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Vezetői összefoglaló  
 

A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiája a Lenti járás 42 

települését, mint tervezési területet érint, ahol a Vidékfejlesztési Program forrásainak 

igénybevételére 16 929 fő (KSH 2013. január 1. szerinti adata alapján) jogosult. 

A helyzetfeltárás alapján elmondhatjuk, hogy az aprófalvas településszerkezetű, határmenti 

térségben a legnagyobb problémát az öregedő társadalom, a fiatalok elvándorlása, a lakosságszám 

csökkenése, a hátrányos helyzetű rétegek leszakadása és az élhető vidékhez szükséges infrastruktúra, 

szolgáltatások nem megfelelő színvonala jelenti. Ebből következően a fejlesztéseknek a foglalkoztatás 

elősegítésében meghatározó szerepet játszó mikrovállalkozásokat, az önellátást, önfenntartást segítő 

programokat, a népességmegtartást és az élhető vidék megteremtéséhez hozzájáruló fejlesztéseket 

kell támogatnia. 

A terület jellemzői alapján lehetőséget jelent a természeti, kulturális adottságokra, hagyományokra 

építő turizmusfejlesztés, a helyben megtermelt alapanyagok magasabb hozzáadott értékű termékké 

való feldolgozása, a „szelíd” gazdaságfejlesztés elindítása, a közösségek megerősítésével 

vidékfejlesztési kezdeményezések támogatása. 

Ez alapján jövőképünk a következő: „A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület a határmenti 

térség természeti- és kulturális értékekben gazdag tervezési területe, amely az önkormányzatok, 

nonprofit szervezetek és vállalkozások együttműködésével a helyi értékekre, turisztikai adottságokra 

és az itt élők szellemi tudására alapozva egymást erősítő, innovatív és fenntartható fejlesztésekkel 

segíti a fejlődést, teremti meg az élhető vidéket, a letelepedést ösztönző feltételeket és 2020-ra egy 

eredményes vidékfejlesztési programot zár.” 

Az Egyesület LEADER stratégiájában egyik átfogó célunk a helyi adottságokra, erőforrásokra 

alapozott, a foglalkoztatásra pozitív hatású, az önfenntartást és önellátást támogató 

gazdaságfejlesztési program megvalósítása. Hasonlóan kiemelten fontosnak tartjuk az élhető vidék 

megteremtésének segítését letelepedést ösztönző feltételek kialakításával, szolgáltatásokat, 

településképet javító és értékőrzést ösztönző fejlesztésekkel és a közösségi projektek támogatásával. 

A két fókuszterülethez illeszkedő specifikus célok a következők: 

 Fiatalok otthonteremtésének elősegítése a térségben. 

 Térségi szintű, turisztikai versenyképességet növelő marketing program megvalósítása. 

 Helyi adottságokra épülő, fenntartható gazdaságfejlesztési projektek megvalósításának 

támogatása. 

 Tudásbővítést, tapasztalatszerzést segítő képzési, tanácsadási programok megvalósítás. 

 Térségi együttműködések és kapcsolatok erősítése, közösségi fejlesztések megvalósításának 

ösztönzése. 

 Az élhető vidék értékeinek megőrzése, bemutatása és közösségek fenntartása 

együttműködési programok megvalósításával. 

A célkitűzéseknek megfelelően 8 db intézkedést terveztünk, amelyből 5 db intézkedés a 

rendelkezésre álló források 60%-ának felhasználásával gazdaságfejlesztési célok megvalósítását segíti. 

A „Fecskeház program” a fiatalok letelepedését segíti elő egy otthonteremtési modell program 

alkalmazásával. 

A „Térségi marketing program” célja a teljes tervezési terület turisztikai adottságainak átfogó 

népszerűsítése és ezáltal a látogatók számának, bevételeknek a növelése. 
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A „Turisztikai attrakciók, szolgáltatások fejlesztése” intézkedéssel a működő szolgáltatók 

tevékenységét, új és meglévő attrakciók fejlesztését támogatjuk a térség turisztikai 

versenyképességének növelése érdekében. 

A „Helyi termékek előállításához, feldolgozásához, értékesítéséhez kapcsolódó fejlesztések 

támogatása” intézkedés a kézművesek, az élelmiszer előállítók, élelmiszer feldolgozó 

mikrovállalkozások fejlesztéseit támogatja a termék előállítás feltételeinek javításával, a piacra jutás 

elősegítésével és a termelő tevékenységhez kapcsolódó szakértői szolgáltatással, tanácsadással. Cél 

még a START munkaprogramban előállított termékek feldolgozásának, értékesítésének segítése is. 

A „Mikrovállalkozások fejlesztése” intézkedés a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő termelő és 

szolgáltató mikrovállalkozásokat támogatja a működési feltételeiket javító fejlesztésekkel. 

A „Civil közösségfejlesztési programok, fejlesztések támogatása” intézkedés a működő nonprofit 

szervezetek közösségfejlesztési programjaihoz, fejlesztéseihez járul hozzá a települési közösségek 

megerősítése, fejlődése érdekében. 

A „Vidékőrző” program keretében célunk a települések élhetőségét, a településképet javító 

fejlesztések, épített- és kulturális örökség megőrzésére irányuló projektek megvalósításának 

támogatása. 

A „Közösségi rendezvények” intézkedés célja, hogy a térség hagyományainak, kulturális értékeinek 

bemutatására, a közösségek erősítésére a helyi értékeket, adottságokat központba állító, 

együttműködés keretében megvalósuló rendezvényeket és ehhez kapcsolódó rendezvény 

infrastruktúra fejlesztést (kizárólag eszközbeszerzés) támogassa. 

A cselekvési terv intézkedései a specifikus célok eléréséhez szükséges tevékenységek megvalósítását 

szolgálják, amelyek hozzájárulnak Lenti és térségében az élhető vidék megteremtéséhez. 

A LEADER stratégia megvalósítását a 2 fős munkaszervezet koordinálja, amelynek tagjai sok éves 

tapasztalattal rendelkeznek a vidékfejlesztést területén, valamint az alulról építkező LEADER 

programok fejlesztésében. A Lenti központjában található, könnyen megközelíthető ügyfélszolgálati 

irodánk rendelkezik minden berendezéssel és technikai felszereléssel, amely az eredményes munka 

végzéséhez szükséges. 

 

1. A Helyi Fejlesztési Stratégia hozzájárulása az EU2020 és a 

Vidékfejlesztési Program céljaihoz 
 

A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület által készített Helyi Fejlesztési Stratégia 

illeszkedik az EU2020 stratégiához, a Partnerségi Megállapodáshoz, a Vidékfejlesztési Programhoz, 

illetve a fejlesztési célok megvalósítását segítő egyéb operatív programokhoz. A stratégia a térség 

adottságaira és a helyi szükségletekre és lehetőségekre reflektál. A helyben azonosított fejlesztési 

célkitűzések hozzájárulnak a fenti dokumentumokban megfogalmazott célok megvalósításához. 

Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete 11 tematikus célt fogalmaz meg, 

amelyhez a cselekvési terv intézkedései is igazodnak. Intézkedéseink a 

 Környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának növelése. 

 A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése. 

 A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem. 

célok megvalósítását szolgálják leginkább, amellyel kapcsolódik az EU2020 stratégiához. 
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A Partnerségi Megállapodás 5 átfogó fejlesztési prioritása közül stratégiánkban a 

 A gazdasági szereplők versenyképességének javítása és nemzetközi szerepvállalásuk 

fokozása. 

 A társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezelése. 

 A gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítása. 

pontokhoz mutatható ki a legerősebb kapcsolódás. 

A Vidékfejlesztési Program LEADER intézkedéseinek céljai közül kapcsolódik programunk 

 A vidéki térségekben a gazdasági aktivitás mikro-szintjének fenntartása (helyi termékek és 

szolgáltatások). 

 A vidéki térség, mint vállalkozási tér, lakóhely és turisztikai vonzóképességének erősítése. 

 A helyi közösségek tagjai egyéni aktivitásának, felelősségvállalásának és együttműködési 

készségeinek erősítése. 

célokhoz. 

Összegezve tehát a HFS céljai, az intézkedések kiválasztási szempontrendszerei egyértelműen 

hozzájárulnak az EU2020 és a Vidékfejlesztési Program megvalósításához, ezért a HFS megvalósítása 

során elegendő, ha a HFS-ben leírtakat helyezzük középpontba. 

2. A stratégia elkészítésének módja, az érintettek bevonásának 

folyamata 
 

A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület a Helyi Fejlesztési Stratégia készítéséhez 

kapcsolódó tervezési folyamat során nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy átlátható és nyitott legyen a 

stratégia összeállításához kapcsolódó tevékenységek sorozata, azaz minden releváns információt 

megosztottunk az érdekeltekkel és mindenkinek lehetőséget adtunk a tervezésbe való 

bekapcsolódásra. 

A stratégia első verziójának elkészítése és az Egyesület tagságából alkotott közgyűlés általi elfogadása 

egy közel öt hónapos tervezési folyamat lezárása volt. A tervezési időszak során az alábbi eszközök 

használatával és találkozók alkalmával biztosítottuk a megfelelő információáramlást: 

 nyomtatott és elektronikus sajtó (honlap, Facebook-oldal, napi- és havi lapok, helyi rádió és 

televízió) 

 e-mailes kommunikáció 

 fórumok, egyeztetések szervezése 

 személyes konzultáció 

 Tervezői Csoport megalakítása és megbeszélések szervezése 

A kommunikációval kapcsolatos anyagokat összegyűjtöttük, a megbeszéléseken jelenléti ívet és 

fényképeket készítettünk, illetve emlékeztető készült az elhangzottak összegzéseként. 

A közösség bevonása érdekében a fenti információk közvetítését és a kommunikációt segítő 

eszközöket alkalmaztuk, amelynek segítségével a lehető legtöbb érintett szervezetet, 

önkormányzatot, vállalkozást és fejlesztést tervező magánszemélyt tudtunk elérni. Az érintettek 

bevonásánál fontos szempont volt, hogy valamennyi fejlesztésben érdekelt korosztályt meg tudjuk 

szólítani és a lehető legtöbb fórumon keresztül kommunikáljuk a tervezés elindulását, a projektötlet 

benyújtási lehetőséget. A tervezés elindításával egyidejűleg kezdtük meg a kommunikációt és a 

munka teljes időtartama alatt informáltuk a célcsoport tagjait az aktuális feladatokról, fázisokról és a 

soron következő lépésekről. A bevonás és a részvétel fenntartása érdekében kihasználtuk a meglévő 
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kapcsolati hálónkat, mivel tapasztalataink szerint nagyobb az együttműködési hajlandóság abban az 

esetben, ha a szereplők ismerik egymást és korábban már történt kapcsolatfelvétel. A stratégia egyik 

alapját képező projektötlet gyűjtés, valamint a személyes konzultáció lehetőségét biztosító 

programok népszerűsítése során is a lehető legtöbb kommunikációs csatornát (e-mail, telefon, 

honlap és közösségi oldal, hirdetés, plakát, személyes megkeresés) alkalmaztuk, hogy megfelelő 

legyen a célcsoportok tagjainak informálása. 

A stratégia készítése során feladatunk volt a társadalmi kirekesztődéssel veszélyeztetett csoportok 

aktív bevonása is, mivel a Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület állandó népességének több 

mint 15%-a él a „Kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) kormányrendelet” 

által nevesített járásban, illetve a „Kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás 

feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) kormányrendelet” kedvezményezett település területén. 

Ezeknek a hátrányos helyzetű csoportoknak a bevonása az őket segítő érdekképviseleti 

szervezeteken keresztül történt, amelyeknek a vezetőivel felvettük a kapcsolatot és egy személyes 

interjú keretében egyeztettük projektötlet javaslatokat, illetve kértük, hogy a csoportjuk tagjainak 

igényei, véleménye alapján adjanak meg a közösségüket támogató fejlesztési célokat, területeket. 

A Helyi Fejlesztési Stratégia összeállításához kapcsolódó folyamatokat új vidékfejlesztési 

közösségként 2015. augusztus végén indítottuk el és közel öt hónapon keresztül különböző 

tevékenységek végzésével egy folyamat lezárásaként készült el a térség fejlődését támogató 

dokumentum. A helyi fejlesztési stratégia összeállításánál az alábbi szakaszokat különítettük el: 

 projektötlet gyűjtés 

 tájékoztatók, fórumok, személyes egyeztetések 

 Tervezői Csoport ülések 

 Helyi Fejlesztési Stratégia készítése 

 

Projektötlet gyűjtés 

 

A stratégia intézkedéseinek alapját a projektötlet gyűjtés során beérkezett javaslatok jelentették, 

hiszen ezek a tervek határozták meg az igények alapján a fő fejlesztési irányokat. Az ötletek gyűjtését 

2015. szeptember 28-án indítottuk el a projektötlet gyűjtésre vonatkozó felhívásnak az egyesület 

honlapján (www.lentileader.hu) való közzétételével. A projektötlet gyűjtő adatlapot többféle módon 

is eljuttattuk a térség érdekelt szereplőinek, e-mailben, elektronikus kérdőívet (Google űrlap) 

készítettünk belőle, illetve papír alapon is minden személyes találkozó, fórum alkalmával átadtuk a 

résztvevők számára. 

A projektötlet adatlap tematikusan tartalmazta azokat a lehetséges fejlesztési területeket, 

amelyekhez a Vidékfejlesztési Programból támogatás nyerhető el a vidéki településeken. A kisméretű 

infrastrukturális és alapvető szolgáltatások fejlesztését támogató intézkedések mellett a 

mezőgazdasági és nem mezőgazdasági vállalkozások beruházásaihoz forráslehetőséget jelentő 

célterületeket is nevesítettük, hogy minden projektgazda a megfelelő kategóriába sorolhassa 

elképzelését. Így a LEADER programból megvalósítható fejlesztések mellett felmértük a térség 

településein tervezett egyéb terveket is, hogy a munkaszervezet a későbbiekben segíteni tudja a 

forrásszerzést ezekhez az elképzelésekhez is. 

2015. december 10-ig összesen 172 db projektötlet érkezett az Egyesülethez összesen 1,8 milliárd Ft 

összértékű fejlesztési tervvel. 131 db önkormányzat, 12 db civil szektorhoz tartozó szervezet, 

személy, 29 db vállalkozás nyújtotta be fejlesztési elképzelését. A beérkezett projektötleteket 

összesítettük és a fejlesztési célok figyelembe vételével csoportosítottuk az elképzeléseket. A 
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Vidékfejlesztési Programból, ezen belül is a LEADER fejlesztési forrásból támogatható javaslatok 

mellett külön csoportba kerültek azok az tervek, amelyek egyéb operatív programból (Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program stb.) 

támogathatók. A térség szervezetei által beküldött elképzelések jelentős része a központi VP 

intézkedésekből, illetve egyéb operatív programból támogathatók, de LEADER forrásra is számos 

tervet nyújtottak be. Elmondható, hogy a települési önkormányzatok fejlesztési tervei leginkább a 

kötelező feladatellátáshoz (pl. orvosi rendelő), illetve infrastrukturális (pl. utak, járdák felújítása, 

szennyvízkezelés megoldása) kapcsolódtak, illetve több olyan elképzelést is beküldtek, amelyek 

korábban a falumegújítás- és fejlesztés pályázat támogatott. A vállalkozások jelentős része turisztikai 

szolgáltatásaik fejlesztéséhez szeretne forrást elnyerni, csak kisebb részük gondolkodik egyéb 

területen (pl. autószerelő műhely fejlesztése). A civil szektorban egyértelműen közösségi célokat 

fogalmaztak meg projektötletként, mint amilyen a civil ház létrehozása, illetve ide soroltuk a 

magánszemélyek elképzeléseit is, amelyek szintén elsősorban turisztikai célt szolgálnak. A projekt 

javaslatok összesítése után a térség LEADER intézkedéseit a Tervezői Csoport ülésein dolgozták fel a 

tagok és építették be a stratégiába. 

 

Tájékoztatók, fórumok, személyes egyeztetések 

 

Lenti járásban a 2014-2020-as időszak vidékfejlesztési feladatainak koordinálását a Lenti Polgári 

Egyesület átalakulásával létrejött Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület látja el, amely új 

szervezetként 2015. augusztus 31-től a szervezet bevezetésére, valamint a Vidékfejlesztési Program 

vidéki térségeket érintő intézkedéseinek megismertetésére és a vidéki térségekben elérhető Európai 

Uniós és állami fejlesztési forrásokkal kapcsolatban fórumsorozatot szervezett. A tájékoztató 

rendezvénysorozat elindításával egyidejűleg indult el a projektötlet gyűjtés is. Összesen 11 

alkalommal szerveztünk tájékoztatót a tervezési területen 2015. szeptember 21.-2015. október 27. 

között. A fórumsorozatot több helyen is meghirdettük. Meghívókat küldtünk ki mikrotérségekre 

specializálva, plakátot készítettünk, az Egyesület Facebook-oldalán 

(https://www.facebook.com/lentileader/) és honlapján is tájékoztattuk az érdeklődőket, hírt adott 

a Lenti TV és a Muravidéki Magyar Rádió is a programsorozatról. A tájékoztatókon bemutattuk a 

Vidékfejlesztési Programot, beszéltünk a Helyi Fejlesztési Stratégia készítés folyamatáról, a 

projektötlet gyűjtésről és a LEADER programról. 

A fórumsorozatot követően az igényeknek megfelelően személyes egyeztetéseket tartottunk a 

résztvevőknek, amelyen többek között lehetőség volt javaslatot tenni a LEADER intézkedési terv 

módosítására, de a fejlesztési elképzelések megvalósítási lehetőségéről is konzultálhattak az 

érdeklődők. 

A tervezést segítő programsorozaton átlagosan 10 fő vett részt, a szektorok szerinti megoszlás 

szempontjából elsősorban a köz- és civil szféra képviseltette magát, de volt ahol több helyi 

termelő és turisztikai szolgáltató is részt vett a programon. A programokon a VP lehetőségeinek 

bemutatása után a jelenlévők fejlesztési elképzeléseiről egyeztettünk. A tervezői eseményeken is 

egyértelműen visszatükröződött a projektötlet gyűjtés eredménye, elsősorban önkormányzati 

elképzelések hangzottak el, amelyből kiemelkedtek a településképet javító és az 

alapinfrastruktúra fejlesztési tervek, mivel a települések elérhetősége szempontjából az utak 

felújítása lenne a legfontosabb, de erre évek óta nincs megfelelő támogatási forrás. Emellett a 

START munkaprogramhoz kapcsolódó fejlesztési lehetőségek, helyi termelők fejlesztési igényei 

emelkedtek ki még a tájékoztatókon résztvevők elképzelések közül. Az elhangzott igényekre 
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reagálva dolgoztuk ki a „Vidékőrző” programot, amely az önkormányzat, közösségi funkciójú 

épületek és településkép szempontjából meghatározó építmények felújítását támogatja. Önálló 

intézkedésbe (4. intézkedés) került a helyi termékek előállítását, feldolgozását támogató program, 

amely lehetővé teszi a START munkában résztvevő önkormányzatok részére közösségi feldolgozó 

létrehozását is. Összességében elmondható, hogy az intézkedéseket a térség szereplőinek igényei 

alapján állítottuk össze és próbáltuk ehhez megvalósításához megfelelő forrásokat rendelni. 

 

Tervezői csoport ülések 

 

A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület 2015. október 13-án elnökségi ülés keretében 

megválasztotta a Helyi Fejlesztési Stratégia kidolgozását koordináló Tervezői Csoport tagjait. A 

csoport tagjainak megválasztásakor a szférák (közszféra, civil szféra, vállalkozói szféra) megfelelő 

aránya, a szakmai kompetenciák és a vidékfejlesztésben szerzett tapasztalatok voltak a fő 

szempontok. Ez alapján az alábbi 9 fő segítette a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítését: 

1. Horváth László, polgármester, Lenti Város Önkormányzata – közszféra 

2. Lukács Tibor, polgármester, Páka Község Önkormányzata – közszféra 

3. Tóth Lajos, pályázati ügyintéző, Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal – közszféra 

4. Péntek Katalin, titkár, Szilvágyért Egyesület – civil szféra 

5. Tüske Adrián, elnök, Lenti és Térsége Turisztikai Egyesület – civil szféra 

6. Kercsmár István, egyéni vállalkozó – vállalkozói szféra 

7. Lelkes András, tájegység vezető, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság – civil szféra 

8. Horváth Nóra, projektmenedzser, Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület 

9. Kovács Tünde, munkaszervezet vezető, Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület 

A Tervezői Csoport vezetője Kovács Tünde munkaszervezet vezető lett, aki a korábbi LEADER 

programokban is részt vett és az új vidékfejlesztési közösségben a legtöbb tapasztalattal rendelkezik 

a stratégiakészítésben. A vidékfejlesztési munkában az Őrség Határok Nélkül Egyesületben szerzett 

tapasztalatai mellett projektfejlesztésben, projektmegvalósításban is nagy gyakorlattal rendelkezik. A 

Tervezői Csoport tagjai megfelelően reprezentálják a különböző szférákat és a Helyi Fejlesztési 

Stratégia készítése szempontjából kulcsfontosságú, tapasztalt szereplők. Horváth László és Lukács 

Tibor az önkormányzati szféra képviselőiként a területfejlesztés területén rendelkeznek évtizedes 

tapasztalattal, Horváth László egyben a Lenti Kistérség Többcélú Társulásának az elnöke. Tóth Lajos 

az AVOP LEADER+ programban az Őrség-Göcsej-Hetés Akciócsoport gesztorszervezeténél 

projektmenedzserként segítette a stratégia megvalósítását, azóta pedig projektek előkészítésében, 

kivitelezésében szerzett sok éves tapasztalatot Rédics mikrotérségben, jelenleg pedig a Csesztregi 

Közös Önkormányzati Hivatal működési területén. Péntek Katalin a civil közösségek működtetésében 

rendelkezik nagy tapasztalattal, Szilvágyon és a környező településeken számos programot indított el, 

segítette az együttműködéseket és a 2007-2013-as időszakban az Őrség Határok Nélkül Egyesület 

munkájában vett részt elnökségi tagként. A nonprofit szektorban kialakított kapcsolatrendszere és 

tapasztalatai segítségével erősíteni tudja a civilek részvételét a LEADER programban. Tüske Adrián a 

térség határain túlnyúló turisztikai egyesület elnökeként az idegenforgalmi fejlesztésekben érdekelt 

szervezetek tervezésbe való bevonását segíti, átfogó tudással rendelkezik a turizmus területén, amit 

az egyik fő kitörési pontnak tekint a térség. Kercsmár István, egyéni vállalkozó gazdasági szemlélettel 

segíti a munkahelyteremtést is elősegítő intézkedések tervezését. Sikeres vállalkozóként, illetve a 

településén elindított START munkaprogramban a helyi termék előállításban szerzett tapasztalataival 

a termék előállítást és a szolgáltatásfejlesztést segítő intézkedések kidolgozásában nyújtott 
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segítséget. Lelkes András, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának munkatársaként és a 

térség természetvédelmi területeinek tájegység vezetőjeként a járás kiemelkedő természeti 

adottságaival kapcsolatos fejlesztési irányok meghatározását segítette szakmai tudásával és átfogó 

ismereteivel támogatta a stratégia készítését. Összességében a tervezői csoport tagjai tudásukkal és 

tapasztalataikkal egymást kiegészítve és erősítve segítették a térség adottságaira és lehetőségeire 

alapozott, fejlődését támogató stratégiai dokumentum létrehozását. 

A Tervezői Csoport első ülését 2015. november 12-én tartottuk, amelyen megtörtént a Helyi 

Fejlesztési Stratégia készítés ütemezésének, az ehhez kapcsolódó módszertannak az ismertetése és a 

fő célok meghatározása. A tervezés teljesen nyitott volt, a stratégia kialakításába igény szerint bárki 

bekapcsolódhatott a tájékoztató fórumokon, rendezvényeken való részvétellel, amelyek több 

helyszínen és alkalommal adtak lehetőséget a fejlesztési dokumentum alakítására. A munkaszervezet 

munkáját és ezáltal a stratégia készítés folyamatát segítették a megyei és régiós egyeztető fórumok, 

ahol a vidékfejlesztési közösségek szereplői tapasztalataik megosztásával támogatták egymás 

munkáját. 

 

Esemény megnevezése Időpont 
Résztvevők 

létszáma 
Összegzése 

1. Vidékfejlesztési 

Programhoz kapcsolódó 

fórumsorozat - Lenti 

2015. szeptember 21. 8 fő Vidékfejlesztési Program és HFS 

tervezés a 2014-2020-as 

időszakban. 

2. Vidékfejlesztési 

Programhoz kapcsolódó 

fórumsorozat - Rédics 

2015. szeptember 29. 21 fő Vidékfejlesztési Program és HFS 

tervezés a 2014-2020-as 

időszakban. 

3. Vidékfejlesztési 

Programhoz kapcsolódó 

fórumsorozat - Páka 

2015. október 5. 10 fő Vidékfejlesztési Program és HFS 

tervezés a 2014-2020-as 

időszakban. 

4. Vidékfejlesztési 

Programhoz kapcsolódó 

fórumsorozat - 

Zalabaksa 

2015. október 6. 17 fő Vidékfejlesztési Program és HFS 

tervezés a 2014-2020-as 

időszakban. 

5. Vidékfejlesztési 

Programhoz kapcsolódó 

fórumsorozat - 

Szentgyörgyvölgy 

2015. október 9. 14 fő Vidékfejlesztési Program és HFS 

tervezés a 2014-2020-as 

időszakban. 

6. Vidékfejlesztési 

Programhoz kapcsolódó 

fórumsorozat - Resznek 

2015. október 12. 11 fő Vidékfejlesztési Program és HFS 

tervezés a 2014-2020-as 

időszakban. 

7. Elnökségi ülés  2015. október 13. 5 fő Tervezői Csoport tagjainak 

megválasztása. Helyi Fejlesztési 

Stratégia kidolgozás 

ütemezésének meghatározása. 

8. Vidékfejlesztési 

Programhoz kapcsolódó 

fórumsorozat - 

Csömödér 

2015. október 15. 4 fő Vidékfejlesztési Program és HFS 

tervezés a 2014-2020-as 

időszakban. 
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Esemény megnevezése Időpont 
Résztvevők 

létszáma 
Összegzése 

9. Vidékfejlesztési 

Programhoz kapcsolódó 

fórumsorozat - Nova 

2015. október 16. 5 fő Vidékfejlesztési Program és HFS 

tervezés a 2014-2020-as 

időszakban. 

10. Vidékfejlesztési 

Programhoz kapcsolódó 

fórumsorozat - Lenti 

2015. október 19. 19 fő Vidékfejlesztési Program és HFS 

tervezés a 2014-2020-as 

időszakban. 

11. Vidékfejlesztési 

Programhoz kapcsolódó 

fórumsorozat - 

Csesztreg 

2015. október 20. 12 fő Vidékfejlesztési Program és HFS 

tervezés a 2014-2020-as 

időszakban. 

12. Vidékfejlesztési 

Programhoz kapcsolódó 

fórumsorozat - Lenti 

2015. október 27. 15 fő Vidékfejlesztési Program és HFS 

tervezés a 2014-2020-as 

időszakban. 

13. Zala megyei 

vidékfejlesztési műhely 

– Zalaegerszeg 

2015. november 3. 18 fő Zala megyei vidékfejlesztési 

szakemberek egyeztetése a 

LEADER programról, HFS 

tervezésről, tapasztalatcsere. 

14. - 1. Tervezői Csoport 

ülés 

2015. november 12. 8 fő HFS tervezési folyamata, 

elkészítésének ütemezése és 

felépítése, projektötlet gyűjtés 

összegzése. 

15. - 2. Tervezői Csoport 

ülés 

2015. november 19. 8 fő HFS intézkedés tervek 

egyeztetése, SWOT elemzés. 

16. LEADER HACS 

egyeztetés – 

Gyenesdiás 

2015. november 20. 10 fő Zala megyében dolgozó HACS-ok 

egyeztetése HFS tervezésről. 

17. Közgyűlés 2015. november 26. 11 fő Tájékoztató a HFS készítéséről, 

projektötlet gyűjtésről. 

18. Zala megyei 

vidékfejlesztési műhely 

– Keszthely 

2015. december 1. 12 fő Zala megyei vidékfejlesztési 

szakemberek egyeztetése a 

LEADER programról, HFS 

tervezésről, tapasztalatcsere. 

19. HACS régiós 

értekezlet - Szakony 

2015. december 3. 32 fő HFS tervezéssel kapcsolatos 

tudásmegosztás, kérdések 

megbeszélése. 

20. Szakmai fórum 2015. december 8. 79 fő Kistelepülések 

szennyvízkezelésének megoldási 

lehetőségei szakmai fórum. 

21. - 3. Tervezői Csoport 

ülés 

2015. december 15. 9 fő HFS intézkedéseinek kidolgozása. 
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Esemény megnevezése Időpont 
Résztvevők 

létszáma 
Összegzése 

22. Zala megyei 

vidékfejlesztési műhely 

– Újudvar 

2016. január 5. 15 fő Zala megyei vidékfejlesztési 

szakemberek egyeztetése a 

LEADER programról, HFS 

tervezésről, tapasztalatcsere. 

23. - 4. Tervezői Csoport 

ülés 

2016. január 25. 9 fő Együttműködések, EFOP 

projektterv egyeztetése. 

Tájékoztató fórum HFS-

hez kapcsolódóan – 

Zalabaksa 

2016. január 26. 5 fő Helyi Fejlesztési Stratégia 

tervezet egyeztetése. 

24. Tájékoztató fórum 

HFS-hez kapcsolódóan – 

Rédics 

2016. január 27. 12 fő Helyi Fejlesztési Stratégia 

tervezet egyeztetése. 

25. Közgyűlés 2016. január 28. 52 fő Helyi Fejlesztési Stratégia 

tervezetének elfogadása. 

26. Tervezői csoport 

ülés 

2016. május 12. 9 fő IH javaslatok átvezetése, hiányzó 

részek elkészítése a HFS-ben. 

27. Közgyűlés 2016. május 27. 28 fő Helyi Fejlesztési Stratégia 

végleges változatának elfogadása. 

1. táblázat: A közösség részvételét alátámasztó események listája 

 

Helyi Fejlesztési Stratégia készítése 

 

A tervezési területünkre vonatkozó stratégia készítését a tervezői csoport tagjai fogták össze, de 

folyamatosan törekedtünk arra, hogy minden szakmailag kompetens szervezetet és személyt 

elérjünk, akik szakmai tudásukkal, véleményükkel és javaslataikkal hozzájárulhatnak a Helyi 

Fejlesztési Stratégia igényeknek megfelelő kialakításához. Ennek érdekében felhasználtuk a korábbi 

szakmai munkánk alatt kialakított kapcsolatrendszerünket és a tagság által elérhető szervezetekkel, 

személyekkel is felvettük a kapcsolatot. Az eredményes munka érdekében lehetőség szerint direkt 

megkeresés után kértük az érdekeltek véleményét és igényeik alapján beszéltük át a térség 

szempontjából releváns fejlesztési terveket. 

A fejlesztési dokumentum alapját a projektötlet gyűjtés adta, amelynek a feldolgozásával 

meghatároztuk a legfontosabb térségi célokat, amiből az intézkedések összeállítása történt. A 

LEADER források felhasználásával kapcsolatban fontos célja volt a közösségnek, hogy megvalósítsunk 

egy teljes területre vonatkozó komplex programot, amellyel a térség adottságait, lehetőségeit tudjuk 

népszerűsíteni valamennyi érdekelt együttműködésével. Ezen célunk megvalósítása érdekében az 

egyesület tagságának támogatásával térségi marketing programmal segítjük a vidékfejlesztési 

közösségünk fejlődését. Ez a szférák együttműködését igénylő program több gazdasági terület 

fejlesztését támogatja, amely hozzájárul a térség versenyképességének növeléséhez. 

A stratégia egyik fontos területe a társadalmi kirekesztődéssel veszélyeztetett csoportok számára 

fejlesztési program megvalósítása, mivel a Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület állandó 

népességének több mint 15%-a él a „Kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) 

kormányrendelet” által nevesített járásban, illetve a „Kedvezményezett települések besorolásáról és a 

besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) kormányrendelet” kedvezményezett település 
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területén. A hátrányos helyzetű csoportoknak a bevonása az őket segítő érdekképviseleti 

szervezeteken keresztül történt, akikkel együttműködve dolgoztuk ki az „Esély – Lehetőség, fejlődés, 

jövő” című programot. Törekedtünk arra, hogy a lehető legtöbb érintett célcsoport képviseleti 

szervét elérjük. Egyeztettünk a „Napsugár” Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 

vezetőjével, akik a leghátrányosabb családokkal foglalkoznak, a Lenti Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal, a fogyatékosok nappali ellátását biztosító KOLPING Támogató és Foglalkoztató 

Központ dolgozóival és a látásfogyatékosok érdekeit képviselő „Fehérbottal a Kerka mentén” 

Egyesülettel, amely szervezetek mindegyike térségi hatókörű. Véleményük szerint a térségben az 

elmúlt években sokat javultak a hátrányos helyzetű emberek életminőségéhez hozzájáruló 

infrastrukturális feltételek (pl. teljes körű akadálymentesítés) a közintézményekben. Ezt az utat 

mindenképpen folytatni kell (kiválasztási szempontoknál több intézkedésnél szerepel az 

esélyegyenlőségi szempontok figyelembe vétele. Fontosnak tartják a lakosság érzékenyítését, ehhez 

kapcsolódó programok szervezését, illetve a készségek, képességek fejlesztését. Ennek a célnak a 

megvalósítása érdekében dolgoztuk ki az EFOP 1.7 forrásaira alapozva az „Esély” programot. A 

képviseleti szervek képviselőire a HFS megvalósítása során is számítunk, tematikus 

munkacsoportként segítik a munkaszervezet munkáját a pályázati felhívások előkészítésétől a 

bírálatban történő részvételig. 

A LEADER források felhasználását meghatározó stratégiai dokumentum első verzióját az Egyesület 

közgyűlése 2016. január 28-án fogadta el, az IH javaslatok alapján átdolgozott végleges verziót pedig 

2016. május 27-én. 

3. A Helyi Fejlesztési Stratégia által lefedett terület és lakosság 

meghatározása 
 

A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület akcióterületét a Zala megye nyugati részén 

fekvő, Lenti járásba tartozó 42 település 554 km2 nagyságú területe alkotja, ahol az állandó lakosok 

összesített száma 16 929 fő (KSH 2013. január 1. szerinti adata alapján). Mivel az Egyesület 

valamennyi települése jogosult a 2014-2020-as időszakban a Vidékfejlesztési Program forrásainak 

igénybevételére, ezért a támogatásra jogosult lakónépesség száma megegyezik a területen 

lakóhellyel rendelkező és másutt tartózkodási hellyel nem rendelkező személyek, valamint az 

ugyanezen területen tartózkodási hellyel rendelkező személyek összesített számával, azaz 16 929 fő. 

Az Egyesület működési területe a Nyugat-dunántúli Régióban fekvő Zala megyében található, a 48 

településből álló Lenti járásból 41 falut és 1 várost foglal magában. Földrajzi szempontból a térség a 

megye nyugati szélén, a szlovén határ mentén helyezkedik el, az Őrség egy részén, és a Hetés, Göcsej, 

néprajzi területeken fekszik. A felszíne Zala megye többi részéhez hasonlóan erősen tagolt, de a 

tengerszint feletti magasság a többi területhez képest alacsonyabb, a dombhátak között széles 

síkságok terülnek el. 
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1. ábra: A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület tervezési területe 

 

A Lenti járás a 290/2014. (XI. 26.) Kormányrendelet a kedvezményezett járások besorolásáról 

jogszabály szerint a kedvezményezett járások közé tartozik, amely kategóriába azokat a járásokat 

sorolják, amelyeknek komplex mutatója kisebb, mint az összes járás komplex mutatójának átlaga. 

A térség települései 2012. december 31-ig a Lenti kistérség részei voltak, amelyet 51 település 

alkotott, de a törvényi változások eredményeként 2013. január 1-től 48 településsel járásként alkot 

egy egységet.  

A 2007-2013-as programozási időszakban a járás települései két vidékfejlesztési közösséghez 

tartoztak. A térség északi részén elhelyezkedő települések (Alsószenterzsébet, Baglad, Belsősárd, 

Bödeháza, Csesztreg, Felsőszenterzsébet, Gáborjánháza, Gosztola, Kálócfa, Kerkabarabás, Kerkafalva, 

Kerkakutas, Kozmadombja, Külsősárd, Lendvadedes, Lendvajakabfa, Magyarföld, Márokföld, 

Nemesnép, Pórszombat, Pusztaapáti, Ramocsa, Rédics, Resznek, Szentgyörgyvölgy, Szijártóháza, 

Szilvágy, Zalabaksa, Zalaszombatfa), összesen 29 falu az Őrség Határok Nélkül Egyesület részei voltak. 

A térség központja, Lenti és az attól délre fekvő települések az akkori Lenti kistérségből pedig a Zala 

Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesülethez csatlakoztak. 

A 2014-2020-as időszakban a jogszabályi változásoknak megfelelően minden Helyi Akciócsoportnak 

felül kellett vizsgálni a működési területét, amelynél fontos szempont volt, hogy egy-egy tervezési 

terület adott járást, vagy tájegységet, vagy azok többszörösét fedje le. Ennek megfelelően a Lenti 

járásban új vidékfejlesztési közösség alakult, amelyet a Lenti Polgári Egyesület átalakulásával létrejött 

Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület fog össze. A tervezési terület 42 településből áll, a járásból 

csak a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal települései nem tartoznak a közösséghez. Ezek az 

önkormányzatok továbbra is a Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület tagjai. 
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A tervezési terület a fenti folyamatok, változások bekövetkezése ellenére homogén egységet alkot. A 

települések által alkotott egységet az alábbi szempontok is erősítik: 

 A települések a Kerka-folyó mentén és annak vízgyűjtő területén fekszenek. A Kerka még 

patakként lép be Zala megyébe és egyúttal a térségbe is Magyarföldnél, majd folyamatosan 

dél felé haladva Lenti után lép ki a térségből. A vízfolyás természetföldrajzi és botanikai 

szempontból is meghatározza a térséget, értékes Natura 2000 területek és gazdag növény- és 

állatvilág jellemzi környezetét. A járás és egyben a térség központját jelentő Lentitől a 

legmesszebb fekvő település sem fekszik 25 km-nél nagyobb távolságra. 

 Közigazgatási, területfejlesztési szempontból közel 10 éve működnek együtt a térség 

települései. Ugyan mára már jelentősen csökkent a többcélú kistérségi társulások szerepe, de 

a Lenti központú szervezet a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a központi 

orvosi ügyelet feladatait ma is közösen látja el a járási településekkel együttműködve. A 

térség és a tervezési terület központja Lenti emellett a középfokú oktatás és az egészségügyi 

szakellátás központja is, mivel ezek a szolgáltatások csak itt érhetők el a járásban. Közlekedési 

szempontból is meghatározó szerepe van, hiszen a járás fő közlekedési útvonalának számító 

75-ös számú főút keresztezi, a térségi autóbusz közlekedés központja. 

 A 2007-2013-as időszakban az Őrség Határok Nélkül Egyesülethez tartozó 29 település az 

előző AVOP LEADER+ programban is együttműködött és az Őrség-Göcsej-Hetés Akciócsoport 

részeként már tapasztalatot szerzett a LEADER programban, amely támogatja ebben az 

időszakban is a tervezést. Ehhez a csoporthoz jól tud illeszkedni a maradék 13 település is, 

hiszen LEADER programban már ők is tapasztalatot szereztek és egyéb pályázati forrásból 

már részt vettek teljes térséget lefedő projektben, így ismerik a közös fejlesztési programok 

előnyeit, lehetőségeit. A települések együttműködési programokban szerzett tapasztalatai 

segíteni fogják a közös munkát a LEADER program sikeres megvalósítása érdekében. 

A fentiek alapján a 2014-2020-as időszak új lehetőséget jelent a térségnek, hiszen ez az első alkalom, 

hogy néhány település kivételével a számos területen már együttműködő önkormányzatok és egyéb 

szervezetek egy egységet alkotnak. Az új közösségben nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a 

települések közötti együttműködést erősítsük, csökkentsük azokat a hátrányokat, amelyek az elmúlt 

hét évben a külön közösséghez tartozás miatt jöttek létre (ismertség növelésére nem történtek 

marketing akciók, helyi termékek értékesítése a széttagoltság miatt nem volt hatékony stb.). 

A tervezési terület lélekszáma a működőképesség szempontjából jelentősen alatta van az elvárt 

20.000 főnek, de az együttműködő 42 település társadalmi, gazdasági szempontból is koherens 

egységet alkot. A térség aprófalvas településszerkezete miatt a járás további 6 településének 

csatlakozásával sem érné el a közösség a megfelelő lakosságszámot, miközben a magasabb 

településszám és ezáltal a jelentősebb számú helyi szereplő nehezebbé tenné az együttműködést, a 

LEADER elvek szerinti tervezést. 

Az új vidékfejlesztési közösség összefogását a Lenti Polgári Egyesület vállalta fel, amelynek a 

közgyűlése a 2015. május 8-án elfogadott 23/2015. (V. 8.) számú határozata alapján, valamint a 2015. 

augusztus 25-én elfogadott 68/2015. (VIII. 25.) számú határozata alapján módosította az egyesület 

alapszabályát. Az alapszabály módosítás értelmében változott az Egyesület neve, székhelye, 

elnöksége. Az egyesület célja a működési területén élő lakosság életfeltételeinek javítása, a 

vidékfejlesztés- és területfejlesztés társadalmi-gazdasági szerepének erősítése. Az egyesület 2016. 

november 26-án megtartott közgyűlésén megtartott tagfelvétellel a teljes tervezési terület lefedése 

megtörtént, jelenleg 99 taggal működik. Az egyesület elnökségének és közgyűlésének összetételekor, 

valamint a jövőben megalakítandó bíráló bizottság esetén figyelembe vettük és vesszük az 
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1303/2013/EU rendelet 32. cikk (2) bekezdés b) pontját, amely alapján egyetlen érdekcsoport sem 

rendelkezhet a szavazati jogok 49%-át meghaladó hányadával. A fentiek alapján a vidékfejlesztési 

közösség rendelkezik minden olyan feltétellel, amely szükséges a helyi adottságokra alapozott Helyi 

Fejlesztési Stratégia elkészítéséhez. Emellett széles társadalmi támogatottsága van a szervezetnek, 

hiszen a nagyszámú önkormányzati szférát képviselő tag mellett megfelelő számban és arányban 

képviseltetik magukat a térség szereplői a többi szférából is Egyesületünkben. Az eredményes munkát 

szakmailag jól felkészült munkatársak végzik a munkaszervezetben, akik több olyan szakember 

támogatására, segítségére is számíthatnak, akik nagy tapasztalatokkal rendelkeznek a terület- és 

vidékfejlesztés minden szintjén a LEADER programtól elkezdve a különböző operatív programokon át 

a határmenti együttműködésekig. Kiemelten számíthatunk a Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség 

munkatársaira, akik több mint 2 évtizedes tapasztalattal rendelkeznek a vidékfejlesztés területén és 

több határmenti együttműködési programban is részt vettek. Szakértőjük dolgozta ki az AVOP 

LEADER+ programban az Őrség-Göcsej-Hetés HACS stratégiáját. Jó kapcsolatot alakítottunk ki a 

térségben működő Tourinform Irodával, aki az idegenforgalmi szereplőkkel való együttműködést 

tudja segíteni. Pénzügyi szempontból a Lenti Város Önkormányzata, mint térségközponti szervezet 

tud szükség esetén anyagi segítséget nyújtani, illetve segítheti (amennyiben szükséges lesz) a 

hitelfelvételt. Ez a szakmai bázis biztos alapot jelent a térségben új szereplőként munkaszervezeti 

feladatokat ellátó Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesületnek, amely ezáltal nem kerül hátrányba a 

2007-2013-as időszakban is hasonló feladatokat ellátó szervezetekhez képest. A térségbe 

felhasználható fejlesztési és a stratégia megvalósítását segítő munkaszervezet működésére 

rendelkezésre álló források alapján megfelelő anyagi alappal rendelkezünk ahhoz, hogy a térség 

fejlődését segítő komplex LEADER programot valósítsunk meg. 

4. Az akcióterület fejlesztési szükségleteinek és lehetőségeinek 

elemzése 

4.1 Helyzetfeltárás 

 

Térszerkezeti adottságok 

 

A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület kizárólag Lenti járáshoz tartozó 42 települése 554 km2 

területen helyezkedik el, amely Zala megyén belül egy közepes nagyságú térség, a lakónépessége a 

2013-as adatok szerint 16 929 fő. A népsűrűsége 32 fő/km2 (KSH 2013. január 1. szerinti adata 

alapján), amely a legalacsonyabb Zala megyén belül. Alapvetően aprófalvas a térség, a legkisebb 

település a 17 fős Felsőszenterzsébet, de a települések közül 500 fő felett is csak 6 helyen élnek. A 

települések jelentős többsége (69%-a) 200 fő alatti, amelynek 44,8%-án a lakosság száma még az 50 

főt sem éri el. A térség legnagyobb települése, Lenti város, amelynek lakossága 7 908 fő. 

Összességében a Lenti járásban 19 783 fő lakik, amellyel Zala megyében a harmadik helyet foglalja el. 

A települések nagy részén (közel 70%-án) a lakosságszám sok éve folyamatosan csökken, ahol nő 

vagy legalább stagnál az állandó lakosok száma, annak mértéke nem jelentős, így összességében a 

térségre a népességfogyás jellemző. A Vidékfejlesztési Program LEADER forrásaira a Lenti és Térsége 

Vidékfejlesztési Egyesület tervezési területén a Lenti járás lakosságának 85,5%-a jogosult. 

A tervezési terület elhelyezkedése megyén belül nagyon kedvező, hiszen két hármashatár, ezáltal 

három másik ország (Ausztria, Horvátország, Szlovénia) közvetlen közelében fekszik, amelyből 
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Szlovéniával határos. A szomszédos országok a térség legtávolabbi pontjából is maximum 30 km 

távolságra vannak, az ideérkező látogatók akár egy hosszú hétvége alatt megismerkedhetnek 4 

ország legfontosabb vonzerőivel, amely turisztikai szempontból is jól értékesíthetővé teszi a térséget. 

Az Európai Uniós tagsággal járó határnélküliség a pozitívumok mellett – kulturális sokszínűség, 

könnyű elérhetőség – negatívumokat is jelent a térségnek, mivel a szabad munkaerő-áramlással 

egyidejűleg fokozódott az elszívó hatás a térségből, elsősorban Ausztria felé, de Németország is 

vonzó célpont a munkakeresőknek. 

Közlekedési szempontból is jó elhelyezkedésű a közösség területe, kelet-nyugati irányban két 

főútvonal is átszeli (75-ös és 86-os számú főútvonal), melyből utóbbi a teherforgalom meghatározó 

útvonala Szlovénia felé. A térség déli részéhez közel fekvő M70-es autóúton keresztül az M7-es 

autópályán könnyen elérhető a főváros, illetve Szlovénia és Horvátország is. A főútvonalak mellett 

zömében 4 számjegyű utak kötik össze a településeket, amelyekből a térség központjába vezető 

közúthálózat minősége elfogadható, bár sok helyen felújításra szorul, a kisebb települések összekötő, 

illetve bevezető útjait viszont rosszabb állapot jellemzi. A kisebb-nagyobb települések nagy része a 

közösségi közlekedés eszközei közül csak autóbusszal érhető el, illetve a legtöbb helyen falugondnoki 

szolgálatok segítségével biztosítják a közszolgáltatások elérhetőségét a lakosság számára. Vasúton 

csak a települések töredéke (14,2%, 6 település) érhető el, amelyek a 23. vonalszámú útvonal mellett 

fekszenek, de itt is jelentősen csökkent a forgalom az elmúlt években, mivel mindössze 4 vonatpár 

segíti a közlekedést a Rédics-Zalaegerszeg vonalon. A térség egyik vonzereje, bár kevésbé az 

elérhetőség biztosításában, a Csömödéri Állami Erdei Vasút Lenti-Kistolmács közötti 

keskenynyomtávú vasúthálózata, amely az idegenforgalmi szezonban népszerű programlehetőség a 

látogatók számára. 

A térség élete mikrotérségek köré szerveződött, ezek központi települései sok területen meghatározó 

szerepet töltenek be. A közigazgatási feladatokat a térségi központok közös önkormányzati hivatalai 

látják el, általában itt biztosítják az egészségügyi alapellátást, alapfokú oktatást, itt érhetők el 

szolgáltatások (bolt, posta stb.) és a legtöbb esetben foglalkoztatási szempontból is fontos szerepet 

töltenek be. Az ellátott feladatok és a hagyományosan kialakult térségi központi szerep miatt ezek a 

települések infrastrukturálisan is fejlettebbek és meghatározóak a térségben, amelyek közül Lenti 

járási központként kiemelkedik és valamennyi területen vezető szerepet tölt be. 

 

Környezeti adottságok 

 

A három néprajzi területet is érintő - Göcsej, Hetés és az Őrség – Lenti és Térsége Vidékfejlesztési 

Egyesület által felölelt térséget földrajzi szempontból a Kerka folyó és mellékfolyásai (Cserta, Cupi-

patak, Szentgyörgyvölgyi-patak stb.) határozzák meg, amelyet széles völgyek és lankás domboldalak 

kísérnek. A Magyarföldnél még patakként belépő Kerka dél felé haladva a teljes térséget átszeli és 

Lenti-Máhomfa után hagyja el a területet, hogy továbbhaladva a Letenyei járás területén 

Kerkaszentkirály után a Lendva-patakba ömöljön bele, majd Muraszemenye után a Murába torkoljon. 

A Mura folyó legjelentősebb magyarországi vízfolyása. Területe a Kerka-menti dombság, a Lenti-

medence, a Göcseji-dombság, és a Szentgyörgyvölgyi rögvidékre terjed ki. Kedvező földrajzi 

adottsága a nagymértékű erdősültség, a még nem teljesen kihasznált gazdag, jól megkutatott hévizek 

térsége, illetve a több kilométer mélységből kitermelhető forró vizes készletei. 

A Kerka-mente a Nyugat-Zalai dombvidék legkevésbé tagolt eróziós dombsági kistája. Területét az 

Ős-Mura és a Kerka ópleisztocén hordalékkúpja fedi, amelyet a szerkezeti mozgások és az eróziós 

folyamatok különböző mértékben szabdaltak fel. Legtagoltabb a kistáj északi és déli térsége, ahol 
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féloldalasan magasra kiemelt kavicstakarós tanúhegyek (Haricsa-hegy 287 m, Szentgyörgyvölgyi-rög 

257 m, Tenke-hegy 332 m, Lenti-hegy 260 m) őrzik az ópleisztocén kavicstakaró maradványait. A 

rögszerűen kiemelkedő tanúhegyek között újpleisztocén süllyedék terület, a Lenti medence (129 km2) 

helyezkedik el. A medence jelenleg is süllyed és több mint 50 m vastag, az Ős-Mura hordalékkúpjából 

származó jó víztározó folyóvízi üledéksor tölti ki. A térséget lényegében két talajtípus jellemzi. 

Legnagyobb részét a pszeudoglejes barna erdőtalaj uralja, a Kerka-völgy és az egyéb vízfolyások 

mentén pedig réti öntéstalajok alakultak ki. A nyers réti öntéstalajok tömöttek, levegőtlenek, 

többnyire kaszálónak, ritkábban legelőnek használják, használták őket. A felszínhez közeli vízzáró 

rétegek miatt többfelé pangóvizes területek alakultak ki. 

A földtani adottságokat figyelembe véve ásványkincsek tekintetében szegény terület. A térségben a 

kimerülőben lévő szénhidrogén-készletek kitermelése jellemző, emellett pedig – részben a 

szénhidrogén bányászatnak is köszönhető - jelentősebb hévízkészletet tartanak számon. A hévíz adta 

lehetőségeket egyelőre csak a Lenti Termálfürdő és Szent György Energiaparkban hasznosítják, holott 

a térségben több helyen is végzett fúrások során jelentős hőtartalmú hévizek kerültek feltárásra, 

amelyek hasznosítása energiatartalmuk miatt előnyös lenne. Jelentősebb ásványkincsnek emellett 

még az agyag tekinthető, amelyből jelentős mennyiséget használ fel Iklódbördőce térségében a 

Creaton South-East Europe Kft. tetőcserép gyára, de erre alapul az Őrség peremvidékén fekvő 

településeken jellemző fazekasság is, amelynek nagy hagyományai vannak. 

Alapanyag szempontjából még jelentős a folyóvölgyi - Kerka és mellékfolyói térségében – található 

kavicsvagyon, amelyet a térség építőiparában, illetve az útépítéseknél használnak fel. Egyes 

területeken a bányászat azonban problémát okoz természetvédelmi szempontból, mivel a kitermelés 

sokszor az illetékes hatóság tudta nélkül indul el, és jelentős károkat okoz a folyó, illetve a többi vizes 

élőhely közvetlen környezetében. 

A terület éghajlata mérsékelten hűvös- mérsékelten nedves, amely megközelíti a nedves éghajlati 

típust. A napsütéses órák száma viszonylag kicsi, 1 850 óra évente, az évi középhőmérséklet 9 oC 

körüli. Az évi csapadékmennyiség átlagosan 700-800 mm körül alakul. Ez a csapadékmennyiség 

nagyon fontos a sok évszázad alatt a Kerka völgyben kialakult növénytársulások és élőlényközösségek 

fennmaradásában, azonban mennyisége jelentősen csökkent, illetve erősen ingadozó az utóbbi évek 

adatait figyelembe véve, amely hatással van az élőhelyekre is. A bükkösök egy része kiszáradt, az 

ártéri keményfa-ligeterdők tavaszi hagymás növényállománya csapadékszegény telek után jelentősen 

kisebb, mint az várható lenne. 

A mezőgazdaság szempontjából a mérsékelt hőigényű és vízigényes kultúráknak kedvez az éghajlat. 

A völgyekben és enyhe lejtésű domboldalakon jelentős kiterjedésű szántók vannak, a patakok 

mentén, a legmélyebb fekvésű területeket rétek borítják. A meredek, vízmosásos dombokat erdők 

uralják. A Kerka szabályozása után nagyobb területeken alakítottak ki szántókat, azonban ezek 

hasznosítása még ma is sok esetben gazdaságtalan, hiszen minőségük jelentősen elmarad a 

Magyarországon jellemző átlagtól (20,9 AK) 12-14,5 AK értékükkel. Általában a nagyobb földbirtotok 

jellemzők a térségre, a régebben általános kisparcellás gazdálkodás már csak elenyésző mértékben 

van jelen. A határ közelsége mellett több szántóterületen is külföldi tulajdonban lévő vállalkozások 

gazdálkodnak. Gyepeknek nagyrészt a nedves, vizes területek maradtak meg, amelyek legeltetésre 

alkalmasak. A térség adottságai is elsősorban állattenyésztésnek (legeltető állattartás, 

takarmánytermelés) felelnek meg, amelyben az elmúlt tíz évben növekedés figyelhető meg a 

térségben. Ennek ellenére a térségben még mindig a szántóföldi növénytermesztés a jellemző. 

Elsősorban kukoricát, kisebb mértékben kalászosokat (őszi és tavaszi búza, árpa, rozs stb.), repcét, 

napraforgót és szóját termelnek. Jellemző még a térségben az olajtök termelés, illetve a fiatal gazdák 
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induló támogatásának, illetve a START munkaprogramnak köszönhetően kisebb területeken epert, 

burgonyát, illetve egyéb zöldségféléket (paprika, káposzta stb.) is termelnek. Az elmúlt 10 évben az 

állattartás növekedéséhez hozzájárult a támogatási rendszer kedvező változása, amely ösztönzi ezt a 

gazdálkodási formát. A térségben elsősorban a szarvasmarhatartás (hús- és tejelő állományok), sertés 

(hússertések, mangalica), kisebb állományokkal a kecsketartás jellemző, de például bivalyokkal is 

foglalkozik két gazdálkodó. Az értékes növénytársulásokat is figyelembe véve fontos a fenntartható 

rét- és legelőgazdálkodás folytatása, ösztönzése, ügyelve arra, hogy ne történjen túlzott használat. Ez 

hozzájárul a faj gazdag területek fennmaradásához, hiszen számos értékes élőhely (legelő-erdők, fás 

legelők) épp a régi állattartó gazdálkodás hatására jöttek létre és az ott élő fajok igénylik a művelést 

legeltetés vagy kaszálás formájában. 

A térségben több kisebb-nagyobb gyümölcsültetvény található. Elsősorban az alma- és körte 

ültetvények a jellemzők, kisebb területen pedig egyéb csonthéjasokból (szilva, barack félék) álló 

gyümölcsösök találhatók és epertermesztést folytatnak. A térség az őshonos gyümölcsfajták 

megőrzésére indított „Tündérkert-mozgalom” bölcsője, Pórszombaton él Kovács Gyula, erdész, aki 

több mint 30 éve dolgozik azon, hogy Magyarország különböző tájain található őshonos fajtákat 

felkutassa és megőrizze a jövőnek. Elindított munkájának lassan beérik a gyümölcse és remélhetőleg 

néhány év múlva a faiskolákban már kaphatók lesznek az őshonos fajták oltványai, amelyek az 

évszázadok során tökéletesen alkalmazkodtak a környezetükhöz, ellenállóak és általában nem 

igényelnek vegyszeres kezelést sem. A térség adottságai alapján emellett itt is jellemző a 

szőlőtermesztés, szinte minden településnek van „hegye”, egy általában zártkerti rész, ahol 

elsősorban borszőlőt termesztenek, de ezek a helyek őrzik a hagyományos gyümölcsfajtákat is. A 

szőlőhegyek területei a Zalai borvidék részei, ezen belül is a Kerka- és Muramenti Hegyközséghez 

tartoznak. Egyértelműen fehérbor-termelő vidék, bár még nemzetközileg kevésbé ismert. 

Boronapincék sora bizonyítja, hogy több mint 100 éves borászati hagyományokra tekintenek vissza a 

zalai dombok. A népi építészet e jellegzetes képviselőivel nagy számban ezen a vidéken 

találkozhatunk. A kedvező domborzati viszonyok a mikro-klimatikus adottságok, déli-délnyugati 

lejtés, a középkötött talaj, a szélsőségektől mentes éghajlat, a Mura és a Kerka folyók kedvező hatása 

a térséget kiemelt módon alkalmassá teszi a szőlő- és gyümölcstermesztésre. A Kerka dombvidékén 

jellemző a kisparcellás „hétvégi” kertek művelése, amelyek a családok önellátáshoz járulnak hozzá, 

illetve az értékesítést is végző helyi termelők alapanyag előállításának helyszínei. 

A települések által lefedett terület az ország erdőkben gazdag térsége, amelyet alátámaszt a megye 

erdősültségének mértéke, amely 33,4%-os (KSH 2013. január 1. szerinti adata alapján). A táj jellemző 

erdőtársulása a bükkös, melyben a dombtetőkön a kocsánytalan tölgy, az alacsonyabb területeken a 

kocsányos tölgy és az erdeifenyő van jelen és ezeket mindenütt a gyertyán kíséri. Emellett jellemző 

kísérő fajok még az oldalakban a madárcseresznye, a völgyekben és szurdokokban a hegyi juhar, a 

hegyi szil és a magas kőris. A táj északi részén az erdeifenyő őshonos fajként fordul elé, értékes, 

többszintes állományokat képezve. A vízfolyások mentén a tölgy-kőris-szil ligeterdők, a kocsányos 

tölgy és a mézgás éger is gyakran előfordul. A nagyrészt állami tulajdonú, Zalaerdő Zrt. kezelésében 

álló erdők az országban az egyik legértékesebb állományokat alkotják. Gazdag vadállomány jellemzi, 

elsősorban nagyvadas terület. Legjelentősebb vadfaja a világhírű gímszarvas. A Nagykanizsa-

Bánokszentgyörgy-Szentpéterfölde-Letenye és a Lenti-Zalabaksa térséget felölelő területet a zalai 

gímszarvasállomány génmegőrzése céljából különleges rendeltetésűvé nyilvánították. Emellett őz és 

vaddisznó állománya jelentős, de apróvad (fácán, vadkacsa, róka, borz) is vadászható a területen. 

Összességében tehát mezőgazdaság szempontjából a termelés jellemző a térségben. A szántóföldi 

növények egy részét takarmányként hasznosítják, de nagyobb részét a térségen kívül értékesítik (pl. 
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energianövények – repce, napraforgó). Az állattenyésztésben térségen belül a nagyüzemi tartásban 

nevelt állatok (hús- és tejelő szarvasmarha, baromfi) helyi feldolgozása nem történik meg, sem 

vágóhíd, sem közösségi feldolgozó nem található a tervezési területen. Kisebb gazdaságok 

foglalkoznak elsősorban tehén- és kecsketej, mangalica feldolgozással, illetve gyümölcs- és 

zöldségfeldolgozással (lekvár, gyümölcslé, savanyúság, magolajok stb.), de az előállított 

termékmennyiség általában nem túl nagy, intézmények, éttermek számára nem tudnak rendszeresen 

nagyobb mennyiséget előállítani. A gyümölcsültetvényekkel foglalkozók is inkább térségen kívül 

értékesítik termékeiket és csak néhányan foglalkoznak a termék feldolgozásával, ami elsődlegesen 

gyümölcslé előállítás. Az Őrséghez hasonlóan itt is jellemző az olajtök termesztés és feldolgozás. Az 

igények (vendéglátás, lakosság) alapján az élelmiszer előállítás növelése, a magasabb hozzáadott 

értékű feldolgozás lehetőséget jelent a térségben, hiszen a minőségi készítmények iránti igény jelen 

van és a vásárlóerő az idegenforgalmi adottságok és a fogyasztói trendek pozitív irányban történő 

változása miatt is egyre inkább fokozódik. A legnagyobb mértékű feldolgozás az erdőgazdálkodásból 

kikerülő alapanyagok esetében jellemző. Több fűrész- és asztalos üzem is foglalkozik a fával, mint 

alapanyaggal, amelyet különböző mértékben használnak fel, a fűrészáru mellett nyílászárógyártás 

jellemző a fafeldolgozás területén. 

A vízkészlet és a vízgazdálkodás szempontjából a térség a Kerka által a Mura-Dráva vízrendszerhez 

tartozik. A térség legjelentősebb vízfolyásai a Kerka és a Szentgyörgyvölgyi-patak, a Kerka mellékvize 

a Cupi-patak. Több kisebb-nagyobb víztározó található a térségben, amelyek részben záportározó, 

vagy árvízcsúcs csökkentő tározó funkciót töltenek be, illetve néhány a kavicsbányászat 

eredményeként jött létre. Ezek közül néhányat halastóként hasznosítanak és rendezett környezetük 

vonzó a horgászat iránt érdeklődők számára. 

A Kerka-völgy és közvetlen környezete (26 település) a Natura 2000 hálózat részeként ökológiai 

folyosóként vezet át észak-déli irányban a térségünkön, ahol több értékes élőhely is található (ártéri 

ligeterdők, nedves kaszálórétek stb.). A Kerka-mente egyben kiemelt jelentőségű 

természetmegőrzési terület is. Magyarföld, Szentgyörgyvölgy és Felsőszenterzsébet kivételével a 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park az illetékes kezelő a térségben, míg az előbbi három község az Őrségi 

Nemzeti Parkhoz tartozik. A természeti értékek tanösvények segítségével (Töllős tanösvény a szálaló 

erdőgazdálkodásról, Kakukkvirág tanösvény a nedves kaszálórétekről, Vargánya tanösvény a 

szőlőhegyek világáról, Vadvirág tanösvény a tölgy-kőris-szil ligeterdőkről, Hód tanösvény a Kerka és 

környezetének élővilágáról, Szent András tanösvény Zalabaksa környékének élővilágáról) ismerhetők 

meg, illetve Lentiben a parkerdőben tölthetünk el hosszabb időt a környék élővilágának 

megismerésével. A térség természeti értékeinek legfőbb veszélyeztetője az invazív növényfajok 

terjedése (p. fehér akác, kanadai aranyvessző, bíbor nenyúljhozzám stb.), amelyek elsősorban a 

bolygatott területeken jelennek meg és szorítják ki az őshonos fajokat. Ennek megakadályozására 

nagyon fontos, hogy a művelés gyakorisága és módja fennmaradjon azokon a területeken, ahol 

ennek köszönhető egy-egy értékesebb állomány léte, pl. domboldalakon fekvő orchideáknak 

életteret adó szőlő-gyümölcsös területek megőrzése. 

Környezeti szempontból a tervezési területen nem jellemzők a nagyobb problémák, mivel jelentős 

ipari termelést nem folytatnak a térségben, a fő közlekedési útvonalak (pl. autópálya) sem érintik a 

településeket. A levegő- és zajszennyezés kevésbé jellemző, időszakosan és csak lokálisan fordulnak 

elő ilyen problémák, amelyeknek a kedvezőtlen hatása minimális. Az ivóvizet rétegvizekből nyerik 

elsősorban, ezért a vízellátás jó minőségű vízbázisból biztosított. A lakosságszámot figyelembe véve a 

települési szennyvízkezelés jórészt megoldott a térségben, leginkább a 200 fő alatti településeken 

jelent problémát, ahol a magas talajvízszint miatt a talajok szennyeződése fokozódott az elmúlt 
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időszakban. Az alacsony termőképességű talajok miatt a fokozott műtrágya bevitel 

következményeként a települések területének mindegyike nitrátérzékeny terület, amelyek 45%-át 

2013-től soroltak be ebbe a kategóriába. A tudományosan is igazolt klímaváltozás hatásai az évszakok 

határainak összemosódásában, a csapadékeloszlás szélsőségeiben és a gyakoribb extrém időjárási 

körülmények kialakulásában (villámárvizek kialakulása, belvíz problémák stb.) érzékelhetők, amelyek 

kivédésére megoldást kell találni minden érintettnek a jövőben. 

A dimbes-dombos zalai táj viszonylagos érintetlensége, a magas erdősültség, az értékes növény- és 

állatvilág, élőhelyek, tiszta vízfolyások, a falvak bensőséges hangulata és a szőlőhegyek mind-mind 

potenciális fejlesztési lehetőséget rejtenek magukba a határmenti térségben, amelyre alapozhatunk a 

jövőben. 

 

Kulturális erőforrások 

 

Térségünkben viszonylag kevés az épített örökség, ezek megőrzése és a kapcsolódó történelmi 

emlékek, vonatkozások fontosak a térség vonzereje szempontjából. Műemléki védettségű épület, 

építmény mindössze 25 db található a térségben, elsősorban templomok és haranglábak jelentik az 

építészetileg értékes örökséget. A vallási emlékek közül kiemelkedő a fa haranglábak (26 db) nagy 

száma, amelyek a térség jelképének is tekinthetők, két egyforma nem található közöttük. Két 

legkorábbi változata a lentiszombathelyi 1790-ben, míg a nemesnépi 1793-ban épült fazsindelyes 

fedéssel. Vallási épületei közül a legjelentősebb a szentgyörgyvölgyi festett fakazettás, a csesztregi 

Árpád-kori Szent Móric titulusú, a novai „suttogó” Nagyboldogasszony és a pákai Szent Péter és Szent 

Pál templom. Történelmi emlékei közül a középkori alapokra épült lenti vár és a reszneki Tauber-

kastély és magtár emelhető ki, sajnos jelenleg mindkettő funkció és használaton kívül van. Építészeti 

szempontból fontos még a Nován található, egykor gróf Batthyány Miklós tulajdonában lévő 

tiszttartói ház, amelyben jelenleg néprajzi gyűjtemény látható. A hidegháborús időszaknak állít 

emléket a magyar Maginot-vonalnak is nevezett, a térség több településén is felfedezhető bunkerek 

hálózata, amelynek egyik jelentős helyszíne Páka határában található és látogatható. Az egykori 

vasfüggönynek állít emléket a 2014-ben kialakított Hetés Barátság Park, amely a határon átnyúló 

együttműködés egyik szimbóluma is. A falvakban egykor jellemző építészeti stílust a szőlőhegyek 

boronafalas pincéi, a Csesztregen, Páka – Dömeföldén és Rédicsen található tájházak, illetve 

kódisállásos házak idézik fel, amelyek megőrzését fontosnak tartjuk térségi szinten. 

Több kiállítás mutatja be a hagyományainkat, az egykori falusi életet. Nován a Plánder Ferenc 

Helytörténeti Gyűjteményben a göcseji nép táplálékkészítési és étkezési szokásainak eszközei, a 

paraszti gazdálkodás és lakáskultúra emlékei tekinthetők meg, Csesztregen a pásztorházban, 

Dömeföldén és Rédicsen a tájházban a településre jellemző egykori paraszti élet mindennapjait idézik 

a kiállítások. Szilvágyon a pincemúzeumban a szőlőműveléshez kapcsolódó eszközöket tekinthetjük 

meg. Csesztregen a 2014-ben avatott Hagyományok Háza a XX. század első felének paraszti 

életformáját tükröző múzeumot és néphagyományokat bemutató közösségi termet foglal magában. 

Magyarország leghosszabb kisvasút hálózatának induló állomásán „Göcsej kincsei, az erdő és a fa” 

címmel erdészet-, fűrészipar- és vasúttörténeti, állandó kiállítás látható, Pákán az Öveges József 

Emlékházban pedig a híres fizikaprofesszor életét és legjelentősebb kísérleteit ismerhetjük meg.  

Kulturális örökségünk részeként jelentősek az Őrség-Göcsej-Hetés térségében megőrzött 

hagyományok. A szőlőtermesztéshez kapcsolódik a Vince-napi pincejárás, szüret. Farsangkor a 

maskurázás, Csesztregen a Varga János babáinak esketése ismert. Húsvéti szokások (tojásfestés, 

locsolás), májusfaállítás, pünkösdölés, Szent Iván-napi tűzgyújtás hagyományait szintén őrzik a 
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térségben. A hagyományos paraszti tevékenységek fennmaradását segíti a minden évben Nován 

szervezett göcseji aratóverseny és a Zalabaksán megrendezett cséplési bemutató. Jelentős értéknek 

tekinthető még a Vajda József népzenekutató által lejegyzett, újkori ballada, amely a zalabaksai Kósa 

Anna és Bíró Pál tragikus szerelmét énekli meg.  

A kézműves hagyományokat és értékeket népi iparművészek és kézművesek őrzik. Hetési szőttes 

készítés, fazekasság, kosárfonás, bőrművesség, fafaragás, csont- és tojásfaragás, csuhézás, hímzés, 

horgolás jellegzetes motívumait és fogásait ismerhetjük meg az alkotóknál, nyitott műhelyekben. 

Térségünk híres szülötte Bellosics Bálint, etnográfus, id. Horváth Károly, népzenész, népzenekutató, 

Öveges József, piarista szerzetes, fizika tanár, Kerkai Jenő, jezsuita szerzetes, a KALOT mozgalom 

alapítója, Sári József, Kossuth- és Erkel díjas magyar zeneszerző, Péntek Imre költő. 

Gasztronómiánk jellegzetes elemei a Göcsej és Hetés néprajzi területekhez kapcsolódnak. Országosan 

is egyedülálló a fumu, a baba alakú kalács, amelyet lakodalmak és keresztelők alkalmával sütöttek. 

Jellegzetes még a „hőkőn” sült perec, a dióból készült grillázs torta, a dödölle, a hagyományos 

nyújtott rétes, vadételek, valamint a tökmagolajjal készített ételek. Óriási értéket jelentenek az 

őshonos gyümölcsfajták és az ehhez kapcsolódó felhasználási hagyományok, receptek. A tájjellegű 

fajtákra alapozva sokszínű pálinkakultúra és a különböző körte, almafélék felhasználási módja ismert 

már és a „Tündérkert” mozgalomnak köszönhetően ennek a tudásnak a feltérképezése folyamatban 

van. 

Kulturális erőforrásainkat áttekintve elmondható, hogy egy-egy épített értékkel vagy nagy történelmi 

múlttal rendelkező térséghez képest kevesebb adottságra alapozva kell az idegenforgalom térképén 

meghatározó helyet elfoglalnunk, de a lehetőség adott. A határmenti fekvésből, az értékes 

természeti környezetből több területen is előnyt kovácsolhatunk és tudatos, már megvalósított 

beruházásokra alapozott fejlesztéssel vonzó térséget lehet kialakítani. 

 

A társadalom állapota 

 

A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület tervezési területének 42 településén 16 739 fő (KSH 

2015. január 1. szerinti adata alapján) él. A népsűrűsége 32 fő/km2 (KSH 2015. január 1. szerinti 

adata alapján), amely a legalacsonyabb Zala megyén belül. Aprófalvas településszerkezetű térség, 

amelynek központja Lenti, ami 7 828 fős (KSH 2015. január 1. szerinti adata alapján) lakosságával 

kisvárosnak számít.  

A tervezési területen a népességszám 2000-hez viszonyítva az utóbbi 15 évben jelentős csökkenést 

mutat, 88,5% a jelenlegi lakosságszám az ezredforduló létszámához képest. Magas halandóság, 

alacsony születésszám és a migrációs folyamatok következtében, a természetes fogyás jellemző. Az 

élve születések és a halálozások különbözete ezer lakosra vetítve -8,5% (KSH 2013. január 1. szerinti 

adata alapján). Ezzel az értékkel Zala megyében a második leginkább csökkenő népességű térség, 

amely az aprófalvas településszerkezetet és a széttagozódást is figyelembe véve befolyásolja a 

terület- és vidékfejlesztési tevékenységet is. A negatív demográfiai folyamatoknak következtében a 

vidék elvesztette népességének aktív rétegét, mivel az elvándorlás elsősorban a vállalkozó szellemű, 

gazdaságilag aktív, fiatal réteget csábította el. A határok közelsége és az Európai Unió 

határnélküliségének köszönhetően nagy az elszívó hatás a térségből, elsősorban Ausztria, 

Németország felé. A tervezési terület falvainak népessége több szempontból – életkor, 

családösszetétel, iskolázottsági szint, szakképzettség – torzult, csonka. Az aprófalvak közül van olyan, 

ahol egyetlen aktív korú lakos sem él, így a település életképessége jelentősen csökkent. 
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A mérvadó korcsoportok arányát (KSH 2013. január 1. szerinti adata alapján) tekintve is kedvezőtlen 

tendenciák jellemzik a térséget. A fiatalok aránya (0-14 évesek) jelentősen a Zala megyei (12,4%) és 

országos átlag (14,3%) alatt van, 11,2% az arányuk, míg a 60 év felettiek aránya a megyei (25,8%) és 

az országos (23,8%) átlag felett van a 27,5%-al. A Nyugat-dunántúli Régió térségeit tekintve is 

elmondható, hogy a térség alapvetően csökkenő létszámú, regionális szinten a harmadik, ahol 

jelentősen fogy a népesség. A kritikus demográfiai helyzet olyan negatív, egymást erősítő társadalmi 

folyamatokat eredményez, mint például a lakásállomány leromlása, a társadalmilag leszakadó 

néprétegek fokozódó térnyerése, a kultúrtáj leromlása stb. Ennek jelei a térségben határozottan 

felismerhetők. 

A kisebbség számára következtetni lehet a 2011. évi népszámlálás adataiból, de figyelembe kell 

venni, hogy a korábbi tapasztalatok alapján nem teljesen tükrözi a valóságot a felmérés, mivel a 

legnagyobb számban a térségben élő cigány kisebbség tagjainak egy része nem vallja magát a 

kisebbséghez tartozónak különböző okok miatt. Ezt figyelembe véve elmondható, hogy a térség 

településeinek 45%-án él kisebb-nagyobb roma közösség, legtöbben a térség központjában Lentiben. 

Emellett leginkább a Csömödér és Páka központú mikrotérségek településein élnek még nagyobb 

számban roma származásúak, illetve Csesztreg, Rédics és Zalabaksa körzetében. A cigány etnikai 

kisebbség mellett részben a határok közelsége miatt is több más nemzethez tartozó kisebbség tagjai 

is életvitelszerűen élnek a térségben. Szinte minden településen él néhány német ajkú lakos, akik 

mellett jelentősen kisebb számban jelen vannak még horvát, szlovák, szlovén és román származású 

lakosok is. A kisebbség tekintetében tehát elmondható, hogy a térség lakosságának 2,2%-a vallja 

magát cigánynak, emellett összességében kevesebb mint 1%-a a térség lakosságának egyéb nemzeti 

kisebbséghez tartozik. Összességében a kisebbség tagjai általánosságban jól beilleszkedtek a 

társadalomba, a roma lakosságot tekintve is csak ott figyelhető meg probléma, ahol nagyobb 

számban vannak jelen, kisebb „telepeket” alkotva élnek egy helyen. 

A képzettség tekintetében a megyei és országos alatti átlagok jellemzőek (KSH 2013. január 1. 

szerinti adata alapján) a közép- és felsőfokú végzettségűek számában annak ellenére, hogy 2001-hez 

képest a 2011-es adatok alapján minden képzettségi szinten nőtt az arány. A 25 év felettiek körében 

a felsőfokú végzettségűek aránya 7,3%-ról 10,6%-ra, míg a 18 évesnél idősebbek körében a legalább 

érettségizettek aránya 28,2%-ról 37,7%-ra emelkedett. A helyi lakosság iskolázottsági mutatói tehát 

az országos átlag alattiak, az alacsony iskolai végzettségűek vannak túlsúlyban az aktív korú 

népességben, amely miatt a foglalkoztatás területén az alacsonyabb képzettséget, vagy betanított 

munkát igénylő munkahelyek jellemzőek. 

A népesség összetételéből és a képzettségi szintek arányából részben következik az egy lakosra jutó 

nettó belföldi jövedelem megyei és országos átlagtól való elmaradása, 12,5%-al és 6,13%-kal 

alacsonyabb a jövedelemszint (KSH 2013. január 1. szerinti adata alapján) a térségben, mint az 

országos és a megyei átlag. 

A térség közbiztonsága jónak tekinthető, mivel a regisztrált bűncselekmények száma ezer lakosra 

vetítve 33,5%-kal kevesebb, mint az országos átlag és az elkövetéseket tekintve is a kevésbé súlyos 

esetek (betörés, lopás stb.) jellemzők. 

Lakhatás szempontjából a térségben lakók nagy része családi házban él, társasház vagy tömbház csak 

néhány településen található. Az új építésű ingatlanok száma az elmúlt években minimális volt, 

évente átlagosan 1-2 településen kapott 1-1 ingatlan használatbavételi engedélyt. Az épített lakások 

aránya az éves lakásállomány százalékában 2013-ban 0,1% volt (KSH 2013. január 1. szerinti adata 

alapján). A lakásépítések száma évek óta stagnál, 2000 óta folyamatosan csökkent. A lakások jelentős 

része megfelelő életfeltételeket biztosít az ott élőknek, a komfort nélküli, félkomfortos és 
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szükséglakások száma a lakott lakásokon belül 20%. A közszolgáltatásokat tekintve a térségben 

minden településen megfelelő az áram- és a gázellátás. Jó minőségű ivóvíz biztosított a településeken 

kiépített ivóvízvezeték-hálózaton keresztül, amelybe a lakások 95%-át (KSH 2013. január 1. szerinti 

adata alapján) bekötötték a térségben, amely minimálisan magasabb arány a megyei és országos 

átlaghoz képest. Települési szinten 71,9%-100% között mozog a bekötött lakások aránya. A 

legnagyobb problémát a közcsatorna térségen belüli nagyarányú hiánya jelenti, 61,9%-án a 

településeknek (meglévő lakások 59,6%-át kapcsolták be a hálózatba) nem megoldott a 

szennyvízkezelés, ami rontja az ott élők életminőségét és környezetvédelmi szempontból is 

problémát jelent. Erre valamilyen mértékben megoldást jelent a Vidékfejlesztési Program „Egyedi 

szennyvízkezelés” intézkedése, de a keretösszeg miatt várhatóan nem kaphat támogatást valamennyi 

érintett és fejlesztést tervező település. 

A kommunikációs szolgáltatások közül a szélessávú internetkapcsolat a legtöbb településen elérhető, 

azonban leginkább a kistelepüléseken a minősége nem mindig megfelelő. A térségben elkezdődött az 

optikai hálózat fejlesztése is. A mobil hálózatok szolgáltatásai a legtöbb településen elérhetők, 

leginkább a határ mentén fekvő falvakban és a domborzatilag kedvezőtlen helyen fekvő területeken 

okoz gondot a szolgáltatása megfelelő használata. Postai szolgáltatások csak 7 településen (térség 

16,6%-án) biztosított postahivatalban, mindenhol máshol csak mozgópostai szolgáltatás működik, 

amellyel a térség teljes ellátását megoldották. 

Az egészségügyi alapellátás esetében szintén a mikro térségi központokba való koncentráltság 

jellemző, mivel háziorvosi rendelők csak itt találhatók, illetve a Lentiben, ahol 3 körzetben várják a 

betegeket. Ezek vegyes praxisok, míg a térség központjában önálló körzetekben látják el a gyermek- 

és felnőtt pácienseket. Szakorvosi ellátást Lentiben tud a lakosság igénybe venni, a kórházi ellátás 

pedig Zalaegerszegen biztosított. Szociális ellátást biztosító intézmény (alap- és szakosított ellátás 

egyaránt) a térségben 6 helyszínen érhető el, míg a szociális étkeztetés minden településen 

megoldott. 

Alapfokú oktatási intézmény 4 településen működik, ebből két általános iskola Lentiben található, 

ahol egy gimnáziumban és egy szakképző iskolában a középfokú oktatás is elérhető. 

Közművelődés szempontjából a térségben jól működik és ezáltal minden településen elérhető a 

könyvtári szolgáltatás mozgókönyvtári ellátással. Művelődésszervezési feladatokat ellátó 

munkatársat csak a nagyobb településeken tudnak foglalkoztatni, amelyben pozitív változást 

jelentett az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek létrehozása (4 településen) és az un. kis IKSZT-k 

kialakítása, ahol legalább részmunkaidőben foglalkoztatnak olyan személyt, aki segíti a kultúra 

közvetítését. A munkájuknak köszönhetően az elmúlt években több településen is aktívabbá váltak a 

közösségek, melyek hozzájárulnak a térség fejlődéséhez. 

A közösségi életben nagy szerepük van a civil szervezeteknek, amelyből 113 db (www.birosag.hu 

alapján) működik a térségben, amelyből 80 db egyesület. A települések közel felén (47%) nincs 

bejegyzett civil szervezet, és a szervezetek 34,5%-a a térség központjában Lentiben működik. 

Regisztrált nonprofit szervezetek ezer lakosra jutó száma 11,6 db volt (KSH 2013. január 1. szerinti 

adata alapján), ami országos és megyei átlag alatti. Működés szempontjából a kulturális-, 

sporttevékenységet és polgárőr feladatokat ellátó szervezetek a jellemzők, akik meghatározó 

szerepet játszanak a közösségi életben és számos rendezvény szervezői, hagyományok, kulturális 

értékek őrzői. 

Összességében az aprófalvas térségre az elöregedés jellemző és a határok közelsége, illetve egyéb 

megélhetést nehezítő körülmények miatt a fiatalok elvándorlása is fokozott. Az életminőséget 

meghatározó tényezők közül több esetben elmaradás figyelhető meg (elérhetőség biztosítása, 
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szennyvízkezelés megoldása, közszolgáltatásokhoz – oktatás, egészségügyi ellátás, közművelődés – 

való hozzáférés), amelynek mérséklése szükségszerű. A demográfiai folyamatok következményeként 

az aprófalvak fennmaradása veszélyben van, az itt élők életminőségének javítása érdekében tudatos 

fejlesztéseket kell indítani.  

 

A gazdaság helyzete 

 

A térség foglalkoztatási mutatói az elmúlt években kedvező képet mutattak, mivel a legtöbb vizsgált 

adat értéke általában a megyei és az országos átlag alatt volt. A 2013-as adatok szerint a térségben a 

regisztrált munkanélküliek száma a 15-59 éves állandó lakosok között 6,7% (KSH 2013. január 1. 

szerinti adata alapján) volt, amely 2014-ben kis mértékben növekedett 7,5%-ra (Zala Megyei 

Kormányhivatal Munkaügyi Központja, 2014. augusztus), de még így sem érte el a megyei 8,5%-os 

arányt. A regisztrált munkanélküliek száma a 2013-as KSH adatok alapján a térségben 785 fő volt, 

amely 2014. augusztusra 661 főre csökkent. A kedvező munkanélküliségi mutatókat alátámasztja a 

foglalkoztatás mértéke is, hiszen az aktívkorú népesség a megyei és országos átlag felett rendelkezik 

munkahellyel. A foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül (KSH 2011. január 1. szerinti 

adata alapján) a megyei (60,7%) és az országos átlag (57,9%) felett van a 61,2%-os értékkel. 

Mindenképpen kiemelendő azonban az, hogy a legfeljebb 8 általános iskolát végzett regisztrált 

munkanélküliek aránya 39,1% (KSH 2013. január 1. szerinti adata alapján), ami magasabb a megyei, 

de alacsonyabb az országos átlagnál. Azaz ennek a rétegnek az elsődleges munkaerőpiacra való 

visszavezetésekor csak az alacsonyabb képzettséget igénylő munkakörök jöhetnek szóba. Ebbe a 

csoportba tartozó személyek egy részének a közfoglalkoztatásban tudnak munkát biztosítani, de 

fontos lenne, hogy magasabb hozzáadott értéket eredményező munkakörben tudják őket 

foglalkoztatni, mert az magasabb árbevételt, ezáltal bért is jelent, ami az életszínvonal növelését 

segíti elő. Emellett a jelenleg is meglévő, az alacsonyabb képzettségi szintű munkahelyek magasabb 

arányát igazolja az is, hogy az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak 

megoszlása az aktív korúak arányában 29,6% volt 2012-ben, ami magasabb a megyei (28,2%) és az 

országos átlagnál (24,9%). Az alacsony képzettségűek magas munkanélküliségi rátája miatt a 

betanított jellegű munkakörök számát kell növelni, hogy ez a réteg is aktív munkaerő-piaci szereplővé 

válhasson, illetve törekedni kell arra, hogy minél többen a piaci igényeknek megfelelő szakmát 

szerezhessenek képzési programok elindításával. 

A közfoglalkoztatás a térségben az elmúlt években elsősorban a tartós munkanélküliek, illetve a 

korábban segélyezettek számára jelentett munkalehetőséget, de ennek a foglalkoztatásnak a 

megítélése nem annyira kedvező. A munkanélküliségi mutatókat kedvezően befolyásolta, de 

minimális az értékteremtő ereje, ami megkérdőjelezi a létjogosultságát. Közfoglalkoztatásban 2015-

ben 540 fő vett részt (www.kozfoglalkoztatas.bm.hu), ami a lakosság 3,22%-a. A térség településein 

új lehetőséget jelent a START munkaprogram elindítása, amelyben ma már települések 28,5%-a vesz 

részt. Több helyen folytatnak mezőgazdasági termelést, jelenleg csak alapanyag előállítás szintjén, de 

tervezik a feldolgozás elindítását is néhányan, amellyel magasabb hozzáadott értékű termék kerülhet 

a piacra. Ezeknek a kezdeményezéseknek a fejlesztéséhez és hosszú távú fenntartásához szükséges a 

tudatos tervezés, térségi szinten a kereslet-kínálat összehangolása, amelynek eredményeként 

növekedhet a térségben a helyi termék előállítás és felhasználás is. 

A térség gazdaságának alapját képező vállalkozói szektorban 636 db egyéni vállalkozás és 360 db 

társas vállalkozás (KSH 2012. január 1. szerinti adata alapján) működik, akik a foglalkoztatásban 

jelentős szerepet játszanak. A települések 1/7-én egyáltalán nem működik vállalkozás, ezek egy 
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kivételével 50 fő alatti települések. A regisztrált vállalkozások száma ezer lakosra vetítve 160,4 db 

(KSH 2013. január 1. szerinti adata alapján), ami jelentősen az országos (170,5 db) és a megyei (175,1 

db) átlag alatt van. A térségben a vállalkozások jelentős része (95,98%, 956 db vállalkozás) 

mikrovállalkozás 10 fő alatti foglalkoztatással. 2012-ben a KSH adatai alapján 33 db vállalkozás 

foglalkoztatott 10-49 fő közötti dolgozót, 6 db 50-249 főt és 1 vállalkozásnál, amely a Schunk Carbon 

Technology Kft. több mint 250 fő, a NAV adatbázisa alapján 471 fő dolgozik. Ezek alapján 

egyértelműen látható, hogy a foglalkoztatásban jelentős szerepet vállaló mikrovállalkozások 

versenyképességének megőrzése, tevékenységük fejlesztése szükséges, hogy megőrizhetők, esetleg 

bővíthetők legyenek a munkahelyek a térségben. 

A vállalkozások legnagyobb részének székhelye és működési területe Lentiben található, 59,5%-ukat 

jegyezték be a járási központba, emellett nagyobb számban a 4 legnagyobb községben vannak jelen 

(18,1%-a a 996 db vállalkozásnak). A kisebb településeken 1-2 vállalkozás található csak, amely 

elsősorban szolgáltatásokat nyújtanak a lakosság számára. 

Tőkeerő szempontjából látható, hogy a tervezési területünkön működő vállalkozásoknál az egy 

lakosra jutó jegyzett tőke jelentősen elmarad az országos átlagtól (1730,3 eFt/fő) (KSH 2013. január 

1. szerinti adata alapján), annak mindössze csak 55,89%-át éri el a térségben a 967,1 eFt/fő értékkel. 

Ez a zömében mikrovállalkozásokból álló gazdasági szféra tőkeszegénységére utal, amelyek számára 

elsődlegesen a piacon maradás a legfontosabb és az előre menekülés érdekében törekednek 

fejlesztések megvalósítására. Körükben az előzetes felmérés alapján most is jelentős a fejlesztési 

igény, amely megvalósítására a fejlesztési stratégia tervezett intézkedéseivel nyújtunk lehetőséget. 

A vállalkozások ágazatok szerinti felosztása alapján elmondhatjuk, hogy domináns a szolgáltató 

vállalkozások száma, 1346 db tartozott ide 2011-ben, míg a mezőgazdaság területén 151 db, az ipar-

építőiparban 193 db működő gazdasági szervezetet regisztráltak. 

Az iparon belül a legnagyobb foglalkoztató ágazat a gépipar, a faipar és részben a könnyűipar 

(textilipar). A faipar területén a legnagyobb foglalkoztató a novai ADA Hungária Bútorgyár Kft., a lenti 

Németh-Fa Kft., Jeld-Wen Kft. és Zalaerdő Zrt.. A gépipar területén Csesztregen található két nagyobb 

foglalkoztató. A Femat-Hungária Kft. autóipari, cementipari területre készít gyártóberendezéseket, 

míg a Schunk Carbon Technology Kft. a térség legnagyobb munkáltatójaként üvegszál erősítésű 

gyűrű- és különböző keferendszerek gyártását végzi. Az olajipar elmúlt években dinamikusan fejlődő 

vállalata a LOG VALVE Kft, a textiliparban pedig a Prevent Premium & Interior Kft. lenti telephelye a 

legnagyobb foglalkoztató. Kiemelendő még a helyi nyersanyagra épülő Creaton South-East Kft., 

amely a régió meghatározó cserépgyártással foglalkozó vállalkozása. A mezőgazdasági vállalkozások 

közül a „Kerka-Genetics” Kft. a legjelentősebb, de meghatározó a Cserta Tej Kft. és az Agro-Metz Kft. 

is. Jelentős az őstermelők száma (620 fő regisztrált személy) is, akik közül egy 2014-2015-ben LEADER 

térségek közötti programban végzett felmérés alapján 84 fő regisztrált kistermelő, illetve kézműves 

foglalkozik helyi termék előállítással. A felmérés csak részben érintette a térségben méhészettel 

foglalkozó több mint 100 fős közösséget, akikkel együtt egy jelentős helyi termelői bázis biztosíthatja 

a termék előállítást.  

A szolgáltató szektorban az idegenforgalom és a kereskedelem területén működik a legtöbb 

vállalkozás, melyek közül a Lenti Gyógyfürdő Kft. a legnagyobb foglalkoztató, amely a térség 

meghatározó turisztikai attrakcióját a Lenti Termálfürdő és Szent György Energiapark létesítményeit 

üzemelteti. Az idegenforgalom húzóágazatnak tekinthető, elsősorban Lentiben, de több település is 

rendelkezik vonzerőt jelentő látnivalóval. Térségi szinten a legjelentősebb attrakció a Lenti 

Termálfürdő és Szent György Energiapark, a Lentiből induló 32 km hosszú erdei kisvasúthálózat és a 

„Göcsej kincsei, az erdő és a fa” erdészet-, fűrészipar- és vasúttörténeti kiállítás”, a pákai Öveges 
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József Emlékház, Márokföldön az Ártjáró Természetművészet Park, a novai „suttogó” templom, a 

tájházak Rédicsen, Csesztregen és Pákán, a Vadvirág Tanösvény a lenti parkerdőben. Az ökoturisztikai 

lehetőségek iránt érdeklődők Natura 2000-es területeken, árnyas erdőkben sétálhatnak. 

Szolgáltatási szempontból a térségben kereskedelmi magán (vagy egyéb) és falusi szálláshelyek is 

jellemzőek. A járási települések ¼-én található kereskedelmi szálláshely, amely szállástípus 

férőhelyszáma 2011-től csökken, 2013-ban 1114 db volt. A legtöbb ilyen típusú szálláshely férőhely 

Lentiben található (379 db), amely szám a 4*-os szálloda megnyitásával ennek közel 1,5-szeresére nő 

188 új férőhellyel. Az egyéb szálláshelyek férőhelyeinek száma 2012-től kismértékben fokozatosan 

nő, 2014-ben 790 férőhely volt elérhető a vendégek számára, amelybe beletartoztak a falusi 

szálláshelyek is 188 db férőhellyel. Ez a típusú szálláshely a települések 35%-án megtalálható. A 

kereskedelmi szálláshelyeken a régióban 1000 lakosra 4600,1 vendégéjszaka jutott, amelyen belül 

Zala megyében a legmagasabb a vendégéjszakák száma 7 589 értékkel. A legnagyobb szálláshelyek 

Márokföldön, Lentiben, Gosztolán és Nován találhatók. A megyén belül a Lenti járás harmadik a 

rangsorban 3 187 vendégéjszaka/1000 lakos értékkel. 2013-ban 62 434 db éjszakát töltöttek el itt a 

vendégek. Általában 1-3 éjszakát töltenek a látogatók a térségben és kulturális, természeti örökség a 

legfőbb vonzerő, ami miatt hosszabb időt töltenek el a különböző szolgáltatóknál. A térség 

domborzati és természeti viszonyai kitűnően alkalmas a kerékpáros turizmusra. A térség turisztikai 

versenyképességének megőrzése érdekében szükséges a szálláshelyekhez kapcsolódó szolgáltatások 

és a meglévő attrakciók, látnivalók fejlesztése, közös, teljes területre kiterjedő marketingje. 

Jelentős foglalkoztatók az önkormányzatok, oktatási intézmények, akik meghatározóak a felsőfokú 

végzettségű szakemberek alkalmazásában. 

 

A kedvezményezett települések jellemzői 

 

A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 

23.) kormányrendelet alapján a tervezési terület 42 települése közül 15 tartozik a kedvezményezett 

és 9 falu pedig az átmenetileg kedvezményezett települések közé. Az aprófalvas térség 57,14%-a 

társadalmi-gazdasági, infrastrukturális jellemzők vagy jelentős munkanélküliség miatt hátrányos 

helyzetben van a tervezési terület más részeihez képest. Itt él az akciócsoport lakosságának 18,8%-a, 

és a legtöbb az aprófalvak közé tartozik (80%-a 200 fő alatti). Általánosságban az elöregedés jellemző 

a közösségekre, illetve a térségi roma lakosság jelentős része ezeken a településeken él, ami 

hozzájárul a társadalmi problémák jelenlétéhez. A hátrányos helyzetű közösségek adottságait 

átfogóan vettük figyelembe a stratégia készítés során, programot terveztünk rá, amely hozzájárulhat 

fejlődésükhöz. 

 

Összegzés 

 

A tervezési területet alkotó aprófalvas térségben a legnagyobb problémát jelenleg az elöregedő 

társadalom, a fiatalok alacsony száma jelenti, hiszen a tendencia folytatódásával a törpefalvak léte 

(30,9%-a a településeknek) kerülhet veszélybe, amennyiben nem indulnak el kedvező változások. 

Emellett a térséget alkotó 200 fő alatti települések 69%-os aránya is meghatározza a térség 

élhetőségét, mivel a kisebb falvakban az életfeltételekhez szükséges alapvető szolgáltatások (bolt, 

orvos, oktatás stb.) általában nem érhetők el, amely az elvándorlást ösztönzi és tovább csökkenti a 

vidék lakosságát. 
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A térség kedvező, két hármashatár közvetlen közelében található földrajzi elhelyezkedése az előnyök 

mellett hátrányt is jelent. Az Európai Unióhoz való csatlakozással megnyíló határok, a szabad 

munkaerő áramlás elszívó ereje olyan mértékű, amelynek negatív hatásait (pl. képzett fiatalok 

elvándorlása) csak tudatosan tervezett programokkal lehet mérsékelni. Az elvándorlás nem csak 

külföldre irányul, hanem megye és a régió más, fejlettebb, magasabb életszínvonalat biztosító, 

munkahelyekkel rendelkező települései, városai felé is. A térségen belüli munkahelyek száma, a 

jellemző bérszínvonal, amelyből a családok egzisztenciája nehezen tartható fent és az, hogy a fiatalok 

esetében hosszabb idő szükséges életfeltételeik megteremtéséhez, mind az elvándorlást ösztönzik, 

amelynek mérséklése, megállítása szükséges. A helyi gazdaság mikrovállalkozásokra alapozott, 

amelyek tőkeszegények és elsődleges céljuk a fennmaradás, nem tudnak jelentős munkavállalói 

létszámbővítést végrehajtani. 

A térség eddigi széttagoltsága (két HACS-hoz tartoztak a települések) nem támogatta a kedvező 

turisztikai potenciál (természeti értékek, öko- és aktívturizmusra alkalmas infrastruktúra, megőrzött 

néphagyományok és helyi termékek stb.) lehetőségeinek kihasználását. A több már megvalósult, 

kisebb-nagyobb turisztikai fejlesztés és meglévő szolgáltatások rendszerszintű népszerűsítésére 

átfogó, térségi marketing program indítása, illetve a turisztikai szolgáltatások fejlesztése szükséges a 

terület vonzerejének növelése és versenyképességének megőrzése érdekében. 

A térség élhetőségének növelésére szükséges a közösségek megerősítése, az együttműködések 

kialakítása, fejlesztése, az életminőséget javító programok támogatása („Vidékőrző Program”) és a 

települések, lakosság önellátását segítő projektek megvalósítása. 

4.2 A 2007-2013-as HVS megvalósulásának összegző értékelése, következtetések  

 

A tervezési területünket alkotó települések a 2007-2013-as időszakban két különböző helyi 

akciócsoporthoz tartoztak, ezáltal különböző stratégiai célokhoz igazodó fejlesztések valósulhattak 

meg a két térségben. A Lentitől északra fekvő 29 település az Őrség Határok Nélkül Egyesület 

(továbbiakban: ŐHNE) része volt. Ezek a falvak az AVOP Leader+ programban Őrség-Göcsej-Hetés 

Akciócsoport néven szintén egy közösséget alkottak és az itt szerzett tapasztalatok segítségével, 

valamint az együttműködés előnyeit és lehetőségeit megismerve összességében eredményesen 

kapcsolódtak be a 2007-2013 közötti LEADER programba és számos fejlesztés valósult meg 

területükön. A járás központja Lenti és a tőle délre fekvő 13 település a Zala Zöld Szíve 

Vidékfejlesztési Egyesület (továbbiakban: ZZSZ) része volt, akik térségen belül egy kisebb közösséget 

alkottak a teljes Letenyei járást és részben a Zalaegerszegi járás néhány településének területét 

lefedő együttműködők mellett. 

A két térség Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának célkitűzései több hasonló elemet tartalmaztak, 

amelyekre kidolgozott intézkedések segítették az igényekre alapozott térségfejlesztést az alábbiak 

szerint: 

 Mindkét közösség területén célként tűzték ki az életminőség fejlesztését, az élhető vidék 

megteremtését. A ZZSZ-nél az „Itt akarunk élni – az otthont adó vidék” – A helyi életminőség 

fejlesztése prioritásban a helyi közösségfejlesztést, identitás megerősítését, települések 

szerkezeti, arculati és infrastrukturális fejlesztését segítették az intézkedések. Az ŐHNE 

területén az „Élhető Vidék – közösségi kezdeményezések erősítése” célkitűzést térségi 

programok, közösségi célú épületek fejlesztésével és marketing eszközök támogatásával 

valósították meg. 
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 Hangsúlyos volt mindkét akciócsoport területén a turizmusfejlesztés támogatása. A ZZSZ 

stratégiájában a „Szászorszép – a vendégváró Zöldország – helyi turizmusfejlesztés 

prioritáson belül turisztikai attrakció- és termékfejlesztés, a turistafogadás feltételeinek 

javítása, gazdaságélénkítő turisztikai marketingfejlesztés valósulhatott meg. Az Őrség teljes 

területét magába foglaló ŐHNE szervezetnél a „Versenyképes Vidék – helyi termék és 

turizmus fejlesztése” célkitűzés a térségi turisztikai projekteket támogatta. 

 A helyi gazdaság fejlesztését szintén fontosnak ítélték mindkét közösség területén. A ZZSZ 

stratégiájában a „Lépésváltó gazdaság – árnyékból a fényre – helyi gazdaság- és 

vállalkozásfejlesztés prioritásban a helyi termékek fejlesztését, piacra jutás feltételeinek 

javítását, vállalkozói infrastruktúra fejlesztését és az energiahatékonyság javítását 

támogatták. Az ŐHNE településein az „Élhető Vidék” és „Versenyképes Vidék” célkitűzéseken 

belül a helyi termék piacok és a helyi termékek fejlesztése valósulhatott meg. 

 A ZZSZ településein emellett prioritás volt a helyi esélyegyenlőségi fejlesztések támogatása a 

„Kezet nyújtva”, a hagyományok, épített örökség, természeti értékek megőrzése az „Elődeink 

öröksége – jövőnk kincse”, valamint a humánerőforrás fejlesztés az „Az értékes ember” 

programban. A térség határmenti fekvéséből származó előnyeit kihasználva a nemzetközi 

kapcsolatok fejlesztését is célul tűzték ki a „Több nyelven sorsközösségben – nemzetközi 

kapcsolatok fejlesztése” prioritás intézkedéseivel. 

Az EMVA III. és IV. tengely forrásainak felhasználását, a helyi vidékfejlesztési stratégiák 

megvalósítását az alábbiak szerint értékelhetjük, figyelembe véve, hogy a ZZSZ területén a Lenti 

járást érintő pontos projektszámról nincs információnk, mivel csak összesített adatokkal 

rendelkezünk és településszintűvel nem. 

EMVA III. tengely intézkedéseinek értékelése 

 A falumegújítás és –fejlesztés forrásaiból a települések nagy részén megújult a közösségi ház, 

több helyen játszóteret hoztak létre, illetve zöldfelületek kialakítása, fejlesztése, plébániák, 

ravatalozók, templomok felújítása történt. A ZZSZ területén 58 db, az ŐHNE-nél 50 db (Lenti 

járás 30 db) projektet támogattak. Összességében – néhány település kivételével, amely 

pályázatot sem nyújtott be – megtörtént a településképek megújítása a térségben. 

 A vidéki örökség megőrzése programnak köszönhetően a térség épített örökségének 

legjelentősebb képviselői újulhattak meg, így a festett fakazettás szentgyörgyvölgyi, a 

kerkafalvai és kerkakutasi templom, a kozmadombjai harangláb, valamint a novai plébánia 

épülete. Összesen 18 db fejlesztés valósult meg a ZZSZ területén és 6 db (Lenti járás 4 db) az 

ŐHNE településein. 

 A mikrovállalkozások fejlesztése jogcím támogatásának köszönhetően több vállalkozás 

valósított meg a versenyképességének megőrzését célzó fejlesztéseket, így például márvány 

és gránit megmunkálással, gumiabroncs szereléssel foglalkozó pályázó kapott támogatást. 

Összességében 21 db fejlesztést támogattak a ZZSZ-nél és 11 db-ot (Lenti járás 6 db) projekt 

az ŐHNE-nél. 

 A turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímet tekinthetjük az egyik legsikeresebbnek, 

mivel az itt elnyerhető támogatásnak köszönhetően több új, 4 napraforgós minősítésű falusi 

szálláshely jött létre a térségben. A pályázati lehetőség emellett hozzájárult a meglévő 

turisztikai szolgáltatások fejlesztéséhez is, ezzel támogatva a térség vonzerejének növelését. 

19 db fejlesztési elképzelést támogattak a ZZSZ-nél és 27 db (Lenti járás 13 db) beruházást az 

ŐHNE-nél. 
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Összességében a III. tengely támogatási forrásai jelentősen hozzájárultak a településképek 

megújításához, az épített örökség megőrzéséhez. Támogatta az idegenforgalom, mint húzóágazat 

fejlesztéseinek megvalósítását, amelynek eredményeként új szálláshely kapacitások és magasabb 

színvonalú szolgáltatások jöttek létre. A mikrovállalkozások fejlesztése hozzájárult a munkahelyek 

megőrzéséhez a térségben. 

 

IV. tengely – LEADER intézkedéseinek értékelése 

 A LEADER forrásokból a két térség települései közül szinte mindegyik részesült támogatásban 

közvetlen vagy közvetett módon a ZZSZ területén, de az ŐHNE tagok közül is csak a Csesztregi 

Közös Önkormányzati Hivatal települései közül voltak olyanok, amelyek pályázat 

benyújtásának hiányában nem kaptak ilyen támogatást. 

 Mind a két térségben jellemző volt, hogy több projekt is együttműködés segítségével valósult 

meg. A ZZSZ területén az önkormányzatok feladatellátását segítő közös eszközbeszerzés volt 

ilyen jellegű projekt, míg az ŐHNE településein rendezvénysorozatok valósulhattak meg 

összefogással. 

 A LEADER források mindkét térségben hozzájárultak a helyi termékek piacra jutásának és a 

helyi termék előállítás fejlesztéséhez kapcsolódó tervek megvalósításához is. Ennek 

köszönhetően Csesztregen és Lentiben helyi termelői piac jött létre, Zalabaksán megkezdte 

működését egy pálinkamanufaktúra, de több méhész is támogatást kapott tevékenységének 

fejlesztéséhez. A „REL-ZALA” LEADER térségek közötti együttműködés keretében támogatott 

program a teljes tervezési területünket érintette és segítségével megtörtént valamennyi 

településen a helyi termelők és termékek felmérése, amelyre támaszkodhatunk a 2014-2020-

as időszak ilyen irányú fejlesztéseinél. 

Hasonlóan átfogó volt a „Kerka-Mura” Ízrégió projekt, amely helyi erőforrásokra alapozottan, 

osztrák minta alapján hozta létre az ízrégiót. A programban a gasztronómia, a helyi 

gyümölcsészeti hagyományok és az új gyümölcsészeti lehetőségek kerültek a középpontba. 

 Az idegenforgalom területén komplex program a ZZSZ területén valósult meg, hiszen elindult 

a Mura Régió brand fejlesztése és a térség pozicionálása, amelynek tapasztalatait az új 

időszakban jól tudjuk hasznosítani. A brand építés részeként a turisztikai fejlesztések is 

kapcsolódtak a térség népszerűsítéséhez, hiszen elvárás volt, hogy a marketing anyagok 

egységes arculattal jelenjenek meg erősítve a régió összetartozását. Hasonló program az 

Őrségben nem valósult meg, mivel a térség ezen része régóta bevezetett a turisztikai piacon 

és nagy vonzerőt jelentő terület. 

A fentiek alapján elmondható, hogy az alulról építkező LEADER program számos ponton segítette a 

térségek fejlődését, amelyből kiemelhető a mikrovállalkozások fejlesztése, valamint a térség 

vonzerejének növelését támogató intézkedések. A LEADER programnak köszönhetően több 

értékteremtő és közösségépítő program valósulhatott meg. A ZZSZ területén összesen 259 db 

projektet, míg az ŐHNE területén, ezen belül a Lenti járás településein 43 db fejlesztést támogattak. 

Összefoglalva a 2007-2013-as időszakot a két vidékfejlesztési közösség helyi fejlesztési stratégiájának 

eredményeire és a jó példákra tudunk építkezni az új HACS stratégiájában is és erre alapozva folytatni 

a megkezdett munkát. Elsősorban a mikrovállalkozások, helyi termék előállítók és idegenforgalomban 

érdekelt szereplők fejlesztéseinek tapasztalatait visszük tovább, de jó példaként a Mura Régió brand 

kialakításához kapcsolódó tevékenységeket is figyelembe vesszük a térségi marketingprogramunk 

megvalósításakor. Fontosnak tartjuk az együttműködés erősítését a különböző szektorok szereplői 

között, amely támogatja a vidék életminőségének és élhetőségének növelését. 
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4.3 A HFS-t érintő tervezési előzmények, programok, szolgáltatások 

 

4.3.1. Külső koherencia, kiegészítő jelleg 

 

A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiája és meghatározott 

célkitűzései leginkább a Vidékfejlesztési Programhoz (továbbiakban VP), a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Programhoz és az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programhoz 

illeszkednek. Ezek azok a programok, amelyek a vidéki települések fejlesztési elképzeléseinek 

megvalósításához elsődlegesen forrást biztosíthatnak. A térségfejlesztési feladatok felvállalásával 

célunk, hogy a LEADER stratégia megvalósításának támogatása mellett lehetőség szerint segítsük a 

tervezési terület valamennyi szereplőjének a forrásszerzését, ezáltal hozzájáruljunk az élhető vidék 

megteremtéséhez. A LEADER források ismeretében a nagyobb léptékű fejlesztésekhez kizárólag a VP 

központi intézkedéseinek és egyéb operatív programoknak, a határmentiségből fakadóan néhány 

kiemelt területhez (idegenforgalom, oktatás, elérhetőség javítása, együttműködések stb.) a 

határmenti együttműködési programoknak a támogatásai jelenhetnek forrást. 

A fenti operatív programok célkitűzéseit figyelembe véve a HFS-ben meghatározott fejlesztési célok 

megvalósítása szempontjából az alábbi intézkedések emelhetők ki: 

Helyi termékek előállítását, előállítás fejlesztését és piacra jutás feltételeinek javítását 

lehetővé tévő programok 

 VP 2-6.3.1 – Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése 

 VP 3-4.2.1 – Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a 

feldolgozásban 

 VP 3-16.4.1 – Együttműködések támogatása a rövid ellátási láncok és a helyi piacok 

kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért 

 VP 6-7.2.1.2 – Helyi termékértékesítést szolgáló piaci infrastruktúra fejlesztése, közétkeztetés 

fejlesztése 

 

Helyi gazdaságfejlesztést és foglalkoztatás elősegítését támogató intézkedések 

 VP 6-6.2.1 – Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – mezőgazdasági 

tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása 

 VP 6-6.4.1 – Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló 

beruházások 

 VP 6-16.3.1 – Kis gazdasági szereplők között létrehozott együttműködések, beleértve a 

turisztikai együttműködéseket 

 TOP-1.1.3 – Helyi gazdaságfejlesztés 

 TOP-1.2.1 – Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 

 TOP-5.1.2 – Helyi foglalkoztatási együttműködések 

 

Települések élhetőségének javításához hozzájáruló programok 

 VP 6-7.2.1.2 – Egyedi szennyvízkezelés 

 VP 6-7.2.1.3 – Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése 

 VP 6-7.4.1.1 – Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós 

közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése 
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 VP 6-7.4.1 – Jármű- és eszközbeszerzés: köz- és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések, falu- 

és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése 

 TOP 2.1.3 – Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések 

 TOP 3.2.1 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 

 

A határmenti fekvésből adódóan Ausztria, Szlovénia és Horvátország együttműködésével közös 

programok valósíthatók meg, amelyek mindhárom esetben elsősorban a természeti és kulturális 

örökség megőrzéséhez, fenntartható hasznosításához, idegenforgalomhoz, elérhetőség javításához, 

oktatáshoz és munkaerő-piaci együttműködéshez kapcsolódó tevékenységeket támogatnak. 

A járás kedvezményezett kategóriába való sorolása, valamint a 24 db kedvezményezett, átmenetileg 

kedvezményezett település miatt kiemelt figyelmet fordítunk az EFOP 1.7 „Az egymást erősítő, 

elmaradottságot konzerváló területi folyamatok megtörése” intézkedésre. A program támogatja a 

helyi felzárkózást szolgáló tudás bővítését és a kedvezőtlen szocio-demográfiai térségi folyamatok 

megtörését, amelyre „Esély – Lehetőség, fejlődés, jövő” címmel intézkedést dolgoztunk ki. 

 

4.3.2. A HFS tartalmát befolyásoló megyei, járási, települési vagy egyéb területi szinten 

megfogalmazott fejlesztési prioritások/beavatkozási területek/jelentős projektek 

 

A HFS szempontjából a 2014-2020-as időszakban leginkább a megyei fejlesztési dokumentumok a 

meghatározóak. A Zala Megyei Integrált Területi Program (2015) hosszú távú célként a „gazdag és 

harmonikusan fejlődő, zöld Zala” megteremtését tűzte ki célul, amelyhez a következő átfogó célokat 

rendelte: 

 Jól működő, fejlett gazdaság kialakítását. 

 A foglalkoztatás bővítését és a társadalmi kohézió erősítését. 

 Élhető Zala megye kialakítását. 

Lenti és térségében a koncepció alapján a „Dél-Zala diverzifikált újraiparosítása és gazdaságának 

revitalizációja” területi célnak megfelelő fejlesztési irányokat határoztak meg, amelyet támogat a 

tervezési területünkre vonatkozó LEADER stratégia is a mikrovállalkozások számára tervezett 

intézkedéssel, illetve az egyéb gazdasági ágazatokat segítő programelemekkel (pl. komplex 

marketingprogram megvalósítása az idegenforgalom támogatására, helyi termelők tevékenységének 

segítése tanácsadó szolgáltatással stb.). 

A fejlesztési stratégiánk több ponton is kapcsolódik a Zala Megye Területfejlesztési Program (2014) 

dokumentumban megfogalmazott prioritásokhoz és ezen belül meghatározott célokhoz. 

 Az „Innovatív, jövőben húzóágazatok fejlődésének és hálózatosodásának elősegítése” 

prioritáson belül megfogalmazott „A KKV-szektor megerősödése, több befektető” céllal 

összhangban fontos célunk, kiegészítve a megyei célkitűzéseket, a mikrovállalkozások 

megerősítése, versenyképességük megőrzéséhez szükséges támogatások biztosítása. Zala 

egyik kitörési pontjának tekintett és a térség szempontjából is meghatározó 

turizmusgazdasághoz kapcsolódóan tervezett intézkedéseinkkel támogatni tudjuk a 

turisztikai szolgáltatók hálózatba szervezését. 

 A „Helyi értékekre épülő versenyképes gazdaság megteremtése” prioritáson belül 

meghatározott „A turisztikai adottságok jobb kihasználása” és „A helyi gazdaság fejlődése” 

célok a térségünk stratégiájának is hangsúlyos elemei. A LEADER források 60%-ának 

vállalkozási célra való tervezésével, valamint az idegenforgalom fejlesztését célzó 

intézkedésekkel kapcsolódunk a megyei programhoz. 
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 Az „Integrált programok a szegénység és kirekesztettség kezelésére és a fiatalok 

elvándorlásának mérséklése érdekében” prioritás céljai szintén kapcsolódnak térségünk 

programjához, hiszen kedvezményezett, aprófalvas térségként, ahol a határok közelsége 

miatt fokozott a fiatalok elvándorlása megoldást kell találnunk ezekre a problémákra. A 

stratégiában külön intézkedést terveztünk a társadalmi kirekesztettséggel veszélyeztetett 

közösségek számára, illetve célul tűztük ki a fiatalok elvándorlásának mérséklését. 

Összességében a megyei területfejlesztési programban meghatározott átfogó célok megvalósításához 

a helyi szinten felhasználható források hozzájárulnak. A megyei szintű, nagyobb léptékű programokat 

jól kiegészítik a térségi, helyi fejlesztések. 

Az alacsonyabb szintre vonatkozó fejlesztési dokumentumok közül Lenti Város Integrált 

Településfejlesztési Stratégiájának (2015) jövőképe „... táji értékekre és fenntartható 

gazdaságfejlesztésre ...” helyezi a hangsúlyt, amellyel összecseng a vidékfejlesztési közösségünk 

jövőképe, amely „... értékekre, turisztikai adottságokra és az itt élők szellemi tudására alapozva 

egymást erősítő, innovatív és fenntartható fejlesztések ...” megvalósításával szeretné megteremteni 

az élhető vidéket. Lenti, mint térségi központ jelentős szerepet tölt be a kisebb-nagyobb települések 

életében, fejlesztései közvetlenül és közvetve is hatással vannak a területen élőkre. A város 

stratégiájában meghatározott átfogó célok („Élhető és vonzó település megteremtése”, „Gazdasági 

potenciál növelése”, „Térségi szerepkör erősítése”) szinte hasonlóan megfogalmazva, térségre 

vetítve is megfogalmazódtak LEADER programunkban. A központ és térsége fejlesztései egymással 

szimbiózisban támogatják fejlődésünket. 

 

4.3.3. A HFS tartalmát befolyásoló, a térség gazdasági és környezeti fejlődését és a 

befogadást támogató programok, szolgáltatások 

 

A térség határmenti fekvéséből adódóan fejlődését segítik a határon átnyúló együttműködési 

programok is. A szlovén-magyar és a horvát-magyar programokban is kedvezményezett a térség. 

Ebből a forrásból megvalósítható átfogó, elsősorban idegenforgalomhoz, kultúrához és 

hagyományokhoz kapcsolódó fejlesztéseket kiegészíthetik, hatásukat erősíthetik a LEADER projektek. 

A HFS tervezésekor figyelembe vettük a térséget átfogó, különböző területek fejlesztését célzó 

elképzeléseket. 

Az értékes állat- és növényvilággal, élőhelyek bemutatásában és az ökoturisztikai lehetőségek 

fejlesztésében a Balaton-felvidéki Nemzeti Park az egyik fő érdekelt, akik a 2014-2020-as időszakban 

több fejlesztést (élőhelyek bemutatása, látogatóközpont kialakítása) is terveznek a Kerka-mentén. 

Céljaik megvalósításában számítanak a térségi szereplők együttműködésére, akik adott területeken 

projektgazdaként is segíthetik a munkájukat. A HFS tervezésében munkatársuk Tervezői Csoport 

tagként működött közre, aki segítette összeállítani a térség természetföldrajzának, természeti 

értékeinek bemutató anyagát. A pályázati felhívások meghirdetése után is számítunk a szervezet 

szakmai segítségére, elsősorban azoknak a projektelképzeléseknek a véleményezésében, amelyek 

ökoturisztikai célúak. Az Őrségi Nemzeti Parkot elsősorban az északi területek (Magyarföld-

Szentgyörgyvölgy) térségében tervezett fejlesztések esetén keressük, illetve számítunk a térségi 

marketingprogramra tervezett javaslatoknál is véleményére, hiszen sok tapasztalattal rendelkezik az 

idegenforgalom területén is, mint szolgáltató. 

Ehhez a területhez kötődik a „Bejárható Magyarország Program” is, amelynek fejlesztéseihez helyi 

szinten szeretnénk csatlakozni. Az országos program a térség szempontjából releváns gyalogos és 

kerékpáros jármód főútvonalait érinti (országos kéktúra útvonal, Eurovelo-hálózat, Vasfüggöny 
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útvonal stb.), ezért a HFS az ehhez közvetlenül kapcsolódó (pl. piros sáv) útvonalak fejlesztését, 

kapcsolódó szolgáltatások (pl. információs adatbázis a 2. intézkedésben leírt térségi marketing 

program által), kiegészítő infrastruktúra kiépítést preferálja. 

4.4 SWOT  

 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 E1 - Kedvező geopolitikai helyzet, két 
hármashatár, illetve Ausztria, Szlovénia, 
Horvátország közelsége, kedvező közlekedés 
földrajzi potenciál. 

 E2 - Termál- és gyógyvizek – Lenti 
Termálfürdő és Szent György Energiapark – 
lezárt termálkutak, geotermikus energia, 
potenciális termálvagyon. 

 E3 - Jelentős Natura 2000 területek, nagy 
területű rétek, legelők, értékes flóra és fauna, 
jó adottságú erdők. 

 E4 - Természeti, népi építészeti (műemlék és 
műemlék jellegű) emlékek (lakóházak, 
gazdasági épületek, pincesorok 
(boronapincék), kulturális örökség, jelenleg is 
élő, hagyományos falusi életformához kötődő 
szokások, tevékenységek. 

 E5 - Változatos kultúrtájak jelenléte és táji 
adottságok. 

 E6 - Aktív hagyományőrző és értékteremtő 
civil szervezetek, közösségi 
kezdeményezések. 

 E7 - Térségi összehasonlításban is jelentős 
turisztikai potenciál, kiemelten ökoturizmus 
területén. 

 E8 - Bor- és szőlőkultúra hagyományai, 
víztározók, jóléti tavak, természetes 
vízfolyások magas száma. 

 E9 Kijelölt és karbantartott túraútvonalak, 
kiépített kisvasútvonal kettős hasznosítással. 

 E10 - Határon átnyúló kapcsolatrendszerek a 
köz-, civil-, vállalkozói szférában. 

 GY1 - Kedvezőtlen demográfiai folyamatok. 
A települések alacsony népességmegtartó 
ereje, fiatalok elvándorlása, elöregedő 
kistelepülések. 

 GY2 - A hátrányos helyzetű lakosság alacsony 
foglalkoztatási szintje, a hátrányos 
helyzetűek növekvő aránya, összetett, egyre 
mélyülő társadalmi problémák (szegénységi 
kockázat, szociális feszültségek stb.). 

 GY3 - Magas foglalkoztatási arány az 
alacsony végzettséget, képzettséget nem 
igénylő munkakörökben (betanított munka, 
közfoglalkoztatás). 

 GY4 - Kedvezőtlen gazdasági struktúra (nagy 
foglalkoztatók hiánya, kisvállalkozások 
tőkehiánya, magas kényszervállalkozások 
száma). 

 GY5 - Alacsony feldolgozottságú 
mezőgazdasági termékek, helyi termékek 
helyben történő feldolgozása és 
értékesítése, piacra jutása nem megoldott. 

 GY6 - A hagyományos gazdálkodás 
eltűnőben van, tradicionális tájhasználat 
nem jellemző, invazív fajok előretörése 
jelentős. 

 GY7 - Képzett munkaerő hiánya, magasabb 
képzettségűek nem jönnek vissza a térségbe, 
fejlesztéseket elősegítő humánerőforrás 
kapacitás nem elégséges. 

 GY8 - Piaci lehetőségek rossz kihasználása, a 
térség ajánlása, eladása szempontjából 
gyenge marketingtevékenység, átfogó, 
térségi marketing hiánya és idegenforgalmi 
lehetőségek kiaknázatlansága. 

 GY9 - Közlekedési (pl. külterületi és 
összekötő utak) és települési infrastruktúra 
(szennyvízkezelés megoldatlansága, internet 
elérhetőség problémái stb.) sok esetben még 
mindig hiányos. 

 GY10 - Együttműködés hiánya a térség 
gazdasági-társadalmi szereplői között. 

 GY11 - Civil szervezetek, önkormányzatok 
forráshiánya. 
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Lehetőségek Veszélyek 

 L1 - Civil szervezetek közösségi 

együttműködésben szerzett tapasztalatai, 

humánkapacitásai segítik a térség fejlődését. 

 L2 - A szűkebb és tágabb térségben élők 

igényének növekedése a helyi termékek, 

fogyasztási cikkek iránt, a termékek térségen 

belüli feldolgozásának növelése, magasabb 

hozzáadott értékű termékek előállítása és 

értékesítés megoldása. 

 L3 - A térség kiemelkedő természeti (Natura 

2000 területek), kulturális adottságaira, 

hagyományai, épített öröksége kiaknázatlan. 

 L4 – Idegenforgalmi piacon egyértelműen 

azonosítható térség létrehozásához 

megfelelő adottságok. 

 L5 - A környezettudatos és a 

fenntarthatóságra törekvő szemlélet széles 

körű elterjedésének eredményeként a „slow 

turizmus” lehetőségeinek növekedése. 

 L6 - Jelentős állami infrastrukturális 

beruházások (utak, hidak, 

szennyvízhálózatok, stb.) megvalósítása az 

élhetőség növelésére. 

 L7 - Aprófalvak adottságai (egészséges 

környezet, művelhető területek) megfelelnek 

a „szelíd” gazdaságfejlesztés elindítására. 

 L8 – 4 ország elérhetősége határok nélkül 

(Európai Unió) akár egy nap alatt, 

megismerése egy hosszú hétvége alatt. 

 

 V1 - Hátrányos helyzetű rétegek 

leszakadásának növekedése, az alacsony 

szintű bérek fennmaradása növelik a 

társadalmi rétegek közötti különbséget, 

növekszik a társadalmi feszültség. 

 V2 - A települések elnéptelenednek az 

elvándorlás és az elöregedés következtében. 

 V3 - A dinamikusabb külső térségek, határon 

túli kedvezőbb adottságok szívó hatása 

fokozza a képzett munkaerő elvándorlását. 

 V4 - A szociális feszültségek elmélyülése 

miatt a vidék imázsa csökken. 

 V5 - Fokozódik a vállalkozások, az 

önkormányzatok és a civil szféra tőkehiánya. 

 V6 - Aprófalvas településszerkezet miatti, 

munkavállaláshoz kapcsolódó rosszabb 

közlekedési lehetőségek. 

 V7 - Gazdasági válság utóhatásai kihatással 

vannak a térség gazdasági fejlődésére 

(vállalkozók pályázati aktivitása csökken, 

forráshiány). 

 V8 - Az alacsony bérszínvonal csökkenti a 

fizetőképes keresletet a magasabb 

hozzáadott értékű termékek iránt. 

 V9 - Globális klímaváltozás és hatásai 

fokozzák a környezeti problémákat (aszály, 

árvizek stb.) 

 V10 - Alapvető infrastrukturális fejlesztések 

elmaradása. 

 

SWOT mátrix elemzése 

 

Az L4 - Idegenforgalmi piacon egyértelműen azonosítható térség létrehozásához megfelelő 

adottságok lehetőséget az E7 - Térségi összehasonlításban is jelentős turisztikai potenciál, kiemelten 

ökoturizmus területén erősséghez kapcsolva egy offenzív stratégiát folytathatunk. A 2. intézkedés 

megvalósításával egy turisztikai szempontból is értelmező térséget tudunk kiajánlani, amelyhez 

hozzájárulnak a 3. intézkedésben megvalósuló projektek is (attrakciók, szolgáltatások fejlesztése). 

A GY5 - Alacsony feldolgozottságú mezőgazdasági termékek, helyi termékek helyben történő 

feldolgozása és értékesítése, piacra jutása nem megoldott gyengeséget a L2 - A szűkebb és tágabb 

térségben élők igényének növekedése a helyi termékek, fogyasztási cikkek iránt ... lehetőséggel 

összekapcsolva egy fejlesztő stratégiát alkalmazva a helyi termék előállításhoz kapcsolódó 

fejlesztések valósíthatók meg (4. intézkedés) meg a térségben, amellyel piacképes, magasabb 

hozzáadott értékű termékkel tudnak a helyi termelők megjelenni a vásárlók előtt. 
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A térség legnagyobb gyengesége a GY1 - Kedvezőtlen demográfiai folyamatok. A települések alacsony 

népességmegtartó ereje, fiatalok elvándorlása, elöregedő kistelepülések, amelyet összekapcsolva a 

V2 - A települések elnéptelenednek az elvándorlás és az elöregedés következtében veszéllyel egy 

elkerülő stratégia alapján a 1. Fecskeház program megvalósításával megteremtjük a fiatalok 

letelepedésének a lehetőségét. A 7. „Vidékőrző” program, és a 6. Civil közösségfejlesztési programok, 

8. Rendezvények szintén hozzájárulnak ahhoz, hogy növekedjen a települések népességmegtartó 

ereje, ezáltal mérséklődjön a fiatalok elvándorlása, növekedjen az itt élők száma. 

A térségben rejlő E1 - Kedvező geopolitikai helyzet, két hármashatár, illetve Ausztria, Szlovénia, 

Horvátország közelsége, kedvező közlekedés földrajzi potenciálra alapozva egy védekező stratégiával 

megelőzhető lesz a V5 - Fokozódik a vállalkozások, az önkormányzatok és a civil szféra tőkehiánya 

veszély. Az 5. Mikrovállalkozások fejlesztése intézkedés, a vállalkozások versenyképességéhez 

hozzájáruló fejlesztések hozzájárulnak a mikrovállalkozások piaci pozícióinak megőrzéséhez. 

 

4.5 Fejlesztési szükségletek azonosítása 

 

A SWOT elemzés eredményeire alapozva a tervezési területünkön kiemelten fontos a 

munkahelyteremtés, az életfeltételek javítása érdekében a foglalkoztatási lehetőségek bővítése, 

amely hozzájárul az önfenntartáshoz. 

Ennek elsődleges útja a gazdaságfejlesztés, amelynek fő irányai a termelés és szolgáltatás területén 

működő mikrovállalkozások megerősítése, helyi termék előállítás és feldolgozás ösztönzése, a kitörési 

pontnak tekintett idegenforgalom szolgáltatóinak és kapcsolódó látnivalók fejlesztése. Jelenleg a 

termelő és szolgáltató mikrovállalkozások nem rendelkeznek elegendő tőkével ahhoz, hogy a 

versenyképességük megőrzése érdekében fejlesztéseket valósítsanak meg. Foglalkoztatási 

szempontból az átlagosan néhány fős munkavállalói létszámmal és az önfoglalkoztatás által jelentős 

szerepet töltenek be a munkaerőpiacon, ezért ennek fenntartásához a piaci pozíciójuk megerősítése 

szükséges fejlesztésekkel. Ezeken a területeken dolgozó gazdasági szereplők számára az egyéb 

operatív programok (elsősorban GINOP) támogatásai kevésbé érhetők el a tevékenységi területük 

(főként a szolgáltató vállalkozók jellemzők térségünkben), vagy a fejlesztés elvárt nagyságrendje 

miatt, amely a legtöbb mikrovállalkozás számára nem vállalható tőkehiány következményeként. 

A 2007-2013-as időszak helyi termékekhez kapcsolódó fejlesztéseire alapozva, illetve a fogyasztók 

pozitív irányú szemléletváltozásának köszönhetően megnövekedett igények alapján indokoltnak 

látjuk a helyi termék előállítók támogatását, ösztönözve elsősorban a feldolgozottság növelését. 

Jelenleg nincs elegendő, már a most jelentkező igényt is állandóan kielégítő feldolgozott élelmiszer a 

piacon (pl. hús, tejtermék), illetve bizonyos szegmensek (elsősorban friss, konyhakész zöldség) 

hiányoznak a kínálatból. A LEADER programmal lehetőséget kívánunk adni azoknak a termelőknek, 

akik jelenleg még nem érik el a VP központi forrásaihoz szükséges üzemméretet, hogy a támogatással 

elindulhassanak a fenntartható gazdaság kialakításához vezető úton. Emellett a START 

munkaprogramban az elmúlt 2 évben, illetve idén elindított termelési kapacitásokra építve, a 

települések önellátását elősegítve közösségi feldolgozók kialakításával segítjük az alapanyag 

feldolgozást, ezáltal a piaci igényeknek megfelelő termék előállítást. 

A vidéki térség idegenforgalmi szereplői számára versenyképességük megőrzése érdekében 

szükségesnek látjuk a kisléptékű fejlesztések megvalósítását, mivel számukra önállóan – amennyiben 

nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációjához kapcsolódik – más operatív programok nem 

biztosítanak forrást. . Az idegenforgalmi ágazatban elsősorban szolgáltatásfejlesztésre van szükség, 

hogy a magasabb költési hajlandóságú vendégeket is a térségbe lehessen vonzani. Ezekre a 
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fejlesztésekre (kisléptékben) nem volt lehetőség a 2007-2013-as időszakban, nem rendelkeznek a 

szálláshelyek a vendégek igényeinek megfelelő szolgáltatásokkal (pl. szauna, kerékpár stb.) 

A turisztikai szolgáltatások fejlesztése, illetve az idegenforgalom szempontjából jelentős látnivalók 

megújítása, indokolt esetben újak létrehozása a térség vonzerejét növelik. A turizmushoz kapcsolódó 

fejlesztéseket támogatja a térség egységének létrehozásával először megvalósítható átfogó 

marketing program is, amelyet az idegenforgalmi piacon való megjelenés szempontjából 

elengedhetetlennek tartunk, hiszen jelentős lemaradásban van a térség a jól bevezetett Őrség, de 

akár a Mura Régióval szemben is, holott adottságai alapján rendelkezik hasonló vonzerővel. Ehhez 

mindenképpen szükséges a térség összefogása, amelyre korábban már volt kezdeményezés (TDM 

szervezet létrehozása), de akkor nem sikerült a megfelelő együttműködést kialakítani, amely azóta is 

gyenge az érdekelt szereplők között. 

A gazdasági célú fejlesztések, kiegészítve a Zala Termálvölgye Egyesület innovatív „Fecskeház-

program” modellje alapján megvalósítandó térségi programjával hozzájárulnak a fiatalok 

elvándorlásának mérsékléséhez, hiszen bővülni fognak a munkalehetőségek, javul a térség 

élhetősége, amely hozzájárulhat a demográfiai mutatók pozitív irányú változásához is. Jelenleg a 

kisebb, de foglalkoztatási szempontból jelentős szerepet betöltő településeken nincsenek olyan, 

olcsón elérhető szabad ingatlanok (elsősorban lakások), amelyek a fiatalok letelepedését segítenék. 

A LEADER programhoz végzett projektötlet gyűjtés, valamint a SWOT elemzés alapján a másik 

meghatározó fejlesztési irány az élhető vidék megteremtése. A 2007-2013-as időszakban sokat 

fejlődött a térség, a legfontosabb közösségi helyek megújultak, több kisebb-nagyobb településképet 

javító fejlesztést is megvalósítottak, de még mindig vannak olyan területek, ahol szükséges a 

megújulás (haranglábak, parkok, útjelző táblák, ravatalozók stb.). Emellett továbbra is van igény a 

kisebb közösségi terek fejlesztésére, elsősorban a civil szektorban, akik a közösségfejlesztés egyik 

meghatározó szereplői. Ők sok esetben nem rendelkeznek olyan infrastruktúrával és eszközökkel, 

amelyekkel hatékonyabban tudnák segíteni az élhető vidék megteremtését. Gyenge közöttük az 

együttműködés is, ezért ösztönözzük a közös projektek megvalósítását. A közösségépítő 

rendezvények színvonalának emelését korlátozza az önkormányzatok tőkeszegénysége. A 2014-2020-

as időszakban vidéki települések számára elérhető források felhasználási lehetőségeinek 

megismerésével láthatóvá vált, hogy a közösségek együttműködését, a kisléptékű faluképet javító és 

közösségi élet feltételeinek fejlesztését támogató források nem lesznek az operatív programokban, 

illetve ezek elérhetősége beszűkült. Az aprófalvas térség népességmegtartó erejének fenntartásához 

azonban fontosak a közszolgáltatások feltételeinek, elérhetőségének javítása, az önszerveződő 

közösségek megerősítése, az együttműködések ösztönzése. A LEADER stratégia intézkedéseivel 

lehetőséget akarunk adni azoknak a kisléptékű, infrastrukturális és közösségépítő fejlesztések 

megvalósítására, amelyek támogatják az élhetőség feltételeinek javítását. 

Összességében a LEADER források nem teszik lehetővé nagyobb beruházások megvalósítását, ezért 

elsődleges célunk, hogy kisebb projektek támogatásával a jövedelemtermelő fejlesztések, illetve a 

közösségfejlesztéshez kapcsolódódó tervek kivitelezéséhez járuljunk hozzá. 
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5. Horizontális célok 

5.1 Esélyegyenlőség 

 

A Helyi Fejlesztési Stratégia készítése során törekedtünk arra, hogy az esélyegyenlőség 

szempontjait figyelembe véve valamennyi érdekeltnek lehetőséget adjunk a fejlesztési javaslataik 

megfogalmazására, az észrevételek megtételére. A stratégia készítéséhez kapcsolódó folyamatokról a 

célcsoport igényeit is figyelembe véve a lehető legtöbb helyen és módon tájékoztatást adtunk, hogy 

ezzel is biztosítsuk a széleskörű bevonást. 

A stratégia fontos területe a társadalmi kirekesztődéssel veszélyeztetett csoportok számára 

fejlesztési program tervezése, mivel a Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület állandó 

népességének több mint 15%-a él a „Kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) 

kormányrendelet” által nevesített járásban, illetve a „Kedvezményezett települések besorolásáról és a 

besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) kormányrendelet” kedvezményezett település 

területén. A járás kedvezményezett kategóriába való sorolása, valamint a 24 db kedvezményezett, 

átmenetileg kedvezményezett település miatt kiemelt figyelmet fordítottunk az EFOP 1.7 „Az 

egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló területi folyamatok megtörése” intézkedésre. A 

program támogatja a helyi felzárkózást szolgáló tudás bővítését és a kedvezőtlen szocio-demográfiai 

térségi folyamatok megtörését, amelyre „Esély – Lehetőség, fejlődés, jövő” címmel intézkedést 

dolgoztuk ki. 

Fontos számunkra, hogy a teljes folyamat során fenntartsuk és erősítsük a partnerséget az 

esélyegyenlőséig szempontokat szem előtt tartva a tervezési terület szereplőivel és a visszajelzések 

alapján a célcsoportok igényeinek megfelelően alakítsuk a LEADER programot. 

5.2 Környezeti fenntarthatóság 

 

A Helyi Fejlesztési Stratégia tervezése és megvalósítása során kiemelt figyelmet fordítunk a 

környezeti fenntarthatóság biztosítására. Az egyik legfontosabb elvünk, hogy a LEADER elveknek 

megfelelően a helyi adottságokra, értékekre, lehetőség szerint a helyi kapacitásokra (tudás, 

munkaerő stb.) alapozva tervezzük és valósítsuk meg programunkat. Jövőképünkben is 

hangsúlyoztuk a fenntartható fejlesztések és élhető vidék megteremtését, mint célkitűzés. Az 

intézkedések tervezésénél is fontos szempont volt a környezeti szempontok figyelembe vétele és a 

térség jellemzőinek figyelembe vétele. 

A „Helyi termékek előállításához, feldolgozásához, értékesítéséhez kapcsolódó fejlesztések 

támogatása” intézkedés kiemelten figyelembe veszi a fenntarthatóság elveit, hiszen célja, hogy a 

helyben megtermelt alapanyag, helyi erőforrások segítségével feldolgozva, előkészítve a helyiek által 

kerüljön felhasználásra. Ennek az intézkedésnek köszönhetően megvalósított projektek folyamatosan 

hangsúlyozni fogják a fenntartható fejlesztés hasznosságát és a helyi termékek előnyeit. 

Szintén fontos cél a természeti értékek megőrzése és fenntartása, hogy a megvalósított 

tevékenységek ezeknek a területeknek a megőrzését is biztosítsák, mint amilyen például az őshonos 

gyümölcsfajták gyűjteményeinek létrehozása. 

Munkaszervezetünk működése során is figyelmet fordít a környezeti fenntarthatóságra, ezért 

erőforrás takarékosan és tudatos tervezéssel kívánjuk biztosítani a javak eredményes felhasználását. 
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Az események tervezésénél a helyszínek kiválasztásánál figyelembe vesszük, hogy azok elérhetők 

legyenek a közösségi közlekedés eszközeivel, illetve biztosított legyen a könnyű megközelíthetőség. 

6. A HFS integrált és innovatív elemeinek bemutatása 
 

Helyi Fejlesztési Stratégiánkban integrált elemnek tekinthetjük azokat az intézkedéseket, 

amelyek esetében elvárás, hogy együttműködés keretében valósuljon meg a fejlesztés, hiszen itt 

több érdekelt igényeit, elképzeléseit kell egy projektbe olvasztani. Ez leginkább a „Térségi marketing 

program” intézkedésnél hangsúlyos, mivel a térség vonzerejének növelésére kidolgozott fejlesztési 

terv csak akkor valósulhat meg sikeresen és eredményesen, ha valamennyi település támogatását 

élvezi a koordináló szervezet. 

Térségünk közösségi kapcsolatainak megerősítése érdekében a civil szervezetek számára kidolgozott 

programban is elvárás, hogy a települések, adott esetben mikrotérségek szereplői közösen 

dolgozzanak a fejlődés érdekében. Fontosnak tartjuk, hogy lehetőség szerint minél szélesebb kör 

legyen érdekelt és érintett egyes fejlesztésekben, ezért csak integrált programtervezést követően 

indulhat el egy-egy projekt. 

Az innováció szempontjából hátrányban vagyunk azokkal a szervezetekkel szemben, amelyek már az 

előző fejlesztési időszakban is adott térség fejlesztéséért dolgoztak, hiszen ők el tudtak indítani már 

olyan folyamatokat, amelyekre alapozva újszerű programok valósíthatók meg. Eennek ellenére 

vannak újszerű elemek a mi stratégiánkban is. 

Az egyik innovatív elem a Zala Termálvölgye Egyesület által kidolgozott „Fecskeház”-modell térségi 

adaptációja, amellyel segíteni szeretnénk a térségben a fiatalok otthonteremtését és ezzel ösztönözni 

őket a helyi munkavállalásra és családalapításra. 

A térség szempontjából innovatívnak tekinthetjük a „Térségi marketing program” intézkedésünket is, 

hiszen a teljes térséget lefedő, a közösség összefogásán alapuló program az elmúlt időszakban még 

nem valósult meg. Ebben innovatívnak tekinthető az is, hogy csak akkor valósulhat meg, ha minden 

térségi szereplő támogatja és ötleteivel, javaslataival segíti a projekt kidolgozását. 

A hálózatépítési céllal kidolgozott turisztikai attrakciók, szolgáltatások fejlesztése intézkedésnél a 

„Térségi marketing program” intézkedéssel való összekapcsolást tekintjük újszerűnek, mivel az 

érintett szereplőnek együtt kell működni a térség fejlődése érdekében és a megvalósítást 

kölcsönösen segíteni kell a feleknek. 
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7. A stratégia beavatkozási logikája 

7.1 A stratégia jövőképe 
 

Egyesületünk jövőképe, összhangban a LEADER elvekkel a következő: „A Lenti és Térsége 

Vidékfejlesztési Egyesület a határmenti térség természeti- és kulturális értékekben gazdag tervezési 

területe, amely az önkormányzatok, nonprofit szervezetek és vállalkozások együttműködésével a 

helyi értékekre, turisztikai adottságokra és az itt élők szellemi tudására alapozva egymást erősítő, 

innovatív és fenntartható fejlesztésekkel segíti a fejlődést, teremti meg az élhető vidéket, a 

letelepedést ösztönző feltételeket és 2020-ra egy eredményes vidékfejlesztési programot zár.” 

 

7.2 A stratégia célhierarchiája 
 

Jövőkép 

A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület a határmenti térség természeti- és kulturális 
értékekben gazdag tervezési területe, amely az önkormányzatok, nonprofit szervezetek és 
vállalkozások együttműködésével a helyi értékekre, turisztikai adottságokra és az itt élők szellemi 
tudására alapozva egymást erősítő, innovatív és fenntartható fejlesztésekkel segíti a fejlődést, 
teremti meg az élhető vidéket, a letelepedést ösztönző feltételeket és 2020-ra egy eredményes 
vidékfejlesztési programot zár. 
 

 Átfogó cél(ok) 

1. Helyi adottságokra, erőforrásokra alapozott, a foglalkoztatásra pozitív hatású, az 

önfenntartást és önellátást támogató gazdaságfejlesztési program megvalósítása. 

2. Az élhető vidék megteremtésének segítése letelepedést ösztönző feltételek kialakításával, 

szolgáltatásokkal, településképet javító és értékőrzést ösztönző fejlesztésekkel és a közösségi 

projektek támogatásával. 
 

Ssz. Specifikus célok Eredménymutatók 
megnevezése 

Célértékek 

1. Fiatalok megtartását segítő élhető vidék. Fecskelakásokba beköltöző 
fiatalok száma. 

16 - 20 fő 

2. Turisztikailag versenyképes, kínálati piacon 
beazonosítható desztináció (tervezési terület). 

A térség vonzerejét növelő 
elkészült marketing 
eszközök és kampányok 
száma. 

5-7 db 

3. Helyi adottságokra épülő, fenntartható 
gazdaság. 

A támogatott projektek 
által létrehozott új 
munkahelyek száma (FTE). 

3-4 db 

4. Versenyképes, minőségi helyi termék kínálat 
kialakítás a gazdaságfejlesztésért. 

Jobb előállítási és 
feldolgozási feltételekkel 
rendelkező helyi termék 
előállítók száma. 

15 db 

5. Versenyképes tudást és gyakorlati 
tapasztalatszerzést segítő szolgáltatások. 

Képzési és tanácsadási 
programokban résztvevők 
száma. 

300 fő 

6. Erősödő térségi együttműködések és 
kapcsolatok, a vidék értékeinek megőrzése 
közösségfejlesztés és együttműködési 
programok területén.  

Együttműködésbe bevont 
partnerszervezetek száma. 

50 db 

Megőrzött értékek és 
értékeket bemutató 
programok száma. 

40 db 
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 Intézkedések (beavatkozási területek) 

 

Melyik specifikus 
cél(ok)hoz járul hozzá 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Fecskeház program x      

2. Térségi marketing program  x     

3. Turisztikai attrakciók, szolgáltatások fejlesztése  x x    

4. Helyi termékek előállításához, feldolgozásához, értékesítéséhez 
kapcsolódó fejlesztések támogatása 

  x x x  

5. Mikrovállalkozások fejlesztése   x    

6. Civil közösségfejlesztési programok, fejlesztések támogatása      x 

7. „Vidékőrző” program      x 

8. Közösségi rendezvények      x 

 

A választott célok szöveges indoklása: 

 

A célok meghatározásának alapját a helyzetfeltárás eredményei és a megfogalmazott szükségletek 

képezték. 

A fiatalok megtartását segítő élhető vidék cél elsősorban a „Fecskeház program” megvalósításával 

teljesül, de közvetve a gazdaságfejlesztési tevékenységek is hozzájárulhatnak ehhez. A turisztikailag 

versenyképes, kínálati piacon beazonosítható desztináció (tervezési terület) cél megvalósítását a 

„Térségi marketing program” intézkedés segíti, de hozzájárul ennek eléréshez a turisztikai attrakciók, 

szolgáltatások fejlesztése is.  

A helyi adottságokra épülő, fenntartható gazdaság cél megvalósításához több intézkedés is 

hozzájárul. A turisztikai attrakciók, szolgáltatások fejlesztése támogatja az idegenforgalom fejlődését, 

a versenyképesség növelését. A helyi termékek előállításához, feldolgozásához és értékesítéshez 

kapcsolódó fejlesztések szintén a térségi gazdaság fejlődésének támogatói, ahogy a 

mikrovállalkozások fejlesztése is. 

A versenyképes, minőségi helyi termék kínálat kialakítás a gazdaságfejlesztésért cél megvalósítását 

segíti a helyi termelők előállítási, feldolgozási tevékenységének támogatása és a piacra jutás 

feltételeinek javítása. 

Versenyképes tudást és gyakorlati tapasztalatszerzést segítő szolgáltatások céllal összhangban 

lehetőség van az érdekeltek számára olyan képzési programok tervezésére, tanácsadás 

igénybevételére, amelyek segítik a releváns tudás és tapasztalatok bővítését. 

Az erősödő térségi együttműködések és kapcsolatok, a vidék értékeinek megőrzése 

közösségfejlesztés és együttműködési programok területén célkitűzés teljesítéséhez a „Civil 

közösségfejlesztési programok, fejlesztések támogatása” intézkedés járul hozzá, hiszen itt elvárás 

települési vagy mikrotérségi szinten a szereplők közös munkája. Ennek a célnak az elérését támogatja 

továbbá a „Vidékőrző program” és a „Közösségi rendezvények” intézkedés az élhető vidék értékeinek 

megőrzésével, bemutatásával, amelyhez a közösségek fejlesztésére, együttműködésére van szükség. 
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8. Cselekvési terv 

8.1 Az intézkedések leírása 

 

1. számú intézkedés: FECSKEHÁZ PROGRAM 

 

1. Az intézkedés megnevezése: 

Fecskeház program 

 

2. Specifikus cél: 

Fiatalok megtartását segítő élhető vidék. 

 

3. Indoklás, alátámasztás:  

A térség lakosságszáma az elmúlt 15 évben közel 12%-kal (11,45%) csökkent, a természetes fogyás 

értéke jelentősen az országos (-3,9; 2013) és a megyei (-6,1; 2013) átlag alatt van, értéke 2013-ban -

8,5 volt. Ennek egyik fő oka a járást jellemző aprófalvas településszerkezet (a tervezési terület 

falvaiban az átlagos lakosságszám 220 fő), a rossz közlekedés, a helyben való munkavállaláshoz 

szükséges megfelelő lakhatási lehetőségek hiánya. A térségben munkát vállaló fiatalok igénye, hogy 

önálló életet kezdhessenek, jelenleg nehezen megvalósítható. Saját lakás vásárlásához, vagy 

építéséhez a legtöbben nem rendelkeznek megfelelő forrásokkal, a falvakban a bérlés lehetősége 

korlátozott vagy nem is lehetséges. A munkavállalás utáni első pár évben felvállalhatatlan terhet 

jelent egy önálló lakás a családalapítást tervező fiatal számára. Az összkomfortos, megfizethető 

lakhatási feltételek pedig nem adottak helyben, ezért a fiatalok elköltöznek a városokba, vagy a 

térség határmenti fekvéséből adódóan külföldön vállalnak munkát. Az elköltözők nagy része pedig 

nem is fog visszajönni. 

A fiatalok elvándorlásának megállítására, a letelepedésük támogatására és ezáltal a 

népességmegtartásra jelent megoldást a Zala megyében található Zala Termálvölgye Egyesület által 

már kidolgozott és gyakorlatban megvalósított fecskeház program térségi adaptálása, amelynek 

segítségével meglévő, kihasználatlan ingatlanok átalakítása valósulhat meg bérlakásokká. 

SWOT kapcsolódás: E1, E10, GY1, GY4, GY7, GY10, V3 

 

4. A támogatható tevékenység területek meghatározása: 

Fecskeházak kialakításának támogatása a fiatalok letelepedésének elősegítése és a 

népességmegtartás érdekében. 

Támogatható tevékenységek: 

1. Térségi településeken meglévő (lakáscélú és nem lakáscélú egyaránt) épületek, épületrészek 

felújítása, lakássá való alakítása, lakhatóvá tétele. 

2. Fecskeházak lakástartozékainak, berendezési tárgyainak, eszközeinek beszerzése. 

3. Fecskeház létrehozásához, férőhely meghirdetéséhez kapcsolódó kommunikációs tevékenységek. 

 

5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: 

A fecskeház program modelljét a Zala Termálvölgye Egyesület által kidolgozott „Fecskeház Program” 

tanulmány térségi adaptálásával valósítjuk meg. A 2007-2013-as ÚMVP LEADER programban ez 

alapján a Zala Termálvölgye Egyesület területén több projekt is megvalósult és elfogadott modellé 
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vált ez a típusú fejlesztés. A 2014-2020-as időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Zala megyei tervezésének elején kiemelt célprogramként szerepelt a fecskeházak kialakítása, de a 

végső anyagba ez a program nem került bele. A Zala Termálvölgye Egyesület programjából adaptált 

helyi modell szerinti fecskeházak megvalósítására a Vidékfejlesztési Program horizontális 

intézkedéseiből vagy más Operatív Programokból nem igényelhető támogatás. 

 

6. A jogosultak köre: 

A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület tervezési területéhez tartozó településeken működő 

önkormányzat. 

 

7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek: 

Alapelvek: 

 Fecskeház fogalom: A fecskeház olyan lakóingatlan (lakóház, lakás), amely minimum 

középfokú végzettségű fiatalok letelepedésének elősegítését szolgálja. A beköltözés 

időpontjában maximum 40 éves fiatalok a fecskeházban legfeljebb 5 évig lakhatnak. Az itt 

eltöltött évek alatt a fiataloknak bérleti díjat kell fizetni és kötelező lakás előtakarékosság (a 

jelenlegi jogszabályok alapján 20 000 Ft/hó maximális állami támogatás igénybevételével) és 

rezsiköltség megfizetését kell vállalni. A pályázat sikere esetén a fecskeház férőhelyeket 

kötelező nyílt eljárásban meghirdetni az érdeklődők számára az adott településen 

alkalmazott hirdetési módokhoz illeszkedve. A kiválasztásnál az alábbi előnyt jelentő 

szempontokat kötelezően kell alkalmazni: helyben lakókat, továbbá a Lenti és Térsége 

Vidékfejlesztési Egyesület tervezési területén munkahellyel/munkahely ígérvénnyel 

rendelkezőket előnyben kell részesíteni. A pályázó ösztönzi a fecskeház lakók aktív 

közreműködését a település és térség közösségfejlesztési programjaiban. A fecskeház modell 

program megismertetése érdekében a pályázó köteles a fecskeház program iránt 

érdeklődőket fogadni, a fecskeház működését bemutatni a helyszínen, illetve szakmai 

rendezvényeken. 

 Jelen intézkedés forráskeretéből 1 pályázó 1 alkalommal részesülhet támogatásban a 2014-

2020-as fejlesztési ciklusban. 

 

Kötelezettségvállalások: 

 A pályázónak a pályázat benyújtása előtt kötelezően részt kell vennie a Lenti és Térsége 

Vidékfejlesztési Egyesület által biztosított konzultáción. A részvételt a pályázó az Egyesület 

által kiállított erről szóló dokumentum pályázathoz csatolásával igazolja. 

 A pályázónak vállalnia kell, hogy a fecskeház fogalomnál meghatározott feltételek szerint 

működteti a fecskeházat legalább a pályázat kötelező fenntartási időszakának a végéig. 

 A projektnek az intézkedésben leírt támogatható tevékenységeknek, alapelveknek, 

kötelezettségvállalásoknak és kiválasztási kritériumoknak való megfelelését pályázónak a 

pályázathoz csatolandó fenntartási és üzemeltetési terv dokumentumban kell részletesen 

kifejtenie. 

 

Kiválasztási kritériumok: 

 A bírálók a következő szempontokat vizsgálják a kiválasztásnál: 

o Jelenleg üresen álló (használaton kívüli), funkció nélküli épületben kerül kialakításra a 

fecskeház. 
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o A projekt dokumentáció alapján megállapítható, hogy a létrehozott fecskeház 

működtetése alaposan átgondolt, gazdasági szempontú fenntarthatósága 

hosszútávon biztosítható. 

o A projekt leírás bemutatja, hogy a pályázó milyen módon ösztönzi a fecskeház lakók 

aktív közreműködését a település és a térség közösségfejlesztési programjaiba. 

o Előnyben részesül az a projekt, amely figyelembe veszi az esélyegyenlőségi 

szempontokat és ezt bemutatja fenntartási és üzemeltetési tervben. 

o A projekt figyelembe veszi a környezeti fenntarthatóság elveit. (Ehhez kapcsolódó 

igazolható feltételek kidolgozása a pályázati felhívásban történik.) 

 

8. Tervezett forrás: 

a. Beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás (összes közpénz: EU és nemzeti 

tárfinanszírozás) nagysága: 

50.000.000 Ft 

b. Támogatás aránya: 

A maximális támogatási intenzitás 60%. 

c. Projektméret korlátai: 

Maximális támogatás: 4.000.000 Ft/lakás/lakóegység 

d. Támogatás módja (hagyományos vagy egyszerűsített költségelszámolás): 

Vissza nem térítendő támogatás, hagyományos költségelszámolás. Előleg igénybe vehető. 

 

9. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 

2016. II. félév – 2020. II. félév 

 

10. Kimeneti indikátorok: 

a. Támogatott projektek száma (db): 

indikátor becsült célértéke: 3 db 

(Az egy lakás/lakóegység számra megítélhető támogatás alapján a becsült célérték 12 db 

lakás/lakóegység.) 

b. Támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (vállalkozás, 

önkormányzat, civil szervezet) (db): 

indikátor becsült célértéke: 3 db önkormányzat 

 

2. számú intézkedés: TÉRSÉGI MARKETING PROGRAM 

 

1. Az intézkedés megnevezése: 

Térségi marketing program 

 

2. Specifikus cél: 

Turisztikailag versenyképes, kínálati piacon beazonosítható desztináció (tervezési terület). 

 

3. Indoklás, alátámasztás:  

A tervezési területet alkotó, Lenti járásba tartozó 42 település területén az elmúlt tíz évben számos 

kisebb-nagyobb turisztikai fejlesztés valósult meg, amelyek növelték a térség vonzerejét. Az egyéni 

fejlesztések mellett néhány együttműködési projekt is a fejlődést szolgálta, amelyhez különböző 
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operatív programok nyújtottak támogatást. Ezeknek a partnerségeknek a nagy része azonban nem 

terjedt ki a teljes térségre vagy marketing szempontból csak egy-egy kiadvány, program erejéig 

támogatta a térség vagy annak egy részének népszerűsítését. Az összefogáson alapuló, a teljes 

térséget szolgáló marketinget hátráltatta az is, hogy a 2006-2008 közötti AVOP LEADER+ 

programban, valamint a 2007-2013 közötti LEADER programban sem alkotott egy vidékfejlesztési 

közösséget a 42 település, így nem valósulhattak meg a teljes térség népszerűsítését támogató 

programok. Ennek eredményeként a térség hátrányba került a már régóta bevezetett Őrség és a Zala 

Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület által koordinált és egyre ismertebbé váló Mura Régió mellett. A 

térség idegenforgalmi versenyképességének megőrzése, illetve növelése érdekében szükséges az 

átfogó marketing tevékenység megvalósítása. 

SWOT kapcsolódás: E2, E3, E4, E5, E7, E8, E9, L3, L4, GY8, GY10 

 

4. A támogatható tevékenység területek meghatározása: 

Az intézkedés célja a teljes tervezési területet, azaz 42 települést lefedő marketing tevékenység 

megvalósítása, lehetőség szerint minél több marketing eszköz alkalmazásával a térség idegenforgalmi 

versenyképességének megőrzése, illetve növelése érdekében a térségben működő szervezetek 

együttműködésével. 

Támogatható tevékenységek a fejlesztési cél elérése érdekében: 

1. Térségi arculat kialakítása, és/vagy meglévő frissítése, továbbfejlesztése. 

2. Térségi látnivalókat, szolgáltatásokat bemutató nyomtatott kiadvány készítése és/vagy on-line 

felület, digitális tartalom kialakítása, fejlesztése, innovatív marketing eszközök használata. 

3. Látnivalók, idegenforgalmi szolgáltatások bemutatása, népszerűsítése érdekében a látogatói 

infrastruktúra fejlesztése kisléptékű építési, felújítási tevékenységek (pl. irányító táblák elkészítése, 

kihelyezése stb.), eszközbeszerzés által. 

4. Meglévő túraútvonalak, tematikus útvonalak kijelölése, kitáblázása és tematikus csomagajánlatok 

kidolgozása. 

5. Tematikus szakmai rendezvények megvalósítása, rendezvényeken való részvétel (pl. turisztikai 

vásáron való részvétel), kommunikációs kampányok megvalósítása a térség népszerűsítésére. 

6. A térségi marketinget támogató képzési programok fejlesztése, megvalósítása. 

 

5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: 

Marketing tevékenység és turisztikai fejlesztések a GINOP 7-es prioritási tengelyének felhívásai és a 

TOP intézkedéseinek keretében is támogathatók, amelytől jelen intézkedésben támogatható 

tevékenységek jól elhatárolhatók. 

Az intézkedés keretében olyan, kizárólag a Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület teljes tervezési 

területének egészére, 42 településre vonatkozó komplex fejlesztés támogatható, amelynek elemei 

nem támogathatók vagy egy projekten belül önállóan nem támogathatóak a GINOP 7-es prioritási 

tengelyéből, illetve a TOP intézkedéseiből. 

A fejlesztés kiegészíti a Bejárható Magyarország Program keretében támogatott beruházásokat, 

marketing tevékenységeket. 

 

6. A jogosultak köre: 

A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület tervezési területéhez tartozó településeken működő 

nonprofit szervezet, nonprofit Kft.. 
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A pályázó nem lehet olyan szervezet, amely szerepel az NGM Turisztikai és Vendéglátóipari 

Főosztályának nyilvántartásában TDM szervezetként. 

 

7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek: 

Alapelvek: 

 Csak a teljes térséget (42 település) lefedő marketing tevékenység támogatható. 

 A pályázat indokoltságának alátámasztására a pályázó szervezetnek egy minimum 30 oldalas 

(A4-es oldal, 12-es betűméret, 1,5-es sorköz) szakmai koncepciót kell készítenie, amelyben 

o helyzetértékelést készít a 42 település idegenforgalmi marketing tevékenységéről 

(min. 5 oldal), 

o kereslet-kínálat elemzés segítségével bemutatja a térségbe látogatókat, igényeiket, 

megszólítási lehetőségeit, illetve a marketingre vonatkozó hiányosságokat (min. 5 

oldal), 

o SWOT-elemzést készít értékeléssel, 

o részletesen (tevékenységekre bontva, célcsoportok meghatározásával, részletes 

tevékenység leírásokkal) leírja, hogy milyen módon tervezi a térségi marketing 

program megvalósítását, milyen marketing eszközöket használ, Gantt-diagramon 

bemutatja a tevékenységek ütemezését, 

o bemutatja a projekt megvalósításában együttműködőket és az együttműködés 

tárgyát. 

 

Kötelezettségvállalások: 

 A pályázónak vállalnia kell a szakmai koncepciójában leírtak megvalósítását a projekt során. 

 A pályázónak a pályázat benyújtása előtt kötelezően részt kell vennie a Lenti és Térsége 

Vidékfejlesztési Egyesület által biztosított konzultáción. A részvételt a pályázó az Egyesület 

által kiállított erről szóló dokumentum pályázathoz csatolásával igazolja. 

 

Kiválasztási kritériumok: 

 A bírálók a következő szempontokat vizsgálják a kiválasztásnál: 

o Szakmai koncepció formai és tartalmi elvárásoknak való megfelelősége. 

o A projekt költségvetése alátámasztott, ár-érték aránya megfelelő. 

o A projektgazda által bevont együttműködők száma és szakmai kompetenciája. 

o Az együttműködő partnerek különböző szektorokat képviselnek. 

o A használt marketingeszközökkel elért potenciális célcsoportok nagysága (pl. 

kommunikációs kampányokkal elértek száma – fő). 

o Innovatív (új termék, új eljárás, új végrehajtás és működési módszer, magasabb 

minőség) marketingeszközök száma a projektben. 

o A projekt figyelembe veszi a környezeti fenntarthatóság elveit. (Ehhez kapcsolódó 

igazolható feltételek kidolgozása a pályázati felhívásban történik.) 

 A 2014-2020-as időszakban maximum 1 db projekt részesülhet támogatásban és valósulhat 

meg jelen intézkedés keretében. 
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8. Tervezett forrás: 

a. Beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás (összes közpénz: EU és nemzeti 

tárfinanszírozás) nagysága: 

20.000.000 Ft 

b. Támogatás aránya: 

A maximális támogatási intenzitás 95%. 

(A magasabb támogatási intenzitást azért tartjuk indokoltnak, mert a TOP-1.2.1-15 Társadalmi és 

környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés felhívás keretében az intézkedés keretében 

támogatott tevékenységek (marketingeszközök fejlesztése, kommunikációs tevékenységek, képzéshez 

kapcsolódó költségek, látogatói infrastruktúra fejlesztése stb.) nem állami támogatásnak minősülő 

költségkategóriába tartoznak, amelynél a támogatási intenzitás 100%. Továbbá amennyiben a 

pályázó által igényelt támogatás összege nem haladja meg az elszámolható költségek és a működési 

eredmény közötti különbséget és CBA elemzés elkészítésével bizonyítja, hogy a létrehozott fejlesztés 

bevételei nem haladják meg kiadásaikat szintén a 100%-os támogatási intenzitás alkalmazható. Az 

intézkedés forráskeretét a közösségi célhoz soroltuk, mivel a tervezett tevékenységek egyike sem 

termel közvetlen bevételt a pályázó számára, tehát ez pénzügyileg nem jövedelemtermelő projekt, de 

közgazdasági hasznai jelentősek a térségi marketing tevékenység általi hatásokon keresztül. Emellett 

elvárásunk, hogy a projekt a teljes térséget (42 település) lefedje, ami feltételezi valamennyi 

önkormányzattal az együttműködést, amely jelentős plusz feladatok elvégzését várja el a pályázótól. 

Fentiek miatt a magasabb támogatási intenzitást tartjuk indokoltnak.) 

c. Projektméret korlátai: 

Maximális támogatás: 20.000.000 Ft 

d. Támogatás módja (hagyományos vagy egyszerűsített költségelszámolás): 

Vissza nem térítendő támogatás, hagyományos költségelszámolás. Előleg igénybe vehető. 

 

9. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 

2016. II. félév – 2018. II. félév 

 

10. Kimeneti indikátorok: 

a. Támogatott projektek száma (db): 

indikátor becsült célértéke: 1 db 

b. Támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (vállalkozás, 

önkormányzat, civil szervezet) (db): 

indikátor becsült célértéke: 1 db nonprofit szervezet vagy nonprofit Kft.. 

 

3. számú intézkedés: TURISZTIKAI ATTRAKCIÓK, SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE 

 

1. Az intézkedés megnevezése: 

Turisztikai attrakciók, szolgáltatások fejlesztése 

 

2. Specifikus cél: 

Turisztikailag versenyképes, kínálati piacon beazonosítható desztináció (tervezési terület). 
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3. Indoklás, alátámasztás:  

A térség természeti- és kulturális értékei, ma is élő hagyományai, elhelyezkedése (3 ország 

közelsége), túraútvonalai és az alacsony forgalmú utak miatt kitűnő adottságokkal rendelkezik az 

aktív turizmus iránt érdeklődőknek. Pályázati támogatással az elmúlt években a vállalkozói- és a non-

profit szféra szereplői is számos turisztikai fejlesztést valósítottak meg. Az önkormányzatok 

elsősorban a településükön és annak közelében található attrakciókat, míg a vállalkozók, falusi 

vendéglátók a szolgáltatásokat, szálláshelyeket alakították ki, illetve fejlesztették. Az ökoturisztikai 

látnivalókat felkeresők igényeinek folyamatos változása és a turisztikai trendeknek való megfelelés 

érdekében szükséges a meglévő kínálat elemeinek, szolgáltatásoknak a fejlesztése, bővítése a 

versenyképesség megőrzése érdekében. Az idegenforgalomban érdekelt, nem mezőgazdasági 

tevékenységgel foglalkozó helyi szereplők számára kisléptékű fejlesztések megvalósítása más 

operatív programban nem támogatott. 

SWOT kapcsolódás: E3, E4, E5, E7, E8, E9, GY8, GY10, GY11, L3, L5, L8, V7, V9, V10 

 

4. A támogatható tevékenység területek meghatározása: 

Az intézkedés keretében turisztikai attrakciókhoz, szálláshelyekhez és szolgáltatásokhoz 

kapcsolódó alábbi fejlesztések támogathatók: 

1. Meglévő, működő szálláshelyhez kötődő fejlesztések a szálláshely, meglévő szolgáltatás 

fejlesztésével vagy új szolgáltatáshoz kapcsolódó feltételek megteremtésével. 

2. Szálláshelyhez nem kötődő már működő vagy új szolgáltatások fejlesztése, kialakítása. 

3. Turisztikai attrakcióhoz kapcsolódó fejlesztések megvalósítása, vagy új turisztikai attrakció 

kialakítása. 

4. A turisztikai attrakcióhoz, fejlesztéshez, szolgáltatáshoz kapcsolódó marketing. (Önállóan nem 

támogatható.) 

Turisztikai attrakciónak tekintjük ebben az intézkedésben az önálló vonzerővel rendelkező meglévő 

vagy új létesítményt, építményt, amely egy jól körülhatárolható területen (1 vagy több hrsz.-on is 

lehet) található és látogatható. 

 

5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: 

Jelen intézkedés önállóan támogatja a vidéki turizmushoz kapcsolódó fejlesztéseket. 

Jelen intézkedésben nem támogatható a Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület HFS-ében 

nevesített 2. számú intézkedésben támogatható látogatói infrastruktúra fejlesztése (pl. irányító 

táblák kihelyezése, pihenőhelyek felújítása, létesítése), valamint térségi hatókörű marketingeszköz 

készítése. 

A VP 6.2.1 és VP 6.4.1. – Nem mezőgazdasági tevékenységek indítása/fejlesztése intézkedéstől 

eltérően ebben az intézkedésben csak olyan mikrovállalkozás nyújthat be pályázatot, amely nem 

minősül mezőgazdasági termelőnek, illetve olyan 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes 

személy, aki nem őstermelő. 

GINOP 7. intézkedés keretében csak megyehatárokon átnyúló, országos és/vagy nemzetközi 

jelentőségű, és központi koordinációt igénylő fejlesztések, valamint tematikus hálózatok fejlesztése 

támogatható meghatározott lista alapján, más GINOP intézkedésben pedig idegenforgalmi 

fejlesztések nem valósíthatók meg. A fejlesztés kiegészíti a Bejárható Magyarország Program 

keretében támogatott beruházásokat. 

A TOP-ban pedig megyei integrált területi programokhoz illeszkedő fejlesztések valósíthatók meg, 

amelybe nem illeszthető be a térségi idegenforgalmi fejlesztés. 
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6. A jogosultak köre: 

A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület tervezési területéhez tartozó településeken működő 

mikrovállalkozás, amely nem minősül mezőgazdasági termelőnek; falusi vendéglátó természetes 

személy; önkormányzat; nonprofit szervezet; egyházi jogi személy. 

 

7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek: 

Alapelvek: 

 Az intézkedés célja működő szolgáltatók tevékenységének, új és meglévő attrakciók 

fejlesztése a térség turisztikai versenyképességének növelése érdekében, ezért az intézkedés 

keretében új szálláshely kialakítása nem támogatható. 

Kötelezettségvállalások: 

 A pályázónak vállalnia kell az együttműködést a „Térségi marketing program” projekt 

megvalósítását elnyerő szervezettel az alábbiak szerint: 

o legalább 1500 karakter hosszú szöveges leírást és minimum 5 db minimum 2 MB 

nagyságú, marketing anyagokba elhelyezhető anyagot kell biztosítania a 

megvalósított fejlesztéséről, turisztikai attrakcióról, szolgáltatásairól és 

elérhetőségeiről; 

o közre kell működnie az elkészült marketing anyagok népszerűsítésében úgy, hogy 

szolgáltatási helyén elhelyezi a „Térségi marketing program” projekt megvalósítását 

elnyerő szervezet által készített kiadványokat, illetve amennyiben rendelkezik 

honlappal, elhelyezi azt a linket az oldalán (amennyiben a „Térségi marketing 

program” keretében történik honlap fejlesztés), amelyen elérhetők a térségi szintű 

marketinganyagok. 

 A pályázónak a pályázat benyújtása előtt kötelezően részt kell vennie a Lenti és Térsége 

Vidékfejlesztési Egyesület által biztosított konzultáción. A részvételt a pályázó az Egyesület 

által kiállított erről szóló dokumentum pályázathoz csatolásával igazolja. 

Kiválasztási kritériumok: 

 A bírálók a következő szempontokat vizsgálják a kiválasztásnál: 

o A projekt eredményeként létrejövő munkahelyek száma. 

o Hátrányos helyzetű ember foglalkoztatásának a vállalása. 

o Meglévő, működő szálláshelyhez kötődő meglévő, fejlesztett szolgáltatások száma 

és/vagy új szolgáltatások száma. 

o Szálláshelyhez nem kötődő már működő fejlesztett vagy új szolgáltatások száma. 

o Fejlesztett vagy új attrakciók esetén a látogatottság növekedésének mértéke (%). 

o A projektben megvalósuló tevékenységhez kapcsolódó marketingeszközök száma. 

o A projekt költségvetése alátámasztott, ár-érték aránya megfelelő. 

o A projekt figyelembe veszi a környezeti fenntarthatóság elveit. (Ehhez kapcsolódó 

igazolható feltételek kidolgozása a pályázati felhívásban történik.) 

 

8. Tervezett forrás: 

a. Beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás (összes közpénz: EU és nemzeti 

tárfinanszírozás) nagysága: 

63.350.000 Ft 
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b. Támogatás aránya: 

Önkormányzat, nonprofit szervezet és egyházi jogi személy pályázó esetén: 

A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerinti „kedvezményezett” kategóriába tartozó járásban lévő 

település, valamint a 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet szerint „kedvezményezett település” esetén a 

maximális támogatási intenzitás 85%. 

(A magasabb támogatási intenzitást azért tartjuk indokoltnak, mert a TOP-1.2.1-15 Társadalmi és 

környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés felhívás keretében az intézkedés keretében 

támogatott tevékenységek esetében amennyiben a pályázó által igényelt támogatás összege nem 

haladja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget és CBA elemzés 

elkészítésével bizonyítja, hogy a létrehozott fejlesztés bevételei nem haladják meg kiadásaikat 100%-

os támogatási intenzitás alkalmazható önkormányzatok esetében. Emellett az intézkedésben 

megvalósuló fejlesztések során a pályázónak vállalnia kell az együttműködést a térségi marketing 

program megvalósításában (lásd kötelezettségvállalások pontban), amellyel plusz vállalásokat kell 

tennie a fejlesztése megvalósítása mellett. Ezen okok miatt jelen intézkedésben az 

önkormányzatoknál az egyéb felhívásokban alkalmazott, „kedvezményezett” járásra vonatkozó 

támogatási intenzitást tartjuk elfogadhatónak.) 

Működő mikrovállalkozás, amely nem minősül mezőgazdasági termelőnek és falusi vendéglátó 

természetes személy pályázó esetén: 

A 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet szerint „kedvezményezett településen” megvalósuló fejlesztés 

esetén a maximális támogatási intenzitás 70%. 

A 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet szerint „nem kedvezményezett településen” megvalósuló 

fejlesztés esetén a maximális támogatási intenzitás 65%. 

(Az intézkedésben megvalósuló fejlesztések során a pályázónak vállalnia kell az együttműködést a 

térségi marketing program megvalósításában (lásd kötelezettségvállalások pontban), amellyel plusz 

vállalásokat kell tennie a fejlesztése megvalósítása mellett, ezért az intézkedés keretében a VP 6.4.1. 

intézkedés szociális szövetkezetek számára nyújtott támogatási intenzitás, azaz a 70%-os támogatási 

arány lenne az optimális a „kedvezményezett településen” és 65%-os támogatási arány a „nem 

kedvezményezett településen” megvalósuló fejlesztés esetén.) 

c. Projektméret korlátai: 

Minimális támogatás 500.000 Ft. 

Maximális támogatás 5.000.000 Ft. 

d. Támogatás módja (hagyományos vagy egyszerűsített költségelszámolás): 

Vissza nem térítendő támogatás, hagyományos költségelszámolás. Előleg igénybe vehető. 

 

9. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 

2016. II. félév – 2020. II. félév 

 

10. Kimeneti indikátorok: 

a. Támogatott projektek száma (db): 

indikátor becsült célértéke: 20 db 

b. Támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (vállalkozás, 

önkormányzat, civil szervezet) (db): 

indikátor becsült célértéke: 

3 db önkormányzat, 2 db nonprofit szervezet, 2 db egyházi jogi személy 

12 db működő mikrovállalkozás, falusi vendéglátó természetes személy 
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4. számú intézkedés: HELYI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ, FELDOLGOZÁSÁHOZ, 

ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA 

 

1. Az intézkedés megnevezése: 

Helyi termékek előállításához, feldolgozásához, értékesítéséhez kapcsolódó fejlesztések támogatása 

 

2. Specifikus cél: 

Versenyképes, minőségi helyi termék kínálat kialakítás a gazdaságfejlesztésért és versenyképes 

tudást és gyakorlati tapasztalatszerzést segítő szolgáltatások. 

 

3. Indoklás, alátámasztás:  

Lenti járás településein az országos tendenciákkal összhangban és az elmúlt években megvalósult 

helyi termékekkel kapcsolatos kampányoknak, támogatásoknak köszönhetően növekedett a helyi 

terméket előállítók száma. A REL-ZALA LEADER térségek közötti együttműködési projekt keretében 

közel 100 térségi termelő felmérése megtörtént, de közel ennyi azoknak a méhészeknek, illetve még 

nem elért helyi termelőknek a száma, akik termék előállítók. Több kézműves jövedelem kiegészítő 

tevékenységként kezdett bele a termék előállításba, amelyet a vásárlói kereslet mellett ösztönöztek 

az egyre több helyen elindított helyi termék vásárok is. Az élelmiszer előállítók számára is több 

lehetőség nyílt az értékesítésre az elmúlt években, mivel pályázati támogatásból Csesztregen és 

Lentiben is termelői piacot alakítottak ki, de a közeli Őriszentpéteren található piac is népszerű 

értékesítő hely. A térség kisebb-nagyobb falvaiban többen is gazdálkodásba kezdtek, az egészséges, 

helyi élelmiszer iránti igény a vendéglátásban is egyre nagyobb. A helyi termékek körét a START 

munkaprogramba bekapcsolódó, gazdálkodással foglalkozó önkormányzatok is bővítik elsősorban a 

különböző zöldségfélék területén, akik feldolgozással szeretnék növelni termékeik értékét. 

Valamennyi termelő célja, hogy a termék előállítással megszerzett jövedelme növekedjen és 

megélhetését is biztosítsa, amelyhez fejlesztés szükséges. Az önellátás és önfenntartás felé vezető 

úton szükség van azoknak a kézműveseknek és 3000 STÉ alatti élelmiszer előállítóknak, valamint 

önkormányzatoknak a támogatására, akik magasabb hozzáadott értékű termékkel kívánnak a piacon 

megjelenni, illetve biztosítani szeretnék önfenntartásukat. 

SWOT kapcsolódás: E3, E8, GY4, GY5, GY6, L7, V1, V5, V7 

 

4. A támogatható tevékenység területek meghatározása: 

Az intézkedés keretében a helyi termék előállításához, feldolgozásához, értékesítéséhez kapcsolódó 

alábbi fejlesztések támogathatóak: 

1. Helyi termék előállításához, feldolgozásához kapcsolódó egyéni beruházások támogatása, építés, 

felújítás, bővítés, eszközbeszerzés által. 

2. Marketing támogatása az értékesítés, piacra jutás elősegítése érdekében. (Önállóan nem 

támogatható.) 

3. Termékbemutatást segítő fejlesztések megvalósítása. 

4. Helyi termékek előállítását, feldolgozását, piacra jutását segítő mentori, szakértői szolgáltatás, 

tanácsadást nyújtó programok megvalósítása. 

5. Közösségi feldolgozók kialakítása, gazdálkodási eszközök, gépek beszerzése, térségi termékek 

piacra jutásának segítése települések együttműködésén alapuló közösségi projektek 

megvalósításával. 
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Fogalommagyarázat: 

Helyi termék, helyi termelők: Helyi termék alatt Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület, mint 

LEADER HACS tervezési területén előállított, a térségben honos vagy ott megtermelt, előállított 

élelmiszer alapanyagból, hagyományos és/vagy az adott térségre jellemző és/vagy újszerű 

technológiával, eljárással készült feldolgozott terméket (kivéve a nagyüzemi technológiával előállított 

vagy feldolgozott terméket) vagy kézműves (non annex) terméket értjük. HFS szempontjából helyi 

termelők alatt a nem mezőgazdasági terméket előállító helyi termelőket (kézművesek non annex 

termékkel), valamint a 3000 STÉ alatti élelmiszer előállító, élelmiszer feldolgozó mikrovállalkozásokat, 

őstermelőket értjük. 

 

5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: 

Lehatárolás VP intézkedésektől termékkör alapján: 

Non-annex termékelőállítás esetében az intézkedés a VP 6.2., 6.4., 4.2. horizontális intézkedésektől 

való lehatárolása:  

 mezőgazdasági termelőnek minősülő mikrovállalkozások nem támogathatóak; 

 induló nem mezőgazdasági vállalkozás nem támogatható. 

Feldolgozott élelmiszer előállítás esetén az intézkedés VP 6.3., 4.2. intézkedésektől való lehatárolása:  

Az intézkedés keretében induló vagy 50% alatti mezőgazdasági árbevétellel rendelkező 

mezőgazdasági termelő, őstermelő helyi termék előállításra vonatkozó fejlesztése támogatható. 

Mezőgazdasági termék előállítás (Annex 1) esetében az intézkedés VP 6.3., 4.1. horizontális 

intézkedésektől való lehatárolása: 

Az intézkedés keretében elsődleges mezőgazdasági termék előállítás esetében induló (40 év feletti) 

vagy a 3000 STÉ alatti mezőgazdasági termelőnek minősülő mikrovállalkozás, őstermelő fejlesztése 

támogatható. 3000 EUR ≤STÉ≤6000 EUR esetén a nem főállású őstermelő, egyéni vállalkozó, társas 

vállalkozás támogatható. 

Egyéb lehatárolások: 

Az intézkedésben nem támogatható olyan tevékenység, amely a VP 7.2.1 és VP 7.4.1. intézkedésben 

támogatható. 

A GINOP mikrovállalkozások fejlesztéseit támogató intézkedéseitől eltérően a támogatás összege 

nem haladhatja meg az 5 000 000 Ft-ot, amellyel a kisebb léptékű beruházások támogatását biztosítja 

ez a lehetőség. 

A TOP program gazdaságfejlesztési programjaiban nem a mikrovállalkozások jelentik az elsődleges 

pályázói kört, valamint a támogatható tevékenységek között a helyi termékek előállítására, 

feldolgozására vonatkozó tevékenység nem szerepel. Az intézkedésben nem támogatható olyan 

tevékenység, amelyre támogatás nyerhető TOP forrásból. 

 

6. A jogosultak köre: 

A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület tervezési területéhez tartozó településeken működő 

mikrovállalkozás; helyi terméket jelenleg is előállító 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes 

személy; őstermelő; önkormányzat, non-profit Kft., szociális szövetkezet. 

 

7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek: 

Alapelvek: 

 Közösségi feldolgozók kialakítását, gazdálkodási eszközök, gépek beszerzését, térségi 

termékek piacra jutásának segítését célzó projektek esetében elvárás, hogy a projekt 



 
 

52 

települések együttműködésével kerüljön kidolgozásra, megvalósításra a pályázati felhívásban 

meghatározandó feltételek figyelembe vételével. 

 A közösségi feldolgozó keretében beszerzett eszközökkel, megvalósított beruházásokkal 

végzett tevékenység nem lehet profitorientált célú. A kedvezményezettnek a fejlesztés 

tárgyával kapcsolatban bevétele csak az önköltség finanszírozása céljából lehetséges. 

 

Kötelezettségvállalások: 

 Helyi termékek előállítását, feldolgozását, piacra jutását segítő mentori, szakértői 

szolgáltatást, tanácsadást nyújtó programok megvalósítása esetén pályázónak vállalnia kell, 

hogy a tervezési terület 42 településén helyi terméket előállítók számára biztosítja a 

szolgáltatást. 

 Közösségi feldolgozók kialakítását, gazdálkodási eszközök, gépek beszerzését, térségi 

termékek piacra jutásának segítését célzó projektek esetében a pályázónak vállalnia kell, 

hogy a létrejött feldolgozó használatát a lakosság számára is biztosítja a pályázati felhívásban 

meghatározandó feltételek szerint. 

 A pályázónak a pályázat benyújtása előtt kötelezően részt kell vennie a Lenti és Térsége 

Vidékfejlesztési Egyesület által biztosított konzultáción. A részvételt a pályázó az Egyesület 

által kiállított erről szóló dokumentum pályázathoz csatolásával igazolja. 

Kiválasztási kritériumok: 

 A bírálók a következő szempontokat vizsgálják a kiválasztásnál: 

o A projekt eredményeként létrejövő munkahelyek száma. 

o Hátrányos helyzetű ember foglalkoztatásának a vállalása. 

o Helyi termék előállítást, feldolgozást segítő fejlesztési elemek száma. 

o Termékbemutatást segítő fejlesztési elemek száma. 

o Közösségi feldolgozóban elérhető szolgáltatások száma (pl. hányféle feldolgozási 

fázishoz biztosít eszközt). 

o Helyi termékek előállítását, feldolgozását, piacra jutását segítő mentori, szakértői 

szolgáltatást igénybevevők száma. 

o Az infrastrukturális beruházásoknál az esélyegyenlőségi szempontok figyelembe 

vétele. 

o Innovatív (új termék, új eljárás, új végrehajtás és működési módszer, magasabb 

minőség) megoldások alkalmazása. 

o A projektben megvalósuló tevékenységhez kapcsolódó marketingeszközök száma. 

o A projekt költségvetése alátámasztott, ár-érték aránya megfelelő. 

o A projekt figyelembe veszi a környezeti fenntarthatóság elveit. (Ehhez kapcsolódó 

igazolható feltételek kidolgozása a pályázati felhívásban történik.) 

 

8. Tervezett forrás: 

a. Beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás (összes közpénz: EU és nemzeti 

tárfinanszírozás) nagysága: 

45.500.000 Ft 
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b. Támogatás aránya: 

Önkormányzat, non-profit Kft., szociális szövetkezet pályázó esetén: 

A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerinti „kedvezményezett” kategóriába tartozó járásban lévő 

település, valamint a 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet szerint „kedvezményezett település” esetén a 

maximális támogatási intenzitás 85%. 

(A magasabb támogatási intenzitást azért tartjuk indokoltnak, mivel a TOP 1.1.3-15 „Helyi 

gazdaságfejlesztés” C) Helyi termékek piacra jutását elősegítő agrár-logisztikai fejlesztések 

támogatása gyűjtőpont jelleggel pályázati alintézkedés esetében, amennyiben a pályázó által 

igényelt támogatás összege nem haladja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény 

közötti különbséget és  CBA elemzés elkészítésével bizonyítja, hogy a létrehozott fejlesztés bevételei 

nem haladják meg kiadásaikat, akkor 100%-os támogatási intenzitás biztosít a pályázat a fejlesztés 

megvalósítására. Jelen intézkedés esetében elvárás, hogy a közösségi feldolgozónak non-profit 

alapon kell működnie, önköltségeinek finanszírozásának erejéig rendelkezik bevétellel, de jövedelmet 

nem termel a beruházás, amely feltétel kötelezettségvállalásként és alapelvként is meghatározásra 

kerül. Ez a pályázó részéről plusz vállalást jelent, ami miatt jelen intézkedésben az 

önkormányzatoknál az egyéb felhívásokban alkalmazott, „kedvezményezett” járásra vonatkozó 

támogatási intenzitást tartjuk elfogadhatónak.) 

 

Működő mikrovállalkozás; helyi terméket jelenleg is előállító 18. életévét betöltött cselekvőképes 

természetes személy pályázó esetén: 

A 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet szerint „kedvezményezett településen” megvalósuló fejlesztés 

esetén a maximális támogatási intenzitás 70%. 

A 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet szerint „nem kedvezményezett településen” megvalósuló 

fejlesztés esetén a maximális támogatási intenzitás 65%. 

(Az aprófalvas településszerkezetű térségben az önfenntartás egyik útja lehet a helyi termék 

előállítása, mivel a munkahelyek ezeken a településeken minimálisak, a térségi központokban 

található munkahelyek pedig nehezen elérhetőek. Mivel a térség mikrovállalkozási a térség 

településszerkezeti sajátosságai miatt hátrányosabb helyzetben vannak, mint a turisztikai központok 

térségében fekvő települések, ezért a 70%-os támogatási arány lenne az optimális a 

„kedvezményezett településen” és 65%-os támogatási arány a „nem kedvezményezett településen” 

megvalósuló fejlesztés esetén.) 

c. Projektméret korlátai: 

Maximális támogatás: 4.900.000 Ft 

 

d. Támogatás módja (hagyományos vagy egyszerűsített költségelszámolás): 

Vissza nem térítendő támogatás, hagyományos költségelszámolás. Előleg igénybe vehető. 

 

9. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 

2016. II. félév – 2020. II. félév 

 

10. Kimeneti indikátorok: 

a. Támogatott projektek száma (db): 

indikátor becsült célértéke: 15 db 
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b. Támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (vállalkozás, 

önkormányzat, civil szervezet) (db): 

indikátor becsült célértéke: 

3 db önkormányzat, non-profit Kft., szociális szövetkezet 

12 db mikrovállalkozás, természetes személy 

 

5. számú intézkedés: MIKROVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE 

 

1. Az intézkedés megnevezése: 

Mikrovállalkozások fejlesztése 

 

2. Specifikus cél: 

Helyi adottságokra épülő, fenntartható gazdaság. 

 

3. Indoklás, alátámasztás:  

A térség legjelentősebb foglalkoztatói a térségi központokban találhatók és jelentős a közszférában 

foglalkoztatottak száma is. Az ágazatokat nézve a térség vállalkozóinak közel 40%-a 

mezőgazdaságban dolgozik, a fennmaradó 60% jelentős része szolgáltatásokat nyújt, és csak kisebb 

részben találhatók vállalkozások az ipar, építőipar területén. A vállalkozások jelentős része 

mikrovállalkozás, akik az önfoglalkoztatás által és néhány fős dolgozói állományukkal jelentős 

szerepet vállalnak a térségben foglalkoztatóként. Ezeknek a vállalkozásoknak a jelentős része a 

megélhetést tudja biztosítani a tulajdonos és esetleg a néhány foglalkoztatottja részére, de 

jellemzően nem rendelkezik olyan megtakarítással, nem tud annyi hasznot termelni, amellyel a piaci 

igényeknek megfelelő, a hosszú távú fennmaradást biztosító fejlesztéseket meg tudná valósítani. 

Ezekhez a szükséges fejlesztésekhez ad támogatást a működő, nem mezőgazdasági 

mikrovállalkozásoknak az intézkedés, amely hozzájárul a munkahelyek fenntartásához és 

bővítéséhez, valamint a versenyképesség megőrzéséhez. 

SWOT kapcsolódás: E1, E7, E10, GY4, GY7, L7, V1, V5, V7 

 

4. A támogatható tevékenység területek meghatározása: 

A mezőgazdasági termelőnek nem minősülő, termelő és szolgáltató működő mikrovállalkozások 

fejlesztése érdekében az intézkedésben az alábbi tevékenységek támogathatók: 

1. Termeléshez, szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenységek fejlesztése érdekében megvalósuló 

építés, felújítás, eszközbeszerzés, gépbeszerzés. 

2. A fejlesztéshez, szolgáltatáshoz kapcsolódó marketing. (Önállóan nem támogatható.) 

Az intézkedés keretében nem támogatható az elsődleges mezőgazdasági termék, feldolgozott annex I 

termék előállításához, feldolgozásához kapcsolódó tevékenységek fejlesztése és ehhez kapcsolódó 

szolgáltatások fejlesztése, a non annex termék esetén kizárólag a nem kézműves termékek (pl. 

fazekas termékek) előállításához (termeléséhez) kapcsolódó tevékenységek fejlesztése támogatható, 

illetve támogatható valamennyi szolgáltató vállalkozás, aki nem a Lenti és Térsége Vidékfejlesztési 

Egyesület HFS-ében nevesített 4. számú intézkedésben meghatározott termékekhez kapcsolódó 

szolgáltatást végez. 
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5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: 

A VP 6.2.1. intézkedésétől eltérően kizárólag működő vállalkozások fejlesztéseihez ad támogatást az 

intézkedés a termelő és szolgáltató szektorban működő mikrovállalkozások részére. 

A GINOP mikrovállalkozások fejlesztéseit támogató intézkedéseitől eltérően a támogatás összege 

nem haladhatja meg az 5 000 000 Ft, amellyel a kisebb léptékű beruházások támogatását biztosítja ez 

a lehetőség. 

A TOP program gazdaságfejlesztési programjaiban nem a mikrovállalkozások jelentik az elsődleges 

pályázói kört. Az intézkedésben nem támogatható olyan tevékenység, amelyre támogatás nyerhető 

TOP forrásból. 

 

6. A jogosultak köre: 

A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület tervezési területéhez tartozó településeken 

mezőgazdasági termelőnek nem minősülő, termelő és szolgáltató működő mikrovállalkozások. 

 

7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek: 

Alapelvek: 

 Az intézkedés keretében kizárólag a pályázat benyújtás időpontjában már működő 

mikrovállalkozások fejlesztései támogathatóak. 

 A pályázó kizárólag olyan mikrovállalkozás lehet, amely árbevételének kevesebb, mint 50%-a 

származik mezőgazdasági tevékenységből. 

Kötelezettségvállalások: 

 A pályázónak a pályázat benyújtása előtt kötelezően részt kell vennie a Lenti és Térsége 

Vidékfejlesztési Egyesület által biztosított konzultáción. A részvételt a pályázó az Egyesület 

által kiállított erről szóló dokumentum pályázathoz csatolásával igazolja. 

Kiválasztási kritériumok: 

 A bírálók a következő szempontokat vizsgálják a kiválasztásnál: 

o A projekt eredményeként létrejövő munkahelyek száma. 

o Hátrányos helyzetű ember foglalkoztatásának a vállalása. 

o Az infrastrukturális beruházásoknál az esélyegyenlőségi szempontok figyelembe 

vétele. 

o Tevékenységek fejlesztése esetén az innovatív (új termék, új eljárás, új végrehajtás és 

működési módszer, magasabb minőség) megoldások száma a projektben. 

o A projektben megvalósuló tevékenységhez kapcsolódó marketingeszközök száma. 

o A projekt költségvetése alátámasztott, ár-érték aránya megfelelő. 

o A projekt figyelembe veszi a környezeti fenntarthatóság elveit. (Ehhez kapcsolódó 

igazolható feltételek kidolgozása a pályázati felhívásban történik.) 

 

8. Tervezett forrás: 

a. Beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás (összes közpénz: EU és nemzeti 

tárfinanszírozás) nagysága: 

97.275.000 Ft 

b. Támogatás aránya: 

A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerinti „kedvezményezett” kategóriába tartozó járásban lévő 

településen megvalósuló fejlesztés esetén a maximális támogatási intenzitás 65%. 
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A 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet szerint „kedvezményezett településen” megvalósuló fejlesztés 

esetén a maximális támogatási intenzitás 70%. 

(Az aprófalvas településszerkezetű térségben jelentős szerepe van a foglalkoztatásban a termelő- és 

szolgáltató mikrovállalkozásoknak. Mivel a térség mikrovállalkozási a térség településszerkezeti 

sajátosságai miatt hátrányosabb helyzetben vannak, mint nagyobb felvevőpiaccal rendelkező 

térségekben működő vállalkozások, ezért a 65%-os támogatási arány lenne az optimális a 

„kedvezményezett” kategóriába tartozó járás településein és 70%-os támogatási arány a 

„kedvezményezett településen” megvalósuló fejlesztések esetén.) 

 

c. Projektméret korlátai: 

Maximális támogatás: 4.900.000 Ft 

d. Támogatás módja (hagyományos vagy egyszerűsített költségelszámolás): 

Vissza nem térítendő támogatás, hagyományos költségelszámolás. Előleg igénybe vehető. 

 

9. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 

2016. II. félév – 2020. II. félév 

 

10. Kimeneti indikátorok: 

a. Támogatott projektek száma (db): 

indikátor becsült célértéke: 25 db 

b. Támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (vállalkozás, 

önkormányzat, civil szervezet) (db): 

indikátor becsült célértéke: 25 db mikrovállalkozás 

 

6. számú intézkedés: CIVIL KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK, FEJLESZTÉSEK 

TÁMOGATÁSA 

 

1. Az intézkedés megnevezése: 

Civil közösségfejlesztési programok támogatása 

 

2. Specifikus cél: 

Erősödő térségi együttműködések és kapcsolatok, a vidék értékeinek megőrzése közösségfejlesztés 

és együttműködési programok területén. 

 

3. Indoklás, alátámasztás:  

Az aprófalvas térségben működő nonprofit szervezetek a közösségi programokban, fejlesztésekben 

kiemelt szerepet játszanak. A falvakban az aktív nonprofit szervezeteknek köszönhető számos 

hagyomány fennmaradása, a sokszínű kulturális élet, a helyi értékek őrzése és jelentős szerepük van 

a közösségi élet fenntartásában, az élhető települések és a szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas 

lehetőségek megteremtésében. Az erős civil közösségek eredményesen hozzájárulnak a 

kistelepülések élhetőségének javításához, a fiatalok helyben tartásához, amelyre az elöregedő 

térségben egyre nagyobb szükség van. A közösségfejlesztési tevékenységük fenntartásához, 

fejlesztéséhez ad támogatást az intézkedés, amely segíti a nonprofit szektor megerősödését, az 

együttműködések bővítését. 

SWOT kapcsolódás: E6, E10, GY1, GY10, GY11, L1, V5 
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4. A támogatható tevékenység területek meghatározása: 

A térségi civil közösségfejlesztési programok, fejlesztések megvalósítása érdekében az alábbi 

tevékenységek támogathatóak: 

1. Közösségi funkciójú épületek, épületrészek, létesítmények építése, felújítása, fejlesztése 

eszközbeszerzéssel. 

2. A szervezet tevékenységéhez kapcsolódó eszközök, berendezések beszerzése. 

3. A közösségfejlesztést segítő képzések, tréningek megvalósítása. 

4. Marketing tevékenység a civil szervezet bemutatása, tevékenységének népszerűsítése érdekében. 

(Önállóan nem támogatható.) 

Jelen intézkedésben a közösségi funkció épületeket, épületrészeket, létesítményeket jelent, ahol az 

adott településen élők közösségi programokon (előadások, rendezvények, kiállítások, sport 

programok stb.) vehetnek részt a szabadidejükben.  

 

5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: 

Civil szervezetek részére komplex közösségfejlesztési projektek támogatására, amely lehetőséget ad 

építési beruházások, eszközbeszerzés mellett egyéb, a szervezet fejlesztését segítő elemek 

megvalósítására a VP horizontális intézkedéseiből és más OP-kból nem igényelhető támogatás. 

Nem támogatható az intézkedésben a VP 7.2.1. és VP 7.4.1 keretében támogatható fejlesztés, 

különösen  

 a VP-7.4.1.1 felhívás 3.3 pontjának b)-h) pontok közötti funkciókat betöltő épületek, vagy 

épületrészek felújítása; 

 állami/önkormányzati funkciót ellátó létesítmények; 

 helyi termékértékesítést szolgáló piacnak helyt adó létesítmény; 

 közétkeztetést végző intézmények konyhája; 

 olyan épület vagy épületrész, ahol a 2007-2013-as időszakban pályázati támogatással 

többfunkciós közösségi teret, szolgáltató központot hoztak létre. 

 

6. A jogosultak köre: 

A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület tervezési területéhez tartozó településeken működő 

nonprofit szervezet, egyházi jogi személy. 

 

7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek: 

Alapelvek: 

 A pályázat indokoltságának alátámasztására a pályázó szervezetnek egy közösségfejlesztési 

programot kell készítenie, amelyben bemutatja, hogy a tervezett fejlesztés milyen módon 

segíti a nonprofit szervezet fejlődését, milyen szükségletre reagál a projekt, milyen hatása 

lesz a megvalósításnak a közösség életére, valamint milyen módon vonja be a célcsoport 

tagjait a projektbe. 

Kötelezettségvállalások: 

 A pályázónak vállalnia kell a közösségfejlesztési programban leírtak megvalósítását a projekt 

során. 

 Közösségfejlesztést segítő képzést, tréninget tartalmazó projekt esetében elvárás, hogy a 

minimum mikrotérségi szinten történjen a célcsoport bevonása, valamint nonprofit 

szervezetek együttműködésével valósuljon meg a projekt, a pályázati felhívásban 
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meghatározandó feltételek figyelembe vételével, amelyet a pályázat benyújtásakor igazolni 

kell. 

 Közösségfejlesztést segítő képzés, tréning megvalósításán kívüli célt megfogalmazó projekt 

esetében elvárás, hogy a projekt nonprofit szervezetek együttműködésével valósuljon meg a 

pályázati felhívásban meghatározandó feltételek figyelembe vételével. 

 A pályázónak a pályázat benyújtása előtt kötelezően részt kell vennie a Lenti és Térsége 

Vidékfejlesztési Egyesület által biztosított konzultáción. A részvételt a pályázó az Egyesület 

által kiállított erről szóló dokumentum pályázathoz csatolásával igazolja. 

Kiválasztási kritériumok: 

 A bírálók a következő szempontokat vizsgálják a kiválasztásnál: 

o Az infrastrukturális beruházásoknál az esélyegyenlőségi szempontok figyelembe 

vétele. 

o A projekthez kapcsolódóan az esélyegyenlőségi célcsoportok bevonása is megtörtént 

igazolható módon. 

o A projektben együttműködő nonprofit szervezetek száma. 

o A projekt költségvetése alátámasztott, ár-érték aránya megfelelő. 

o A projekt figyelembe veszi a környezeti fenntarthatóság elveit. (Ehhez kapcsolódó 

igazolható feltételek kidolgozása a pályázati felhívásban történik.) 

 

8. Tervezett forrás: 

a. Beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás (összes közpénz: EU és nemzeti 

tárfinanszírozás) nagysága: 

52.900.000 Ft 

b. Támogatás aránya: 

95% 

(Az intézkedés keretében csak együttműködés keretében valósulhat meg a projekt, amely plusz 

vállalásokat jelent a projektgazda részére. Emellett nem lokális, hanem minimum térségi hatókörű 

közösségi fejlesztések valósulnak meg, amelyek hozzájárulnak a települések, térség fejlesztéséhez. 

Ezen indokok, illetve a nonprofit jelleg miatt a 95%-os támogatást tartjuk indokoltnak.) 

c. Projektméret korlátai: 

Maximális támogatás: 5.000.000 Ft 

d. Támogatás módja (hagyományos vagy egyszerűsített költségelszámolás): 

Vissza nem térítendő támogatás, hagyományos költségelszámolás. Előleg igénybe vehető. 

 

9. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 

2016. II. félév – 2020. II. félév 

 

10. Kimeneti indikátorok: 

a. Támogatott projektek száma (db): 

indikátor becsült célértéke: 20 db 

b. Támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (vállalkozás, 

önkormányzat, civil szervezet) (db): 

indikátor becsült célértéke: 

4 db egyházi jogi személy 

16 db nonprofit szervezet 
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7. számú intézkedés: „VIDÉKŐRZŐ” PROGRAM 

 

1. Az intézkedés megnevezése: 

„Vidékőrző” program 

 

2. Specifikus cél: 

Erősödő térségi együttműködések és kapcsolatok, a vidék értékeinek megőrzése közösségfejlesztés 

és együttműködési programok területén. 

 

3. Indoklás, alátámasztás:  

A tervezési terület településein a 2007-2013-as időszakban számos közösségi célú, faluképet javító 

fejlesztés valósulhatott meg. A térség fejlődése, népességmegtartó erejének növelése érdekében 

tovább kell folytatni a megkezdett fejlesztéseket, hogy vonzó falukép, a szabadidő hasznos eltöltését 

segítő beruházások valósulhassanak meg. Fontos emellett azoknak az értékeknek a megőrzése is, 

amely a térség múltjához, hagyományaihoz tartoznak és a vidék sokszínűségét, értékeit bizonyítják. 

SWOT kapcsolódás: E4, E5, GY1, GY9, GY11, L6, V2, V4, V5, V10 

 

4. A támogatható tevékenység területek meghatározása: 

A „Vidékőrző” program keretében a települések fejlesztése érdekében az alábbi tevékenységek 

támogathatóak: 

1. Nem turisztikai célú, de a településkép szempontjából fontos épületrészek, építmények (pl. 

harangláb, keresztek stb.) felújítása. 

2. Közösségi célú fejlesztések megvalósítása építési beruházásokkal, felújítással. 

3. Településképet javító kisléptékű fejlesztések. 

3. Épített és kulturális értékeket bemutató kiadványok, könyvek összeállítása. (Önállóan nem 

támogatható.) 

Közösségi célú fejlesztésnek nevezzük azokat a fejlesztéseket, amelyeket a lakosság programjaihoz, 

egyéb tevékenységeihez használhat, a közösség (település lakossága) érdekét szolgálja a felújítása. 

 

5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: 

Az intézkedés keretében csak olyan fejlesztés támogatható, ami a VP 7.2.1 és VP 7.4.1. intézkedésben 

nem kaphat támogatást, így különösen nem támogatható a 

 a VP-7.4.1.1 felhívás 3.3 pontjának b)-h) pontok közötti funkciókat betöltő épületek, vagy 

épületrészek felújítása; 

 állami/önkormányzati funkciót ellátó létesítmények; 

 helyi termékértékesítést szolgáló piacnak helyt adó létesítmény; 

 közétkeztetést végző intézmények konyhája; 

 olyan épület vagy épületrész, ahol a 2007-2013-as időszakban pályázati támogatással 

többfunkciós közösségi teret, szolgáltató központot hoztak létre. 

 

Az intézkedés által a TOP-ban megfogalmazott önkormányzati közszolgáltatásokhoz (egészségügyi 

alapellátó rendszerhez, szociális alapszolgáltatásokhoz, helyi szintű humán közszolgáltatásokhoz) 

kapcsolódó fejlesztések nem támogathatóak, valamint nem támogatható az önkormányzatok 

kötelező feladatellátásához és alapinfrastruktúrához kapcsolódó fejlesztés sem. 
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6. A jogosultak köre: 

A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület tervezési területéhez tartozó településeken működő 

önkormányzat, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy. 

 

7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek: 

Alapelvek: 

 Az intézkedés csak a település élhetőségét javító és az épített- és kulturális örökség 

megőrzésére irányuló a fejlesztéseket támogat. Az önkormányzati közszolgáltatásokhoz, az 

önkormányzatok kötelező feladatellátásához és alapinfrastruktúrához kapcsolódó 

fejlesztések nem támogathatók. 

Kötelezettségvállalások: 

 A pályázónak a pályázat benyújtása előtt kötelezően részt kell vennie a Lenti és Térsége 

Vidékfejlesztési Egyesület által biztosított konzultáción. A részvételt a pályázó az Egyesület 

által kiállított erről szóló dokumentum pályázathoz csatolásával igazolja. 

Kiválasztási kritériumok: 

 A bírálók a következő szempontokat vizsgálják a kiválasztásnál: 

o Az infrastrukturális beruházásoknál az esélyegyenlőségi szempontok figyelembe 

vétele. 

o Egy projekt több épületrész, létesítmény megújítását is célozza, több helyszínen 

valósul meg. 

o A projekt költségvetése alátámasztott, ár-érték aránya megfelelő. 

o A projekt figyelembe veszi a környezeti fenntarthatóság elveit. (Ehhez kapcsolódó 

igazolható feltételek kidolgozása a pályázati felhívásban történik.) 

 

8. Tervezett forrás: 

a. Beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás (összes közpénz: EU és nemzeti 

tárfinanszírozás) nagysága: 

51.683.000 Ft 

b. Támogatás aránya: 

A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerinti „kedvezményezett” kategóriába tartozó járásban lévő 

település, valamint a 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet szerint „kedvezményezett település” esetén a 

maximális támogatási intenzitás 85%. 

c. Projektméret korlátai: 

Maximális támogatás: 5.000.000 Ft 

d. Támogatás módja (hagyományos vagy egyszerűsített költségelszámolás): 

Vissza nem térítendő támogatás, hagyományos költségelszámolás. Előleg igénybe vehető. 

 

9. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 

2016. II. félév – 2020. II. félév 

 

10. Kimeneti indikátorok: 

a. Támogatott projektek száma (db): 

indikátor becsült célértéke: 14 db 

b. Támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (vállalkozás, 

önkormányzat, civil szervezet) (db): 
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indikátor becsült célértéke: 

3 db egyházi jogi személy 

11 db önkormányzat 

 

8. számú intézkedés: KÖZÖSSÉGI RENDEZVÉNYEK 

 

1. Az intézkedés megnevezése: 

Közösségi rendezvények 

 

2. Specifikus cél: 

Erősödő térségi együttműködések és kapcsolatok, a vidék értékeinek megőrzése közösségfejlesztés 

és együttműködési programok területén. 

 

3. Indoklás, alátámasztás:  

A három néprajzi tájegység, az Őrség-Göcsej-Hetés találkozásánál fekvő térségben az elmúlt 10 

évben számos új kezdeményezésként induló rendezvény vált hagyományos eseménnyé, amelyek 

segítségével a sokszínű kultúrával, hagyományokkal rendelkező falvak értékeit nem csak az itt élők, 

hanem a turisták számára is bemutathattuk. A vidéki közösségek megőrzése, és a hasznos szabadidő 

eltöltése érdekében fontos a közösségi események fenntartása, amelyek jelentős mértékben 

hozzájárulnak a térség vonzerejének növeléséhez. Fontos szerepük van a helyi értékek, 

hagyományok, kulturális örökség megőrzésében a települési közösség összetartásának erősítése 

mellett és színesítik a térség idegenforgalmi kínálatát is. 

SWOT kapcsolódás: E4, E6, E7, GY1, GY10, GY11, V4 

 

4. A támogatható tevékenység területek meghatározása: 

A közösségi rendezvények megvalósításához kapcsolódóan az alábbi tevékenységek támogathatóak: 

1. Rendezvények szervezéséhez kapcsolódó költségek. 

2. Marketing költségek. (Önállóan nem támogatható.) 

3. Rendezvény infrastruktúrafejlesztés kizárólag eszközbeszerzéssel. (Önállóan nem támogatható.) 

 

5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: 

A VP és a TOP intézkedései között rendezvények és ahhoz kapcsolódó kisléptékű 

infrastruktúrafejlesztés nem támogatott. 

 

6. A jogosultak köre: 

A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület tervezési területéhez tartozó településeken működő 

önkormányzat, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy. 

 

7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek: 

Alapelvek: 

 Az intézkedésben kizárólag olyan rendezvények támogathatók, amelyek legalább 

mikrotérségi hatókörűek és több szervezet együttműködésével valósulnak meg. 

Kötelezettségvállalások: 
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 A pályázónak vállalnia kell az együttműködést a „Térségi marketing program” projekt 

megvalósítását elnyerő szervezettel és információt kell biztosítania a rendezvényről, valamint 

közre kell működnie az elkészült marketing anyagok népszerűsítésében. 

 A pályázónak a pályázat benyújtása előtt vállalni kell, hogy kötelezően részt vesz a Lenti és 

Térsége Vidékfejlesztési Egyesület által biztosított konzultáción. A részvételt a pályázó az 

Egyesület által kiállított erről szóló dokumentum pályázathoz csatolásával igazolja. 

Kiválasztási kritériumok: 

 A Helyi Bíráló Bizottság csak az intézkedés céljának megfelelő, indokolt és megfelelően 

kidolgozott projekttervvel rendelkező, reális költségvetésen alapuló, a gazdasági-, társadalmi-

, és környezeti fenntarthatóság elveit figyelembe vevő projekteket részesítheti 

támogatásban. 

 

8. Tervezett forrás: 

a. Beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás (összes közpénz: EU és nemzeti 

tárfinanszírozás) nagysága: 

31.542.000 Ft 

b. Támogatás aránya: 

A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerinti „kedvezményezett” kategóriába tartozó járásban lévő 

település, valamint a 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet szerint „kedvezményezett település” esetén a 

maximális támogatási intenzitás 85%. 

c. Projektméret korlátai: 

Maximális támogatás: 4.000.000 Ft 

d. Támogatás módja (hagyományos vagy egyszerűsített költségelszámolás): 

Vissza nem térítendő támogatás, hagyományos költségelszámolás. Előleg igénybe vehető. 

 

9. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 

2016. II. félév – 2019. II. félév 

 

10. Kimeneti indikátorok: 

a. Támogatott projektek száma (db): 

indikátor becsült célértéke: 

10-15 db 

b. Támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (vállalkozás, 

önkormányzat, civil szervezet) (db): 

indikátor becsült célértéke: 

2-3 db egyházi jogi személy, nonprofit szervezet 

8-12 db önkormányzat 
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9. számú intézkedés: ESÉLY – LEHETŐSÉG, FEJLŐDÉS, JÖVŐ – EFOP 1.7. 

 

1. Az intézkedés megnevezése: 

Esély – Lehetőség, fejlődés, jövő 

 

2. Specifikus cél: 

Az intézkedés célja, hogy a hátrányos helyzetű csoportok számára lehetőséget adjon a helyi 

felzárkózást szolgáló tudás bővítésére, a kedvezőtlen szoci-demográfiai folyamatok megtörésére a 

közösségi tanulás és közösségépítés eszközeinek alkalmazásával. 

 

3. Indoklás, alátámasztás:  

A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület állandó népességének több mint 15%-a él a 

„Kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) kormányrendelet” által nevesített 

járásban, illetve a „Kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről 

szóló 105/2015. (IV. 23.) kormányrendelet” kedvezményezett település területén. Emellett a térség 

lakosságának 2,2%-a a cigány kisebbségéhez tartozik, akik körében fokozott a leszakadás veszélye, 

illetve a társadalomba való beilleszkedési problémák. Ezeknek a folyamatoknak a megállítására, 

illetve mérséklésére a készségek, képességek, tudás bővítését támogató közösségi programok 

megvalósítását tervezzük. 

SWOT kapcsolódás: E6, E10, GY1, GY2, GY10, L1, V1, V4 

 

4. A támogatható tevékenység területek meghatározása: 

A célcsoport tagjainak bevonásával, külső mentorok irányításával 

 közösségi képzési programok 

 közösségfejlesztést segítő kisléptékű fejlesztések (infrastrukturális beruházás, 

eszközbeszerzés) 

 készségeket, képességeket fejlesztő tevékenységek 

megvalósítása. 

 

8.2 Együttműködések 

 

1. számú tervezett együttműködés: Helyi termékek értékesítésének segítése 

 

1. Az együttműködések tervezett tématerületei: 

Helyi termékek értékesítésének segítése 

 

2. Specifikus cél: 

Magas szintű együttműködés elérése a térség helyi termékeinek, szolgáltatásainak előállítása, 

fogyasztása, értékesítése területén. 

3. Indoklás, alátámasztás: 

2015. novemberében került sor Zalaegerszegen a megyei vidékfejlesztési műhely első ülésére, 

amelynek keretében a résztvevő zalai LEADER helyi akciócsoportok képviselői megkezdték a 

beszélgetést egy közös, Zala megye egészére kiterjedő helyi termék, illetve szolgáltatás minősít-, 
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védjegyrendszer létrehozásáról. A körvonalazódó együttműködés életre hívásának egy fontos 

eszköze lehet a LEADER térségek közötti együttműködési pályázati kiírás is. 

 

A tervezett együttműködés lehetséges céljai többek között: 

 Helyi termelők támogatása. 

 A megye, a térségek imázsának formálása, az értékek (hagyományok, tradíciók, tájkép stb.) 

támogatása. 

 Gazdasági együttműködés erősítése a megyében. 

 A térségi szintű együttműködés ösztönzése. 

8.3 A stratégia megvalósításának szervezeti és eljárási keretei 

 

1. A HACS és munkaszervezetének jogi formája, a megalakulás dátuma, fő tevékenységi körök. 

A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület a 2001-ben megalakult Lenti Polgári Egyesület 

átalakulásával jött létre. Az Egyesület kérelmét 2014. szeptember 10. napján fogadták el, és ismerték 

el előzetesen LEADER HACS címmel rendelkező szervezetnek, amely 42 település részvételével hozta 

létre a vidékfejlesztési közösséget. 

A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület 2015. május 8. napján megtartott Közgyűlésén 

elfogadott 23/2015. (V.8.) számú határozata alapján, valamint a 2015. augusztus 25. napján 

megtartott Közgyűlésén elfogadott 68/2015. (VIII.25.) számú határozata alapján módosította az 

Egyesület Alapszabályát. A Zalaegerszegi Törvényszék Pk.60052/2001/12. számú végzésével hagyta 

jóvá és az Egyesület módosított adatait bejegyezte, nyilvántartásba vette. 

Az alapszabály módosítás értelmében változott az Egyesület neve, székhelye, elnöksége. Az Egyesület 

célja a működési területén élő lakosság életfeltételeinek javítása, a vidékfejlesztés- és 

területfejlesztés társadalmi-gazdasági szerepének erősítése. 

Az Egyesület fő tevékenységei az alapszabály módosítást követően: 

 Területfejlesztés és területrendezés. 

 Tudományos tevékenység, kutatás. 

 Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység. 

 Környezetvédelem. 

 Természetvédelem. 

 Gyermek-ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet. 

 Közérdekű önkéntes tevékenység. 

 Közreműködésével elősegíti, és nemzetközi kapcsolatokat épít, továbbá együttműködik más 

országok - különösen az Európai Unió országainak – szervezeteivel a vidéki népesség és a 

kisebbség felemelkedését életkörülményeit, esélyeiket javító és erősítő programok 

kezdeményezésében, kidolgozásában és megvalósításában. 

 Demokráciafejlesztés, a társadalmi részvétel erősítése a helyi fejlesztésekben, a 

fejlesztéspolitikában, a civil szervezetek és helyi közösségek társadalmilag hasznos és 

közösségteremtő, közösségfejlesztő tevékenységeinek elősegítése. 
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2. A HACS összetétele (elnökség, tagság, munkacsoportok taglistája név/szervezet, a HACS-ban 

betöltött pozíció és a szakterület megnevezésével). 

A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület elnöksége 5 tagú és minden szféra képviselteti magát 

benne. Az elnökség tagjai: 

 elnök: Horvát László, polgármester, Lenti Város Önkormányzata (közszféra) 

 alelnök: Joós Andrea, őstermelő (civil szféra) 

 elnökségi tagok: 

o Németh László, ügyvezető, „Németh-Fa” Kft. (vállalkozói szféra) 

o Kovácsné Kocsi Zsuzsanna, ügyvezető, „Cseszt Regélő” Nonprofit Kft. (vállalkozói 

szféra) 

o Simon Márta, elnök, Honismereti Egyesület (civil szféra) 

A 2015. november 26-ai közgyűlésen történt tagfelvételt követően összesen 94 tagja van a 

szervezetnek, amelynek összetétele szintén összhangban van az 1303/2013/EU rendelettel. 42 tag a 

közszférát, 22 tag a vállalkozói szférát és 30 tag a civil szférát képviseli. 

Az Egyesület 2015. október 13-án elnökségi ülés keretében megválasztotta a Helyi Fejlesztési 

Stratégia kidolgozását koordináló Tervezői Csoport tagjait. A csoport tagjainak megválasztásakor a 

szférák (közszféra, civil szféra, vállalkozói szféra) megfelelő aránya, a szakmai kompetenciák és a 

vidékfejlesztésben szerzett tapasztalatok voltak a fő szempontok. Ez alapján az alábbi 9 fő alkotja a 

tervezői csoportot: 

1. Horváth László, polgármester, Lenti Város Önkormányzata (közszféra), az Egyesület elnöke. 

2. Lukács Tibor, polgármester, Páka Község Önkormányzata (közszféra), Egyesület tagja. 

3. Tóth Lajos, pályázati ügyintéző, Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal (közszféra). 

4. Péntek Katalin, titkár, Szilvágyért Egyesület (civil szféra), Egyesület tagja. 

5. Tüske Adrián, elnök, Lenti és Térsége Turisztikai Egyesület (civil szféra), Egyesület tagja. 

6. Kercsmár István, egyéni vállalkozó (vállalkozói szféra), Egyesület tagja. 

7. Lelkes András, tájegység vezető, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (civil szféra). 

8. Horváth Nóra, Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület projektmenedzsere. 

9. Kovács Tünde, Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezet vezetője. 

Az Egyesület munkáját a Felügyelő Bizottság felügyeli, amely 3 tagú. Tagjai Király Krisztina, Bukovecz 

János, Szabó Józsefné. 

Egyéb állandó munkacsoport az akciócsoporton belül nem működik. 

 

3. A HACS tervezett szervezeti felépítésének bemutatása (szerkezeti ábra segíti a megértést). 

A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület Közgyűlésből, Elnökségből (elnök és elnökségi tagok), 

Felügyelő Bizottságból és Munkaszervezetből áll. Az egyes szervek pontos feladatait és hatáskörét az 

Egyesület alapszabálya tartalmazza. 

 

4. Az egyes szervezeti egységek, funkciók szerepének és felelősségi körének bemutatása az 

útmutató 10. mellékletében felsorolt feladatokat figyelembe véve. 

Az 1303/2013/EU rendelet 34. cikkébe meghatározott feladatok alapján a feladatellátást az alábbiak 

szerint végezzük: 

 A helyi szereplők fejlesztési és végrehajtási kapacitásainak kiépítése, beleértve a 

projektirányítási képességeik fejlesztését is, amely elsősorban a munkaszervezet és az 

elnökség feladata. 
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 A pályázatok kiválasztása során összhang biztosítása a közösségvezérelt helyi fejlesztési 

stratégiával, e műveleteknek az adott stratégiai és célkitűzések és célértékek eléréséhez való 

hozzájárulások révén, amely az elnökség feladata, aminek a munkáját segíti a 

munkaszervezet. 

 A hátrányos megkülönböztetéstől mentes és átlátható kiválasztási eljárás és objektív 

kritériumok kidolgozása a pályázatok kiválasztásához, amelyek elkerülik az 

összeférhetetlenséget, a holtteher vagy helyettesítő hatást, ugyanakkor biztosítják, hogy a 

kiválasztási döntések során a szavazatok legalább 50%-át állami vagy önkormányzati 

költségvetési gazdálkodó szervnek nem minősülő partnerek adják. Írásos kiválasztási eljárás 

nem folytatható. Az elnökség feladata, aminek a munkáját segíti a munkaszervezet. 

 A pályázatok kiválasztása során a kiválasztási kritériumok összeállítása és súlyozása által 

összhang biztosítása a közösségvezérelt fejlesztési stratégiával, valamint a támogatás 

szükségességének (a pályázó ennek hiányában nem lenne képes megvalósítani a projektet) 

mérlegelése. A pályázati felhívások vagy folyamatban lévő projektbenyújtási eljárás 

előkészítése és közzététele, beleértve a kiválasztási kritériumok meghatározását és 

súlyozását – megfelelő időtartam biztosításával. Az elnökség feladata, aminek a munkáját 

segíti a munkaszervezet. 

 Támogatási kérelmek befogadása és értékelése. A formai és adminisztratív feladatokat a 

munkaszervezet végzi, a befogadás és értékelés pedig az elnökség kompetenciája. 

 Pályázatok kiválasztása és a támogatás összegének rögzítése, továbbá a jóváhagyás előtt a 

javaslatok benyújtása a KÜ-hez a támogathatóság végső ellenőrzése céljából. Ez a feladat is 

az elnökség és a munkaszervezet feladata a vonatkozó eljárásrend alapján. 

 A közösségvezérelt HFS és a támogatott műveletek végrehajtásának monitoringja, és az adott 

stratégiához kapcsolódó egyedi értékelési tevékenységek – független szereplő általi – 

végrehajtása. A feladat ellátásában a munkaszervezet és elnökség működik együtt. 

 

5. A pályázatok kiválasztásával és a HACS működésével kapcsolatos döntéshozatali folyamatok 

bemutatása a KSK rendelet 34. cikk (3) b) pontjának teljesítéséve (a folyamatábra segíti a 

megértést). 

A pályázók számára egy átlátható pályázat kiválasztási rendszert szeretnénk kialakítani, amelynek 

egyes lépései és az ahhoz kapcsolódó feladatok egyértelműen nyomon követhetőek. Az Egyesület egy 

kétszakaszos rendszert tervez megvalósítani. Az első szakaszban a pályázó a projektötletét egy 

konzultáció keretében véleményezteti a munkaszervezettel, amely konzultáción való részvételről 

igazolást állítunk ki. Ezt követően a munkaszervezet javaslatai alapján átdolgozott (amennyiben 

szükséges még egy személyes egyeztetés kérhető) anyagot nyújt be a kérelmező a szükséges 

dokumentumokkal együtt. Ezt az első szakaszt nevezzük projektfejlesztési szakasznak. A fő célja, hogy 

átgondolt, a HFS-hez illeszkedő és adminisztratív szempontból megfelelő anyagok kerüljenek 

benyújtásra a pályázók által. 

A második szakasz a döntéshozatal, amely támogatás esetén a támogatói okirat megküldésével zárul. 

A Döntéshozó Testület megvitatja a projektjavaslatot, amely pozitív döntés után pályázati 

dokumentációként benyújtásra kerül az MVH-hoz. Az MVH formai szempontból megvizsgálja a 

pályázatot és elbírálja (támogathatósági feltételeknek megfelel-e). Ez alapján a támogatható 

pályázatokhoz forrás lesz rendelve a munkaszervezettel egyeztetve, majd az MVH megküldi a 

Támogató Okiratot. A Döntéshozó Testületet maximum 5 fősre tervezzük, az összeférhetetlenséget 

vizsgáljuk, titoktartásra kötelezettek a tagok és a szférák megfelelő arányban képviselik magukat. 
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6. A helyi fejlesztési stratégia megvalósítását szolgáló humán erőforrás (képzettség, tapasztalat, 

készségek) bemutatása az elvégzendő feladatok tükrében. 

A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezetében 2 fő főállású munkatárs dolgozik. 

Kovács Tünde munkaszervezet vezető okl. környezetmérnök és okl. minőségügyi szakmérnök 

végzettséggel rendelkezik, míg Horváth Nóra szintén okl. környezetmérnök, valamint vidékfejlesztési 

agrármérnök Msc. képesítést is szerzett. 

Kovács Tünde 2005-től dolgozik vidék- és területfejlesztés területén, elsősorban 

projektgenerálásban, projektmenedzsmentben szerzett tapasztalatokat. Részt vett az AVOP Leader+ 

és a 2007-2013-as időszak vidékfejlesztési pályázatainak kidolgozásában, segítette a 

megvalósításukat a Lenti járás területén a köz-, vállalkozói és civil szféra képviselői számára. 

Emellett egyéb Európai Uniós operatív programok projektjeinek fejlesztésében és megvalósításában 

is részt vett. Közel 1,5 évig dolgozott az Őrség Határok Nélkül Egyesületnél projektmenedzserként, 

majd vidékfejlesztési referensként. 

Horváth Nóra 2010. augusztus 1-től az Őrség Határok Nélkül Egyesületnél dolgozott és segítette a 

2007-2013-as vidékfejlesztési program megvalósítását 2015. október 31-ig. Tapasztalatot szerzett a 

HVS összeállításában, felülvizsgálatában és a kérelemkezelésben is. A vidékfejlesztési program 

megvalósítása során több alkalommal koordinált fórumot, részt vett a személyes tanácsadásban, 

helyszíni ellenőrzéseken, az Egyesület programjainak szervezésében. 

A HFS megvalósításában a munkaszervezetnek előkészítő (pályázati felhívás, értékelés stb.) és 

adminisztratív feladatai lesznek, illetve koordinálja a pályáztatás folyamatát (tájékoztatókat tart, 

ügyfeleket fogad), felelős ezeknek a feladatoknak az ellátásáért. Emellett a munkaszervezet két 

munkatársa konzultál a pályázatok benyújtása előtt a projekttervekről a pályázókkal. Az előkészített 

anyagokról a Döntéshozó Bizottság dönt, aminek a tagjait később választjuk ki. A pályázati döntések 

után a munkaszervezet szakmai tanácsot ad és segíti a projektek megvalósítását. A munkaszervezet 

munkáját az elnökség és a felügyelő bizottság felügyeli, legfőbb döntéshozó szervez a Közgyűlés. 

 

7. A működés fizikai feltételeinek bemutatása. 

Az Egyesület a megfelelő humánerőforrás biztosítása mellett rendelkezik a munkavégzéshez 

szükséges feltételekkel. A munkaszervezet irodája Lenti központjában található, amely megfelelő 

adottságokkal és felszereltséggel rendelkezik a munkavégzéshez. 

 

8. A működésre tervezett költségvetés szöveges alátámasztása. 

 

A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület a rendelkezésre álló működési és animációs forrásait 

(2020-ig 72,75 millió Ft) 2020-ig egyenletesen elosztva tervezi felhasználni. A keret meghatározó 

részét a működés finanszírozására, kisebb részét animációra tervezi felhasználni. Fő célunk, hogy 

2020-ig fenntarthatóan és gazdaságosan működjön a szervezet, az esetlegesen fel nem használt 

működési forrásokból a 2020 utáni időszak finanszírozása részben megvalósulhasson. 

2020-ig minden évben legalább 2 fő főállású munkatársat szeretnénk foglalkoztatni a 

munkaszervezetben, akik ellátják a szükséges feladatokat. Ez éves szinten 9-10 millió Ft személyi 

jellegű kiadást (bér és járulékköltségek) jelent. Amennyiben a feladatok megkívánják további 1 fő 

munkavállaló (részmunkaidős) foglalkoztatását tervezzük. A rendelkezésre álló forráskeret 

ismeretében, takarékos gazdálkodást folytatva számításaink szerint biztosítani tudjuk ehhez a 

szükséges pénzügyi keretet. 
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A működés költségeiből még jelentős tétel az iroda fenntartási költségei (bérleti díj, rezsi, 

telekommunikáció, internet, irodai eszközök karbantartása, papír-írószer költségek stb.), amely éves 

szinten 1,5-2 millió Ft költséget jelentenek. Folyamatosan igénybevett szolgáltatás a könyvelés, a 

jövőben a könyvvizsgálat költsége, amely várhatóan további 1 millió Ft éves költséget jelent. Eseti 

jellegű költségek (pl. szakmai rendezvények, tanulmányutak, szakértők stb.) legalább évi 500-700.000 

Ft költséget jelentenek. A költségeket az eddigi működési tapasztalataink alapján állítottuk össze. 

A fentiek alapján látható, hogy az Egyesület fenntartható gazdálkodásához átgondolt költségvetés és 

a feladatokhoz igazított források szükségesek. A rendelkezésre álló forráskeret ezzel együtt 

biztosítani fogja a magas színvonalú szakmai munkavégzést. Az Egyesület szeretne meghatározó 

szerepet betölteni a térség területfejlesztésében és lehetőség szerint más források bevonásával is 

segíteni a fejlődést, mint amilyen a határmenti együttműködések lehetőségei, EFOP 1.7 intézkedés. 

A működési költségeinkhez emellett hozzájárul az Egyesület tagságának tagdíjbefizetése is, amelyet 

pályázati önerőként, valamint működési- és pályázati támogatások előfinanszírozására tervezünk 

felhasználni. 

8.4. Kommunikációs terv 

 

A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület a Helyi Fejlesztési Stratégia sikeres 

megvalósítása érdekében fontosnak tartja a célcsoport specifikus kommunikációt és a nyilvánosság 

biztosítását. Ezt az elvet követtük a stratégia készítésekor és ezt fogjuk folytatni a megvalósítás során 

is. A sikeres projekt előkészítések és az elnyert támogatások eredményes felhasználása érdekében 

több csatornán is lehetőséget biztosítunk a konzultációra, az érdekeltek közötti kommunikációra. A 

fontos információkat a lehető legrövidebb úton és a megfelelő időben eljuttatjuk az érdekeltek 

számára. 

Az alábbi kommunikációs csatornákat alkalmazzuk az információk eljuttatása érdekében: 

 A www.lentileader.hu egyesületi honlapot, illetve a térségi terület- és vidékfejlesztési 

információkat közvetítő oldalak (pl. www.tersegfejlesztes.hu). 

 Az egyesület Facebook-oldalát (https://www.facebook.com/lentileader/). 

 A térségben elérhető nyomtatott sajtó termékeket (Zalai Hírlap – megyei mapilap, Lenti és 

Vidéke – térségi havilap). 

 A térségben elérhető helyi televíziót és rádiót (Muravidéki Magyar Rádió, Lenti Televízió Kft. 

és a Kerkamédia Bt. által üzemeltetett televíziók.) 

 Települési honlapokon és tájékoztató anyagokon való megjelenést. 

 E-mail, közvetlen tájékoztató anyagok összeállítása és kiküldése. 

 Tájékoztatókat, közösségi rendezvényeket. 

 Közvetlen konzultációs lehetőségeket. 

A kommunikációs eszközök közül a fiatalok megszólításában az elektronikus, az idősebb korosztály 

esetében a nyomtatott kommunikációs csatornákat alkalmazzuk. 

A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület a LEADER program megvalósításához kapcsolódó 

folyamatos kommunikáció mellett az egyesület valamennyi tevékenységénél, dokumentumainál 

(jogszabályi előírások figyelembe vételével) a nyitottság elvét követi. A szervezethez kapcsolódó 

beszámolókat, közgyűlési meghívókat, stb. közzétesszük a honlapon. 

Az Egyesület kommunikációját az Elnök irányítja, amelyben közreműködik az általa felkért személy. 
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8.5. Monitoring és értékelési terv 

 

A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület a monitoring és értékelési rendszere a Helyi 

Fejlesztési Stratégia megvalósításához kapcsolódik. 

Az Egyesület célja, hogy ezeket a feladatokat a Nyugat-dunántúli Régió LEADER Helyi 

Akciócsoportjaival együttműködve, egy LEADER térségek közötti együttműködési projekt keretében 

közösen kidolgozott módszertan alapján hajtsa végre. 

Amennyiben a közös együttműködés nem valósulhat meg (nem nyer támogatást a LEADER térségek 

közötti együttműködési pályázat), abban az esetben az Egyesület a következő többszintű monitoring 

és értékelési tervet hajtja végre. 

Pályázati felhívásban rögzített, monitoringot és értékelést segítő kötelezettségek: 

1. A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület a Helyi Fejlesztési Stratégiájában valamennyi 

intézkedéshez meghatározott reálisan teljesíthető kimeneti és eredményindikátorokat. 

2. A LEADER pályázatokban valamennyi pályázónak meg kell határoznia, hogy adott 

intézkedésre benyújtott projektjének megvalósításával a kapcsolódó eredményindikátorból 

mekkora érték teljesítését vállalja, illetve a teljesítendő értéket hogyan igazolja. Például a 

„Mikrovállalkozások fejlesztése” intézkedés keretében a foglalkoztatottak számát a pályázat 

benyújtása előtti év átlagos statisztikai állományi létszámához viszonyítjuk. 

3. A megvalósult projektekről rövid összefoglalót, az eredmény bemutatásáról fényképeket 

kérünk a pályázóktól, amelyet az Egyesület honlapján a megvalósult projektek pont alatt 

tüntetünk fel, mintegy jó példaként, amely ösztönzi a pályázókat fejlesztések 

megvalósítására. 

A fenti kötelezettségekre felhívjuk a figyelmet a pályázat benyújtása előtti kötelező konzultáción,, 

amelyen valamennyi pályázónak részt kell vennie. 

 

Döntéshozatal időszakában végzett monitoringot és értékelést segítő tevékenységek: 

1. A döntéshozatali szakaszban a munkaszervezet tagjai belső adatbázisban rögzítik az egyes 

pályázók által vállalt értékeket a pályázati dokumentáció feldolgozásával, amely alapja lesz a 

rendszeres időközönként végzett monitoring és értékelési munkának. 

 

Projektmegvalósítás szakaszában végzett monitoringot és értékelést segítő tevékenységek: 

1. A projektek megvalósítási szakaszában is rendszeresen kapcsolatot tartunk az ügyfelekkel, 

konzultációkkal, tájékoztató anyagokkal és fórumok szervezésével segítjük a 

projekttevékenységek megvalósítását. Ezek a kommunikációs lehetőségek biztosítják, hogy a 

projektgazdák értesüljenek minden olyan fontos információról, amely a vállalásaik 

teljesítéséhez szükségesek, illetve fel tudjuk hívni a figyelmüket a monitoring 

adatszolgáltatási kötelezettségeik teljesítésére. 

2. A projektek zárásával egyidejűleg bekérjük a nyertes pályázóktól a megvalósított projekt 

rövid összefoglalását, illetve fényképeket a projekt eredményéről, amelyet hozzájárulásukkal 

elhelyezünk a honlapon a sikeres projekteket bemutató menüpontban. 

3. Lehetőség szerint visszajelzést kérünk az Irányító Hatóság és a támogatás kifizetésében 

közreműködő hatóság munkatársaitól a térségben megvalósuló projektek előrehaladásáról, 

amely információk szintén segíteni fogják a projektek monitoringját és a HFS 

megvalósításának értékelését. 
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A LEADER program megvalósítása során az esedékes HFS felülvizsgálatok alkalmával, illetve a 

program zárásakor az Egyesület munkaszervezete a rendelkezésre álló adatbázisa alapján bekéri a 

nyertes projektgazdáktól az eredményindikátorok értékét. Az összegyűjtött adatok alapján a 

monitoring mutatók teljesítésének elemzését, illetve a HFS megvalósítás értékelését a Tervezői 

Csoport tagjai elvégzik, amely alapján javaslatot tesznek HFS dokumentum módosítására. 

A monitoring része lesz az esedékes HFS felülvizsgálatok során az önértékelés elvégzése is, amely 

során a munkaszervezet vizsgálja a LEADER források felhasználását, a munkaszervezet szakmai 

teljesítményét. 

Ehhez a legfontosabb adatforrás a HFS indikatív pénzügyi tervének összevetése lesz a tényleges 

forrásfelhasználással, illetve az Egyesület működéséről készített szakmai és pénzügyi beszámoló, 

amelyet az egyesület honlapján közzéteszünk. 

Összességében többféle adatforrás vizsgálatával végezzük el a HFS megvalósításával kapcsolatos 

monitoring és értékelési feladatokat, amely a projektek eredményességének vizsgálata mellett 

kiterjed az Egyesület pénzügyi és szakmai munkájának értékelésére is. 
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9. Indikatív pénzügyi terv 

Ebben a fejezetben a HFS fejlesztési és a HACS működés és animáció forrásfelhasználásának ütemezését mutassák be az alábbi táblázatok kitöltésével. A 
táblázatban a tervezett kötelezettségvállalást jelenítsék meg. A HACS működési és animációs költségei nem haladhatják meg az IH által az egyes HFS-ek 
megvalósítására megítélt forrás 15%-át. A sorok száma bővíthető. A táblázatban a teljes közpénzt (EU és nemzeti társfinanszírozás összege) szerepeltessék. 
A táblázatokat Excel formátumban is töltsék ki a mellékelt sablonban és külön fájlként nyújtsák be.  
 

A HFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft) 

  Forrás: EMVA LEADER 19.2 alintézkedés 

Ssz. Az intézkedések megnevezése 2016 2017 2018 2019 2020 Összesen % 

1 Fecskeház program 50 - - - - 50 12% 

2 Térségi marketing program 20 - - - - 20 5% 

3 Turisztikai attrakciók, szolgáltatások 
fejlesztése 

20 33,35 10 - - 63,35 15% 

4 Helyi termékek előállításához, 
feldolgozásához, értékesítéséhez 
kapcsolódó fejlesztések támogatása 

15 20,5 10 - - 45,5 11% 

5 Mikrovállalkozások fejlesztése 20 44,275 23 10 - 97,275 24% 

6 Civil közösségfejlesztési programok, 
fejlesztések támogatása 

15 12 8,9 9 8 52,9 13% 

7 „Vidékőrző” program 27 17 7,683 - - 51,683 12% 

8 Közösségi rendezvények 17 8 6,542 - - 31,542 8% 

 Összesen  184 135,125 66,125 19 8 412,25 100% 
 

A HACS működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft) 
 
 

 Forrás: EMVA LEADER 19.4 alintézkedés 

 2016 2017 2018 2019 2020 Összesen 

Működési költségek 8,8074 15,0984 15,0984 15,0984 15,0984 69,201 

Animációs költségek 0,453 0,774 0,774 0,774 0,774 3,549 

Egyéb tervezett bevételek 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 5,5 

Összesen 10,3604 16,9724 16,9724 16,9724 16,9724 78,25 
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Kiegészítő információk  
 

Mellékletek 
 

1. melléklet: Az adott területen lakóhellyel rendelkező és másutt tartózkodási hellyel nem 

rendelkező személyek, valamint az ugyanezen területen tartózkodási hellyel rendelkező 

személyek együttes száma. 

 
 

2. melléklet: Az élveszületések és a halálozások különbözete ezer lakosra vetítve. 

 

 


