaik fejlesztésének és használatának összehangolásával, és ehhez kapcsolódóan
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intenzívebb határon átnyúló kapcsolatok kiépítése Zágráb, Ljubljana, Maribor és Graz
felsőoktatási és kutatás-fejlesztési intézményeivel.
A megyei felsőoktatás összehangolása és hatékony fejlesztése, a felsőoktatással is
együttműködő innovációs tevékenység támogatása.
Az agrárgazdaság és vidékfejlesztés területén legfontosabb a meglevő kutatási kapacitás
jobb hasznosítása a régióban, ennek keretében a keszthelyi Georgikon Kar szolgáltatási
és szaktanácsadási tevékenységének és gazdasági kapcsolatainak erősítése.
(E meghatározott célokhoz szervesen kapcsolódik projektünk keretében készülő
Innovációs-döntéstámogató résztanulmány, amelynek összefoglalását lentebb idézzük.)
A turisztikai szolgáltatások színvonalának emelése, különösen


a termál-kultúrára épülő szolgáltatások versenyképességének megtartása, lehetőség
szerinti erősítése, ezen belül különösen az egészségturizmus fejlesztése a kapcsolódó
gyógyászati háttér kialakításával (elsősorban Hévíz, Zalakaros, Lenti városokban)



a megye természeti értékeire alapozva a bakancsos, kerékpáros és gasztroturizmus
feltételeinek javítása, minden esetben a táji és természeti környezet kímélésével,
fenntartható használatának biztosításával. A „zöld” turizmus a megye marketingtevékenységének is hangsúlyos részét alkothatja.



az ágazatban kialakuló együttműködések, különösen a területi alapon szerveződő
szolgáltatási klaszterek kialakulásának ösztönzése.

Helyi

(mezőgazdasági,

élelmiszeripari)

termékek

előállítási

és

marketing-

kapacitásainak fejlesztése, helyi márkák kialakítása (pl. „Regisztrált Regionális
Tájtermékek” kifejlesztése), az értékesítés illetve piaci bevezetés támogatása, a
kapcsolódó K+F kapacitások fejlesztése, illetve a kutatás és az alkalmazás közötti
kapcsolatok javítása. (Helyzetelemzés 2013)
A Helyzetelemzéssel párhuzamosan született meg Zala Megye Területfejlesztési
Koncepciója (Koncepció 2013), amely már egy konkrétabb átfogó célrendszert fektet le
a fejlesztésekben.
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Ezekből a célkitűzésekből projektünk szempontjai szerint az alábbiakat emelhetjük ki:
„Jól működő, fejlett gazdaság
A foglalkoztatás a társadalom megélhetését biztosítani képes, az egészséges szerkezetű
integrált területi beavatkozások stratégiája eredményeként a versenyképes gazdaság
egy megújult közép-európai gazdasági térben az ipari fejlesztések (jármű-, gép-,
mechatronikai és elektrotechnikai) valamint a hagyományos helyi iparágak (fa-,bútor-,
építő-, építőanyag-, textil- és élelmiszeripar) és a mezőgazdaság megújulásának
eredményeként, a kedvező térszerkezeti pozíció (Horvátország, Szlovénia, Ausztria
közelsége, Trieszt és Rijeka kikötőinek kedvező elérhetősége) kihasználásának, továbbá
a nyugat-balatoni vonzerőkre, a jól kiépített termálgyógyfürdői klaszterhálózat európai
hírű rekreációs és egészségügyi szolgáltatásaira, a megye és városai vonzerejére épülő
turizmusnak, valamint a fejlett infrastruktúrának köszönhetően.”
„Sármellék repülőtere a nemzetközi légiközlekedés integráns része, regionális
repülőtérként kiszolgálja a húzóágazatként működő, magas szaktudású egészségügyi
szakembereknek munkahelyet biztosító egészségipart (fogászat, szájsebészet, plasztikai
sebészet, balneoterápia, gyógyvíz- és gyógyászati iszapfeldolgozás, stb.) valamint
egészségturizmussal

kiegészült

gyógyturizmus

mellett

a

térség

gazdaságát,

menetrendszerű járatai révén pedig közvetlenül elérhetővé tesz fontosabb európai
nagyvárosokat is. Sármellék és Keszthely térsége pénzügyi, műszaki és agrártudományi,
kutatási, fejlesztési, innovációs és szolgáltató övezetként működik a keszthelyi
egyetemmel és a térség felsőoktatási intézményeivel együttműködve.”
„Élhető Zala megye
A megye gazdaságának nemzetközi versenyképességét biztosító központi város régió
(Zalaegerszeg – Nagykanizsa – Keszthely) integráns részét képezik Zala legkeresettebb
üdülővárosai (Hévíz és Zalakaros), korszerű közúti infrastruktúrával és közösségi
közlekedési rendszerrel szervesen kapcsolódnak hozzá fejlett kisvárosai (Lenti,
Zalaszentgrót, Letenye, Zalalövő és Pacsa) és aprófalvai. Hévíz, KeszthelyBalatontérség gyors turisztikai, gyógy- és egészségturisztikai bővülése újabb kitörési
pontot jelent a megye gazdaságában, amit elősegítenek az Új Széchenyi Program
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megvalósuló pályázatai is. A Balaton önálló térségi fejlesztési koordináló szerepe
erősödik, melyhez a társadalmi-gazdasági szereplők erős balatoni identitása kötődik. Az
életképes aprófalvakban, a helyi mezőgazdaságban, az ökoturizmusban, illetve a közeli
városokban dolgozó, aktív népesség él rendezett települési környezetben.”
„A megye három városában van felsőfokú oktatás: Keszthelyen, Zalaegerszegen és
Nagykanizsán. A versenyképes gazdaság, a vonzó természeti környezet, a fejlett városi
és rekreációs szolgáltatások mellett a piacképes tudást biztosító agrár-, műszaki- és
gazdaságtudományi egyetemi képzés is elősegíti a fiatal népesség megtartását, a jól
képzett fiatalabb korosztályok népességszámának növekedését.”
„Zalaegerszeg és Szombathely egymást kiegészítő, „ráerősítő” szellemi és kulturális
értékeik révén, megyehatáron átnyúló pólust alkotnak. Az együttműködés a NyugatPannon Járműipari és Mechatronikai Központ ipari pólusába is bekapcsolja Zala
nagyvárosait és térségeiket. A határokon átnyúló együttműködésben részt vesznek
szellemi potenciáljukkal távolabbi városok is, mint például Kőszeg és Németújvár
(Güssing). Nagykanizsa Horvátország és Szlovénia közeli kisvárosaival (Csáktornya,
Kapronca, Lendva), valamint az említett országok és Olaszország távolabbi gazdasági
központjaival (Ljubljana, Maribor, Zágráb), tengeri kikötőivel (Rijeka, Trieszt)
kapcsolja össze a megyét és Magyarországot.”
„Foglalkoztatás bővítése és társadalmi kohézió
A megye összetartó társadalmában él a zalai identitástudat és a hagyományok tisztelete.
A jól képzett, sokféle piacképes kompetenciával rendelkező népesség vállalkozóként
versenyképes, munkavállalóként biztosítja a legfejlettebb technológiát képviselő,
Zalában működő globális piacvezető ipari és kereskedelmi nagyvállalkozások, valamint
a mikro- és KKV-k emberi erőforrásait egyaránt. Az erős belső társadalmi, gazdasági
és területi kohéziója révén a külföldi tőke számára is vonzó befektetési célpontot képező
erős megye okosan és hatékonyan használja ki egyedülálló európai és magyarországi
térszerkezeti adottságait. Magyarország délnyugat-európai, tengeri kapujában, a
Zalából nyíló EU régiók és Magyarország nyugat-dunántúli, közép-dunántúli, déldunántúli régiói között elhelyezkedő megye keresett befektetési helyszínként, nemzetközi
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és régióközi fordítókorongként működik Magyarország iparának és kereskedelmének
fejlesztésében.”(Koncepció 2013)
A fenti dokumentumok nyomán 2014-re készült el Zala Megye Területfejlesztési
Program Stratégiai Programja, amely a korábban megfogalmazott általános fejlesztési
célokat a tervezés számára stratégiai szinten állapította meg. (Stratégia 2014)
„Zala megye társadalmi, gazdasági és politikai szereplőinek a 2014-2020 közti
fejlesztési időszakra való felkészülés során az a céljuk, hogy a hazai és EU-támogatások
révén

I.

megyénk minden polgára megélhesse és büszkén meg is élje a zalaiság lényegét,
a természettel összhangban élő, nemzetközileg versenyképes termékeket és
szolgáltatásokat előállító szabad vállalkozások és önszervező közösségek létét,
dinamizmusát,

II.

a Hévíz – Zalakaros – Keszthely –Zalacsány turisztikai desztináció kiemelt
fejlesztésével és megyei kapcsolódásainak kiépítésével Zalát az ország Budapest
mellett legnépszerűbb bel- és külföldi idegenforgalmi célpontjává (KözépEurópa Gyógyászati és Rekreációs Központja) fejlesszék,

III.

Nagykanizsa és Zalaegerszeg részvételével és összefogva a Vas megyei ipari
centrumokkal létrejöjjön a Dunántúl meghatározó gazdasági jelentőségű területi
járműipari központja,

IV.

az állami és önkormányzati közszolgáltatások kiemelkedő minőségben álljanak
az itt élők és a Zalába látogatók rendelkezésére, erősítve ezzel az itt élők jövőbe
vetett bizalmát, s megteremtve a jó, alkotó élet megélésének feltételeit,

V.

megyénk a horvát – magyar – osztrák – szlovén együttműködés szervező erejévé
és a határok lebomlásából fakadó előnyök kihasználójává váljon.” (Stratégia
2014)
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VI. KÖZÖS CÉLOK ÉS KIHÍVÁSOK

VI/1. Muraköz és Zala megye fejlesztésének közös kihívásai és problémái
A stratégiai dokumentumok tartalmának elemzése nyomán, a 2014-2020-as fejlesztési
időszak vonatkozásában a két szomszédos megye kapcsán az alábbi közös vagy közel
hasonló társadalmi – gazdasági – környezeti problémák azonosíthatók. Muraköz és Zala
megye esetében a közvetlenül határos elhelyezkedés mellett, a közös történelmi múlt, a
sok tekintetben azonos természetföldrajzi-táji lehetőségek, az európai térszerkezetben
betöltött pozíció, és a közép-kelet-európai legújabb kori társadalmi folyamatok sok
hasonló kihívást jelentenek. Emellett természetesen számos olyan tényező van, amely az
egyes állami sajátosságokból ered, ugyanakkor e problémák esetén is lehetőség van az
együttműködések kialakítására, a jövőbeni közös tervezésre. Az alábbi áttekintés és
összehasonlítás magyar részről Zala Megye Területfejlesztési Koncepciójának
Helyzetelemzésén, horvát részről pedig a Development strategy of the Međimurje
County until 2020 című dokumentum elemzésén alapul.
Gazdaság
A gazdaság közös problémáit és gyengeségeit tekintve viszonylag kevés közös pontot
határoztak meg a tervezők.
Ezek közül az alábbiak emelhetők ki:


Mindkét megyében jelentősen visszaesett a befektetési kedv az elmúlt
időszakban.



A gazdasági szektor sok területén csökkenő foglalkoztatás tapasztalható.



Hiányoznak az erős területi beágyazottsággal bíró gazdasági szereplők.



A kutatás-fejlesztés területén és a felsőoktatási kapacitások kihasználásában
egyaránt jelentős hiányosságok tapasztalhatók mindkét megyében.

Társadalmi jellegű problémák
Mindkét megye számára jelentős problémákat okoz a népességfogyás, amely egyrészt
az elhalálozások magas, valamint a születések számának alacsony jellegéből adódik.
Zala és Muraköz megye számára egyaránt komoly problémát okoznak a
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munkanélküliség különböző vetületei. Zala megye nem tartozik a kiemelkedően negatív
foglalkoztatási mutatókkal bíró területek közé, ugyanakkor a tartós munkanélküliek
magas aránya, a kistelepülések speciális adottságai nagy kihívásokat okoznak. Muraköz
megyében a fiatalok nagyon magas munkanélküliségét, a versenyképes végzettség
hiányát, a veszélyeztetett társadalmi csoportok szűk mozgásterét emelték ki. A
munkavállalási lehetőségek korlátaival együtt mindkét területet nagymértékben érinti a
fiatalok nyugati irányú munkavállalási célú migrációja, valamint a belföldi vándorlás. A
társadalom idősödéséből eredő problémák, az idősek körében tapasztalható alacsony
jövedelmi helyzet mindkét megye számára közös problémát jelent.
Közlekedési problémák
A közlekedés témakörét érintve viszonylag kevés a két megye helyzetét egyaránt
meghatározó közös pont. Ebben kivételt jelent a közösségi közlekedés, amelynek
helyeze minkét terület fontos problémája. Magyarországon ez a kérdés a kistelepülések
esetében a legélesebb, ahol a napi-szintű rendszeres megközelíthetőség problémás.
Horvát oldalon a közlekedés szempontjából hiányos a biciklis utak hálózata. Magyar
oldalon pedig kiemelt problémaként jelent meg a megyeszékhelyeket összekötő utak és
vasutak rossz minősége, a vasúti közlekedés általános minősége, valamint a megye déli
és északi összekötöttségének gyengeségei. Muraköz megyében szintén problémát jelent
a vasúti átjárók biztonságossága, általában a vasúti infrastruktúra gyenge minősége, és a
települések körüli elkerülő utak hiánya.
Környezeti-infrastruktúra problémák
A környezeti-infrastruktúra kérdésének tekintetében a szomszédos területek sok hasonló
problémával küzdenek.


A határ mindkét oldalán általános árvízvédelmi beruházások szükségesek,
különös tekintettel a Mura vonatkozásában is.



A közlekedési légszennyezés (magyar oldalon) és rendszeres monitoring
vizsgálatok hiánya (horvát oldalon) közös megoldandó feladatot jelent.



Sérülékeny vízbázisok védelme.



A közműkapacitások általános problémái. Muraköz megyében gondot jelent,
hogy a rácsatlakozások alacsony aránya miatt a szolgáltatások kihasználatlanok,
míg Zala tekintetében a csatornázás, illetve szennyvíz-kezelés hálózatának
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kiépültsége hagy kivánni valót. A szennyvíz, és egyéb elfolyó vizek kezelése
Muraköz megyében is sokfelé jelenleg megoldatlan kérdés.

Vidékfejlesztés-tájhasználat kérdésköre
Rurális helyzetükből, valamint természetföldrajzi adottságaik okán a szomszédos
megyék a vidékfejlesztés, valamint a természeti, táji lehetőségek hasznosíthatóságában
több közös problémával is küszködnek.


Természetvédelmi területek: Zala megyében problémát jelent, hogy országos
összehasonlításban alacsony a védelem alatt álló területek aránya, Muraköz
megyében

pedig

a

természetvédelmi

területek

szabályozásának

és

hasznosíthatóságának kérdésében jelentkeztek kihívások.


A mezőgazdasággal összefüggésben Zala megye vonatkozásában a művelt
földterületek és az állatállomány csökkenése jelent meg a legnagyobb
problémaként. Muraköz megye az agrárszaktudás hiányosságait, az ágazaton
belüli innovációt, a raktárkapacitások gondjait, valamint a helyitermék
fejlesztések elmaradását és a rövid ellátási láncok kialakításának hiányát
nevezte meg a legnagyobb problémaként.
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VI/2. Közös célkitűzések

Muraköz és Zala megye helyzetelemzése alapján közös problématerületeket határoztak
meg a gazdaság, a társadalmi tevékenységek, a közlekedés, a környezet és a
vidékfejlesztés területén. Ezen kérdéskörökre, ezek összefüggéseire és az ezeken a
területeken lehetséges együttműködésre tekintettel közös célkitűzéseket fogalmaztak
meg a gazdaság, a társadalmi tevékenységek, a környezetvédelem, a vidékfejlesztés és a
mobilitás területén.
A) Közös célok a gazdaság területén


A hozzáadott értéket tartalmazó termékek kutatásába és fejlesztésébe
történő beruházások növelése, amely javítani fogja a helyi vállalkozások
jövedelemtermelő képességét, és keresletet teremt a magasan képzett
munkaerő iránt. Ez a cél közvetlenül kapcsolódik ahhoz a közös célhoz,
amely a sérülékeny társadalmi csoportok (különösen a fiatal, magasan
kvalifikált

személyek)

munkaerőpiachoz

való

hozzáférésének

megkönnyítését tűzi ki.
B) Közös célok a társadalmi tevékenységek területén


A sérülékeny társadalmi csoportok munkaerőpiacra jutása lehetőségének
növelése. A sérülékeny társadalmi csoportokba tartoznak a hosszú idő óta
munkanélküliek, elsősorban a fiatalok és magasan kvalifikáltak, az ő
helyzetük

javítása

mindkét

megye

számára

nagy

jelentőségű.

A

kompetenciákban mutatkozó konkrét hiányosságok meghatározásával, és a
kompetenciák

fejlesztését

segítő

programok

kidolgozásával

–

a

munkaadókkal folyamatosan együttműködve – lehetségessé válik a
munkaerőpiachoz való hozzáférésük javítása.


Az elvándorlás (agyelszívás) csökkentése a gazdasági tevékenységek
fokozásával, növelésével.

C) Közös célok a környezetvédelem területén


A közlekedés által okozott levegőszennyezés csökkentése. A közlekedési
rendszer fejlesztése (városok és falvak körül elkerülő utak építése, a
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tömegközlekedés integrált rendszerének bevezetése) által mindkét megye
egyedileg tudja befolyásolni a levegőszennyezés csökkentését a saját
területén. A közös tevékenységek közé tartozhatnak: a levegőszennyezés
nyomon

követésére

alkalmas

rendszerek

felállítása,

a

mobilitás

fenntarthatóságának ösztönzése az elektromos járművek hosszú és rövid
távolságokra történő használatához szükséges előfeltételek megteremtésével,
a levegőt kevésbé szennyező, és kevésbé energiaigényes járművek
használata, amelyeknek alacsonyabb a széndioxid-kibocsátása, továbbá a
kerékpárok rövid távolságok megtételére és rekreációs célokra történő napi
használatának ösztönzése.


A talajvíz védelme. Ez egy olyan probléma, amelyet mindegyik megyének
saját magának kell megoldania. Az együttműködés lehetősége lehet azonban
a szomszédos országok kipróbált gyakorlatainak felkutatása és átvétele,
pédául szennyvizek biológiai víztisztítóinak bevezetése.



A természeti örökség védelme. A közös tevékenységek felölelik a Natura
2000 ökológiai hálózathoz tartozó területek tervezését, azon célból, hogy
meghatározzák, hogyan kapcsolódhatnak

a védett természeti területek

kezelésére vonatkozóan előrelátható tevékenységek a két megye ökológiai
hálózatához.

Egyúttal

mindkét

megyében

megvalósíthatók

olyan

tevékenységek, amelyek tudatosítják a lakosságban a cselekedeteik
természetre és környezetre gyakorolt hatásait, pl. nyilvános kampányok és
tréningek a lakosság hosszútávú viselkedésének megváltoztatása céljából.


Az árvízvédelmi rendszerek hatékonyságának növelése. E célkitűzés
részeként a közös intézkedések és tevékenységek vonatkozhatnak a
folyómenti mérnöki munka (elsősorban a Murán) árvizekre gyakorolt
hatásának tesztelésére, természetes árvízvédelmi módszerek bevezetésére és
védőgátak kiépítésére, karbantartására.



A polgári védelem megerősítése, a természeti katasztrófák megelőzése,
elkerülése és hatásainak enyhítése céljából. Ez a cél a polgári védelem
egységei és a lakosság reagálásának hatékonyságát kívánja fokozni, hogy a
természeti katasztrófák idején megfelelő módon tudjanak cselekedni, ehhez a
polgári védelmi egységek megfelelő felszerelését, kiképzését, valamint a
lakosság tudatosságának fokozását
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kell megvalósítani, hogy természeti

katasztrófák (elsősorban árvizek) idején mindenki megfelelő magatartást
tanúsítson.
D) Közös célok a vidékfejlesztés területén


A mezőgazdasági szektor versenyképességének fellendítése a humán
erőforrások erősítésével és innovatív termékek fejlesztésével. Ebben az
összefüggésben a két megye számára közös tevékenységek lehetnek: a
mezőgazdaság pénzügyi támogatása, vállalkozásukat kezdő, fiatal farmerek
támogatása,

segítségnyújtás

a

farmok

EU-szabványokhoz

történő

alkalmazkodásához (bevált gyakorlatok átadása a magyar farmerektől a
horvát farmereknek), a jelenlegi és a leendő farmerek részére szakmai
képzések, oktatás, amelynek témái közt szerepelhet termelési technológiák
tanítása, IT képzettség fejlesztése, vállalkozási ismeretek (menedzsment és
szervezési ismeretek, üzleti tervezés, stb.) oktatása a mezőgazdasági
vállalkozók számára.


A turizmus még intenzívebb ösztönzése a közös turisztikai termékekre, és
a kis- és középvállalkozások által nyújtott turizmussal kapcsolatos
szolgáltatások fejlesztésére alapozva (a téma részletesebb kidolgozása egy
későbbi fejezetben található).

E) Közös célok a mobilitás területén


A népesség határt átszelő mobilitása megnövekszik a jobb közlekedési
kapcsolatoknak, összeköttetésnek köszönhetően, amelyek az összes
említett területen intenzívebb együttműködést tesznek lehetővé. Ennek
megvalósítását célzó erőfeszítések egyike a Kotoriba-Murakeresztúr híd
felépítése, amely már egy ideje tervbe van véve.
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VII. TURIZMUSFEJLESZTÉS, MINT HATÁRON ÁTNYÚLÓ
HORIZONTÁLIS CÉL

Miután Horvátország csatlakozott az Európai Unióhoz, és a határokat megnyitották, a
Horvát Köztársaság és Magyarország közti tradicionális kapcsolatoknak köszönhetően
újabb lehetőségek nyíltak meg közös célkitűzések meghatározására a határon átnyúló
régió gazdasági, társadalmi és területi fejlesztése érdekében.
A 2014-2020 közti időszakra szóló Magyarország-Horvátország operatív program az
európai területi programok egyike, amelynek hozzá kell járulnia a határtérségek
fejlesztéséhez és az EU kohéziós politikájához. Ez az operatív program a
Magyarország-Horvátország közti 2007-2013 időszakra szóló IPA Programot követte,
és arra irányul, hogy erősítse és szélesítse a meglevő társulásokat, partnerségi
kapcsolatokat, továbbá járuljon hozzá a dinamikus és folyamatos együttműködés
hatékony megalapozásához a határ mindkét oldalán.
Amint a 2014-2020 évekre szóló Operatív Program tervezetében megtalálható, a
következő időszakban a finanszírozás elsődlegesen azokra a projektekre fog irányulni,
amelyek a gazdaság, főként a kis- és középvállalkozások fejlesztését célozzák, és
amelyek a fenntartható fejlődéshez járulnak hozzá, továbbá a humán erőforrások
megerősítéséhez, az élethosszig tartó tanulás támogatásához, és a régiók közös
természeti és történelmi örökségük hangsúlyozásával történő összekapcsolásához. A
turizmus fejlesztésének támogatása a 2. Prioritási Tengely: A természeti és történelmi
örökség fenntartható módon történő felhasználása, és az 1. Prioritás: A természeti és
történelmi örökség megőrzése, védelme, támogatása és fejlesztése keretében történik. A
2007-2013-as programozási periódusban kifejlesztett Regionális Turisztikai Termék
Terv alapot jelent a turizmusban megvalósítandó további eljárásokhoz a következő
programozási periódusban is, az 1. Prioritási Tengely: A Gazdaság keretében,
elsősorban kis- és középvállalkozások turizmushoz kapcsolódó szolgáltatásainak
fejlesztését célzó projektek számára.
A turizmus jelentős szerepet játszik a program által érintett területen. Magyarország
számára megkülönböztetett helyzetet biztosít a Balaton tó és híres egészségturisztikai és
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termálfürdőre alapozott üdülőhelyei, például Hévíz és Zalakaros, valamint az UNESCO
által világörökségnek nyilvánított helyek, például Pécs városa, és természetesen a
főváros, Budapest. Horvátország számára az Adria partvidékéhez kapcsolódó turizmus
jelent kitüntetett pozíciót, de már egyre gyakrabban említik szárazföldi turisztikai
desztinációként is. A szárazföldi turizmus központjai Zágráb, Osijek-Baranja, Varaždin,
Koprivnica-Križevci és Međimurje (Muraköz) megyékben találhatók, a szárazföldi
turizmus alapját a rurális turizmus, rendezvények, események, gasztronómiai értékek,
gyógyfürdő és wellness turizmus jelentik, főleg belföldi turisták számára.
Ennek köszönhetően nagy turisztikai fejlesztési potenciál áll rendelkezésre a határmenti
térségekben, tekintettel a már meglevő szolgáltatásokra és a turizmussal foglalkozó kisés középvállalkozások további fejlődésére.
Muraköz és Zala megyéknek számos közös fejlesztési problémája és igénye van a
turizmusfejlesztésben, figyelembe véve a megyék közti geográfiai, demográfiai és
gazdasági hasonlóságokat. A megyéket összeköti a közös természeti és kulturális
örökség, tradíció, a történelmi személyiségek, a vidéki területek szokásai és a
hagyományos helyi termelés. Mindkét régió sokat fektetett be a természeti és kulturális
örökség közös és egymást kiegészítő elemeinek megőrzésébe, rekonstrukciójába,
támogatásába és hasznosításába. A turizmusba és a térségi infrastruktúrába további
befektetésekre van azonban szükség (információs panelek, interaktív táblák, kisebb
múzeumi kiállítások, a helyi szárazföldi és vízi utak, hidak rekonstrukciója, stb.).
A közös vonzerők fejlesztését és támogatását a Magyarország-Horvátország 2014-2020
időszakra szóló Operatív Programjának tervezete szerint a következő területekre kell
összpontosítani, fókuszálni: a fenntartható növekedésre, a turizmus és a természeti és
kulturális örökség támogatására (mint például a tematikus turistaútvonalak, a szakrális
örökség, sétautak, kajakozás, lovaglásra kialakított útvonalak, stb.) Még a kisléptékű
beruházásoknál is elvárás, hogy nagyobb hozzáférést biztosítsanak a külföldi turisták
számára, járuljanak hozzá a bevétel növeléséhez, fokozzák a kis- és középvállalkozások
fejlődését, továbbá javítsák a helyi utak és a határátkelőhelyek infrastruktúráját.
Mindkét régió számára a kerékpáros turizmus termékei és az úgynevezett vízen alapuló
turizmus jelentik a legnagyobb turisztikai fejlesztési lehetőséget.
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A korábbi, 2007-2013 időszakra szóló Magyarország-Horvátország Operatív Program
közlekedésre vonatkozó előrejelzései szerint Európában a kerékpározáshoz kötődő
utazások

számának

6-12%-kal

kellene

növekednie

a

következő

tíz

évben.

Következésképpen azok a régiók lesznek a legkeresettebb üdülési úticélok, amelyek
fejlett kerékpárutakat kínálnak a turistáknak. A 2007-2013 időszakra szóló
Magyarország-Horvátország Operatív Program megállapítja, hogy Zala megyében 128
km kerékpárút áll rendelkezésre (2012-ben) Nagykanizsa, Sormás, Lenti és Letenye
között, míg Muraköz megyének 11 kerékpárútja van, teljes hosszuk összesen 200 km.
A Mura és Dráva folyókban rejlő lehetőségek és a Balaton tó közelsége, valamint a
tradíciókkal és a vizekkel való rendkívül gazdag ellátottság mindkét megye számára
több lehetőséget nyújt a kerékpáros turizmus és az úgynevezett vízre épülő turizmus
fejlesztésére, öko-kempingek kiépítésére, és a hagyományos népi mesterségek
(fafaragás, kézműves fazekasmesterség, hagyományos mezőgazdaság, ruhakészítő és
hagyományos népviseleteket készítő manufaktúrák) ösztönzésére. Ezen túlmenően, a
Mura

folyó

közelében

fekvő

települések

önkormányzatai

más

téren

is

együttműködhetnek, ismerve azt a tervet, hogy a határmenti területeket hidakkal kötik
össze (a Mura olyan hídjainak rekonstrukciójáról van szó, amelyeket régebben használt
a helyi lakosság, de a második világháború alatt lerombolták őket).


A turizmus fejlesztésének potenciális lehetőségei Muraköz megyében

Muraköz

megye

területe

bővelkedik

rendkívüli

műemlékekben,

valamint

természetvédelmi területekben (pl. a Mura-Dráva Regionális Park), kitűnő borutakban,
vidéki birtokokban, és védett tradíciókat, szokásokat hordozó térségekben.
Muraköz megye 2014-2020 időszakra vonatkozó turizmus-marketing tervének előzetes
tervezete szerint Muraköz turisztikai termékei közül szisztematikusan fejleszteni
kívánják a szabadidős termékeket és az üzleti turisztikai termékeket.
A szabadidős turisztikai termék közé tartoznak:
1. Sportturizmus – a lehetőségek széles skálájával, mint például a kerékpározás,
horgászás és az adrenalin-növelő sportok;
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2. Egészségturizmus – Sv.Martin na Muri, továbbá a jövőben Draškovec
adottságaira épül. A termálvizes források és Rudolf Štajner felfedezései képezik
az egészségturizmus és a gyógyturizmus alapját;
3. Borturizmus és gasztroturizmus – kulináris örökség és borászati tradíció, a
Međimurje borút (40 borászat, pince és étterem);
4. Kulturális turizmus – örökségre épülő turizmus (kulturális és történelmi
örökséget, például a Muraköz Múzeumot, a csáktornyai Zrínyi óvárost és a
szakrális örökség sok helyszínét bemutató túra), számos rendezvény (a
leghíresebbek között említhető a karnevál, a Szent Urban fesztivál, a Mi Angyali
Nagyasszonyunk – Porcijunkulovo, stb.), továbbá a Muraközben élő emberek
életvitelének

és

munkavégzési

kultúrájának

tanulmányozása

is

(a

muraszerdahelyi Bányászati Emlékközpont, a Tradíció Útja, kis hagyományőrző
kézműves mesterségek, stb).
Az üzleti turisztikai termékek közé tartoznak:
1. Üzleti turizmus – üzleti célból kezdeményezett rövid találkozók, és (jelenleg
már meglevő) csoportok befogadására alkalmas épület az ACCREDO Adrenalin
Központban Zasadbregben;
2. Az atléták felkészülése – torna, gimnasztika (az Aton Nemzeti Gimnasztikai
Központ), lövészet (Sport és Rekreációs Központ, Mladost), röplabda és
tollaslabda (a szálloda Prelogban), labdarúgás (SRC Mladost Csáktornyán, a
szálloda Csáktornyán, helyi egyesületek, stb.).
Muraköz kerékpárútjai: az Ausztriától Szlovéniáig vezető “Mura-Drava-Bike (MuraDráva Bicikli)” útvonal egy ága, részben aszfaltozott és részben aszfalt nélküli
szakasszal, csakúgy, mint a kisebb kerékpárösvények kapilláris hálózata.
Sok kerékpárút jelzéssel van ellátva, és kerékpárkölcsönző pontok is hozzáférhetők.
Még több beruházásra lenne szükség azonban a tematikus és oktatási célú kerékpárutak
jelzésekkel való ellátásához és népszerűsítéséhez, valamint emelni kell a meglevő
pihenőhelyek és kiszolgáló létesítmények színvonalát. A kerékpáros szálláshelyek
elégtelensége is további probléma, az egyetlen ilyen lehetőség Toplice Sveti Martin-ban
található. Újabb követelmény emellett a helyi kis- és középvállalkozásoknál és a
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turisztikai szolgáltatásokban dolgozó emberi erőforrásfejlesztésbe történő beruházás,
kerékpáros vezetők képzése.
A Mura folyón épült régi malmok rekonstrukciója és a szomszédos régiókkal hidakkal
történő összekapcsolása, továbbá a régi malmokhoz vezető túrák beiktatása, egyúttal a
kerékpározás népszerűsítése, és újabban kajaktúrák és kishajók bérlése mind-mind
lehetőséget nyújtanak ökokempingek létesítésére, fejlesztésére Muraköz kis falvaiban.
Összességében véve mindez jelentős hatást gyakorolna a turizmus fejlődésére a vidéki
térségekben, különféle kiegészítő szolgáltatások -, például oktatási workshopok, kreatív
workshopok, hagyományos mesterségekről szóló bemutatók, részvételi lehetőség
egésznapos családi kirándulásokon, stb. - bevezetésével.


A turizmus fejlesztésének lehetőségei Zala megyében

Muraköz megyéhez hasonlóan Zala megyében is megvan a lehetőség a szabadidős
termékek és az üzleti turisztikai termékek fejlesztésére. Muraköz megyével ellentétben
viszont a kerékpáros turizmus és az úgynevezett vízre épülő turizmus fejlesztéséhez
szükséges infrastruktúra Zala megyében már rendelkezésre áll. Vannak úgynevezett
“bed & bike” kerékpáros szálláshelyek, magánszállások és kempingek, éttermek, és
helyi vonatok a kerékpárosok, kajakozók, adrenalin-növelő sportot űzők, stb. számára.
Még több befektetésre van szükség azonban, elsősorban a humánerőforrás
kapacitásának növeléséhez, és a kis- és középvállalkozások kapacitásainak növeléséhez,
hogy ezáltal szélesíthessék a turisztikai termékek és szolgáltatások körét.
A leghíresebb turisztikai látványosságok, amelyeket be lehet iktatni a turistaútvonalakba
(akár kerékpárral, akár gyalog, kajakkal vagy bérelt csónakkal történik az utazás), a
következők:

a

zalavári

székesegyház,

Nagykanizsa

városközpontja,

a

helyi

falumúzeumok a határmenti térségekben, számos templom és kápolna (szakrális
épületek), kastélyok és paloták Szepetneken, Nagyrécsén, Homokkomáromban és
Csapiban, botanikus kertek, a Mura folyó mentén fekvő tájak és erdők megóvásán,
konzerválásán alapuló rendkívüli természeti és kulturális örökség, a tradicionális
bortermelés

és

olajtermelés,

vadrezervátumok

és

különféle

fesztiválok

(az

Aratófesztivál, és a “Mazanica Fest” Kisebbségi Fesztivál, stb.).
A kis- és középvállalkozások fejlesztésének potenciális lehetőségei a következő
területeken lelhetők fel: gasztronómia, egésznapos kirándulások, családi kirándulások,
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vadászattal egybekötött turizmus, oktatási programok, valamint egyéb kreatív tematikus
utak megtervezése. A regionális tradíciók, mint például népviseletek kiállítása
vásárokon és fesztiválokon, hagyományos kézműves mesterségek, például a fafaragás,
bőrdíszművesség, szőlészet-borászat, lenvászon készítés, valamint a hagyományos
népszokások bemutatása mind részét kell, hogy képezze a turistautaknak, ezáltal emelve
a térség turisztikai szolgáltatásainak színvonalát.
A régi vízi útvonalak életre keltése és a két megyének a gyalogos és gépjármű-forgalom
számára használható hidakkal való összekötése megalapozza a helyi lakosság és a
külföldi látogatók nagyobb mozgásának, vándorlásának lehetőségét, egynapos utazások
és hétvégi kirándulások formájában. Muraköz megyéhez hasonlóan a Mura folyóra
épített régi malmok rekonstrukciója elősegíti

a foglalkoztatás bővítését, új

munkalehetőségeket teremt, bevezetve a turisztikai kínálatba az innovatív ökológiai és
oktatási célú turistautakat, a madármegfigyelést, a megye erdőkben való gazdagságának
bemutatását, élelmiszer- és virágkiállításokat, vásárokat.
A turizmussal és a kultúrával kapcsolatos projektek ösztönzik a fiatalokat a
hagyományos értékek megőrzésére, és hozzájárulnak a megye mint kitűnő szabadidős
desztináció ismertségének növeléséhez, amely a sport, a kultúra, a hagyományok, a
rendkívüli természeti környezet, a gasztronómia és a fenntartható fejlődés értékeire,
továbbá a kitűnő infrastruktúrára és a kis- és középvállalkozások nagyfokú fejlődésére
támaszkodik, mindez pedig hozzájárul a megye átfogó gazdasági fejlődéséhez.

A magyarországi fejlesztéspolitika önálló forrásokat nem biztosít a megyék számára a
2014-2020 fejlesztési időszakra a határon átnyúló együttműködések finanszírozására.
Ezzel kapcsolatban a Zala Megye Területfejlesztési Koncepciót az ágazati operatív
programokkal

összekapcsoló

dokumentum

a

hasonló

fejlesztések

forrásainak

biztosítására a határon átnyúló és transznacionális fejlesztési alapokból tesz javaslatot.
„Határmenti együttműködési programok, transznacionális együttműködések Zala megye
földrajzi fekvésének köszönhetően 4 interregionális, 3 határmenti együttműködési
(CBC) programban, illetve 2 transznacionális programban tud részt venni a 2014-2020
közötti tervezési időszakban.
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Európára kiterjedő interregionális programok az Interreg EUROPE, az URBACT III,
az EPSON 2020 és az Interact III. Az Interreg EUROPE Program célja a tagállamok
régiói közötti tapasztalatcsere elősegítése, tematikus célkitűzései:
o Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció szerepének erősítése (TC 1)
o - A kkv-k versenyképességének segítése (TC 3)
o Az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra áttérés támogatása
minden ágazatban (TC4)
o A környezet megőrzése, védelme és erőforrás-hatékonyság elősegítése
(TC 6)
o A transznacionális programok közül a Central 2020 (Közép-európai)
Program tematikus célkitűzései:
o Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció szerepének erősítése (TC 1)
o Az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra áttérés támogatása
minden ágazatban (TC4)
o A környezet megőrzése, védelme és az erőforrás-hatékonyság elősegítése
(TC 6)
o Fenntartható közlekedés elősegítése, hálózati infrastruktúrákban rejlő
szűk keresztmetszetek elhárítása (TC 7).
o A Duna Transznacionális Programban 9 uniós, és 5 nem uniós tagállam
vesz részt. Az OP kidolgozása folyamatban van, IH a Nemzetgazdasági
Tervezési Hivatal, várható tematikus célkitűzései:
o Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció szerepének erősítése (TC 1)
o A környezet megőrzése, védelme és az erőforrás-hatékonyság elősegítése
(TC 6)
o Fenntartható közlekedés elősegítése, hálózati infrastruktúrákban rejlő
szűk keresztmetszetek elhárítása (TC 7).
o - Intézmények közötti együttműködés (TC 11)
Zala megyei szervezetek az interregionális együttműködésben információink alapján
nem vettek részt, a transznacionális programokba bevonásra került néhány zalai
szervezet, de összességében elmondható, hogy a megye nem használta ki e
programokban rejlő lehetőségeket.
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A területi operatív program gazdaságfejlesztési részprogramjában nevesített új
együttműködési hálózatok – különösen a megyei befektetés-ösztönzéssel foglalkozó
szervezet – feladata legyen az interregionális együttműködések és a transznacionális
programok megyei szintű előkészítése, szervezése.
A 2007-2013-as időszakban a határmenti együttműködési programokban kialakultak
azok a hálózatok, amelyek a 2014-2020 programozás során is eredményesen képesek
pályázni.
A megyének szerepe lehet a hálózatok összekapcsolásában, a párhuzamos kapacitások
munkájának összehangolásában, és a CBC-programok megyei érdekek mentén történő
megvalósításában, különösen a már működő, több határmenti együttműködési
programban dolgozó, 100 %-os tulajdonában lévő Zala Megyei Területfejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-n keresztül.
Ezek a határmenti együttműködési programok segíthetik a területi operatív program
gazdaságfejlesztési részprogramjában nevesített hálózati együttműködések kiteljesítését
(turisztikai brand, élménykártya, helyi termékakciók és hálózatok, megújuló energetika,
stb).
A megye az osztrák, a szlovén és a horvát együttműködési programokban vesz részt, az
AT-HU programban magyar oldalon rendelkezésre álló forrás 31,635 millió €, a HUHR programban rendelkezésre álló keret 34,843 millió €, a SI-HU program magyar
forrása 9,594 millió €.”
A projektünk szempontjából releváns „HU-HR Program tematikus prioritásai:


A kkv-k versenyképességének segítése (TC 3)



Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat-megelőzés és kezelés
ügyének támogatása (TC 5)



A környezet megőrzése, védelme és erőforrás-hatékonyság elősegítése (TC 6)



Beruházás az oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tanulás területén (TC 710).



Intézmények közötti együttműködés (TC 11)”
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VIII. KÖZÖSSÉGI KORMÁNYZÁS ÉS ALULRÓL ÉPÍTKEZÉS, MINT A
HATÁRON ÁTNYÚLÓ FEJLESZTÉSEK POTENCIÁLIS ELVI ALAPJA
(A BALATON PÉLDÁJA)

VIII/1. Elméleti keretek
Az évtizedekig alkalmazott uniós területpolitikában, amely a kiegyenlítés célját követve
egyfajta univerzalizmussal nagy térségekben gondolkodott, az utóbbi években egyre
inkább a lokális színtér, a közösségek, az alulról építkezés szerepének a hangsúlyozása
is helyet kapott. Ebben a folyamatban mérföldkő volt az OECD (2006) tanulmánya,
amely a korábbi ágazati megközelítés helyett, az új vidék paradigma értelmében már a
helyet tette a figyelem és fejlesztések centrumába.
Az EU szakpolitikájában hasonló fontosságú volt a 2009-ben megszületett Barcajelentés is. A dokumentum teljesen új alapokra építkezve, a kohéziós politikát helyi
bázisú (place-based) politikaként határozza meg. Az adminisztratív régiók helyett a
területi alapegységként a hely jelent meg. A jelentés értelmében a place-based politika a
külső beavatkozást is feltételezi, hiszen a helyben funkcionáló érdekcsoportok,
intézmények nem megfelelő működése akadályozhatja a problémák helyes kezelését. A
helyi gazdaságfejlesztés elveihez kapcsolódva a dokumentum kifejti, hogy a térségek
adottságait és potenciáljait maximálisan ki kell használni, mivel ez szolgálja a térség
fejlődését, illetve a hatékonyság növelését. (Illés 2009) Mint napjainkban láthatjuk, ez a
szemlélet az új területfejlesztési politikában és eszköztárában is helyet kapott.
Ehhez a szemlélethez közvetve kapcsolódik a helyi gazdaságfejlesztés elmélete is. A
helyi gazdaságfejlesztés az utóbbi évtizedekben divatos kifejezéssé vált a terület- és
településfejlesztéssel,

regionális

és

vidékfejlesztéssel

foglalkozó

tudományos

berkekben, de a politikai és hétköznapi életben is gyakran használatos. Ennek ellenére
egységes definíciója nincs, a különböző szemléletű és más-más irányzatokat képviselő
kutatók sajátos jelentéstartalommal ruházzák fel e kifejezést.
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Mezei (2006) a következőkben foglalta össze a helyi gazdaságfejlesztés jellemzőit: „A
helyi gazdaságfejlesztés olyan, a helyi gazdaság életébe történő, külső és/vagy belső
erőforrásokat hasznosító, tudatos beavatkozás, amelynek kezdeményezője lehet külső
szereplő is (pl. 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.”
Egy másik megfogalmazás szerint:

„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,

termékek/szolgáltatások

hatékonyságát,

minőségét,

a

jövedelmezőségét,

foglalkoztatottságot,

a

kibocsátott

a

rendszer

fenntarthatóságát) javítja.” (Területfejlesztési füzetek 2. 2010).
A különböző elméletek szintéziséből a helyi gazdaságfejlesztés jellemzői az alábbiak
szerint határozhatók meg:


alapvetően alulról, helyi szintről (bottom-up) szerveződik erős együttműködés
révén, amelyhez külső (gazdaságpolitikai) szereplő segítsége is bevonható;



földrajzi szemléletű, a belső erőforrások (környezeti, társadalmi, gazdasági)
fenntartható felhasználására törekszik, de külső eszközök is bevonhatók a
fejlesztésbe;



fő célja a munkahelyteremtés, így a helyi jövedelem biztosítása és a jólét növelése;



nem csak a növekvő gazdasági haszon elérése, hanem a fejlesztések társadalmi,
közösségteremtő aspektusa is fontos;



az adott térség specifikumaira épít, ahhoz illő megoldásokat, programokat keres;



a helyiek bevonásával és ellenőrzésével valósul meg;



az elért eredmények helyben hasznosulnak. (Hogyor 2012)

A témánk szempontjából egy harmadik elméletet is szükséges felvázolni, amely az ún.
közösségi kormányzás. A közösségi kormányzás gyakorlatának és elméletének kutatása
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terén Magyarország viszonylag kevés eredményt ért még el. 3Annyit mindenesetre
érdemes megjegyezni, hogy vonatkozó kutatási téma lenne Magyarországon is, főleg az
1940-es éveket megelőző időszak hagyományos közösségi-gazdálkodási metódusait
illetőleg. A teljesség igénye nélkül példákat említve: erdőtársulások, legelőtársulások,
hagyományos faluközösségek, stb. Természetesen e témáknak gazdag néprajzi, vagy
gazdaságtörténeti irodalma van, ugyanakkor a közösségi kormányzás elméleti
szempontrendszere szerinti vizsgálatok még nem zajlottak.
A jelenkori Magyarország társadalmában és gazdaságában feltehetőleg sokkal kevesebb
ilyen formában kutatható jelenséget tudnánk összeszedni, ugyanakkor alulról építkező
közösségi kezdeményezéseket szép számmal találhatunk, amelyek a jövőben alkalmas
vizsgálati témát jelenthetnek.
Elinor Ostrom Nobel-díjas politológus-közgazdász dolgozta ki a közösségi gazdálkodás
elméletét. A közösségi kormányzás lényege, hogy a közös erőforrást használók autonóm
módon maguk alakítják ki a hasznosítás szabályait, továbbá ellenőrzik és ki is
kényszerítik e szabályok betartását.
Ostrom kutatásai során elsősorban olyan „kézzelfogható” közös erőforrásokra
koncentrált, amelyeket egy helyi közösség tagjai a szó fizikai értelmében közösen
használtak. Tipikus példák a közlegelők, erdők, halastavak vagy öntöző rendszerek. Sok
esetben azonban a helyi közösség legfőbb közös erőforrása nem materiális: a helyben
előállított sajátos termék piaci hírneve, reputációja. A kollektív hírnév éppúgy közös
erőforrás és épp olyan problémákat vet fel, mint egy közlegelő.
Azok a tényezők, amelyek Ostrom és munkatársai szerint leginkább befolyásolják egy
természeti erőforrás (például közlegelő) kormányzásának sikerét, a kollektív reputációt
célzó helyi erőfeszítések esetében is kulcsfontosságúnak bizonyulnak.
Először is, a közös erőforrásnak kellően értékesnek és javíthatónak kell lennie. Ehhez
szükséges, hogy a fogyasztók, felvásárlók ismerjék és felár formájában kiszámítható

lásdpl: Boda Zsolt – Scheiring Gábor: A közszolgáltatások politikai értelmezéséről. Politikatudományi
Szemle. 2010./3. szám
3
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módon el is ismerjék a helyi termék sajátos vonásait. Másodszor, a helyi termelői
közösségnek kellően elkötelezettnek kell lennie a közös cselekvés mellett. Az
elköteleződést erősíti, ha a termelők megélhetésük szempontjából erősen ráutaltak az
adott tevékenységre, azonosulnak a helyi közösséggel, és hosszútávon a tagjai kívánnak
maradni. A közös cselekvés feltételezi továbbá az autonómia attitűdjét, a célokról és
eszközökről való egyetértést, és a csoporttagok közötti kölcsönös bizalmat.
Harmadszor, a közösség belső szabályrendszerének tartalmaznia kell bizonyos
elemeket, amelyek nélkül kevés esély van sikerre. A legfontosabb elemek a következők:
demokratikus döntéshozatal, hasznok és költségek méltányos megosztása, belső
monitoring,

szabálysértések

fokozatos

szankcionálása

és

hatékony

belső

információáramlás biztosítása.
A központi hatalom feladata a közösségi kormányzást illetően elsősorban „negatív”: az
önszerveződő közösség autonómiájának elismerése. Az autonómiának ki kell terjednie
egyrészt a belső szabályok, másrészt a csoporttagság meghatározására. A kormányzat
gyakran utasítással vagy erős ösztönzőkkel próbál mesterséges nagyságú és összetételű
közösségeket létrehozni (pl. hegyközségek, termelő-értékesítő szövetkezetek), ám ezek
szinte sohasem bizonyulnak életképesnek. A külföldi példák arra intenek, hogy az
egyetlen működőképes megoldás, ha a kormányzat a megszerveződő közösségek
bevonásával alakítja ki számukra a keretszabályokat, támogatási formákat.
Az autonómia elismerése nem egyenlő a kormányzat passzivitásával. Alapvető
fontosságú az erőforrás határainak elismerése és a kizáráshoz való jog biztosítása; más
szóval a közösség erőforrásra vonatkozó tulajdonjogának az elismerése és elismertetése.
El kell döntenie a kollektív márka használatával kapcsolatos „határvitákat” a termelői
csoportok között, aminek során figyelnie kell arra, hogy az egyes csoportok a kollektív
védjegyet ne használják indokolatlan versenykorlátozásra, járadékszerzésre. A
kormányzat szerepet játszhat továbbá az egymásra épülő kollektív márkák
koordinációjában. (Ostrom nyomán – Helyi termékek…, 2012)
A határon átnyúló fejlesztésekben jelenleg kevés az alulról jövő kezdeményezésekre, a
közösségi kormányzásra utaló példa, ugyanakkor a jövőbeni fejlesztések szempontjából
még nagyobb hangsúlyt kaphat a bottom-up szemlélet. Magyarországon az elmúlt 100
év viszonylatában a Balaton térsége kiemelt mintaterülete az alulról építkezésnek, így a
projekt partnerek és a témában érintettek szempontjából is érdemes áttekinteni e
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problémakört, valamint bemutatni azokat a hipotetikus elképzeléseket, amelyek
ösztönzőleg hathatnak a hasonló szemléletű tervezés során.

VIII./2. A balatoni önkormányzás kudarcai4
A Balaton partján az idegenforgalom az 1800-as évek végén kezdett rohamosan
fejlődni. A sajátos balatoni társadalmi-gazdasági környezet kialakulásával egyidejűleg a
19. század legvégétől napjainkig folyamatos igényként jelenik meg a (területi)
önigazgatás igénye. Ennek eredője feltehetőleg a térség nagyfokú polgárosultságában, a
városhálózat

kiterjedtségében

és

a

helyi

szereplők

egymásrautaltságának

felismerésében, valamint a kialakuló regionális identitásban gyökerezik.
Ennek nyomán az elmúlt közel 100 évben állandó és visszatérő igénye volt a térség
véleményformálói részéről az a vágy, hogy a Balaton számára az önigazgatás lenne a
megfelelő „létforma”. Érdemes e folyamatnak néhány állomását felidézni.
Már a 20. század legelején megjelentek olyan vélemények, hogy létre kell hozni az
önálló „Balaton fürdővármegyét”. Ez a folyamat 1919-ben csúcsosodott ki, amikor 150
település küldöttei Keszthely központtal kikiáltották a Balaton vármegyét (bár ennek
elismerése a történelem viharaiban elmaradt). A két háború között a nagyhírű Balatoni
Szövetség tartotta napirenden e kérdést, bár ők némiképp módosítva egy, a teljes
Balatont körülölelő nemzeti parkot vizionáltak, amely bizonyos fokú önigazgatással bír.
1949 után ezek a kérdések a helyi önszerveződések megszüntetésével érthetően háttérbe
szorultak 1990-ig. 1990-t követően számos fórumon és nagy erőkkel jelent meg az
önálló igazgatású Balaton vágya. Ennek sokáig a leghangosabb követei a helyi
önkormányzatok egy részét tömörítő (új) Balatoni Szövetség volt, de később
csatlakozott hozzá a Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége5, egy ideig az egyébként
központi kormányzatot is képviselő Balaton Fejlesztési Tanács6 és számos más
szervezet is.
4

A probléma részletes bemutatása megtalálható a projekt keretében készült TDM tanulmányban.

5

2001-es megalakulást követő egyik akciójuk (2002) a „Balaton Régiót akarunk!”-címet viselte.
A BFT tagjai 2012-től összesen 7 taggal működött, a kormány egy képviselőjével, valamint 6 fő a
megyék és kistérségek képviseletében. A korábbi összetételben, a 2000-es évek elején a helyi színtér
nagyobb számban képviseltette magát.
6
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Több szervezet részéről napjainkra ez az önállósodási vágy némileg átalakult, és csak az
önálló fejlesztéspolitikai keretek megszerzésére irányul, de a Balaton „autonómiája” sok
tekintetben ma is napirenden van.
Ezeket az önállósodási törekvéseket a centralizáltan működő mindenkori magyar
központi kormányzat egyetlen alkalommal sem támogatta. A Balaton térségének
speciális igényeit csak néhány tématerületen volt hajlandó elismerni, főként a turizmusgazdaság vagy pl. a táj-és környezetvédelem speciális érdekeit figyelembe véve. Az így
létrejövő szervezetek azonban sosem voltak az önigazgatás tényleges terei, hanem csak
egy adott probléma (többnyire fejlesztési kérdések) megoldására létrejött szervek. (pl.
Balatoni Intéző Bizottság 1931-1992; Balatonfejlesztési Tárcaközi Bizottság 19711979, balatoni ügyekért felelős államtitkár, vagy Balaton Fejlesztési Tanács 1997-től,
stb.) (a szervezetekről és a különböző törekvésekről lásd pl.: Agg, 1999; vagy Balaton a
természetes régió…2013.)
VIII/3. A közösségi kormányzás és alulról építkezés előképei a Balatonnál
Annak eredményeként, hogy egy évszázadon keresztül a mindenkori kormány egyetlen
alkalommal sem volt nyitott az önállósodási törekvésekre, a helyi társadalom minden
időszakban „kitermelte” azokat a szervezeteit, amelyek a felmerülő problémákat alulról
jövő építkezéssel kívánták megoldani. Arra nincs mód, hogy minden szóba jöhető
kezdeményezést bemutassunk, így csak néhány jellemző példát emelünk ki.
Ha az Elinor Ostrom-féle szigorúan vett közösségi kormányzás metódusát keressük,
akkor a legelső példát a halász-céhek évszázados gyakorlatában találjuk meg. Egy-egy
balatoni halász-céh illetékességi területe kiterjedt a közvetlen vízpartra, illetve a
vízfelület egy meghatározott területére, amelyet szigorúan beosztottak egymás között a
szomszédos szervezetek. A céh nyilvánvaló érdeke volt, hogy ne halássza túl a területet,
védje a parti sáv természetes ívó-helyeit, megfelelő viszonyban legyen a társ
„szervekkel”. (A halász-céhek működésének gazdag néprajzi szakirodalma van, és
közösségi gyakorlatuk nem ritka a középkori és kora-újkori, újkori Magyarországon: pl.
legelő-, erdőtársulások, stb. lásd. pl.: Magyar Néprajz II., 2001.)
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Ahol a modern értelemben vett közösségi kormányzás első mintaképeit megtaláljuk a
Balatonnál, azok a 20. század elején alakított fürdőtársulatok, fürdőegyesületek, melyek
1904-ben már regionális szövetséggel rendelkeztek a Balaton körül. Az 1940-es évekig
működő egyesületek egy-egy település turisztikai fejlesztését tűzték zászlajukra. A
harmincas évekre csaknem mindegyik üdülőhelynek volt ilyen egyesülete, némelyikben
több is működött egymástól függetlenül. Ezek az egyesületek önálló költségvetéssel
működtek, az üdülőhely infrastrukturális fejlesztése ebből a költségvetésből történt. Az
anyagi fejlesztéseken túl a helyi kultúra és közművelődés területén is komoly
beruházásokat hajtott végre egy-egy szervezet. Helytörténeti kiadványokban ma már
szinte mindegyik fürdőegyesület vázlatos története feldolgozásra került, munkásságuk
módszeres feldolgozása máig várat magára. (Fürdőegyesületekről lásd pl. Stirling,
1990.)
Az 1989-es politikai változásokat követően még több mint egy évtizednek kellett
eltelnie, hogy az alulról szerveződő kormányzási gyakorlatok újra helyet kapjanak a
Balatonnál.
Az első a közösségi kormányzás szempontrendszere szerint értelmezhető szervezetek a
térségben a turisztikai desztináció- menedzsment (TDM) közösségek voltak. (A TDMek működésével jelen projekt keretében önálló tanulmány foglalkozik, így itt csak a
legszükségesebb információk ismertetésére szorítkozunk.)
A turisztikai desztináció-menedzsment a szakszerű megfogalmazás szerint azon
tevékenységek összessége, amelyek egy turisztikai célterület (adott település,
mikrotérség, régió) számára ahhoz szükségesek, hogy oda látogatókat vonzzon, olyan
módon, hogy az a fogadó terület közösségének (önkormányzat, vállalkozások, civilek)
rövid, illetve hosszú távon is a lehető legteljesebb formájában előnyös legyen. A TDM
feladata a turisztikai szolgáltatások megtervezése, fejlesztése, marketingje, képzése és
adminisztrációja az érintett szereplők együtt gondolkodásával. A TDM célja, hogy a
fogadótérségben fenntartható és versenyképes turizmusrendszert alakítson ki és
működtessen, amely a helyi vállalkozók és az összes érintett szereplő együttműködésén
nyugszik.
A TDM működtetéséhez szükséges feladatokat egy arra alkalmas szervezetnek kell
ellátnia, amely a legtöbb esetben egy helyi turisztikai egyesület. A TDM-szervezet
működésének alapelvei a következők:
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Alulról építkezés: A TDM-szervezeti rendszert nem lehet felülről létrehozni,
viszont szükséges onnan ösztönözni. A kiépítést alulról kell kezdeni, ahol
közvetlen a szereplők (vállalkozó, önkormányzat) részvétele. A további
szintek (térségi, régiós stb.) ezen szereplők érdekei és képviselete alapján
alapozhatók meg.



Partnerség: A szervezet csak több partner összefogásával hozható létre.



Pénz és kompetencia: A működéshez szükséges jogi és alapvető
gazdasági/pénzügyi környezetet biztosítani kell a szervezetek számára.



Szakértelem: A rendszer működtetése csak megfelelő szintű szakértelem
jelenléte esetén lehetséges. Ehhez a folyamatos oktatás és szemléletformálás
nélkülözhetetlen.

A nagy nyugat-európai múltra visszatekintő TDM - rendszeren alapuló együttműködés
Magyarországon először a balatoni Gyenesdiáson született meg, ahol 2003-ban 100
taggal megalapították a helyi turisztikai egyesületet.7 Az önkormányzat mellett főként
helyi vállalkozók (szállásadók, szolgáltatók, vendéglátósok) léptek be a szervezetbe. Az
egyesülési jog alapján működő civil szervezet célja a település turisztikai vonzerejének
fokozása volt. A szervezet finanszírozására is újszerű, külföldről adoptált megoldást
alkalmaztak, amelyet később a hazai TDM-rendszer is jórészt átvett. A szervezet fő
bevételi forrása kezdetben az önkormányzat által átadott helyi idegenforgalmi adó állam
által kiegészített részének 10%-a, valamint a tagdíjak voltak. A tagdíjszámítás az egyes
vállalkozók tevékenységi körének megfelelően, az abból származó bevétellel volt
arányos.
A TDM alapú együttműködés balatoni elterjedése (elterjesztése) legfőképpen a Balatoni
Partnerségi Programnak köszönhető. A sikereses hazai és a nemzetközi példákon
felbuzdulva a projekt keretében szakmai és anyagi támogatás is rendelkezésére állt a
kezdeményezés iránt érdeklődőknek.
A TDM-rendszer azon az alapelven nyugszik, hogy a helyi közhatalom bizonyos
jogairól lemond a vállalkozók és civilek javára. Ennek a hatalommegosztási
módszernek nincsenek nagy hagyományai a hazai politikai kultúrában. Így a hasonló
kezdeményezések egyik legfőbb gátjának ma a helyi önkormányzatokat tarthatjuk. Az a
7

Ld.:Oláh.M.:Településfejlesztés másként, Comitatus, 2003.11.
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településvezető, aki nem ismeri fel az együttműködésben rejlő lehetőségeket, nyilván
nem fogja decentralizálni a jogait, így a helyi turisztikai szervezet sem jöhet létre. Ha
ilyen körülmények mellet az együttműködés mégis létrejön, az akkor sem lesz sikeres,
mivel tényleges döntésátruházás nem nyugszik mögötte.
A TDM-modellel összefüggésben még egy problémára szükséges kitérni. A helyi
turisztikai egyesületek bizonyos szolgáltatásai közgazdasági kifejezést használva
alapvetően közjószágok, tehát nem csak a munkájában résztvevők részesülnek a belőle
származó haszonból, hanem potyautasként minden más helyi szereplő is. Ennek a
legszemléletesebb esete, hogy a helyi turisztikai egyesületek nagy hangsúlyt fektetnek a
település marketingre, amelyre jelentős összegeket költenek. A reklám következtében
növekvő vendégforgalomból származó haszonból nemcsak az együttműködésben
résztvevők, hanem minden helyi vállalkozó részesül.
Az itt ismertetett ellentmondás jelentős problémákat okozhat a modellben, annak
működésében és elterjedésében egyaránt. A már megszervezett helyi egyesületek
működését gátolhatja a probléma, hiszen a vállalkozó miért legyen tag, ha a szervezeten
kívül is részesül annak hasznából. Ennek ellensúlyozására, olyan tevékenységek
folytatása szükséges, amely a közjószágokon túl klubjószág szolgáltatásokat is tud
nyújtani a tagságnak. Ilyenek lehetnek pl. a különböző kedvezménykártyák,
árukapcsolások, közös akciók, aminek csak a résztvevők látják előnyeit. Természetesen
a helyi turisztikai egyesületek alaptevékenységei (marketing) minden esetben
közjószágok is maradnak (arról az elméleti eshetőségről nem beszélve, hogy minden
helyi szereplő taggá válik), de ezt figyelembe véve arra kell törekedni, hogy a
szolgáltatások klubjószág jellege a lehető legteljesebb legyen. (Kabai-Oláh, 2010.) A
Gyenesdiáson indult, partnerségi program eredményeként 2008-ra a Balaton körül a
helyi és a mikroregionális szinten megsokszorozódó TDM rendszer a 2007-2013-as
fejlesztési ciklusban a regionális operatív programok (ROP) részévé, támogatási
célterületévé vált.
2011-ben a BKÜ-ben található 19 szervezet együttműködésével létrejött a Balatoni
Regionális TDM Szövetség, amely igen jelentős esemény a balatoni turizmus életében.
Ez

az

együttműködés

lefedi

azokat

a

településeket,

amelyeken

a

BKÜ

vendégéjszakáinak 80-90%-a megvalósul. A jelenleg még csak egyesületi keretek
között működő szervezet, ha a megfelelő jogosítványokat és fejlesztési forrásokat
megszerzi, képes lesz arra, hogy a balatoni turizmus tényleges gazdája legyen. Ennek
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megfelelően fogalmazta meg céljait is: a Balatoni régió átfogó turisztikai fejlesztési
koncepciójának és stratégiájának kidolgozása, régiószintű marketingterv és költségterv
összeállítása,

a

Balaton

„márka”

kialakítása,

újrapozícionálása,

regionális

kommunikáció megvalósítása (belső PR), szakmai tanácsadás, támogatás nyújtása,
oktatási és továbbképzési tevékenységek ellátása, szemléletváltás támogatása, szakmai
szekciók működtetése. Szintén fontos cél a balatoni programkínálat egységesítése és
koordinálása,

illetve

előkészítésében
Pusztaszeren

való

a

balatoni

turisztikai

szerepvállalás.8

aláírásra

került

a

vállalkozásokat

2014.június

29-én

„Kárpát-medencei

19

érintő

törvények

alapító9

turisztikai

részéről

desztinációs

együttműködés”.
Napjainkban a Balatonnál egy másik, nemrég indult közösségi kormányzási rendszerről
is szerezhetünk információkat. A Balatonfüred-Csopaki borvidéken a Csopaki
Hegyközség borászai összefogtak, hogy az egykor világhírű olaszrizlingből készült
helyi borok eredetvédelmét biztosítsák. Ennek nyomán született meg az önszabályozást
szolgáló Csopaki Kódex.
A Csopaki Kódex egy nem állami kezelésű „tanúsító védjegy”. A bortörvény
előírásainál és a Balatonfüred-Csopaki OEM termékleírásánál, de még a „Védett
eredetű Csopaki Olaszrizling” minőségi követelményeinél is szigorúbb előírásokat
fogalmaz meg az azt elfogadó termelők számára.
A Csopaki Kódex meghatározza, hogy a Hegyközség öt településének mely dűlőiben
lehet a védjegy használatra jogosult Csopaki Olaszrizlinget előállítani. A bortörvénnyel
szemben jelentős szigorítás, hogy kizárólag egy fajta, az olaszrizling nyerheti el a
tanúsítványt. A Kódex előírja a termesztés körülményeit, a minimális tőkeszámot,
korlátozza a felhasználható növényvédő szereket, a tőketerhelést és a hozamot, a
borelőállítás menetét, és részben az értékesítést is (az első forgalomba helyezés
időpontját, a kiszerelést). Szintén pontos minőségi előírásoknak kell megfelelnie a
8

http://turizmus.com/fokusz/megalakult-a-balatoni-regionalis-tdm-szovetseg-1101119
Magyar TDM Szövetség tagjai: Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi
Emlékpark, Hét Vezér Turisztikai Egyesület, Hídverő Társulás (felvidék), Ukrán-Magyar
Területfejlesztési iroda, TDM Magyarkanizsa (délvidék), Sóvidék-Hegyalja Turisztikai Egyesület
(Erdély), Észak-Bácska Homokháti Kistérség Településfejlesztési Egyesület, Délvidék), Szovátai
Turisztikai Egyesület (Erdély), TDM Zenta (Délvidék), Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás (Erdély),
Vojnich Oszkár Polgári Egyesület (Délvidék), Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület (Erdély), „Chef”
Vajdasági Hagyományőrző Gasztronómiai Egyesület, (Délvidék), Turisztikai Tanácsadó, Hargita Megye
(Erdély), TDM Törökkanizsa (Délvidék), Pogány-havas Kistérségi Társulás (Erdély), Tusnádfürdői
Turisztikai Egyesület (Erdély).
9
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védjegyezett boroknak. A minőségellenőrzést a „védjegybizottság” látja el; ennek
három tagja van, az önkormányzat egy képviselője, valamint a Pannon Borkultúra
Egyesület képviseletében két fő. A Kódex részletesen tárgyalja a védjegyhasználat
szabályait, valamint a bor előállítására és minőségére vonatkozó előírásokat. A védjegy
megalkotását a Csopaki bor, szűkebben az olaszrizling reputációjának helyreállítása,
megóvása érdekében kezdeményezték a gazdák.
A Kódex kifejezetten a magas minőségi kategóriát előállító borászatoknak szól;
azoknak, akik a védjegyhasználat közvetlen és járulékos költségeit érvényesíteni tudják
az értékesítés során.
Ugyanakkor azoknak a borászatoknak, amelyek már korábban magas reputációt
teremtettek a saját termékeiknek, nem feltétlenül érdemes vállalni a védjegyhasználattal
járó többletköltségeket, különösen, ha úgy ítélik meg, hogy a maguk számára ennél
magasabb minőségi előírások betartását fogalmazták meg, vagy más borászati
technológiát kívánnak alkalmazni, amint erre interjúink és az interneten folyó vita
hozzászólói utaltak is. (Megyesi, 2012.)
A közösségi kormányzás témakörében említhető kezdeményezés még a fiatal helyi
szőlészekből, borászokból álló Badacsonyi Kör (2012.09.29.), vagy a régió
gasztronómiai zászlóshajói által alapított Balatoni Kör (2014.03.21) is, akik nagy
hangsúlyt helyeznek a turisztikai márka, illetve brand kialakítására.10

10

http://www.balatonfured.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=2353:megalakult-a-balatonik%C3%B6r&Itemid=1
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IX. A PROJEKT SORÁN KÉSZÍTETT TANULMÁNYOK ÖSSZEFOGLALÁSA
ÉS KAPCSOLÓDÁSA JELEN DOKUMENTUMHOZ
IX/1. A TDM tanulmány – turisztikai desztinációmenedzsment Zala megyében
Hazai és nemzetközi turisztikai trendek és kilátások
A 2008-2009-es gazdasági világválság a turizmus szektorban is éreztette hatását, a
szektor azonban a válság hatásait hamar kiheverte. A World Travel and Tourism
elemzései szerint 2012-ben a turizmus hozzájárulása a GDP-hez 9%-os volt, a politikai
és gazdasági bizonytalanság és a természeti katasztrófák ellenére a GDP-hez való
hozzájárulásban 3%-os növekedés volt tapasztalható az előző évhez képest. Hazánkra
vonatkozóan a WTTC turizmus GDP-hez való teljes hozzájárulását 10,8%-ra becsülte,
és a 2013-as évben kismértékű, 0,7%-os csökkenésre számított. 2012-ben a
turistaérkezések száma meghaladta az egymilliárdot (1035 millió nemzetközi turistaérkezés) az előző évhez képest 4,0%-os növekedést mutatva. A legjelentősebb 10
desztinációban található az előző évekhez hasonlóan Franciaország, USA, Kína,
Olaszország, Németország, Nagy-Britannia, és új szereplőként Oroszország. A WTTC
előrejelzése szerint a turizmus iparág 2023-ig átlagosan évi 4,4%-os növekedési ütemet
érhet el, és az időszak végére 340 millió munkahely generálására képes. Vagyis mintegy
10 év múlva a GDP egytizedét teszi majd ki a turizmus teljes hozzájárulása, és minden
tizedik

munkavállaló

a

turizmusnak

köszönheti

majd

megélhetését.

Európa

teljesítménye elsősorban az európai küldő piacokon fog múlni, és az utazási szokások
költségkímélő megoldások irányába haladó átrendeződése folytatódik: a belföldi
turizmus mellett még inkább megnő a közeli úti célok, illetve a rövidebb tartózkodási
idejű utazások jelentősége. Pozitív hatást gyakorolhat a kontinens turizmusára az erős és
tovább bővülő orosz kereslet. A legfontosabb tengerentúli küldő piacok (Amerikai
Egyesült Államok és Kína) esetében a kilátások nagyon kedvezőek.
A magyarországi turizmus eredményei – a regisztrált vendégek és vendégéjszakák
száma – először 2011-ben haladták meg a válság előtti 2007-es év eredményeit, 2012ben pedig további növekedés történt. A válságot követően a kereskedelmi
szálláshelyeken a vendégforgalom mutatói folyamatosan javultak, 2012-ben a
kereskedelmi szálláshelyet igénybevevő vendégek száma (8,3 millió fő) 4,5%-kal, az
általuk eltöltött vendégéjszakák száma (21,8 millió éjszaka) 5,8%-kal nőtt az előző
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évhez viszonyítva. Az átlagos tartózkodási idő 2,6 nap volt, ami 1,2%-os növekedést
jelent, a kereskedelmi szálláshelyek szobakapacitás-kihasználtsága átlagosan 39,4%-ot
tett ki. A hazánkba látogató külföldi turisták közül legtöbben német nyelvterületről
érkeznek. A vendégszámból való részesedésük: Németország: 25% és Ausztria: 10%. A
vendégéjek tekintetében a legdinamikusabb bővülés az orosz turisták esetében volt
tapasztalható: 33%-os növekedés 2012-ben.
A Zala megyébe látogatók számának növekedése elmaradt ugyan az országostól, ennek
ellenére a főváros után itt fordult meg a legtöbb vendég. 2013-ban 540 ezer turista
foglalt szállást a megyében.

Zala megye kereskedelmi szálláshelyeinek forgalmát

alapvetően a Balaton-part, illetve a gyógyfürdőjéről ismert Hévíz és Zalakaros
határozza meg. Hévízen – a sármelléki reptér újraindításának köszönhetően – a külföldi,
míg Zalakaroson a belföldi vendégforgalom növekedett. Hévízre a legtöbben – a
külföldi vendégek több mint ötöde – Oroszországból érkeztek, míg a szintén jelentős
osztrák és a német vendégszám nem érte el a 2012. évit.
A közeljövőben a Magyar Turizmus Zrt szerint a magyarországi turizmus alakulását
továbbra is számos külső, illetve belső tényező határozza meg. A beutazó turizmust
befolyásoló legfontosabb külső tényezők: a küldő országok gazdasági fejlődése, az
euró-forint árfolyam alakulása, illetve Magyarország mint úti cél ár–érték arányának,
ismertségének és imázsának alakulása, továbbá Magyarország általános megítélése a
küldőpiacokon, az infrastruktúra, a közbiztonság javulása, az áfa alakulása, egy nagy
befogadóképességű konferencia-központ felépítése, a gördülékenyebb vízumkiadás, a
határátlépési pontok számának növekedése, és az intézményrendszer - köztük a TDMrendszer - továbbfejlesztése, és a megfelelő országmarketing. A belföldi turizmusban
egyértelműen a beutazó turizmusnál is jelentősebb a gazdaság fejlődésének szerepe,
illetve a szabadon elkölthető jövedelmek alakulása. Jelentős szerepet játszik a belföldi
kereslet alakulásában a SZÉP kártya elterjedése, sikeressége, illetve a béren kívüli
juttatások alakulása általában. Fontos tényező továbbá a programkínálat változása, a
marketing, a szolgáltatások minőségének és ár–érték arányának javulása.
Helyi és regionális TDM szervezetek tevékenysége Zala megyében
A TDM-modell lényege az érdekektől ösztönzött, alulról, önkéntesen felépülő, piramist
formázó szervezet. A helyi egyesületeket egy-egy település vállalkozói, NGO-i, és a
települési önkormányzat hozhatják létre. Mikrorégiós szövetségeket a helyi egyesületek
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alakíthatnak. Regionális TDM szövetséget a helyi és a mikrorégiós szervezetek
alkothatnak.
A TDM szervezetek működésének sajátosságai közt számos közös vonás található.
Elsődleges céljuk általában a versenyképes turisztikai termékek létrehozása, komplex
turisztikai csomagok összeállítása a turisztikai szolgáltatók, vállalkozók hálózatba
szervezésével. A szervezeti formát illetően két tipikus lehetőség adódik: az egyesületi
forma, illetve a nonprofit Kft.
A TDM szervezetek által legsikeresebben alkalmazott turizmusfejlesztési eszközök a
turisztikai kártya, a turisztikai célú weblapok üzemeltetése, az információs táblák,
kiállítási installációk, a nyomtatott sajtóban való rendszeres megjelenés, illetve a
potenciális célcsoportok számára készített és terjesztett hírlevelek. A TDM
szervezeteknek különösen nagy szerepük van a pályázati úton történő forrásszerzésben,
a sikeres pályázatíráshoz ugyanis elengedhetetlen olyan turisztikai szakemberek
közreműködése, akik a szakmai szempontokat sikeresen tudják a pályázatírói
profizmussal ötvözni. Az adott térség turisztikai csomagjainak eladását alapvetően segíti
a desztináció arculatának, egyedi márkájának kiépítése, valamint az értékesítés
megkönnyítése és hatékonyabbá tétele egységes elektronikus foglalási és értékesítési
rendszer bevezetésével. A fogadási feltételek fejlesztése, a látogatómenedzsment, a
turisztikai tájékoztatási rendszer fejlesztése mellett a TDM szervezetek számára fontos
feladatok a helyi lakosság és a turizmus egyéb szereplői felé történő partneri viszony
kialakítása és a hálózatépítés.
Hazánkban az első helyi TDM szervezetet Gyenesdiáson hozták létre a balatonparti
település turizmusának, turizmusirányítási rendszerének fejlesztésére. Az egyesület
tagjai sorában a szállásadók, vendéglátó vállalkozók mellett megjelennek helyi
szolgáltatók, és kiemelkedően fontos szerepet játszik a település önkormányzata. Az
egyesületet egy munkaszervezet egészíti ki, finanszírozását a tagdíj és az önkormányzat
által nyújtott normatív támogatás biztosítja. A modell a balatonparti települések körében
népszerűvé vált, több balatoni turisztikai egyesület alakult, a helyi Tourinform irodákra
alapozva, a helyi önkormányzatok erőteljes szerepvállalásával, és a példa az ország más
térségeiben is elterjedt.
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén a gyenesdiási példa nyomán indult meg az
önszerveződésre alapuló TDM szervezetek kialakítása, amelyet a térség sajátos
adottságai is indokoltak. Ahogy Lengyel Márton fogalmazott 2005-ben, „a Balaton
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hanyatló desztináció”. A vendégek számát tekintve a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet
(BKÜ) az ország idegenforgalmának ma már csak mintegy ötödét teszi ki. Az összes
Magyarországra érkező, vagy belföldön nyaraló vendég 16,7%-a érkezik a Balatonhoz,
melyből a külföldiek részesedése a kereskedelmi szálláshelyeken alig több, mint 10% (a
hazaiaké 22%). Jó ideje csökken a kereskedelmi szálláshelyeken megfigyelhető
vendégéjszakák száma és a tartózkodási idő is. A területileg erősen fragmentált Balaton
térség három megye, egyúttal három fejlesztési statisztikai régió perifériáján
helyezkedik el. A régió településszerkezete nélkülözi a jelentősebb gazdasági és
társadalmi pozícióval rendelkező nagyvárosokat, korlátozva annak érdekérvényesítő
képességét. A térség területén nincsenek meg, illetve hiányosan vannak jelen a
hagyományosan megyeszékhelyre telepített középfokú szolgáltatások igazgatási,
egészségügyi, oktatási, közművelődési, pénzügyi stb. intézményei. Balatonfüred és
Balatonalmádi kistérség kivételével ezen szolgáltatások megközelíthetősége az ismert
hazai lakossági térhasználati (utazási) szokások miatt a régió területének többi részén a
somogyi és a zalai megyeszékhelytől való távolságból fakadóan problematikus.
A területi önszerveződés folyamatában a térségi identitástudat kialakulása meghatározó
jelentőségű. A térség egészében (és nem csak a parton) jelentős mértékű a polgárok
Balatonhoz kötődése. Az itt élők „balatonisága” miatt a BKÜ területén alig kimutatható
a máshol általános megyei identitás. Az üdülőkörzet felnőtt korú polgárainak 65%-a
sorolja saját települését a Balaton Régióhoz, 14% a Dél-Dunántúlhoz, 12% a KözépDunántúlhoz, 9% pedig Nyugat-Dunántúlhoz. A Balaton-környék önálló területi
önkormányzatiságának ötletét 82% osztja, a

Balaton régió önálló közigazgatási

kategóriává tételével pedig a BKÜ állandó népességének 81%-a ért egyet, és csupán
19% ellenzi azt. Mindezen körülmények részben arról is tanúskodnak, hogy – szemben
az ország mesterségesen, a megyék csoportosításával nyert fejlesztési régióival – a
Balaton térsége szerves szociológiai képződmény, amelynek polgárai tisztában vannak a
térség országos viszonylatban is jelentős gazdasági súlyával, de azzal is, hogy a
környezetükben, a közreműködésükkel létrejövő turisztikai produktum előnyeiből
alulreprezentáltan veszik ki a részüket.
Megoldást hozhatnak viszont a közösségi kormányzás modelljére épülő olyan regionális
léptékű kezdeményezések, mint a TDM-modell, vagy éppen a Balatoni Regionális
Turisztikai Desztináció Menedzsment Szövetség létrehozása. A balatoni helyi TDM
szervezetek korai tapasztalataira jellemző, hogy az alulról építkező szerveződés
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nemcsak a Balatonnál, hanem országosan is újdonságnak számított, ezért szükség volt
felülről történő ösztönzőkre a létrehozáshoz. A potenciális partnerek körét nagyfokú
bizalmatlanság jellemezte, és nehezen találtak olyan hiteles, szakmai tapasztalatokkal
rendelkező vezetőt, akiben az érintettek megbíztak. A modell a regionális operatív
programok keretében országosan elterjedt, megnyílt a pályázati úton történő
forrásszerzés lehetősége is.
2011 novemberében a helyi és a kistérségi szervezetek kezdeményezésére megszületett
a Balatoni Regionális TDM Szövetség, rövidebb nevén a Balatoni Turisztikai
Szövetség, amely 7 tagú elnökséggel működik. A közgyűlés hatáskörét két közgyűlés
közötti időszakban a kizárólagos hatáskörök kivételével az Elnökség gyakorolja.
A TDM-piramis hazai csúcsát jelentő országos szövetség a Magyar TDM Szövetség,
amely 2011-ben közhasznú egyesületként alakult. Az alapításkori 50-es rendes
tagságából 12 a BKÜ-ben található, köztük több mikroregionális szerveződésű. A
TDMSZ feladata és célja a szervezetek érdekképviselete és tanácsadás a tagok számára,
marketinggel nem foglalkozik.
Turisztikai fejlesztési alternatívák, projektötletek
A térség adottságaira és szereplőinek elképzeléseire alapozva a következő fejlesztési
elképzelések körvonalazhatók, a szóba jöhető fejlesztési források ismeretében:
1. Helyi termékek termelése és piacra vitele, a helyi turisztikai kínálat és gasztronómiai
értékek bemutatása, a hagyományos népi gasztronómiai kínálat, valamely
alapanyagra vagy alap-termékre felfűzött tematikus utakkal, a térség helyi
borászatára alapozott borút-programokkal.
2. Alternatív turizmus: a térség ökoturisztikai adottságait is kihasználva a
természetjárás, a kulturális örökség és népi értékekre alapozott turizmus fejlesztése
– a szálláshelyi-, és vendéglátó szuprastruktúra, túraútvonalak kialakítása, térképek
és információs anyagok készítése.
3. Családbarát turisztikai térség kialakítása – a határ mindkét oldalán a kisgyermekes
családok részére szóló szálláshelyi és vendéglátó, valamint programkínálat
fejlesztése, népszerűsítése, állatpark, kalandpark, vízi programok.
4. Természeti gyógytényezőkre – gyógyvíz, klimatikus adottságok – alapozott
egészségturisztikai kínálat fejlesztése, a szolgáltatások hatásosságának tudományos
megalapozásával.
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5. Kulturális turizmus – A Festetics örökségre alapozott márka kidolgozása és
promotálása.

Kínálatfejlesztés,

programok,

látnivalók

bemutatása.

Hasonló

lehetőséget jelent a Zrínyi családhoz kötődő kulturális örökség-elemek kiaknázása.
6. Természetvédelem, környezetvédelem - környezetkímélő közlekedési lehetőségek
fejlesztése: kerékpáros útvonalak, lovasturizmus, nordic walking útvonalak, és
környezeti-természeti értékeket bemutató tanösvények, látogatóközpontok.
7. Aktív turisztikai, sport-turisztikai fejlesztések: lovascentrum, golfpályák, kerékpáros
és evezős sportolási lehetőségek.
8. Szervezeti fejlesztések – TDM-együttműködések az érintett vállalkozások, termelők
és egyéb szervezetek összefogása, tevékenységük összehangolása, a turisztikai
termékek

csomaggá

szervezése,

imázs-kialakítás,

marketingtevékenység

és

forrásszerző tevékenység, pályázati aktivitás érdekében.
9. Képzési

programok

a

határtérség

alapvető

gazdasági

sajátosságainak

megismertetésére, közös nyelv tanítására, a határtérségben élők együttműködési
képességének javítására.
10. A

turisztikai

desztinációk

versenyképességének

mérésére,

értékelésére

és

összehasonlítására alkalmas modell, mutatószámrendszer létrehozása, az ismert
modellek ilyen célokra történő adaptálása, tesztelése, majd alkalmazása. Ilyen
mutatószámrendszer alkalmazása nélkül a fejlesztések eredményei, és a TDM
szervezetek hatékonysága sem értelmezhető, értékelhető megbízhatóan.
Az eredmények hasznosíthatósága a horvát-magyar határon átnyúló
együttműködésekben
Az elmúlt évtized során a két ország önálló, valamint a közös határmenti fejlesztési
programokban felhalmozott közös tapasztalatait a turisztikai fejlesztésekben is sikerrel
lehet hasznosítani. A horvát turisztikai fejlesztések iránya számos ponton hasonlít a
hazai gyakorlathoz, hiszen mindkettőben tetten érhetőek a „közösségi kormányzás”
modelljében leírható kollektív márkahasználat, térségi brand alkalmazásának törekvései.
Mivel a decentralizált hatalomgyakorlás, a megfelelő képviseleti rendszerrel,
forrásokkal,

feladat-,

és

hatáskörökkel

felruházott

területi

önkormányzatiság

hagyományai hazánkban és Észak-Horvátországban hiányosak, a hazai TDM modell
kialakulása leginkább a különleges történelmű és hagyományú Dél-Tirol gyakorlatán
alapszik, és Horvátország számára is ez tűnik alkalmasnak.
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Horvátország 2020-ra szóló turizmusfejlesztési stratégiájában kiemelt szerepet kap a
turisztikai termékfejlesztés. Bár a tervezet nem említi konkrétan, mégis számos helyen
kínálkozik együttműködésre lehetőség a magyar határmenti térséggel. Ezek a
következők:


Az Egészségturizmus kínálatfejlesztés keretében jó lehetőségnek látszik a magyar és
a horvát
célorientált

határvidék

egészségturisztikai

egészségturisztikai,

pl.

adottságait

fürdőtúrák

kihasználva többnapos

kidolgozása,

kiegészítve

a

gasztronómia, illetve a természetjárás vagy az aktív turizmus egyéb lehetőségeivel.


A Kulturális turizmus kínálatfejlesztés keretében a Festetics-örökségre alapozott
turisztikai térség kialakítása, hiszen a magyar oldalon számos településen, így
Keszthelyen, és Csurgón találhatók a Festeticsekhez köthető emlékek, és a horvát
oldalon, például Krizevciben szintén jelentős a Festetics hagyomány. Ugyanakkor a
folklór, a népművészet, a határ mindkét oldalán élő kisebbségi kultúra, vagy éppen a
természeti értékek, a nemzeti parkok védett területei is jelenthetnek közös fejlesztési
alapokat.



A Golf turizmus és a kerékpáros turizmus, bor- és gasztro-turizmus, falusi és
hegyvidéki turizmus, kaland- és sport-turizmus, mint fejlesztendő kínálati elemek a
határ mindkét oldalán lehetséges prioritásként megjelentek. Bár a két ország kínálati
lehetőségei

önmagukban

is

értékesek,

valószínűleg

sikeresebb,

vonzóbb

termékcsomagot lehetne összeállítani, ha a fenti aktív turizmus-elemeket valamilyen
néhány napos, a határon átívelő tematikus túraútvonal mentén szerveznék egységes
turisztikai termékké.


A határmenti közös turizmus-fejlesztési projektek vezethetnek az üzleti szereplők,
beruházók gazdasági együttműködéseinek kialakulásához, a gazdasági-kereskedelmi
együttműködések beindulásához. Ehhez feltétlenül szükséges a bizalom, egymás
megértése, amihez szükség lenne egy közös gazdasági tudásbázis kialakítására.
Ehhez a két ország üzleti környezetét meghatározó alapvető sajátosságok (adózás,
kereskedelem működése, vállalkozás létesítésének szabályai), és egy közös
munkanyelv (leginkább a magyar, vagy a horvát, vagy közvetítő nyelv: angol vagy
német) tanítására, ilyen irányú rövid, célorientált képzési programok indítására
lenne szükség. A testvérvárosi kapcsolatok, és más EU-s programok is jó lehetőséget
teremtenek a turizmus-fejlesztés, vállalkozási együttműködések, infrastruktúra-
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fejlesztések összehangolására, a közös elképzelések magasabb regionális szintű
döntéshozás felé való közvetítése révén.

IX./2. Zala megye gazdasági tudományos innovációs döntéstámogató hálózat
létrehozására irányuló koncepciójának előkészítése

Lundvall (2006) a tudásalapú gazdaság elemzése során hangsúlyozta, hogy a tudás a
legfontosabb erőforrás, és a tanulás a gazdaság legfontosabb folyamata. Egy régió
fejlődésének tehát a tudás a záloga, illetve a tudás alkalmazása, a technikai fejlődés,
tehát az innováció. Egy térség, régió, vagy esetünkben egy konkrét megye tudásbázisát
a tudományos intézményeinek és vállalkozásainak tudáspotenciálja, és az ott élők
tudásbázisa adja: képzettségük, a kutatás-fejlesztésben (K+F) foglalkoztatottak aránya,
az ehhez kapcsolódó infrastruktúra, illetve az intézmények, szervezetek társadalmi
tőkéje.
Nem véletlen, hogy a kutatás-fejlesztés és innováció a magyar nemzetgazdasági
stratégia kiemelt prioritásainak egyike. A K+F a motorja a fejlett országok gazdasági
fejlődésének, mely új munkahelyeket teremthet és az életszínvonal emelkedését idézheti
elő.
Mivel a K+F ráfordítások aránya szorosan összefügg egy térség gazdasági fejlődési
lehetőségeivel, egy ország kutatás-fejlesztésre fordított pénzeszközei azt mutatják, hogy
mennyit fordít a jövője biztosítására.
Zala megye felismerte, hogy térségi fejlődésében, gazdasági növekedésében az
innovációnak, az újítási képességnek milyen nagy szerepe van, így e terület a megye
fejlesztési tervében kiemelt helyet kapott. Napjaink gyorsan változó környezetéhez való
alkalmazkodás, megújulás képessége a túlélés, illetve a jövőbeli siker kulcsa is lehet.
Ezért fontos, hogy feltérképezzük a vizsgálati térség, Zala megye innovációs
kapacitását, területi jellemzőit.
Cél, hogy a megye fejlődésének előmozdítása mellett, mód nyíljon a térség speciális
elhelyezkedésében, hármas uniós határ (horvát-szlovén-magyar) jellegében rejlő
lehetőségek kiaknázásra is. A Horvátország-Magyarország IPA határon átnyúló
együttműködési program jelen projektje lehetőségét teremt arra, hogy a térség előnyt
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kovácsoljon a határmenti fekvéséből. Ehhez fel kell tárni a megyében rendelkezésre álló
tudományos intézményi hátteret, az innováció jellemzőit, s elő kell készíteni a hálózati
együttműködés lehetőségeit.
Ennek a munkának első részfeladataként feltérképezzük az EU tudományos
döntéstámogató rendszerét, illetve Zala megye tudományos intézményrendszerét és
kapacitásait, a szakirodalom áttanulmányozására és statisztikai adatokra támaszkodva.
Az innováció, amely lényegében a tudományos felfedezések, feltalálások üzleti
alkalmazását jelenti, a mai gazdaságok hajtóereje – és méginkább az lesz a jövőben. A
tudományos felfedezés viszont számos tényező komplexitásától függ, köztük a nemzeti
K+F rendszerektől, az oktatástól, a műszaki-technológiai infrastruktúrától (különösen az
info-kommunikációs technológiáktól - az ICT-től -, továbbá olyan nem anyagi jellegű
tényezőktől, mint az ötletek és gondolatok szabadsága, és a tudományos racionalizmus
kultúrájának erőssége. Ezeket az alapokat szokás manapság tudásgazdaságként említeni
(Mroczkowski, 2012).
Az innováción alapuló tudásgazdaság felépítése, amint azt Finnország, Svédország, DélKorea, mint vezető országok, tapasztalatai mutatják, gondos stratégiai tervezést
igényelnek, amely hosszútávú jövőképre támaszkodik: a piacok önmagukban ehhez nem
elégségesek.
Ha az ázsiai országok továbbra is agresszíven növelik K+F kiadásaikat, és ezt a Nyugat
megfelelő válasz nélkül hagyja, akkor kevesebb, mint egy évtized alatt – azaz kb. 2017re – az ázsiai országok K+F kiadásai mintegy kétszer akkorák lesznek, mint Európa és
az USA ilyen célú kiadásai együttesen.
Európa vezetői és az Európai Parlament tagjai egyetértenek abban, hogy a kutatásfejlesztésbe és innovációba történő beruházások alapvető jelentőségűek Európa jövője
szempontjából, és ezért is került ez az Európa 2020 stratégia az intelligens, fenntartható
és befogadó növekedésért - program középpontjába. A Horizon 2020 program ennek a
célnak a

megvalósítását azzal segíti elő, hogy a kutatást és az innovációt

összekapcsolja, és három kulcsterületet helyez a középpontba: kiváló tudomány, ipari
vezetés és társadalmi kihívások. Mindezek célja annak biztosítása, hogy Európa olyan
világszínvonalú tudományt és technológiát produkáljon, ami a gazdasági növekedés
húzóereje lesz.
A Horizon 2020 az eddigi legnagyobb EU-s kutatási és innovációs program. Számos
áttöréshez, felfedezéshez és világelsőséghez fog vezetni, amíg a nagyszerű ötleteket a
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laboratóriumból a piacra eljuttatja. Közel 80 milliárd euró támogatást biztosít a
következő 7 évre (2014-2020), nem beszélve azokról a magánberuházói forrásokról,
valamint az állami, közszférától származó beruházásokról, amelyet ez az EU-tól
származó támogatási keretösszeg vonzani fog.
A Horizon 2020 prioritási területei között külön ki kell emelni a 7. prioritást: a kis és
közepes vállalkozásokat (KKV-k) – a munkahelyek és az innováció kulcsfontosságú
forrásait, amely a Zala megyei vállalkozások számára is vonzó lehet, hiszen ennek
keretében konzorciumi tagokként együttműködhetnek projektekben, a magas fokon
innovatív, de kisebb méretű vállalatokra speciálisan célzott intézkedések keretében
támogatáshoz juthatnak. Támogatás: legalább 3 milliárd euró áll rendelkezésre KKV-k
célzott támogatására.
A 8. prioritás a kockázat-finanszírozáshoz való hozzáférés, amely szintén érdekes lehet
a zalai vállalkozások számára. Az innovatív vállalatok és egyéb szervezetek a nagyobb
kockázatú ötleteikhez és fejlesztési elképzeléseikhez gyakran csak nagy nehézségek
árán találnak finanszírozási forrást. A Horizon 2020 kölcsönök és garancia nyújtása által
segít ennek az „innovációs szakadéknak” az áthidalásában. Támogatás: 2,842 milliárd
euró.
Néhány európai ország innovációhoz való viszonya
Több európai ország gyakorlata szerint, ha a vállalkozások nem eléggé versenyképesek,
akkor nem szabad túlélésüket az állam által nyújtott segítségre alapozniuk. Svédország
és Nagy-Britannia a a State Aid Scoreboard szerinti legalacsonyabb állami támogatást
adja a vállalkozásainak. Svédország ma gyakorlatilag nem ad semmilyen, a K+F
kiadásokhoz kapcsolódó adókedvezményt.
Rendszerszemléletű megközelítésben Finnország az ipari klaszterszerveződési és
klaszterpolitikai stratégiát hatékonyan építette be az ipari fejlesztési tervekbe. A finn
példában bemutatottakat alátámasztják a technológiai parkoknak és klasztereknek a
svéd innovációs rendszerben játszott szerepére vonatkozó elemzések is. Ezek kiemelik,
hogy a klaszterek és regionális innovációs rendszerek kialakításában a vállalatok, a
társadalom és a kutatóintézetek, szervezetek együttműködése nagy fontossággal bír. A
klaszterek belső kompetenciát fejlesztenek, olyan puha, tapasztalati tudást, ami talán a
legértékesebb fajta tudás, és más módon nem nagyon lehet megszerezni. A klaszterek
támogatása megerősíti az innovatív környezet versenyképességét, és a nagy vállalatok
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jelenléte előidézi a kis- és közepes vállalatok fejlődését is. Hangsúlyozni kell még az
egyetemekkel és felsőoktatási, illetve kutatóintézményekkel való szoros kapcsolat
fontosságát is. A kutatáspolitikában láthatóan nagyon fontos a klaszterstratégia
alkalmazása a K+F nemzeti finanszírozási forrásainak hatékony felhasználása
érdekében. A K+F tevékenység során létrehozott tudás sok vállalat számára terjeszthető,
ezáltal egész ágazat érdekeit szolgálja, ha kedvezőek ehhez a feltételek. Ugyanakkor, a
tudás terjedése függ az innovatív vállalat és a többi szereplő kapcsolatainak
szorosságától, és a K+F tevékenységet nem végző vállalatok tudásbefogadási
kapacitásától is. A kis- és közepes vállalatok tudásbefogadó kapacitásának erősítéséhez
az lenne a bölcs lépés, ha a közfinanszírozású K+F források olyan vállalatokhoz és
ágazatokhoz kerülnének, amelyek ezeket a közfinanszírozású K+F programokat
(melyeket gyakran a Nokia-hoz hasonló multinacionális nagyvállalatok irányítanak)
valamely klaszter támogatására fordítják, és nem egyetlen vállalkozás céljait szolgálják
mindössze.
Nagy-Britanniában is fontos probléma, hogy a kiváló kutatók nagy része egyáltalán nem
ért az üzleti világ működéséhez, emiatt nem nagyon tudják sikeresen véghezvinni
innovációs ötleteiket. Ennek a helyzetnek a megoldására konkrét üzleti képzéseket
indítottak, emellett kombinált ösztöndíjakat is létrehoztak. Ezen kívül egy mentorálási
programot is elindítottak az innovációval foglalkozó kezdő kisvállalkozások számára,
szektorspecifikus üzleti képzés formájában.
Az adózás is többféle megoldással segíti a kutatás-fejlesztési és innovációs
tevékenységet. A kezdő vállalkozások jellemző vonása, hogy működésük 1-3 évében a
fiatal cégnek már van innovatív ötlete, ezt esetleg ki is dolgozhatta, de a rövid idő alatt
nem jut el arra az üzleti nyereségesség szintjére. Ezáltal sok vállalkozás vagy csődbe
megy az első három évében, vagy feladja eredeti innovatív célkitűzéseit. Ennek
megelőzésére egy adatbázist hoztak létre,l és ebben gyűjtik az innovatív ötletekkel
rendelkező, piacképes cégeket, így szervezett formában, intézményesített keretek között
össze lehet őket hozni a befektetőkkel. Az adóösztönzőket illetően a nagyvállalkozások
számára rendelkezésre áll az úgynevezett „Patent box” kedvezmény, ami azt jelenti,
hogy a szabadalmak révén szerzett jövedelmekre a társasági adó fele, 10 százalék az
adókötelezettség.

Ennél is fontosabb az ún. vonal feletti K+F kedvezmény. Ez a

gyakorlatban azt jelenti, hogy a cégek a K+F ráfordításaiknak 9,1 %-át társasági adótól
mentesen, közvetlen támogatásként megkapják a kormánytól. Ez a rendszer 2013.
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április elseje óta működik, és a brit kormány számításai szerint 2015-2016-ban évente
már 200 millió angol font kerül majd vissza így a cégekhez.
Németország olyan kutatói környezet létrehozására törekszik, nemcsak a hazai, hanem
más országban dolgozó kiváló kutatók számára is amely vonzó lehet. Célja a fiatal
kutatók karrierlehetőségének támogatása, kiemelt figyelemmel a nők egyenlőségére. A
politika fontosnak tekinti a kutatás népszerűsítését, a kutatáspolitika üzeneteinek
„emberközeli” érthető megfogalmazását. Ezen hozzáállás sikerét jól tükrözi a
hétköznapi életben a tudomány képviselőinek társadalmi elismertsége. Ezt a folyamatot
segítik a néhány éve meghirdetett kiválósági programok, melynek hatására kemény
verseny alakult ki a díjak elnyeréséért az intézmények között. A kutatáspolitikában nagy
hangsúlyt kap a folyamatos minőség-ellenőrzés.
Az innovációs rendszerek jellemzői
A hálózatépítés elméleti hátterét adó innovációs rendszer lényegét érdemes világosan
megfogalmazni.

Csizmadia (2009) véleménye szerint az innovációs rendszer az

innovációs folyamat szereplőinek együttműködésén alapul, a szereplők közti
interakciókra, komplex kapcsolatrendszerükre épül. Ágazati megközelítésben vagy
területi alapon is vizsgálható, erre példa a RIR (Regionális Innovációs Rendszer), amely
régiós területi egységet vizsgál. Ez utóbbi területi lehatárolást alkalmazzuk a jelen
esetben Zala megye innovációs kapcsolatrendszerének vizsgálata során.
A területi innovációt meghatározza az egymáshoz hasonló, vagy egymást kiegészítő
tevékenységekkel foglalkozó vállalakozások és szervezetek kapcsolatrendszerének
komplexitása (gyakorisága, minősége, a bizalom, a kapcsolati tőke, informális
tudásáramlás) és a térbeli közelség. Dőry (2007), és számos más szerző is egyetért
abban, hogy egymáshoz közeli, földrajzilag koncentráltan elhelyezkedő szereplők
között könnyebben alakul ki az információ- és tudásáramlás tovagyűrűző hatása, mert a
vállalkozások koncentrációja nemcsak a versenyt, hanem a helyi gazdaság
együttműködését, s ezáltal az innovációt is dinamizálja.
Magyarország
2012-ben Magyarországon 3090 kutató fejlesztő helyen több, mint 56 ezer kutatásfejlesztésben foglalkoztatott dolgozó volt. Ez a 2000-es év 45.325 fős létszámához
képest 24,6%-os létszámnövekedés. Emellett jelentős a változás a „kutatóhelyek
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elhelyezkedésének ” szerkezetében is. E kutatóhelyek meghatározó többsége korábban
(például 2000-2007 felsőoktatási kutató-fejlesztő hely volt, a kutató-fejlesztő helyeken
dolgozók száma szerinti második helyet a kutatóintézetek foglalták el, s a vállalkozói
kutatóhelyek aránya nem érte el a 20%-ot sem (2000-ben 17,9%). A vállalkozási kutatófejlesztő helyek dinamikus növekedésének köszönhetően 2012-re a felsőoktatási kutatófejlesztő helyek mögé csupán 349 fővel lemaradva felzárkóztak a vállalkozási kutatófejlesztő helyek, s a kutatóintézeti létszám csupán 16,9%-át adva a létszámnak zárja a
sort.
A kutatás-fejlesztésben dolgozók részesedése (1990-91 éveket kivéve) folyamatosan
emelkedik az összes foglalkoztatott létszámához viszonyítva, 2012-ben már elérte a
0,92%-ot, azonban továbbra is jelentősen elmarad az Európai Unió átlagától (1,44%). A
K+F volumenére jellemző, hogy az (EU-27 tagállamainak 2011. évi átlaga alapján)
Európai Unióban átlagosan a GDP 2,03%-át fordítják kutatás-fejlesztési célokra,
Magyarország a GDP 1,2% értékével az uniós átlag alatt maradva a 18. helyet foglalja
el.
A K+F ráfordításai Magyarországon sajnos éveken keresztül a GDP 1%-a alatt
maradtak. Az utóbbi években azonban egy kedvező tendencia indult el, és a 2011-es
1,21%-ról 2012-ben tovább nőtt a ráfordítás, a GDP 1,29%-ára. Tendenciáját tekintve
pedig a folyó áron számított K+F ráfordítások Magyarországon 2000 óta folyamatosan
növekednek.
A vállalkozások a K+F ráfordításuk 60%-át fordítják kísérleti fejlesztésre, ezt az
alkalmazott kutatás követi, míg az alapkutatás esetükben elenyésző, csupán 4%.
Jelentős mértékben önfinanszírozók, és az utóbbi években a külföldi forrásaik is
bővültek. 2012-ben a vállalkozói kutató-fejlesztő helyek ráfordításaiban az összes K+Fforrás 17,7%-a határokon túlról származott. Költségvetési forrást többnyire a belföldi
tulajdonú cégek kaptak.
A nagyvállalatok a kutatóhelyeknek csak 8%-át adják, de a kutató-fejlesztői létszám
46,5%-át ők teszik ki, és az összes K+F ráfordítás több, mint 50%-a (55,7%) esik rájuk.
Állami kutatóintézetek K+F tevékenysége
Az állami szektor kutatóhelyei jellemzően a Magyar Tudományos Akadémia
kutatóintézeteiben találhatók, ezek jelentős átalakuláson mentek keresztül, s jóval
kevesebb egységük működik napjainkban, mint pár éve. 2011-ről 2012-re így nem
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nőttek, hanem 500 millió forinttal szűkültek K+F ráfordításaik. Esetükben döntő az
állami finanszírozás (2012-ben 41,3 milliárd forint), a külföldi forrás lett a második
legfontosabb forrás 2012-ben, mely 8,7%-ra nőtt, s sajnos a vállalkozói szférától
származó korábban is kismértékű forrás közel 1 milliárd forinttal csökkent.
Felsőoktatási intézetek K+F tevékenysége
E szektorban dolgozó kutatók K+F tevékenységüket jellemzően az oktatási tevékenység
mellett végzik. A kutatóintézetekhez hasonlóan ők is főként az alap- és alkalmazott
kutatásokban

vesznek

részt.

A

ráfordítások

forrásszerkezete

hasonló

a

kutatóintézetekéhez, azzal a kis különbséggel, hogy ők 2012-ben az előző évinél
kevesebb állami költségvetési forráshoz jutottak, de így is háromnegyed részben az
állam finanszírozza őket. A külföld részesedése dinamikusan növekedett és jelenleg ez a
második legfontosabb finanszírozó.
A vállalkozói kutatóhelyek K+F tevékenységének ritkán van publikációkban való
megnyilvánulása, a tevékenység jellegzetessége, hogy újítások, szabadalmak kötődnek
hozzájuk. A vállalkozói szféra kutató-fejlesztői munkájának értékét nem az elméleti
tudományos munka, hanem a gyakorlatban (az üzleti világban) hasznosítható eredmény
méri.
Magyarországon szoros összefüggés mutatható ki a vállalkozások innovációs aktivitása
és a mérete között. A nagyvállalkozások közel kétharmada hajt végre innovációt,
ugyanakkor az 50 főnél kevesebb munkatársat foglalkoztató vállalkozások esetében
csak 13,3%, illetve 25,9% alkalmaz (technológiai, illetve szervezeti és marketing)
innovációt.
A hazai régiók közül 2007-hez viszonyítva a Nyugat-Dunántúli Régióban nőtt a
legnagyobb mértékben (majdnem az országos átlag kétszeresével) a K+F foglalkoztatott
létszám, ami a térségben fellendülő járműgyártásnak köszönhető. A másik kedvező
változás a magánszektorhoz kötődő, vállalkozói kutatóhelyek számának növekedése a
régióban. A felsőoktatás K+F tevékenysége a nagyobb egyetemi centrumokra
koncentrálódik, amely Zalában – köztudottan – hiányzik, hiába hangoztatja ennek
pótlására a szakma már jó ideje egy Zala Egyetem szükségességét.
A K+F tevékenység régiós sajátossága, hogy húzóereje egy-egy (tudomány) egyetem,
vagy egy ágazat. Ebben a tekintetben a Nyugat-Dunántúli Régió helyzete sajátos, mert
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itt húzóerőknek a Nyugat-Magyarországi és a Széchenyi István Egyetem, valamint a
járműipar tekinthetők.
Sajnos a Nyugat-Dunántúli Régió gazdasági fejlettsége ellenére a K+F ráfordításokat
illetően csak az 5. a 7 régióból, az országos ráfordítás mindössze 4,8%-ával. A régió
2012-es kutatás-fejlesztés tevékenységre fordított pénzeszközei meghaladták ugyan a
17,2 milliárd forintot, de a ráfordítások nagyságát illetően a régiók között elfoglalt
gyenge pozíciónál is szomorúbb tény, hogy ezen összeg 67%-a Győr-Moson-Sopron
megye kutatóhelyeire kerül, s csupán 10%-a jut a Zala megyei K+F-re, amelyet az
innováció inputjaként tartanak számon. A régión belül az aránytalan K+F eloszlásnak
Zala megye az abszolút vesztese.
Tudományágak szerinti megoszlás tekintetében jelentős változás ment végbe a régióban.
A műszaki tudomány jelentősége a 2006-os állapothoz képest tovább nőtt, és a
természettudomány a második helyre jött fel a korábbi harmadikról, megelőzve az
agrár- és bölcsészettudományokat. A 2011-es adatok alapján a műszaki tudományok
ráfordításai 68,9%-ot tesznek ki, ezt a természet- és az agrártudományok 13,4%-kal,
illetve 10,3%-kal követik a régióban.
A témaköltségek közül a kísérleti fejlesztés képviseli a legnagyobb hányadot a NyugatDunántúli Régióban. Ettől kis mértékben marad el az alkalmazott kutatás. E két kutatásfejlesztési terület azért jelentős, mert belőlük lesz belátható időn belül a legnagyobb
valószínűséggel piacra bevezethető termék, technológia. A műszaki tudományok
jelentősége kiemelkedő mind a kísérleti fejlesztésben (90,4%), mind pedig az
alkalmazott kutatásban (57,9%).

Zala megye
Zala megye Magyarország dél-nyugati kapuja. Gazdasági potenciálját az adja, hogy két
európai uniós országgal – Szlovéniával és Horvátországgal – is határos. Zala megye
Budapesttől messzebb fekszik, mint négy szomszédos ország fővárosától (Bécs,
Ljubljana, Pozsony, Zágráb). Ez a térszerkezeti pozíció kedvező adottság, mert így a
megye közvetlenül kapcsolódik Szlovéniához, illetve Horvátország „fejnehéz” északnyugati részéhez, melynek fejlettsége a fővároshoz, Zágrábhoz viszonyítva hasonló,
mint hazánkban Győr-Moson-Sopron megye Budapesthez viszonyítva. (A kedvező
térszerkezeti pozíció kihasználásához viszont elengedhetetlen a megyei területfejlesztési
koncepcióban megfogalmazott közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósítása.)

82

A K+F ráfordítások országosan növekvő GDP-arányos átlaga mögött nagyon jelentős
területi egyenlőtlenségek figyelhetők meg. Budapest mellett még három megye
(Csongrád, Hajdú-Bihar, Veszprém) adatai magasabbak az átlagnál, a többi megye az
átlag felét sem éri el. Zala megye GDP arányos K+F ráfordítása csupán 0,22%. Sajnos
az ezer lakosra vetített K+F ráfordítások tekintetében is gyengék Zala megye mutatói:
északról-délre haladva a régió megyéiben az egy főre jutó érték csökken: 26 millió
forint (GyMS), majdnem 15,5 millió forint (Vas), és Zalában csak 6,1 millió forint az
érték. Ezek alapján jogosan kérdezhetjük, hogy lehet-e ezen rövid időn belül
változtatni? A régióban foglalkoztatott kutatókat és segédszemélyzetet is magába
foglaló K+F foglalkoztatotti létszám szélsőértékeként a legkisebb létszámot Zala megye
foglalkoztatja (232 fő, a régió 15,6%-a), míg Győr-Moson-Sopronb majdnem ötször
ennyit (1149 fő). Ebből a kutatók és fejlesztők létszáma Zala megyében 112 fő, ez a
megyék rangsorában a harmadik legalacsonyabb kutatói állománylétszám (csak Nógrád
és Tolna megyéé alacsonyabb).
2012. évben a megye kutatói létszámának szektoronkénti megoszlása a következő: 44
felsőoktatási, 43 vállalkozási és 25 intézeti kutatóhely.
A 43 főnyi vállalkozói szektorban tevékenykedő kutató Zala megye 25 vállalkozásánál
dolgozik.
Maga a megye az innovatív vállalkozások száma szerint középmezőny végén áll a
megyék rangsorában, n12,9-es mutatójával (Csak összehasonlításként ebben a
rangsorban Győr-Moson-Sopron megye a 2., Pest megye után.)
Zala megyében a vállalkozásokra szerényebb innovációs aktivitás jellemző, mint a
Nyugat-Dunántúli Régióban összességében. Birkner (2014) kutatása alapján a
szervezeti innováció területe az egyetlen kivétel, ebben a megye mutatója jobb a
régióénál.
Győrben és Sopronban regionális egyetemi és kooperációs központok jöhettek létre,
Zala megyében viszont ilyen a közeljövőben nem várható. Ugyanakkor ezek esetében is
cél az elméleti kutatás eredményeinek gyakorlatba való átültetése, a vállalkozói
tevékenységek szélesítése a kieső bevételeik ellensűlyozására. A tudásalapú
gazdaságban nagy hátrányt jelent Zala megye számára, hogy nincs egyetemi központja.
Zala megye felsőoktatási hátterét három városban, négy felsőoktatási intézmény öt
szervezeti egységének, karának képzései adják. Közülük csupán kettő önálló kar – a
zalaegerszegi BGF GKZ és a keszthelyi PE GK -, a többi az adott felsőoktatási
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intézmény kihelyezett képzőhelye. Mindegyikük jellemzője, hogy nem önállóak, az
anyaintézménynek erősen kiszolgáltatottak.
A megye területfejlesztési koncepciója szerint egy jól működő, versenyképes és a
foglalkoztatás-bővítés funkciót is ellátó megye jövőképéhez az alábbi célterületek
határozhatók meg:


a jármű-, gép-, mechatronikai- és elektrotechnikai ipar fejlesztése,



a hagyományos helyi iparágak, pl. a fa-, bútor-, építő-, építőanyag-, textil- és
élelmiszeripar fejlesztése,



a mezőgazdaság fejlesztése és



a nyugat-balatoni, illetve az egészségturizmus lehetőségeinek kiaknázása.

A megyében az innovációs szolgáltatók közt meghatározó szerepet játszanak a kamarák,
a Zala Megyei Agrárkamara és a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara valamint a
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, a fejlesztési és innovációs ügynökség
megyei szervezete.
Meg kell említeni a régiós szinten működő Regionális Innovációs Ügynökséget, a
Pannon Novumot, s a másik kiemelkedő területként a régió klaszter együttműködéseit
(több, mint 10 működik a régióban). Ezek közül Zala megyében található három
klaszter (a Bútoripari-, a Mechatronikai- és a Megújuló Energia Klaszter) központja. A
Fa- és Bútoripari Klaszter többször is végrehajtott már technológiai transzfert. Ez a
klaszter feltétlen kiemelendő pozitív példa, mert számos szolgáltatást nyújt, melyek
jelentős része az újításhoz, innovációhoz kapcsolódik, nem pedig a működéshez.
A következő feladatrész célja, hogy képet adjon Zala megye K+F és innovációs
kapacitásairól a statisztikai adatokon túlmenően, továbbá felmérje a helyi tudományos
műhelyek potenciális szerepét a tudományos gazdaságfejlesztési tanácsadásban. Ennek
érdekében olyan szereplőkkel léptünk kapcsolatba interjúkészítés céljából, akik az
innováció területén a gyakorlatban dolgoznak, meghatározó véleményt tudnak mondani
a megye innovációs

helyzetéről és

meg tudták fogalmazni, hogy milyen

kezdeményezésekkel, további változásokkal lehet elősegíteni az innováció jobb
beépülését a megye gazdaságába.
Áttekintve, hogy mekkora utat tett meg Zala megye a rendszerváltozás óta, és
összehasonlítjuk ezt Miskolc, Nógrád vagy Pécs környéke, mint nagy ipari térségek
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sorsával, akkor a megyében lezajlott folyamatok nem is tekinthetők rossznak. Vannak
nagy cégek, amik megszűntek. A gépipar, elektronika, járműipar viszont viszonylag
sima, jelentős mélypontok nélküli átalakuláson ment keresztül, Észak-Magyarországgal
ellentétben.
Ez azoknak a helyi elkötelezett vezetőknek, menedzsereknek, ösztönösen viselkedő
tulajdonosoknak köszönhető, akik jól végezték a dolgukat, s mindezt véghezvitték. A
mai Zala megyei gépipart jellemzi, hogy diverzifikált, és szerves fejlődés
eredményeként lépésről-lépésre halad folyamatosan a nagyobb hozzáadott érték felé.
Igaz, a térség nem számíthat olyan ugrásszerű fejlődésre, mint Kecskemét egy új
autógyár hatására. Továbbra is bízhatunk viszont abban, hogy a válságot átvészelt itteni
cégek továbbviszik a folyamatot és sikeresek lesznek. Ez a diverzifikált gazdaság pedig
talán ellenállóbb a külső behatásokkal szemben.
A gazdaság más területein is jellemzi Zala megyét a rendszerváltás előtti állapothoz
képest végbement jelentős átalakulás, több kis- és közepes vállalkozás működik a
régebbi egy nagyvállalat helyett (pl. húsiparban, fa- és bútoriparban).
A kutatóhely innovációs képessége - a jó példák
A Technológiai Centrum (TC) erőssége a kevert modellben rejlik, hiszen egy
mérnökiroda rugalmasságával és egy egyetem tudományos kutatási igényességével
bocsát ki produktumot. Négy éves működésének eredményeit 58 projekt fémjelzi.
Céljuk, hogy olyan feladatokat vállaljanak fel, amelyek a TC és a partner képességeivel
kezelhetők.
Egy felsőoktatási kutatóhelyen az innovációs bázist, alapot az ott dolgozó munkatársak
adják, akik egyfajta értékrendet is próbálnak képviselni. Ez napjainkban már
elképzelhetetlen vállalati együttműködés nélkül, így a BGF is elindította közgazdász
képzésében a duális modellt. Kutatásaik, együttműködéseik a közgazdaságtudományhoz
és az informatikához kapcsolódnak, ezért például tudják egy cég logisztikáját
optimalizálni, hogy az költséghatékonyabbá váljon. Egyetemként a Pannon Egyetem
erős az innováció vonatkozásában, az egyik leginnovatívabb egyetem köszönhetően a
Mérnöki-, és a Műszaki Informatikai Karainak, melyek olyan nagy cégekkel működnek
együtt, mint az IBM, MOL, SIEMENS. A keszthelyi Georgikon Kar alkalmazott
mezőgazdasági

területeken

(növénytermesztés,

vagy takarmányozás,

állattartás

technológia, s különösen a biotechnológia terén) számos céges együttműködéssel és
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innovatív tevékenységgel rendelkezik. Kulcsfontosságú eleme ezen megbízásoknak,
hogy bizalmon alapuló együttműködések, s nagyon is személyfüggők. Ez pedig
visszavisz bennünket ahhoz a megállapításhoz, hogy az innováció bázisaként hiteles
szakemberek kellenek!
Zala megye vállalkozásainak jelentős hányada sokszor csak az ellátási lánc ötödik tizedik szintjén van, ahol nem kötelező elvárás a K+F+I. A rendszer magasabb
beszállító posztjain, viszont ez az elvárás olyan meglévő kényszer, ami eleve generálja
is a tevékenységet. Így például egy harmadik szintű beszállítónak ki kell tudni mutatni a
mérlegéből, hogy hány százalékot fordított a vállalkozás K+F-re egyetemi kutatás
keretében, hogy megfeleljen a minősítő eljárásnak. A cégeink többsége (eredményes
gazdasági tevékenységük ellenére) nem ilyen szintű beszállító.
Szerencsére a mechatronika területén (Zalaegerszeg 100 km-es körzetében) működő kb.
100 vállalkozás 10-20%-a viszont igazán innovatív. Az ő elvárásaik miatt jött létre a
Mechatronika Klaszter mellett a Technológiai Centrum, mint K+F kutatóhely. Míg a
klaszter fő iránya a „sok apró értékteremtés”, a gépipari-járműipari-elektronikai
vállalkozások egy szűkebb rétege számára viszont a nagy hozzáadott érték felé való
elmozdulás a jellemző. Mivel nincs helyben műszaki egyetemi centrum, egy kellően
agilis, ipari területről jövő szellemi-műhely e hiány pótlására megálmodta és
megvalósította a Technológiai Centrumot, mint tudásbázist, amit akkor úgy határoztak
meg, hogy K+F innovációs struktúrává nője ki magát, nem egyetemi, nem állami
közfinanszírozású kutatóhelyként iparközeli struktúrát megvalósítva.
A helyi tudományos műhelyek potenciális szerepe a tudományos gazdaságfejlesztési
tanácsadásban
A helyi tudományos műhelyek vezetői egyetértettek abban, hogy ebben a tekintetben a
lehetőségek még messze nincsenek kiaknázva.
Innovációs hálózatra szükség van. A megyének azonban ebben nincs tapasztalata, ezért
köszönettel fogadnak ehhez minden segítséget. Szívesen részt vesznek benne, a
gazdasági élet kulcsszereplőinek megtalálásához viszont az önkormányzat kicsit statikus
szervezet. Várják a hálózati alternatívákat, és a végső koncepciót.
Egy ilyen tudományos innovációs hálózat elképzelhető olyan szolgáltató központként,
ahol a felsőoktatási intézmények profiljuknak megfelelő szolgáltatásai elérhetők. Amint
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a BGF példája mutatja, olyan szolgáltatások is elképzelhetők, mint a pénzügyi
szolgáltatás, tanácsadási tevékenység.
Az egyetemek és a KKV-k között, vagy a tényleges kutatólaborok és KKV-k közötti
együttműködéshez

helyi,

régiós

vagy

más

szintű

koordinációra,

és

akár

társadalomkutatásra is szükség van. Egy KKV nem tud olyan szintű kutatólabort
létrehozni, mint amilyennel az egyetemek rendelkeznek, de ilyen mérésre szüksége
lehet. Egyértelműen hiányzik az a szereplő, aki a KKV-k és az egyetemek közti
kapcsolatot megszervezi. „Ameddig ezeket a hidakat föl nem építjük, addig van az
egyik oldalon ott a tudás, a másikon itt egy képesség és amíg a kettő nem találkozik,
addig nincs katalizátor hatás.”
A mechatronika területének példája nyomán a hálózat egy szükséges és jó elgondolás.
Esetünkben egy egymásra épülő jól szegmentált megközelítés révén ágazatonként
célszerű lenne a szereplők egy körének időről-időre való találkozása, hogy hasonló
ügyekről beszélgessenek, s egy idő után minél több hálózat jön létre, ezek kezdenek
összeérni, ha ugyanazt az ügyet, például az innovációt segítik. Az ilyen
együttműködések formái többféle szereplő közt létrejöhetnek: egyrészt egyetem és a
vállalkozások közötti, a helyi tudás- és országos tudásbázisok közötti; a helyi és a
külföldi szereplők közötti információcsere; az oktatáspolitika megint egy másik fajta
hálózat; az innovációt kiszolgáló szereplők, szövetségek, illetve a klaszter szövetség
szintén egy másik típusa lehet a hálózatnak.
Mivel a fejlesztések most megyei szintre kerültek, „megyei szinten nem csak egy ilyen
ad hoc projekt szintű hálózat létrejöttére” lenne szükség, hanem jó lenne megyei szinten
egy hivatalos szervezetet, tanácsot létrehozni erre a célra. Lehetne ez a Regionális
Fejlesztési Tanács mintájára egy Megyei Fejlesztési/Innovációs Tanács, vagy a Megyei
Fejlesztési Ügynökség Innovációval foglalkozó csoportja. A szervezet tagjai lehetnének
például:


Az ezzel a területtel foglalkozó megyei delegált szakemberek, vagy megyei
vezetők.



A két megyei jogú város delegáltja.



Az oktatásfejlesztési intézetek.



Az innovációval foglalkozó hivatalos szervezet, a Pannon Novum Regionális
Innovációs Ügynökség.
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A Kamara, a ZMVA.

Így minden szervezet tisztábban látná a rendelkezésre álló milyen forrásokat és
folyamatokat, és a megyei statisztikák alakulását. Szorosabban lehetne kapcsolódni a
megyei gazdaságfejlesztés szereplőihez, terveihez, forrásaihoz.
Projektjavaslatok, amelyek elősegítik az innovatív Zala megye kialakulását
A BGF példáját követve támogatni kellene olyan pénzügyi szolgáltatási, tanácsadási
tevékenységet, amely kiterjed a vállalkozások számára történő forrásbevonásra,
forrásbevonáshoz

kapcsolódó

finanszírozásra,

a

legoptimálisabb

finanszírozási

lehetőség megkeresésére. A megye nagyszámú kisvállalkozásai számára a logisztika
területén útvonaltervezés, rakodás optimalizálás szolgáltatás keretében elérhetővé
lehetne tenni azon informatikai szoftvereket, melyeket egy mikro- vagy kisvállalkozás
nem engedhet meg magának, a vállalkozás költséghatékonyságát viszont javíthatná. Ezt
egy piaci alapon, de nonprofit Kft. formában működő szervezet végezhetné, mert
ilyenhez az új felsőoktatási törvény szerint már társulhatnak felsőoktatási intézmények.


Az egyetemi, főiskolai kutatóhelyek országos pályázati források elnyerésére
konzorciumi szerkezetben, a vállalkozásokat is bevonva pályázhatnak, így fel kell
mérni, hogy milyen ezirányú igénye van a vállalkozásoknak a megyében, hogyan
tudnának a vállalkozások kapcsolódni a konzorciális pályázatokhoz.



A németországi példát követve Zala megye is hirdethetne kiválósági programokat a
kutatóhelyek körében, melynek hatására verseny alakulhatna ki az intézmények
között a díjak elnyeréséért.



Szükség lenne egy adatbázisra, ahová a vállalkozások eljuttathatnák az ötletüket, a
problémájukat, ez odakerülhetne egy csapathoz, aki az ötlet menedzselésében
nyújthatna segítséget. A segítség természetesen ötlettől függően lehet műszaki
ismeret, lehet természettudományi ismeret, de lehet, hogy közgazdasági ismerettel
rendelkező kis menedzsment csapatok tudnak megfelelő segítséget nyújtani. A
csatorna működhetne fordítva is. Ha a kutatócsapat lát a nemzetközi piacon egy jó
ötletet, akkor ezt a jó ötletet eljuttatja a vállalkozás számára.



Szükséges lenne egy Egészségturizmus és balneológiai kutatási központ létrehozása.
Az egészségturizmus, wellness turizmus innovációja jelentős jövedelmet, illetve
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potenciált hozhat a térségnek. A kutatóközpont országos jelentőségű lehetne és
horvát partnerek számára is nyújthatna szolgáltatást, hiszen a fürdők egy része
Horvátországban a magyar-horvát határ közelében tevékenykedik. A Kutatóintézet
felállítását az indokolja, hogy a gyógyvíz hatásainak tudományos bizonyítása ma
már létérdeke az egészségturizmus szereplőinek, hiszen e bizonyító vizsgálatok
nélkül szélesebb körű külföldi beteg- és turistaforgalomra nem lehet számítani. Az
egészségturizmus a magyar turizmus kiemelt területe, ennek további fejlődéséhez
nagymértékben járulhatna hozzá a terület kutatása és innovatív fejlesztése.


A vállalkozások számára megyei innovatív pályázati források tudatos tervezése, és
olyan projektek kiírása, amelyben a kutatóhelyek, például a Technológia Centrum
szakmai segítséget tud nyújtani, különösen a közepes és kisvállalkozások számára.



Megyei információs bázis, amely innovatív új kezdeményezéseket, oktatási
információkat, tanfolyamokat tartalmazna, megadná, hogy ki, hol, milyen
segítséget, képzést kaphat; ki, milyen kutatási kapacitással rendelkezik. Ez a
központ segítséget nyújthatna a termékinnováció szabadalmaztatásában, új termékek
marketingjében pl.: spin-off és start-up kisvállalkozások menedzsmentjének
fejlesztésében (a BGF GKZ-nél van ilyen tantárgy), koordinálva a már meglevő
intézmények munkáját.



A helyi jelentőségű, akár kuriózumnak számító termékek feldolgozása. Nem csak a
húsiparban, hanem a tejtermékek, az olajos növények, a gyógynövények
feldolgozásában is van ilyen lehetőség, például akár a gyógynövények gyógyszertári
alapanyagokként történő feldolgozása is szóba jöhet.



A megye hozzon létre innovációs alapot, amely támogatja a megyei innovációt.



Megyei projektek kiírása mezőgazdasági innovációs kutatásokra a KKV-k részére
max. 1-2 millió Ft értékig.



A gépiparban néhány kiemelt irány van, amin erősen dolgoznak a cégek és a
Technológiai Centrum. Az egyik ilyen kiemelt kutatási terület a „mobilitás környéki
feladatok”. Ez azt vizsgálja, hogy hogyan fog eljutni egy ember vagy anyag egyik
pontból a másikba. Ez tehát a logisztika technikai oldalát jelenti, amelyben a
Technológiai Centrum azért vesz részt, mert sok cég érintett benne Zalában és az
összes autóipari-, gépipari beszállítóhoz kapcsolódik. Ez a kutatási területet
bekerülhetne a 2014-2020-as időszak megyei pályázatai közé.
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A ZMVA most tervez egy projektet osztrák partnerekkel, amely a középületek
felújítására vonatkozik, amelyek passzív házként működnének. 2020-ra már csak
nulla energiafelhasználású épületeket lehet építeni az EU-ban, így Magyarországon
is. Hat év áll rendelkezésre, hogy az új épületeknek az energiafelhasználását a nulla
közelébe csökkentsük.



Szükség lenne az innováció promótálását,

népszerűsítését végző projekt

támogatására, mint amilyen az INNOTÉR. Ha valakinek, pl. a fiataloknak van
valamilyen innovatív ötlete, azt érdemes lenne összegyűjteni, és az ötletgazdát
ösztönözni, segíteni, hogy dolgozza ki, valósítsa meg az ötletét. Lehet, hogy az ötlet
a végn nem vezet sehová, de közben megtanulja a fiatal, a vállalkozó, hogy milyen
az innováció folyamata. Ha végigmegy egy folyamaton és elbukik, akkor a
következő alkalommal már sokkal felkészültebben fog hozzá a tevékenységhez.


Legyenek innovációs pályázatok közepes vállalkozások részére, hiszen ha ezek
tudnak fejleszteni, akkor az a kisebb beszállítóikra is kedvező katalizátor hatást fejt
ki.

Kapacitások összehangolása, együttműködés
A fejlesztési kapacitások eredményes összehangolása, koordinációja csak úgy
lehetséges, ha ismertek a megye K+F kapacitásai – legalább a koordináló számára. Zala
megye tudományos innovációs koordináló tevékenysége csak a kapacitások korrekt
ismerete mellett lehet eredményes, de ez egyúttal a megye fejlesztési döntéseihez,
stratégiaalkotásához is fontos.
Ha a területfejlesztés a megye hatáskörébe fog tartozni, s így részben az innováció is,
akkor az innováció teljesítményének javításához az S3 stratégiában szereplő partnerek
operatív együttműködésének megvalósítása lesz szükséges, egyrészt egymással,
másrészt a Megyei Önkormányzattal, Kormányhivatallal. A feladatuk pedig az S3
stratégiában megfogalmazottak hatékony megvalósítása kell, hogy legyen ennek
érdekében.
Az együttműködést elősegítő hálózati javaslat
Olyan megyei tudományos döntéstámogató hálózat létrehozását javasoljuk, ami az
egyes szektorok esetében már meglévő hálózatra alapozva valósítja meg a megyei
koordinációt az innováció érdekében. A jól működő – akár megyén is túlmutató –
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Pannon

Faipari

Klasztert,

Mechatronika

Klasztert,

accelerátor

szervezetek

kapcsolatrendszerét szervesen építse be, hiszen ezeknél már megvalósult a sikeres helyi
együttműködés; ahol viszont még nem jutott el a hálózatosodás erre a szintre, ott segítse
elő a stakeholderek közötti kommunikációt, kapcsolatteremtést.
A megyei tudományos innovációs hálózat célja a három lábú szék mintáját követve, a
három szereplő (az egyetemek, kutatóintézetek; a vállalkozások és az accelerátor
intézetek

/vállalkozásfejlesztés

szervezetei,

innovációs

ügynökség,

kamarák/)

kapcsolatának a biztosítása. Mátix-szerű szerveződésben: részben iparáganként, részben
pedig általános szinten kellene működnie.
A megyére, mint szereplőre szükség van, mert a megye képes koordinálni az innovációs
kapacitásokat az egyetemek és a megyében oly jellemző KKV-k között, illetve a valós
kutatólaborok és KKV-k között, hogy azt a technológiai hátteret, eszközöket,
mérőlabort, ami a kutatólabornak rendelkezésre áll, mérésre a KKV-k igénybe
vehessék, hisz egy KKV ilyen labort nem tud megteremteni a saját céljaira.
Fontos, hogy a megyei koordináló szervezet élén hiteles személy álljon. Olyan
személyre van szükség, aki arca lehet az innováció ügyének.
A tudományos innovációs hálózat – a felsőoktatás és vállalkozások közötti
együttműködés - segítségével kialakulhatnak olyan szolgáltató központok, amelyeken
keresztül a felsőoktatási intézmények profiljuknak megfelelő szolgáltatatásai elérhetővé
válnak a vállalkozások számára.
Példaértékű a Technológiai Centrum, mint mechatronikai K+F kutatóhely munkája. A
megye más ágazataiba is érdemes lenne modelljüket adaptálni, hogy a tudomány és a
gazdasági szektor a nagyobb hozzáadott értékre, innovációra törekedve szervesen
együttműködjön, és ezáltal Zala megye gazdaságának fejlődését elősegítse.
A megyei hálózat létrehozása esetünkben emberek egy ágazatonként jól szegmentált
körének rendszeres találkozását és az innovációval kapcsolatos eszmecseréjét jelenti.
Egyes területeken már megvan e hálózat, de ahol nincsen, ott fel kell építeni a szektor
különböző érintettjei részvételével. A megye híd szerepére a legégetőbb szükség a
felsőoktatásnak a vállalkozásokhoz való közelítésében van.
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IX/3. Muraköz megye Turisztikai Marketing Terve 2014-2020: Fő megállapítások
és ajánlások
A SWOT táblázatban összesített helyzetelemzés, versenytárs-elemzés, benchmarkelemzés és trend-elemzés Muraköz megye, mint turisztikai desztináció számos erősségét
és gyengeségét, valamint lehetőségeit és veszélyeit foglalja össze. Bár a turizmus
izgalmas lehetőséget jelent a megye gazdasági bázisának kiszélesítésére, és a megye
egyik stratégiai fejlesztési irányaként jelenik meg, a turizmus ágazat gyakran csak
jelképes támogatást élvez, és a turizmus-vendéglátás szektorra vonatkozó hozzáértés és
tudás nagyfokú hiánya, az elégtelen munkaerőbázis, és a beruházók turisztikai projektek
iránti érdeklődésének hiánya a jellemző.

A fenti gyengeségek mellett a tágabb

környezetből jelentkező veszélyek tovább súlyosbítják a helyzetet, konkrétan az, hogy a
Horvátországra jellemző intézményi keretek egyáltalán nem ösztönzőek, nagyon erős a
szomszédos régiók versenye, Horvátország, mint csupán “napfény és tenger”
desztináció ismert, a Muraköz, mint turisztikai desztináció kevéssé elfogadott, és
alacsony a hazai vásárlóerő. Másrészről azonban Muraköz könnyen elérhető a közeli és
nagy közép-európai küldőpiacok számára, gyönyörű és változatos, jó állapotban
megőrzött természeti tájakkal rendelkezik, ideértve a ritka, természetes állapotban
megmaradt folyómenti élőhelyeket a határmenti, az UNESCO által védett Mura-Dráva
Bioszféra Nemzeti Park területén, emellett a térségre
hagyománykincs,

jellemző a

gazdag

különösen a helyi gasztronómia, a minőségi borok és a folklór

értékei, a sport és rekreáció számára rendelkezésre álló infrastruktúra és a fejlett
vállalkozói szellemű erős helyi gazdaság. A “zöld, autentikus és vidéki” desztinációk
iránti növekvő piaci érdeklődést meglovagolva, az egészséges és aktív szabadidős
turizmus iránti megnövekedett igényekre válaszul, és az “újdonság varázsát”
kihasználva Muraköz megye számára lehetőség nyílik egy olyan regionális turisztikai
desztinációs klaszter részévé válni, amely felöleli a szomszédos horvát, szlovén, magyar
és osztrák desztinációkat, így a megye a szélesebb közép-európai piacon is pozicionálja
magát.
Muraköz megye 2014-2020-ra vonatkozó turizmus marketing stratégiája a következő
stratégiai célkitűzéseket nevesíti: 1) Muraköz világos pozicionálása a belföldi és néhány
kiválasztott külföldi küldőpiacon mint új, minőségi turisztikai szolgáltatásokat nyújtó
desztináció, amely aktív, megfiatalító és gasztronómiai élményeket nyújt csodálatos és
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egyedülálló természeti környezetben; 2) Évente átlagosan 5%-kal növelni kell a
regisztrált

vendégéjszakák

számát;

3)

Folyamatosan

növelni

kell

a

www.visitmedjimurje.com hivatalos turisztikai weboldal látogatóinak számát és a
weboldalon történő böngészések időtartamát.
Muraköz turisztikai stratégiai előnyei
Fekvés és megközelíthetőség
Egyedi megőrzött természetes folyóvízi élőhelyek
Vonzó, változatos természeti tájkép
Gazdag hagyománykincs
Változatos sport és rekreációs létesítmények
Az újdonság-tényező

Muraköz megye pozicionálását és desztinációs imázsának kialakítását a megye új
ígéretes márkájának kidolgozása kell, hogy vezesse, amely a “mozgás” fogalmára épül.
Figyelembe véve, hogy a desztinációs márkának egyaránt igaznak kell lennie a
desztinációra nézve, és relevánsnak a látogatók számára, a “mozgás” márkakoncepció
együttesen tartalmazza az aktív és a látogatót megmozgató turisztikai élmény ígéretét,
amely elsőként és leginkább a megye sport, rekreációs és wellness lehetőségein alapul,
valamint az egyéb “látni- és tennivalók” gazdag tárházát, amely az ételek és borok
kínálatától a kulturális helyszínekig és rendezvényekig terjed. “Mélyebb” szinten a
“mozgás” márkakoncepció szintén megtestesíti a helyi közösség sajátos vállalkozói
szellemét, amely a fejlődés húzóerejeként a megyét Horvátország egyik legfejlettebb
megyéjévé teszi, továbbá azt a gondolatot is tükrözi, hogy Muraközt két folyó öleli
körül, és földalatti víztározók tetején fekszik, így tulajdonképpen állandóan a vizek
hátán mozog.
Stratégiai célok 2014 - 2020
Világos és erős piaci pozicionálás
A vendégéjek évi 5%-os átlagos növekedése
A www.visitmedjimurje.com webhelyen a megtekintések számának és időtartamának
folyamatos növelése

Bár egy megyei turisztikai logó és turisztikai szlogen kidolgozása túlmegy a jelen
marketing stratégiai dokumentum keretein (és egy professzionális hirdetési ügynökség
feladata lesz), a “mozgás” koncepciót jól meg lehet fogalmazni olyan állítások
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segítségével, mint “mozgásban” vagy “menet közben” és vizuálisan is megjeleníthető,
a megye lenyűgöző vízi erőforrásaira utalva.
Muraköz megye marketing stratégiája a továbbiakban a célpiaci szegmensek
meghatározásával foglalkozik, és meghatározza azokat a turisztikai termékeket,
amelyek az egyes szegmensek igényeit elégítenék ki, valamint promóciós és emarketing tevékenységekre vonatkozó ajánlásokat fogalmaz meg. Így földrajzi
értelemben a megye elsősorban továbbra is a belföldi piacot, a szomszédos szlovén és
magyar régiókat, és a dél-ausztriai Stájerországot tekinti fő küldőpiacának, és a
korábbiaknál

agresszívabban

kell

törekednie

arra,

hogy a

Magyarországról,

Szlovákiából, Csehországból és Lengyelországból Muraköz megyén át az Adria partjára
irányuló turistaforgalmat egy rövid tartózkodás erejéig “megállítsa”. Kiemelt figyelmet
kell szentelni a családoknak, a fiatal (25-35 éves) és a középkorú (“kiürült fészek”)
pároknak, valamint a nyugdíjas korú, 65 év feletti vendégeknek, akárcsak a
kerékpárosoknak, túrázóknak, horgászoknak, az adrenalinsportok rajongóinak, akár
egyénileg, akár szervezetten (klubokkal) érkeznek. A felsorolt turista-szegmensek
számára a következő turisztikai termékstruktúra kínálható:
-

Szabadidős termékek (fő szabadság, rövid pihenés, egynapos kirándulás)

Sportturizmus

Egészségturizmus

Étel-ital
Kulturális
turizmus

Kerékpározás
Wellness és
fürdők
Gasztronómia

Horgászat

Túrázás

Adrenalinsportok

Gyógykezelés
Borturizmus

Örökségturizmus

Fesztiválok

Hagyományos
életmód

Üzleti turizmus (hivatásturizmus)
Üzleti
utazások
Sport-edzések

Rövid
találkozók
Torna

Csapatépítés
Íjászat

Kézilabda/Tollaslabda
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Kerékpározás

Futball

A promóció és az e-marketing vonatkozásában a terv új vizuális identitási elemeket vetít
előre, amelyek a megye új márkakoncepcióján alapulnak és azt közvetítik; korlátozott
számú válogatott nyomtatott promóciós anyagokat javasol, köztük egy információs
képes kaidványt, néhány turisztikai termék-brosúrát, sajtócsomagot és a B2B
(kommunikáció vállalattól vállalatig) kézikönyvet, míg az e-marketing tevékenységek a
www.visitmedjimurje.com weboldal

további fejlesztését, főleg tartalomfejlesztését,

társadalmi hálózati kapcsolatainak és mobil eszközökhöz illesztett funkcióinak bővítését
célozzák. A promóciós tevékenységek fókuszában a PR, az eladásösztönés és a
vendégek számára biztosított információszolgáltatás áll. A belső marketing, amely a
turizmus ágazatnak a helyi közösség körében való megismertetését célozza, szintén új,
kiemelt prioritású feladat.
Az Akcióterv számos projektötletet tartalmaz, amelyek Muraköz megye turisztikai
termékeinek minőségfejlesztésére irányulnak. A terv szintén tartalmaz Muraköz megye
turisztikai desztinációmenedzsment szervezeti rendszerére vonatkozó megállapításokat,
és a jelenleg még ködös jogi keretek miatt két eltérő forgatókönyvnek megfelelő
szervezeti struktúrát fogalmaz meg:


1. forgatókönyv: – Északnyugat- és Közép-Horvátországi regionális
menedzsment szervezet (RMO)/ Muraköz megyei desztinációmenedzsment
szervezet (DMO) /Turisztikai információs központok (TIC): Csáktornya,
Goričan, Muraszerdahely, Središće, Štrigova, Sv. Martin, Nedelišće, Prelog/;



2. forgatókönyv: – Muraköz megyei

desztinációmenedzsment szervezet

(DMO) /Turisztikai információs központok (TIC): Csáktornya, Goričan,
Muraszerdahely, Središće, Štrigova, Sv. Martin, Nedelišće, Prelog/.
A javaslat mindkét esetben az, hogy a jelenlegi szétszórt és nem hatékony rendszert
egy olyan rendszerrel kell helyettesíteni, amely a pénzügyi források és az emberi
erőforrások összevonásával egy erősebb szervezeti struktúrát hoz létre.
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X. KORLÁTOK ÉS GYENGESÉGEK, JAVASLATOK A JÖVŐBENI
HATÁRON-ÁTNYÚLÓ TERVEZÉSHEZ

Jelenlegi egyeztető-jellegű dokumentumunk elkészítése során számos olyan probléma
és korlát merült fel, amelyek érintőleges bemutatása a jövőbeni hasonló projektek
határait is kijelölik.


Szakpolitikai akadályok 1.: Az EU tagállamok (vagy határos területeik)
fejlesztésének összehangolása alapvetően a különböző uniós szintű határon-átnyúló
programok előkészítése során valósul meg. Ebben az esetben kormányzati szinten,
területi konzultációval, a megfelelő jogszabályi keretek és pénzügyi ösztönzők
alkalmazásával. Ezen túlmenően két szomszédos határterületet, a felismert közös
érdekeken kívül, alapvetően semmi sem motivál a tervezés összehangolására, a
közös stratégiai pontok megtalálására.



Szakpolitikai akadályok 2.: Annak ellenére, hogy az uniós-szintű fejlesztéspolitika
sok tekintetben kijelöli a tagállamok fejlesztési intézményrendszerének határait, a
szabályozásban jelentős eltérések lehetnek. Ez jelentkezhet a tervezések
lebonyolításának időben eltérő ütemezésében (amely jelen projekt során is jelentős
problémákat okozott); az eltérő, szinte összehangolhatatlan prioritás-rendszerben, a
különböző fókuszpontokon; vagy akár az érintett területeken alkalmazott szaknyelv
sajátosságain és a fogalmak tartalmán. Mindezek komoly hátráltató tényezőt
jelentenek.



A döntéshozatalai szint és a politikai akarat korlátai: Bármilyen határon átnyúló
tervezés során nagyon komoly gátló tényezőként jelentkezik, ha bármely érintett fél
részéről hiányzik a politikai akarat az együttműködésre. A felismert geopolitikai
stratégiai és gazdasági érdekek megléte önmagában nem elegendő, ha emellé a
döntéshozók tényleges szándékot nem párosítanak, illetve a lebonyolításban
résztvevő intézményrendszer számára a megfelelő jogosítványok nincsenek
biztosítva.



Pénzügyi akadályok: Jelen projektünk segítségével pénzügyileg is lehetőségünk volt
arra, hogy megkíséreljük a két érintett megye fejlesztésének potenciális közös
pontjait megtalálni. Ugyanakkor pályázati források nélkül napjainkban a legtöbb
szervezetnek, vagy testületnek nincsenek meg az erőforrásai arra, hogy önmagában
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bármilyen tervezési folyamatot, és az összes ezzel járó járulékos feladatot és
eseményt képes legyen finanszírozni. Ez bármilyen jövőbeni tervezés gátja lehet.


Humán erőforrás akadályai: A határon átnyúló tervezések alapvetően sajátos
szakmai kompetenciákat igényelnek, amelyeknek csak egyik fontos tényezője a
megfelelő nyelvismeret. A megfelelő felkészültségű szervezet bevonásának hiánya a
közös tervezés egyik gyengesége lehet.



Az érintettek bevonásának korlátai: jelen projektünk lebonyolítása is rávilágított
arra, hogy a közös tervezés alapvetően gyenge, ha nem párosul kellően alátámasztott
integrációval az alapszintű döntéshozók körében, a települések képviseletében.
Magyarország és Horvátország esetében is hátrányokat okozott, hogy az amúgy az
eredmények kapcsán érdekelt települések képviselői nagyrészt passzívak maradtak.



Mindezeken túl a közös tervezés egyik fontos sarokköve lenne, hogy a jövőben a
közös pontok feltárása milyen további konkrét együttműködésekben vagy
ténylegesen is megvalósuló fejlesztésekben ölthet testet. Ez a finanszírozási,
tervezési, politikai hiányosságok okán jelenleg még kétséges. Feltehető, hogy a
konkrét és anyagilag is megfinanszírozható együttműködések a közös tervezés
szempontjaitól függetlenül is megvalósulhatnak.

Mindezen korlátok és gyengeségek figyelembevételével a jövőbeni közös tervezésekhez
az alábbi javaslatok tehetők:


Megyei szinten az összehangolt fejlesztés a későbbiekben is a saját stratégiák közös
pontjainak megtalálására koncentrálhat, az ennél magasabb szintű együttműködés a
fent említett szakpolitikai akadályok okán nem releváns.



A tervezési folyamatot egy széleskörű konzultációnak szükséges megelőznie, amely
a megfelelő alulról építkező jelleget és együttműködési szándékot erősítheti. A
konzultációnak ki kell terjednie az adott terület önkormányzati vezetőire, megyei és
országos döntéshozókra, a témában érintett civil szervezetekre, felsőoktatási
intézményekre, valamint minden olyan szakmai szervezetre és intézményre, amely
közvetlenül érdekelt a folyamatban.



A dokumentum-alapú összehangolás mellett a konzultációs folyamat eredményeire
is legalább akkora hangsúlyt kell helyezni. Az együttműködés jövőbeni irányait a
kérdésben érintetteknek szükséges befolyásolni, amely így kellő alátámasztottsággal
és beágyazottsággal bír.
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Tervezés összehangolását csak akkor érdemes lefolytatni, ha minden érintett terület
kellőképpen stabil és elfogadott saját stratégiai célokkal bír, mivel egy átmeneti
jellegű állapot semmilyen tekintetben nem kedvez az együttműködéseknek.



A jövőbeni közös tervezések szempontjából a projekt-jelleg irányából egy
rugalmasabb

folyamat

felé

szerencsésebb

elmozdulni,

ugyanakkor

a

finanszírozhatóság kérdésköre miatt ez nehézségekbe ütközhet. A pályázati
forrásokból megvalósult projektek eredményességi elvárásai azzal a kockázattal
fenyegetnek, hogy a végrehajtók célorientált megközelítései között éppen a közös
tervezés lényege vész el.
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