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Bevezetés
A Balaton vidékén a változatos természeti adottságokra támaszkodó emberi
tevékenység az elmúlt évszázadok során egyedülálló kultúrtájat formált.
A hagyományos gazdasági ágak (mezőgazdaság, erdőművelés, halászat)
mellett a XIX. század végén megjelenő, és fokozatosan kibontakozó turizmus
eredményeképp a Balaton hazánk egyik legfontosabb idegenforgalmi vonzerejévé
vált. A tó és környezete évente több millió honfitársunk és külföldi vendég számára
nyújt kikapcsolódási, pihenési és szórakozási lehetőséget, s a turizmus javai nem
csak az itt élőket, hanem az ország valamennyi polgárát „gazdagítják”.
A turizmus azonban épp azokra az értékekre jelent veszélyt, amelyek a térség
idegenforgalmi vonzerejét adják, s így önmaga rombolhatja le saját „alapjait”.
Az elmúlt évtizedekben tapasztalhattuk, hogy a tó ökológiai egyensúlya
rendkívül sérülékeny, melyet könnyű megbontani, helyreállítása azonban hosszú
időt, sok munkát - és nem utolsó sorban anyagi forrást - igényel. A Balaton
nyújtotta javakkal tehát úgy kell gazdálkodnunk, hogy az egyszerre szolgálja a
térség versenyképességének javítását (ezen keresztül népességmegtartó erejének
növelését), egyúttal megőrizzük e különleges „pannontáj” természeti, épített és
kulturális örökségét.
A Balaton fejlesztése a rendszerváltást megelőzően – a többi országosan kiemelt
térséghez hasonlóan - jobbára állami (költségvetési, önkormányzati és vállalati)
forrásokból történt. Ez a megállapítás elsősorban a víz-és környezetvédelemre,
az infrastrukturális ágazatokra, a közösségi szolgáltatásokra, a nagyobb
üdülőépítésekre és a munkahelyteremtésre (bővítésre) vonatkozik, mert a
„kisebb” családi üdülők ebben az időszakban - sőt már korábban is - saját
erőből, lakossági pénzeszközökből épültek. A kilencvenes évektől kezdődően
gyökeres változás következett be, és a korábbitól eltérő gyakorlat bontakozott
ki a fejlesztések terén. Az állam szerepe a fejlesztések meghatározásában
és finanszírozásában visszaszorult, és fokozatosan megnőtt a magántőke
jelentősége. A lakossági hozzájárulás az állami támogatások feltételévé vált.
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A magánszektor eleinte a lakossági infrastruktúra kiépítésébe és a települések
közművesítésébe kapcsolódott be, később viszont egyre nagyobb szerepet vállalt
a szolgáltatásokban, az üdülőtulajdonosok és üdülővendégek ellátásában is.
Hazánk uniós csatlakozását követően új források nyíltak meg a fejlesztések
támogatására, mégpedig az unió strukturális és kohéziós alapjaiból történő
juttatások formájában. Ettől kezdve a fejlesztésekben való állami részvétel és
szerepvállalás lényegében véve az uniós támogatások költségvetési kiegészítésére
szorult vissza.
Az említett változások azt jelentik, hogy egyes térségek, régiók fejlesztése
és fejlődése a jövőben egyre inkább az uniós (és ezzel együtt bizonyos
költségvetési) támogatások elnyerésétől, illetve attól függ, hogy a térségek és
települések mennyire sikeresen tudják a magántőke befektetéseket előkészíteni,
illetve elősegíteni. Az uniós tagság tehát újszerű követelményeket támaszt a
fejlesztési források megszerzése és a magánbefektetések ösztönzése terén, de
abból a szempontból is, hogy a fejlesztések szereplői az uniós, a költségvetési és
a magánforrások legésszerűbb kombinációját alakítsák ki. Ma már biztonsággal
állítható, hogy az állami beruházások helyét a Balaton térségében is döntő
hányadában a magántőke vette/veszi át, következésképpen a körzet fejlődésének
üteme is nagyobbrészt a magánbefektetéseken és azok eredményességén múlik.
Disszertációmban a Balaton fejlesztési lehetőségeivel foglalkozom. A
választott téma aktualitását az adja, hogy a következő években az Európai Unió
strukturális és kohéziós alapjai révén számottevő források állnak rendelkezésre
a régió fejlesztéséhez, és várhatóan jelentős magán beruházások valósulnak meg
a térségben. Lényegében véve ezek a források biztosíthatnak jó alapot a térség
versenyképes gazdaságának és turizmusának megújításához és fejlesztéséhez.
A fejlesztések során ugyanakkor nagy figyelmet kell fordítani a tó ökológiai
állapotára, a természet és táj arculatának megőrzésére.
A disszertáció újszerűsége és egyben célja abban fogalmazható meg,
hogy a megváltozott feltételeket figyelembe véve keresi a térség dinamikus,
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kiegyensúlyozott területi fejlesztésének lehetőségeit és módozatait. Arra kíván
választ adni, hogy van-e mód a különböző (gazdasági, környezeti, területi)
érdekek összehangolásával olyan fejlesztéspolitika kialakítására, amely a területi
versenyképességet, a tó ökológiai egyensúlyának megőrzését, az üdülőkörzet
területének környezetkímélő, és fenntartható hasznosítását mint együttes, egymással
összefüggő igények egyidejű megvalósítását lehetővé teszi.
A fentiekben említett téma kidolgozására – az aktualitásán túl - „személyes
érintettségem” is sarkallt, hiszen több mint negyedszázada a régióban élek és
mintegy tíz éve a dél-balatoni térség vállalkozásainak fejlődéséért tevékenykedem.
Mint „balatoni polgár” úgy vélem, hogy mindannyiunk közös felelőssége, hogy a
tó örökségét megőrizzük, tovább fejlesszük és csorbítatlanul hagyományozzuk az
utánunk következő nemzedékekre. Disszertációmat a következők szerint építem fel:
Az első fejezetben áttekintem a Balaton vidék fejlesztésére az elmúlt fél
évszázadban készült koncepciókat. Azt vizsgálom, hogy
- melyek voltak az egyes tervezési időszakok fő fejlesztési célkitűzései, és
azok milyen mértékben valósultak meg,
- hogyan változtak a célok, és mi állt a változások hátterében,
- milyen tényezők húzódtak meg a fejlesztések eredményei, illetve az esetleges
kudarcok mögött?
Ebben a fejezetben elemzem a 2007-2013 közötti időszak balatoni fejlesztési
terveit is. Megvizsgálom, hogy a tervek hogyan illeszkednek az országos
koncepciókhoz, és milyen fejlődési lehetőségeket nyújtanak a térség számára.
A második fejezetben bemutatom a régió társadalmi-gazdasági helyzetét,
valamint az elmúlt évtizedekben lezajlott demográfiai, gazdasági folyamatokat,
külön kiemelve a tóparti és a Balatontól távolabbi települések jellemzőit,
sajátosságait. A vizsgálatot a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (BKÜ) területére
terjesztem ki.
A disszertáció harmadik fejezetében a régió természeti, társadalmi és gazdasági
adottságai, valamint az uniós és hazai támogatási források tükrében bemutatom

3

a térség főbb ágazatai (turizmus, agrárium, infrastruktúra) fejlesztésének általam
szükségesnek vélt irányait, továbbá a fejlesztési források megváltozását.
A dolgozat utolsó fejezetében összehasonlítom a Balaton adottságait és
problémáit más európai tóvidékek (Broads-tavak, Milicz-tavak, Trasimenotó, Vôrstjärv-tó, Bodeni-tó) főbb jellemzőivel. Bemutatom a tavak ökológiai
állapotára legjelentősebb befolyással bíró tényezőket, továbbá a környezeti
kockázatok kezelésének módszereit - különös tekintettel azon megoldásokra,
melyek a balatoni problémák kezelésére adaptálhatók lehetnek.
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Már a balatoni idegenforgalom kibontakozásának kezdeti időszakában – a
XIX-XX. század fordulóján – nyilvánvalóvá vált, hogy a térségnek a környező
területektől eltérő fejlődési iránya új, a korábbiaktól eltérő, úgynevezett régió
specifikus szemléletet igényel. E „régió-specifikus”szemléletet ekkor még
kizárólag a kibontakozó fürdőélet nyomán létrejött társadalmi szervezetek (mint
például a Balaton Egylet, Balaton Szövetség), valamint néhány gazdasági társaság
(Balatoni Gőzhajózási Rt., Balatoni Fürdő Részvénytársaság) képviselték (Pálos,
1974; Zákonyi, 1974; Kotsis, 1983).
Az első sajátosan balatoni tevékenységet végző állami intézmények az 1911ben alapított Balatoni Kikötők m. kir. Felügyelősége, valamint az egy évtizeddel
később létrehozott Országos Vízépítési és Talajjavítási Hivatal voltak, e
szervezetek azonban hatáskörüknél és jellegüknél fogva csak ágazati jelentőséggel
bírtak. Az 1916-ban életre hívott Balatoni Kormánybiztosság sem az egész tóra
és környezetére vonatkozó átfogó fejlesztésekkel foglalkozott, csupán a helyi és a
vármegyei közigazgatási szintek közötti koordinációt szolgálta (Virág, 1997).
Az első világháborút követő években a Balaton turisztikai jelentőségének
növekedése szükségessé tette egy „regionális” hatáskörű állami irányító szervezet
létrehozását, s 1932-ben megalakult a Balatoni Intéző Bizottság. A Bizottság fő
feladata a tóparti gyógy-, és üdülőhelyek egységes irányítása volt. A testületben
a kormányzat, a vármegyék és az érdekelt országos hatóságok képviselői kaptak
helyet. Az idegenforgalom fellendülése a társadalmi életre is pezsdítően hatott,
sorra alakultak a különböző társadalmi szervezetek (ekkor jött létre többek között
a Balatoni Egyletek Szövetsége, a Balaton Társaság, a Balatoni Penziósok és
Szállodások Egyesülete, továbbá számtalan helyi fürdőegyesület). E szervezetek
igen aktív közéleti szerepet vállaltak, jelentős befolyásuk volt a térség fejlesztésével
kapcsolatos ügyekben, így a tervezés, a döntéshozatal és végrehajtás, s nem utolsó
sorban a társadalmi „mozgósítás” terén. Az állami és a „civil” szervezetek munkája
révén több ágazati fejlesztési koncepció született és valósult meg (pl. a balatoni
körút, kikötőépítések, a tó körüli villamosenergia-hálózat létrehozása), azonban
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az egyes szektorokat komplexen átfogó, a térséget egészében érintő terv ekkor
még nem készült (Pálos, 1974; Gertig, 1985; Virág, 1997).
1.1. A Balaton térség első regionális rendezési terve
A II. világháborút követő politikai és gazdasági változások alapvető
átalakulást hoztak a tó turizmusában is. Államosították az üdülőket és a
kereskedelmi létesítményeket, a magánházak és villák jelentős hányadát, majd
részben erre alapozva megindult a tömeges – jellemzően szociális – üdültetés. A
gyors ütemben bővülő vendégforgalmat a háború előtt kiépített, és alacsonyabb
igénybevételre méretezett infrastruktúra egyre kevésbé volt képes kiszolgálni.
Kedvezőtlen irányba – az alacsonyabb kategóriák felé – változott a szálláshelykínálat, az üdülőhelyi ellátás színvonala folyamatosan romlott. A súlyosbodó
problémák az ötvenes évek vége felé felszínre hozták a térség intézményes
fejlesztésének igényét (Gáspár-Mandel, 1979).
A fejlesztési koncepciók megalapozásához azonban szükség volt a főbb
ágazatokat átfogó helyzetfeltáró vizsgálatra. Az adatgyűjtés és tervezés
eredményeként 1957-ben elkészült a Balaton-környék Regionális Terve, amely
hazánkban (és Európában is) az első komplex szemléletű, regionális fejlesztési
dokumentumnak tekinthető (Farkas, 1974).
A terv 1960-tól 1980-ig szólt és a térség fejlesztésének fő céljait a vízparti
üdülési adottságok kiaknázásában, és az erre irányuló növekvő társadalmi
igények kielégítésében fogalmazta meg. Meghatározta az üdülőterület funkcióit,
kijelölte annak határait, valamint a területrendezési és területfejlesztési
feladatokat. Megállapításai közül a leglényegesebbek a következők:
A dokumentum az üdülőterület befogadóképességének korlátaira tekintettel a
„csúcsnépesség” (az egyidejűleg a tóparton tartózkodó állandó és üdülőnépesség)
számát távlatban 600 ezer főben határozta meg;
Az üdülőterület bővítése csak a vasút és a parti főútvonalak Balatontól
távolabbra vezetésével lett volna megoldható. Erre a terv készítői nem láttak
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reális esélyt, így az üdülőfunkciók biztosítására egyetlen megoldásként a területfelhasználás ésszerűsítése, a beépíthetőség szabályozása jöhetett számításba.
Az infrastrukturális hiányosságok mérséklése, illetve megszüntetése a korlátozott
források miatt csak jelentős területi és ágazati koncentrációval látszott elérhetőnek,
ezért a terv a tóparti településeket „szerepkörük” szerint csoportokba sorolta, és a
fejlesztéseket a kiemelt (jellemzően a nagyobb tóparti) településekre koncentrálta.
Az infrastruktúra-fejlesztésen belül a terv a közművesítés és a közlekedési hálózat
javítását helyezte előtérbe.
A vízgazdálkodási problémákat (eliszapolódás, vízháztartás, erózió stb.) a
dokumentum csak érintőlegesen tárgyalta. A megoldásuk szükségességét felvetette
ugyan, de javaslatokkal, megoldási alternatívákkal nem szolgált. A tó maximális
„befogadóképességét” sem elsősorban a vízminőség-védelem, hanem sokkal inkább
az infrastrukturális ellátottság szempontjából határozta meg. Mindez természetesen
nem meglepő, hiszen a később tömegméretűvé vált üdülőforgalomra akkor még nem
lehetett számítani. A környezeti kockázatok jelentőségét ekkor még „elhalványította”
a több évtizedes infrastrukturális lemaradások pótlásának igénye.
Rövidesen elkészült az üdülőhely építési szabályzata, melynek végrehajtását a
regionális hatáskörrel felruházott balatoni főépítész felügyelte. A terv végrehajtásában
érintett ágazati szervezetek (minisztériumok, hatóságok) tevékenységének
koordinálására 1957-ben újból életre hívták a Balatoni Intéző Bizottságot (BIB), amely
nem csak a központi támogatások kezelője és a fejlesztések műszaki előkészítője,
hanem beruházó is volt egyben, sőt a tervek „társadalmi zsűrijének” feladatát is ellátta
(Farkas, 1974; Illés, 1983). Az 1957-ben készült regionális fejlesztési terv kivitelezése
rövid időn belül megkezdődött annak ellenére, hogy jóváhagyására csak több év
elteltével került sor (1023/1963 (IX.9.) sz. Korm. hat.).
A 60-as évek közepére a regionális tervben előirányzott fejlesztések a vártnál kevesebb
eredményt hoztak, melyben több tényező is szerepet játszott. Ilyenek voltak:
- a nemzetközi politikai enyhülés nyomán gyors ütemben nőtt a Balatonra látogató
külföldi vendégek száma. A növekvő üdülőforgalom következtében az igények és

8

az ellátási szint közötti „olló” egyre szélesebbre nyílt. Mindezt súlyosbította, hogy a
forgalom a nagyobb, és már eleve zsúfoltabb településekre összpontosult.
- Az új építési területek megfelelő előkészítésére nem jutott elég pénz, így a
beépítésre alkalmas telkek hamar elfogytak, a kínálat jelentősen szűkült.
- A szálláshely-struktúrának az ötvenes-hatvanas évek fordulóján megindult
torzulása tovább folytatódott, így az alacsony kategóriájú szálláshelyek magas aránya
megváltoztatta a tó „kínálati arculatát”, még vonzóbbá téve azt a tömegturizmus
számára (Pálos, 1974; Illés, 1983; Gertig, 1985; Buday-Sántha, 2007).
A strukturális aránytalanságok fokozódásához hozzájárult, hogy a regionális terv
készítői – bár az egyes fejlesztési tényezők, ill. feladatok között érvényesítettek
bizonyos időrendi logikai sorrendet, viszont - nem jelöltek meg egy „fő célt”,
amelyhez a többi „részcél” illeszthető lett volna. Ennek következményeivel néhány
év múltán szembesültek, amikor egyes beruházások (pl. az építésre kijelölt területek
közművesítésének) késedelme, illetve elmaradása más fejlesztéseket hátráltatott
(Gáspár-Mandel, 1979).
1.2. A Balatoni Központi Fejlesztési Program (1970-1985)
A hatvanas évtized végére nyilvánvalóvá vált, hogy a vendégforgalom intenzív
növekedéséből adódó problémák csak egy hosszú távú fejlesztési koncepció
keretében kezelhetők, így 1969-ben elkészült a Balatoni Központi Fejlesztési
Program (BKFP) (1043/1969 (XII. 12.) sz. Korm. hat.).
A program fő célkitűzése változatlanul a Balaton térségének az üdülőforgalom
magasabb szintű fogadására és ellátására való alkalmassá tétele volt, amely azt
jelentette, hogy az ellátó infrastruktúra műszaki fejlesztése továbbra is elsőbbséget
élvezett. Mindezt jól mutatja a program intézkedéseinek alábbi fontossági sorrendje,
amely az egyes fejlesztési célokra előirányzott források arányában is tükröződött.
Ily módon elsőbbséget kapott:
- a közműellátás (víz-, villamosenergia-ellátás, szennyvíztisztítás, kezelés);
- a helyi és távolsági közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése;
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- a szálláshelyek és intézmények bővítése, színvonaluk javítása;
- az üdülőhelyi ellátás, és üzemelés (kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatások)
fejlesztése.
A beruházások koordinálását és szervezését a Kormány a BIB hatáskörének
bővítése helyett egy újonnan létrehozott testület, a Balatoni Tárcaközi
Bizottság (BTB) „kezébe adta”, amely a források kezelésének erősebb
központosítását jelentette. Ettől kezdve a BIB szerepe, jelentősége zsugorodott,
és feladatai a fejlesztések végrehajtásának felügyeletére, valamint bizonyos fajta
érdekképviseletre korlátozódtak.
A BKFP pozitívumaként értékelhető, hogy meghatározta a fejlesztési célok
hierarchiáját. Döntően olyan ágazatokon, vagy területi határokon átnyúló
fejlesztési célokat fogalmazott meg, melyeknek azt megelőzően nem volt
gazdája (szennyvíztisztító infrastruktúra, szálláshely-fejlesztés). A program
negatívumaként jelölhető meg, hogy a prioritások kijelölésénél a műszaki,
mennyiségi szempontok domináltak, melynek következményei az következő
évtizedekben mutatkoztak meg.
A hetvenes évek első felében a vendégforgalom a vártnál lényegesen
gyorsabban emelkedett, ennek következtében az üdülőterület csúcsnépessége
esetenként már az időszak első éveiben meghaladta az 1980-ra prognosztizált 600
ezer fős maximumot. A belföldi turizmus elsősorban a javuló életszínvonalnak,
valamint a növekvő szabadidőnek köszönhetően bővült, míg a külföldi
vendégek számának hirtelen emelkedése mögött – az európai turizmus általános
fellendülésén túl – a szocialista országok lakosainak külföldi utazását érintő
korlátozások csökkenése, valamint a devizabevételek reményében ösztönzött
„tőkés” forgalom bővülése állt. A tó turizmusának fellendülésében nem
elhanyagolható szerepet játszott az is, hogy évtizedeken keresztül a Balaton volt
a kelet-, és nyugatnémetek egyetlen legális találkozóhelye (Madarász, 1979;
Gáspár-Mandel, 1979; Gertig, 1985).
Az intenzíven bővülő vendégforgalmat az ellátó létesítmények fejlesztésének
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üteme nem tudta követni. A zsúfoltság tovább nőtt, és ezt még inkább fokozta
vendégforgalom erős területi és szezonális koncentrációja. A kínálat mennyiségi
hiányosságai mellett a szálláshely-struktúra sem volt megfelelő: 1975-ben
az összes férőhely 70%-át az alacsony színvonalú magánszállások adták. (A
Balaton Üdülőkörzet VI. ötéves…, 1981).
A hetvenes években bekövetkezett életszínvonal javulás a lakossági
megtakarítások, és ezzel együtt a balatoni ingatlanok iránti kereslet gyors
bővülését eredményezték. Az igények kielégítésére, a megtakarítások
„felszívására” – a hiánygazdaság körülményei között - a nyaraló építés,
illetve vásárlás ösztönzése jó megoldásnak tűnt, ami egybe esett az akkori
„életszínvonal-orientált” gazdaságpolitika céljaival is („telket, nyaralót minden
dolgozónak”). Az építési telkek iránti kereslet növekedése a magánépítkezések
felgyorsulásához vezetett, ami gyakran az „övezeti besorolás” figyelmen kívül
hagyásával zajlott (például a rendezési tervben zöldövezetként kijelölt területek
egy részét is beépítették). A szabályozatlan telkesítést ösztönözte, hogy a
helyi tanácsok „szabad kezet” kaptak az építési területek bővítésére, továbbá
a termelőszövetkezetek is felparcellázhatták a gazdaságosan nem művelhető
területeiket (Tanácstörvény, 1971; 18/1968. ÉVM-MÉM rendelet.).
A fentiekben említett folyamatok további káros következménye volt, hogy a
szűkös telekkínálat miatt megindult a zártkerti övezetek „benépesülése”, viszont
anyagi források és az intézményi (kormányzati, tanácsi) szándékok hiányában e
területeket nem közművesítették.
A fejlesztések végrehajtását szervezeti problémák is hátráltatták. A Tárcaközi
Bizottság az egyes intézmények érdekellentétei miatt nem volt képes a komplex
érdekek megjelenítésére: a tárcák hatáskörének gyakori változása, továbbá a
vízügyi igazgatás többszöri átalakítása további együttműködési problémákat
okozott. Az erők „szétforgácsolódása” a finanszírozás területén is érvényesült
- regionális kihatású fejlesztésekre csak a mindenkori ágazati források
„maradványa” állt rendelkezésre (Gáspár-Mandel, 1979; Illés, 1983).
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A hetvenes évek első felének fejlesztései összességében a tó „tömegfogadó”
jellegének erősödéséhez vezettek, melynek a vízminőséget és a környezetet
érintő káros hatásaira a program második ötéves ciklusának (1975-80)
helyzetelemzése figyelmeztetett. A kedvezőtlen folyamatok megállítása, a
térség kívánatos fejlődési irányának biztosítása érdekében a program eredeti
fejlesztési céljait jelentősen módosították. A források belső struktúráját
alapvetően megváltoztatták, az összes forrás több mint felét a környezet-és
tájvédelemmel kapcsolatos beruházásokra csoportosították át. Ugyanakkor
az is nyilvánvaló volt, hogy a vendégforgalom viszonylag magas szintjéhez
mérten szűkös források miatt jelentős javulás nem várható, így a módosított
terv kidolgozói egyedül az üdülőforgalom növekedési ütemének mérséklésében
látták a megoldást (BFP-II.ü., 1975).
A módosított terv pénzügyi előirányzatai az 1975-1980 közötti ciklusban
teljesültek ugyan, de a környezeti állapot javítására, a forgalom mérséklésére
irányuló intézkedések nem hozták meg a várt eredményeket (A Balaton
Üdülőkörzet VI. ötéves…, 1981).
Az 1970-es évek folyamatait összefoglalva elmondható, hogy a spontán lezajlott
keresletnövekedést nem sikerült sem megfékezni, sem az infrastrukturális
fejlesztésekkel „követni”. Így a környezet állapota és a víz minősége gyorsuló
ütemben romlott, s ez az évtized végére a térség első számú problémájává vált.
A szakirodalom már az 1910-es évektől kezdve foglalkozott a tó vízminőségi
problémáival – elsősorban a Keszthelyi-öböl eliszaposodásával, a Kis-Balaton
funkciójával, valamint az algásodás és hínárosodás kérdéseivel -, de a vízminőség
fenntartása, illetve javítása érdekében a század második feléig nem tettek
lépéseket. Az első figyelmeztető jelek a hatvanas évek közepén bekövetkezett
„algavirágzások” voltak, de ezeknek ekkor még nem tulajdonítottak kellő
figyelmet. Azért nem, mert e jelenségek általában a főszezonon kívüli időszakban
zajlottak le, így a fürdőzést nem zavarták (Illés, 1983).
A vízminőség rendszeres mérése és vizsgálata viszont megkezdődött,
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bár az első, hosszú távú regionális vízgazdálkodási koncepció, a Balatoni
Vízgazdálkodási Fejlesztési Program (BVFP) csupán 1971-ben készült el.
A terv tartalmazott vízminőség-védelemmel kapcsolatos fejlesztéseket, de
az elsődleges cél ekkor még a vízszintingadozás csökkentése volt. Ennek
megfelelően a Sió-csatorna mederkotrása, a zsilipek kapacitásának növelése,
továbbá a befolyók vízrendezése kapott elsőbbséget. A vízminőség védelmének
fontosságára az 1975. évi nagymértékű halpusztulás irányította rá a szakma és a
közvélemény figyelmét (Virág, 1997).
Az 1975. évi tömeges halpusztulás nyomán a Kormány megbízást adott a
Magyar Tudományos Akadémiának (MTA) az okok feltárására, és javaslatokat
kért a folyamat megfordítása érdekében. A vizsgálatok egyértelműen a vízminőség
romlásában jelölték meg a halpusztulás okát, melyben a kommunális eredetű
szennyezés mellett több más tényező is szerepet játszott. Ilyenek voltak:
- a régión belüli és azon kívüli ipari üzemek tóba jutó szennyvizei (főként a
Kis-Balatonról „leválasztott” Zala folyó közvetítésével);
- a pontszerű és diffúz mezőgazdasági eredetű szennyezések (kemikáliák,
továbbá a 70-es években az üdülőkörzet területén üzemelő több mint száz
nagyüzemi állattartó telep által „termelt” hígtrágya);
- a levegőből a tóba jutó por (ennek mennyisége elérte az évi 400 tonnát);
- a hullámzás „elhaboló” (partot elmosó) hatásának csökkentése érdekében
épített beton partvédő műveknek a tó öntisztulását akadályozó hatása.
Az MTA vizsgálatai nyilvánvalóvá tették, hogy a vízminőség romlása
a Balaton üdülési funkcióját közvetlenül veszélyezteti. Ennek felismerése
alapvető koncepcionális változást hozott az előző két tervidőszakhoz (197075, illetve 1975-80) képest azzal, hogy az üdülőterület kapacitásának és
ellátó infrastruktúrájának fejlesztése helyett a vízminőség-romlás ütemének
mérséklése, a folyamat megállítása vált elsődleges feladattá (BÜRRT vizsgálati
munkarész…, 1979).
A környezet károsodási folyamatának megállítása, visszafordítása érdekében
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az MTA a következő javaslatokat tette:
- a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése, szennyvizek tisztítása (a déli parton a
szennyvíz kivezetése az üdülőkörzetből, az északi parton „háromfokozatú”
tisztítás bevezetése);
- az intenzív tartástechnológiát alkalmazó, nagyüzemi állattartó telepek
felszámolása;
- az erózióra hajlamos területek erdősítése;
- az ipari szennyvizek tisztítása, ipartelepítés tilalma;
- a zaj és légszennyezés csökkentése érdekében a parttól távolabbi területeken
gyorsforgalmi utak építése;
- a települési hulladékok szakszerű kezelése;
- a szabályozatlan beépítések megakadályozása;
- a nádasok védelme;
- a bányák bezárása, rekultivációja, tájsebek felszámolása;
- a Kis-Balaton szűrő szerepének visszaállítása, a befolyó vizeken tározók
létesítése;
- az ország más üdülőterületeinek gyorsított ütemű fejlesztése (Buday-Sántha,
2007.).
Az MTA által javasolt intézkedések beépültek az új regionális rendezési tervbe,
amely – fontossági sorrendben – három kiemelt célterületet jelölt meg:
- a vízminőség védelmét,
- a zsúfoltság – a parti települések terhelésének – csökkentését, egyúttal az
üdülőforgalom növekedési ütemének mérséklését, valamint
- a „tájkímélő” területgazdálkodást: a parti területek és a borvidékek
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rekonstrukcióját, a belterületek bővítésének tilalmát, a magáncélú építkezések
korlátozását, a vízfelület további csökkenésének megakadályozását, a
zöldfelületek növelését (BÜRRT, 1979).
A „koncepcionális” elemeken túl további lényeges változás az is, hogy az
új rendezési terv területi hatálya – az addigi negyvennel szemben – már 152
településre terjedt ki, ami lehetővé tette az intézkedések hatékonyságának növelését.
A rendezési tervet jóváhagyó rendelet tűzte ki célul elsőként a háttértelepülések
idegenforgalmának intenzívebb fejlesztését, a turizmus térbeli és időbeli
„szétterítését” (1013/1979. (VI. 20.) sz. Mt. hat.).
A rendezési tervben foglalt feladatok végrehajtásának irányítása a BTB-től az
1974-ben újjáalakított BIB hatáskörébe került, ezzel a szervezet ismét betölthette
korábbi koordinatív szerepét (Illés, 1984).
A Balatoni Központi Fejlesztési Program harmadik (1980-85 évekre szóló)
üteme már az új regionális terv, és a Balatoni Vízgazdálkodási Fejlesztési Program
alapján készült el. Új elemként jelenik meg a dokumentumban, hogy a környezeti
problémák felszámolása érdekében a vízminőség-védelmi intézkedések hatókörét a
tó teljes vízgyűjtő területére ki kell terjeszteni (A Balaton Üdülőkörzet VI. ötéves…,
1981).
A fejlesztési program intézkedéseinek eredményeképpen az évtized közepére
elkészült a Kis-Balaton vízvédelmi rendszer I. üteme, valamint a Marcali víztározó.
Csökkent a mezőgazdasági eredetű szennyezés, szűkült a közműolló1. Mérséklődött
a belterületek és a zártkertek bővülésének üteme, nőtt a védett területek nagysága,
és a tervezett ütemben folyt az erdősítés.Lassan haladt viszont a Balatonba torkolló
1 A vezetékes vízellátás és csatornázás aránya közötti különbség.
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vízfolyások vízrendezése, és a tó kotrása. Nem oldódott meg a szennyvíziszap
és szilárd hulladék kezelése, és nem növekedett a zöldterületek aránya sem.
Továbbra is alapvető gond maradt a vendégforgalom „megállíthatatlan”
növekedése. A szennyvíztisztító kapacitás elégtelen volt, a kereskedelemi
ellátás nem javult, a strandok állapota romlott, az úthálózat, kikötők, parti művek
felújítása egyre sürgetőbbé vált.

1.3. A Balaton Üdülőkörzet Hosszú Távú Fejlesztési Programja
(1986-2000)
A vízminőség további gyors ütemű romlását mutatta az 1982. évi – minden
addiginál kiterjedtebb – kékalga invázió, melynek nyomán a Kormány
felgyorsította a vízvédelmi beruházások ütemét, egyúttal kezdeményezte az
1980. évi rendezési terv felülvizsgálatát, továbbá egy új, hosszú távú program
kidolgozását (2003/1983. (III. 3.) Mt. sz. hat.; BÜRRT, 1985).
A módosított rendezési terv 1985. évi jóváhagyásával egyidejűleg a Kormány
elfogadta a Balaton Üdülőkörzet Hosszú Távú Fejlesztési Programját, amely
a vízminőség romlásának megállítását, és későbbi javítását (hosszú távon a
hatvanas évek vízminőségének elérését) tűzte ki célul (1013/1979. (VI. 20.) Mt.
sz. hat.; 2006/1985. (II. 25.) Mt. sz. hat.). A dokumentum a tervidőszak első
– 1995-ig tartó – időszakában a védekezésre helyezte a hangsúlyt (A Balaton
Üdülőkörzet VII. ötéves…, 1986). A megelőzést szolgáló fejlesztések csak az ezt
követő ütemben szerepeltek (a terv ez utóbbiak eredményességétől tette függővé
az üdülőhelyi ellátást javító beruházások folytatását). A labilis környezeti állapot
hosszabb távon való fennmaradását, sőt a folyamatok visszafordíthatatlanná
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válását annyira reális veszélynek látták a program szerzői, hogy erre az esetre
kilátásba helyezték az idegenforgalmi politika „átértékelésének”, a térség más
irányú (a dokumentumban nem részletezett) hasznosításának szükségességét is
(A Balaton Üdülőkörzet hosszú távú…, 1985).
A hosszú távú fejlesztési program stratégiai célkitűzése már egyértelműen
egy sérült, labilis környezeti állapotú térség „helyreállítására” irányult.
Tehát a terv készítői – szemben az 1963. évi hosszú távú programmal – az
infrastrukturális kapacitás bővítése helyett az üdülőkörzet természeti és táji
teherbíró képességének figyelembe vételét tekintették elsődleges szempontnak.
A hosszú távú fejlesztési program végrehajtása a 80-as évek közepén
kibontakozó gazdasági válság következtében már az első években is vontatottan
haladt, majd az ország politikai-gazdasági rendszerének átalakulásával együtt
járó „szabályozatlanságból” (kialakulatlan területfejlesztési, területrendezési
intézményrendszer, tisztázatlan döntési kompetenciák) eredően gyakorlatilag
leállt. A vízminőség-védelmi beruházások elmaradása folytán a Kis-Balaton
szűrőkapacitása hamar kimerült, a tóba befolyó vizek szennyezettsége nem
csökkent számottevően. Mindezek a folyamatok a tó iszapjában lerakódott
tápanyagok szennyező hatásával összeadódva néhány év leforgása alatt a
Balaton történetének legrosszabb vízminőségéhez vezettek (Balaton üdülőkörzet
regionális…, 1992).
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1.4. Intézményi és szervezeti változások a rendszerváltás után
A Balatoni Intézkedési Terv
A kialakulóban lévő környezeti katasztrófa (továbbá annak negatív turisztikai,
gazdasági következményei) elhárítására 1994-ben a Kormány intézkedési tervet
dolgozott ki. A Balatoni Intézkedési Terv tulajdonképpen a rendszerváltás
előtt elfogadott hosszú távú fejlesztési program „végrehajtási rendeletének”
tekinthető, hiszen annak prioritásaira és elemeire épül. Tételesen megfogalmazza
az önkormányzatok és az egyes minisztériumok konkrét feladatait, meghatározza
a felelősségi kompetenciákat, valamint a teljesítési határidőket. Az egyes
tárcáknak és intézményeknek beszámolási kötelezettséget ír elő (1049/1994.
(VI. 29.) sz. Korm. hat.).
Az újrainduló beruházások eredményeképp a tó vízminősége néhány év
alatt számottevően javult, melyben a „programcsomag” intézkedései (a KisBalatoni Vízvédelmi rendszer II. ütemének továbbépítése, a meder kotrása,
a szennyvízcsatorna-hálózat és a tisztító kapacitás bővítése, vízrendezés stb.)
mellett „külső” tényezők is szerepet játszottak. Ilyen külső tényezők voltak:
- a mezőgazdaság tulajdoni szerkezetének átalakulása (privatizáció, kárpótlás)
révén mérséklődött a kemikáliák használata, és gyakorlatilag megszűnt az
állattenyésztés, ezáltal annak szennyező hatása is;
- az ipari üzemek egy részének felszámolásával, illetve a termelés visszaesésével
csökkent az ipari eredetű szennyezés.
Az intézkedési terv végrehajtása során nyilvánvalóvá vált, hogy a
rendszerváltás után létrejött közigazgatás új rendszerében is szükség van
az ágazatokon, területi határokon átnyúló intézkedések intézményesített
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koordinációjára. A rendszerváltás utáni új kormányzati rendszer erősítette ugyan
az üdülőkörzet kezelésének területi jellegét (önálló szervezetekké váltak a vízügyi
igazgatóságok és a környezetvédelmi hatóságok), a Balaton „ügye” azonban az
egyes tárcák hatáskörében maradt, így továbbra is az ágazati szemlélet túlsúlya
érvényesült. A balatoni fejlesztések összehangolására, irányítására szükség volt
egy valódi koordinatív szerepet betölteni képes szervezetre (az e feladatot 1957
óta ellátó BIB a rendszerváltást követően megszűnt). Így fogalmazódott meg egy
önálló fejlesztési alappal rendelkező, regionális hatáskörű koordinációs testület
megalakításának igénye.
A Balatoni Regionális Tanács a Kormány döntése alapján 1993-ban alakult meg
(1037/1992. (VII. 10.) sz. Korm. hat.; 1010/1993. (II.19.) sz. Korm. hat.). Tagjainak
felét a Kormány, felét a Balatoni Szövetség delegálta. Az új testület lényegében a
BIB feladatait vette át, működése azonban a megfelelő jogszabályi és anyagi háttér
híján formálissá vált, így nem érhetett el átütő eredményeket. Ugyanezen okokból
jutott erre a sorsra az 1996-ban létesített Balatoni Kormánybiztosi intézmény,
valamint a Balatoni Turisztikai Marketing Kht. is (Marton, 2006).
A regionális hatáskörrel rendelkező koordinációs szerv létrehozásának
jogszabályi alapjait az 1996. évi területfejlesztési törvény teremtette meg. A törvény
a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (BKÜ) területfejlesztési szervezeteként a Balaton
Fejlesztési Tanácsot (BFT) nevesítette, melyet a megyei, illetve a regionális
fejlesztési tanácsokkal azonos jogkörrel és feladattal ruházott fel (Tftv., 1996).
A törvény a BKÜ-t „kiemelt térségként”2 definiálja, amely speciális, a területi
2 Kiemelt térség: egy vagy több megyére (a fővárosra), vagy azok meghatározott területére kiterjedő,
társadalmi, gazdasági vagy környezeti szempontból együtt kezelendő területi egység, amely egységes
tervezéséhez és fejlesztéséhez országos érdekek vagy más jogszabályban meghatározott célok is fűződnek - fővárosi agglomeráció, kiemelt üdülőkörzet, több megyét érintő nemzeti parkok, illetve tájvédelmi
körzetek térsége, határ-menti, illetve más sajátos térségek – (Tftv, 1996).
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határokon átnyúló egységes „kezelést” igényel, viszont az intézményrendszer
egyik területi (regionális, megyei, kistérségi) szintjének sem feleltethető meg.
Ennek a régió jövőbeni státuszát hosszú távra meghatározó hatásai később, a
térség önállósulási törekvéseinek erősödésével mutatkoztak meg.
A Balaton Fejlesztési Tanács munkája a lassan rendeződő pénzügyi háttér,
valamint a kormányok változó aktivitása miatt kezdetben nehezen indult, de a
későbbiek során – főként a Tanács „munkaszervezete”, a Balatoni Integrációs
és Fejlesztési Ügynökség Kht. megalakulása után a testület tevékenysége egyre
hatékonyabbá vált (Marton, 2006).

A „Balaton törvény”
Az évtized végére elkészült a Balatoni Intézkedési Terv által kezdeményezett
egységes építésügyi és területhasználati szabályozás, melyet a „Balatontörvény” emelt jogerőre. A jogszabály az üdülőterületet védelmi igényük,
illetve funkciójuk szerint övezetekre tagolta, melyekre tájvédelemi, esztétikai
és funkcionális szempontok figyelembe vételével speciális építési szabályokat
határozott meg (Balaton törvény, 2000).3.
A Balaton-törvény jelentőségét az adja, hogy a tó történetében ez az első
regionális hatókörű, a területhasználat szabályait megállapító törvényi
szintű jogforrás. A törvény hatályba lépése óta eltelt közel egy évtized során
bebizonyosodott, hogy a jogszabály hatékonyan segíti az üdülőkörzet ökológiai
állapotának, természeti értékeinek megőrzését (pl. az építési szabályozás
„ösztönözi” a szennyvízkezelő infrastruktúra fejlesztését, illetve a táj arculatának
3 A dokumentum második része a térség jövőbeni fejlesztésének terület-felhasználási rendjét meghatározó területrendezési terv (Térségi Szerkezeti Terv).
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megőrzését).
Ugyanakkor kritikaként fogalmazható meg, hogy a törvény több helyütt
„következetlen”: az övezeti besorolás a tóparttól több tíz kilométerre lévő
(egyes esetekben a Balaton vízgyűjtőjén is kívül eső) területeket ugyanolyan
korlátozásokkal sújtja, mint a part közelében fekvő térségeket. Sajátos problémát
okoz a törvény területi hatálya is, mert nem igazodik sem a közigazgatási, sem
a tervezési statisztikai egységek, sem a valós térszerveződések határaihoz, így
nehezíti a területfejlesztés tervezését, programozását és irányítását.

1.5. A Balaton Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési
Koncepciója (2002-2010)
A rendszerváltást követő több mint egy évtizeden keresztül a Balaton térségére
nem készült fejlesztési koncepció, így a megváltozott társadalmi-gazdasági
körülmények és az intézményrendszer átalakulása folytán az 1986-2000 évekre
szóló Balaton Üdülőkörzet Hosszú Távú Fejlesztési Programja, „aktualitását”
vesztette. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 2001-ben készítette el a
régió tíz évre szóló gazdaságfejlesztési programját.
A program a régió (az önkormányzatok és a vállalkozó szektor) lehetőségeit
és erőforrásait meghaladó, azaz a kizárólag központi források igénybe vételével
megvalósítható célokat tartalmazott. Ennek megfelelően a program prioritásai
az alábbiak voltak:
- az elérhetőség javítása (repülőtér-, autópálya-, közút-, vasútfejlesztés);
- a minőségi turizmus fejlesztése (kínálatbővítés, minőségi termékek, a szezon
meghosszabbítása);
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- a tudásalapú gazdaság fejlesztése (tudásigényes, a környezetet nem terhelő
ágazatok letelepítése, infrastruktúrájuk megteremtése, intézményfejlesztés);
- az életminőség javítása – az épített környezet védelme, megújítása,
bérlakásépítés (Balaton régió tízéves…, 2001).
A program deklaráltan csak közvetlenül a gazdaságfejlesztéshez köthető
célokra összpontosított, így a környezeti tényezőkkel, a fejlesztések tóra
és környezetére gyakorolt ökológiai hatásaival nemigen foglakozott. Így a
dokumentum inkább az alig egy év múlva elkészült hosszú távú fejlesztési
koncepciót megalapozó ágazati stratégiának tekinthető.
A Balaton törvényben foglaltak megvalósítására 2002-ben elkészült a Balaton
Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú (2002-2010) Területfejlesztési Koncepciója.
Legfőbb célként – a korábbi fejlesztési tervekhez hasonlóan – ez a koncepció is a
környezeti állapot megóvását és javítását fogalmazta meg. Célrendszere azonban a
korábbi fejlesztési dokumentumokhoz képest számos új elemmel bővült:
- a koncepció szorgalmazta a régió összehangolt fejlesztésének alapfeltételét
jelentő belső kohézió (a kistérségek, megyék, régiók közötti együttműködés)
erősítését, egyúttal felvetette az üdülőkörzet lehatárolásának felülvizsgálatát
(a kistérségi határok figyelembe vételét);
- integrált térségi (nem kizárólag környezeti) monitoring rendszer kialakítását
kezdeményezte, amely az intézkedések hatásának mérése mellett a további
intézkedések megalapozására is lehetőséget ad;
- a koncepció fejlesztési intézkedéseiben a környezeti állapot megőrzése
mellett már a fenntarthatósági szempontok is megjelentek – a hulladékok
kezelésében a védekezésen (gyűjtésen, ártalmatlanításon, újrahasznosításon)
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túl, fokozott mértékben épít a megelőzésre - a képződő hulladék mennyiségének
csökkentésére;
- ez volt az első olyan regionális fejlesztési dokumentum, amely külön pontban
nevesítette az „integrált vidékfejlesztést” szolgáló intézkedéseket;
- szorgalmazta a regionális (balatoni) identitástudat erősítését, és ezzel
párhuzamosan a civil szférának a regionális fejlesztési döntésekbe való
bevonását (2153/2002. (V. 15.) sz. Korm. hat.).
A hosszú távú területfejlesztési koncepcióban foglalt célok megvalósítását
szolgáló „intézkedéscsomag” a Balaton Régió Stratégiai Fejlesztési Programja
már a koncepció végső elfogadását megelőzően elkészült. A 2002-2006. évekre
szóló program elfogadása megteremtette a központi és regionális támogatások
felhasználásának, a fejlesztések finanszírozásának kereteit (Balaton régió
stratégiai…, 2001). A felhasználható források nagysága azonban a tervidőszak
közepétől jelentősen csökkent (1. ábra). Így - mint a térség történetében
már számtalanszor - az intézkedések végrehajtása jelentősen lelassult, sőt a
programok egy részének megvalósítása el sem kezdődött.
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Forrás: A BKÜ Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepciója 2007-2020, (helyzetelemzés) 2007. 110.0.

1. ábra: A Balaton Fejlesztési Tanács hatáskörébe utalt források alakulása

Az első Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT I) decentralizált forrásaiból az egy főre
jutó támogatás tekintetében 2004-2006 között a BKÜ mindössze az országos
átlag 45%-át érte el. Ha figyelembe vesszük a BFT hatáskörébe utalt forrásokat
is, a Balaton a hazai átlag 61%-ával a régiók rangsorában az utolsó, a megyék
között az utolsó előtti helyet foglalja el (BKÜ Hosszú Távú…, 2007).
A régió gyenge „forrásabszorpciós” képességében szerepet játszottak „külső”
tényezők (az NFT I. prioritásai és a térség fejlesztési céljai, igényei közötti
összhang hiánya), valamint a régió önkormányzatainak és vállalkozásainak
alacsony pályázati aktivitása. A következő (2007-2013. évi) pénzügyi-tervezési
ciklus eredményessége szempontjából ezért lényeges kérdés az okok felderítése,
a térség „forrásszerző képességének” javítása.
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A Balaton térség elmúlt másfél évszázadának történetét végigkísérte, hogy
az egymást követő fejlesztési koncepciók - a szükséges források hiányában,
valamint a nem kellően koordinált végrehajtás folytán - csak részben (vagy
egyáltalán nem) valósultak meg. A XX. század második felében a pénzhiány oda
vezetett, hogy a fejlesztési tervek sorra az éppen aktuális problémák elhárítására
koncentráltak, a jövőbeni kiegyensúlyozott fejlődés megalapozása a háttérbe
szorult. A vízminőség javítása érdekében tett intézkedések rendre „elvonták” a
forrásokat a turizmus és az infrastruktúra fejlesztésétől.
A térség fejlődésének további sajátossága, hogy amíg a tervek, koncepciók
a teljes üdülőkörzetről írtak, addig a megvalósult fejlesztések mindvégig
a tóparti sávra koncentrálódtak. Kivételt csupán néhány, a tóba torkolló
vízfolyások szennyezettségét mérséklő program jelentett, azonban ezek
nem az üdülőkörzetre, hanem a vízgyűjtő-területre vonatkoztak. Mindez oda
vezetett, hogy a tavat közvetlenül körülölelő sáv („belső gyűrű”), valamint a
háttértelepülések alkotta térség („külső gyűrű”) közötti fejlettségi különbségek
folyamatosan növekedtek.

1.6. A Balaton régió a 2007-2013 időszak fejlesztési dokumentumaiban
A jelenleg „hatályos”, a Balaton régió fejlesztésének alapelveit és
főbb irányait kijelölő dokumentumok az európai uniós támogatások
felhasználását megalapozó (a 2005-2020. időszakra szóló) országos fejlesztési
koncepciókon - Országos Fejlesztéspolitikai Koncepción (OFK, 2005),
Országos Területfejlesztési Koncepción (OTK, 2005) - alapulnak. Az OFK
az ország hosszú távú fejlesztési céljait jelöli ki, így az ország középtávú
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fejlesztési stratégiájának, az Új Magyarország Fejlesztési Tervnek (ÚMFT,
2007) koncepcionális alapját képezi (OFK, 2005; ÚMFT, 2007). Az OTK a
területfejlesztési politika célkitűzéseinek, prioritásainak megfogalmazásával,
továbbá a területi szempontok érvényesítésével az ÚMFT „területi vetületének”
tekinthető (Sarudi,2006).
A Balaton régió területfejlesztési státusza szempontjából meghatározó, hogy az
OTK a területi kohézió érvényesítésében a tervezési-statisztikai régiók szerepét
tekinti elsődlegesnek. Ennek megfelelően az ÚMFT az üdülőkörzet fejlesztését
(az ágazati operatív programokon túl) alapvetően a térséget „határoló” három
régió operatív programjainak keretében helyezi el, s ezzel egy időre (a jelenlegi
hétéves tervezési ciklus időszakára mindenképpen) lekerült a napirendről az
„önálló” balatoni operatív program lehetősége.
Az OTK a Balatoni üdülőkörzetet országosan kiemelt térségként definiálja.
Fontos azonban megjegyezni, hogy ez a státusz nem terjed ki a régió teljes
társadalmára és gazdaságára, hanem csak a környezet-, és természetvédelmi,
valamint turisztikai fejlesztésekre vonatkozik. A jelenlegi koncepció a
legfontosabb célok tekintetében nem tartalmaz alapvető változásokat az 1998ban elfogadott „első” OTK-hoz képest, hiszen továbbra is az idegenforgalom
időbeni és területi „szétterítésére”, a turisztikai kínálat minőségének javítására,
az ökológiai állapot, a vízminőség megőrzésére, a táji és kulturális örökség
védelmére, továbbá az infrastruktúra fejlesztésére összpontosít (OTK, 1998;
OTK, 2005). Ennek oka, hogy a fenti célok többsége csak részben (a turisztikai
forgalom egyoldalú területi és időbeli koncentrációjának oldása pedig egyáltalán
nem) valósult meg a két dokumentum megjelenése közötti időszakban.
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A 2005-ben elkészült OTK-val összhangban az ÚMFT is megfogalmazza a
kiemelt térségek (Balaton, Duna, Tisza) sajátosságainak megfelelő, komplex
fejlesztését, melyet a tervezési-statisztikai régiók és az operatív programok közötti
koordinációra épít (ÚMFT, 2007). Az alapelveken túl ennek szervezeti kereteire,
mikéntjére a terv már nem ad „útmutatást”, a koordinációs mechanizmusok és az
ezzel kapcsolatos felelősség, hatáskör kérdése sem az ágazati, sem a regionális
operatív programokban nem jelennek meg kellő részletességgel. E mögött nem
kizárólag a kiemelt térségek problémáinak komplexitásából adódó koordinációs
nehézségek, hanem általánosabb okok húzódnak meg. Megfelelő jogszabályi
háttér („tervtörvény”) hiányában ugyanis a mai napig nincsenek egyértelműen
meghatározva az országos, a regionális, és az ágazati tervezési szintek feladatai,
hatáskörei és jogosultsága (Márton, 2007; Molnár 2008).
A BFT megbízásából 2005-ben elkészült a Balaton Régió 2007-2013
évi Fejlesztési Stratégiája (BRFS, 2005). A dokumentum nagyrészt olyan
elemeket tartalmaz, amelyek már a megelőző koncepciókban (Tízéves
Gazdaságfejlesztési Program 2001-2010, Hosszú Távú Területfejlesztési
Koncepció 2002-2010) is szerepeltek, és megvalósításukra eddig nem került
sor. Ilyenek pl.: a régió elérhetőségének javítása, a tudásalapú gazdaság
fejlesztése, a turisztikai kínálat minőségének emelése, a parti és a háttérterületek
közötti fejlettségbeli különbségek mérséklése. Új elemként jelenik meg
viszont a stratégiában, hogy a turisztikai ágazat fejlesztésénél fokozottan
kíván alapozni az egészség-, és környezettudatosságra, valamint hangsúlyosan
szerepel a régió idegenforgalmának marketingje és promóciója, a turizmus
szervezetrendszerének megújítása. A dokumentum további újdonsága az is,
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hogy a foglalkoztatás bővítésében a vállalkozások fejlesztése mellett kiemelt
szerepet szán a humánerőforrás-fejlesztésnek (BRFS, 2005).
A stratégiára alapozva a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Kht. 2006-ban
elkészítette a Balaton régió 2007-2013. évekre szóló részletes fejlesztési tervét
(BRRFT, 2006), mely a BRFS „akciótervének” tekinthető. A dokumentum
mintegy 170 intézkedést sorol fel. Ezek többsége ugyan meghatározó
jelentőségű a régió fejlődésében (pl. a turisztikai vonzerők és szolgáltatások
fejlesztése, vagy a természeti és épített örökség védelme), de viszonylag kevés az
egyértelműen „Balaton specifikusnak” nevezhető cél - mint például az egységes
balatoni közösségi közlekedési hálózat kialakítása, kompfejlesztés, vagy a
Balatoni Gazdasági Fórum létrehozása (BRRFT, 2006). A terv a felhasználható
források ismeretében túlzott (a tervidőszakra összesen közel 300 milliárd forint
összegű) támogatási igényt tartalmaz. Kritikaként fogalmazható meg az is,
hogy a dokumentumban feltételezett uniós és hazai támogatások aránya eléri a
fejlesztések forrásainak 90%-át, azaz a terv nem számol számottevő magántőkével, a
fejlesztéseket szinte kizárólag központi forrásokra kívánja alapozni. A BRRFT-t
a Balaton Fejlesztési Tanács 2006-ban elfogadta, a dokumentum azonban nem
vált „hivatalos operatív programmá”, így szerepe, illetve tartalma és szerkezete
alapján inkább a projektgenerálást segítő keretdokumentumnak tekinthető.
Az országos fejlesztési stratégiák, valamint az operatív programok alapján a
balatoni fejlesztések támogatására az alábbi források szolgálhatnak:
Ágazati operatív programok
Az ágazati programok az ország egész területét érintő, a helyi adottságoktól
kevésbé függő, továbbá az országosan kiemelt fejlesztések, beruházások
28

megvalósítását támogatják. Az előbbiek esetében a források elosztása jellemzően
pályázati úton történik, míg az utóbbiaknál „nevesített”, úgynevezett „kiemelt
projektek” révén. Mindez azt jelenti, hogy a Balaton számára csak a kiemelt
projektek jelentenek előre megítélt „céltámogatást”, a többi fejlesztési területen a
régiónak az ország más térségeivel kell versenyeznie a forrásokért. Az elkövetkező
hét éves időszak folyamán e tekintetben a pályázati úton nyert támogatás
szerepe meghatározó lesz, hiszen az érintett öt ágazati (Gazdaságfejlesztési,
Közlekedési, Társadalmi megújulás, Társadalmi infrastruktúra, Környezet és
energia) operatív programban nevesített 35 kiemelt projektből csak kettő - a
Balaton törvény hatálya alá tartozó dél-balatoni települések szennyvízkezelése,
valamint a Kis-Balaton vízvédelmi rendszer II. ütemének megvalósítása - érinti
közvetlenül a Balaton régiót. Az előbbire közel 21, az utóbbira 7,5 milliárd
forintot irányoz elő a Környezet és energia operatív program (KEOP, 2007).4

Regionális operatív programok
Az ÚMFT az egyes beavatkozásokat az optimálisnak vélt területi (országos,
regionális) szint alapján szétválasztotta, és a helyi adottságoktól függő, optimális
hatékonysággal térségi integrációban megvalósítható fejlesztéseket (turizmus,
környezet-, és tájvédelem, térségi közlekedés, üzleti infrastruktúra, humán és
kulturális közszolgáltatások) a regionális operatív programok (ROP) hatáskörébe
utalta (ÚMFT, 2007).

4 A kiemelt projektek „listája” a hétéves tervezési időszak folyamán bővülhet, így lehetőség nyílhat arra, hogy a fentieken túl más fejlesztések is bekerüljenek ebbe a körbe. Erre
a Balatoni Közlekedési Szövetség létrehozásához, valamint a „második” balatoni komphoz
kapcsolódó fejlesztések esetében lehet számítani (Molnár, 2008).
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Az ÚMFT előkészítése során egy lehetséges alternatívaként felmerült, hogy a
tervezési-statisztikai régiók mellett a kiemelt térségekre (Balaton, Duna, Tisza) sajátos
„interregionális” státuszuk folytán egy önálló ROP készüljön. Később az az alternatíva
került előtérbe, miszerint a kiemelt térségek fejlesztési feladatai az érintett tervezésistatisztikai régiók operatív programjában „területi” prioritásként fogalmazódjanak
meg (Márton, 2007;Molnár, 2008). Végeredményben az utóbbi alternatívához
közel álló megoldás került elfogadásra: az ÚMFT-ben, a ROP-ok területi bázisát a
tervezési-statisztikai régiók alkotják, amelyek a prioritásaikat részben ágazati, részben
területi szempontok alapján határozzák meg (a Dél-dunántúli OP például a turisztikai
fejlesztéseket az ún. „magterületekre” összpontosítja, melyek egyike a Dél-Balaton).
A BKÜ-t érintő három régió operatív programjának 2007-2008. évekre szóló
akciótervében a balatoni turizmus támogatására - az állandó lakosság, valamint a
vendégéjszakák számarányának figyelembe vételével – különítettek el forrásokat. Ezek
együttes összege 4,6 milliárd forint. (DDOP 2007, KDOP 2007, NyDOP 2007).5

5 A későbbi akcióterv időszakokra (2009-2010., illetve 2011-2013. évekre) nézve a Balaton
térségre regionálisan elkülönített források nagysága az érintett statisztikai régiók döntésétől és
a Balaton régió érdekérvényesítő erejétől függ. Annál is inkább, mert a Balaton menti - azaz
a Dél-dunántúli, Közép-dunántúli, illetve a Nyugat-dunántúli - régiók operatív programjaiban
kifejezetten a Balaton-specifikus fejlesztési célok, és intézkedések nem szerepelnek, vagy ha
igen, akkor azok nem koherensek.
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2. A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŰZÉSEI
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Dolgozatom elsődleges célja a Balaton régió előtt álló fejlesztési lehetőségek
vizsgálata a térség környezeti adottságainak, valamint társadalmi-gazdasági
helyzetének tükrében, valamint annak feltárása, hogy milyen lehetőségeket
nyújthatnak az Európai Unió strukturális és kohéziós alapjai a régió számára a
2007-2013 közötti pénzügyi ciklus időszakában. Különös hangsúlyt ad a témának,
hogy az üdülőkörzet három tervezési-statisztikai régió területén fekszik (a régiónak
nincs „önálló” operatív programja), így a fejlesztések eredményességét döntően
az ágazati, valamint az érintett regionális operatív programok közti koordináció
hatékonysága, továbbá a magántőke befektetések előmozdításának eredményessége
határozza meg. Ennek megfelelően dolgozatomban a következő kérdésekre keresem
a választ:
1. Milyen helyet foglal el a Balaton az országos fejlesztési koncepciókban és
középtávú tervekben?
2. Milyen fejlesztési irányok jelölhetők ki a régió fontosabb gazdasági
ágazatai, valamint az infrastrukturális hálózatok számára?
3. Miben jelölhetők meg a fejlesztések várható társadalmi-gazdasági, és
környezeti hatásai?
További célkitűzéseim:
4. A régión belüli fejlettségbeli különbségek hátterének, a területileg
kiegyensúlyozott fejlődés feltételeinek, lehetséges irányainak vizsgálata.
5. A Balaton régió adottságainak, problémáinak és fejlesztési módozatainak
összehasonlítása más, hasonló adottságú európai tóvidékekkel.
A terjedelmi korlátok miatt a disszertáció nem foglalkozik valamennyi, a térség
fejlődésében szerepet játszó tényező átfogó elemzésével, dolgozatomban a Balaton
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természeti környezetének állapotára, a térség gazdaságára jelentős hatással lévő
turizmus, valamint az agrárium helyzetének elemzésére, fejlesztési lehetőségeinek
vizsgálatára térek ki részletesen. A környezeti tényezők, valamint a közlekedési
és humán infrastruktúra kérdéseit a disszertáció csak érinti, azok fejlesztési
lehetőségeit részleteiben nem tárgyalja.
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER
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A Balaton régió társadalmi-gazdasági helyzetének elemzését primer és
szekunder adatokra alapozva végeztem el. A primer adatok és információk
elsősorban mélyinterjúkból és a külföldi tavak helyzetének vizsgálatát célzó
szakmai utak tapasztalataiból származnak.
A statisztikai adatok forrását a KSH T-STAR, valamint az Állami
Foglalkoztatási Szolgálat adatbázisa képezi. Az adatok feldolgozása, értékelése
során a következő statisztikai módszereket használtam: viszonyszámok és
azok együttes alkalmazása, középértékekkel, idősorokkal végzett egyszerűbb
elemzések. A régión belüli településtípusonkénti (falu-város) és területi
különbségek vizsgálatához településsoros adatokat használtam. A társadalmigazdasági jellemzők közül a demográfiai folyamatokat (lakosságszám,
természetes népmozgalom, vándorlás), valamint a gazdaságra (foglalkoztatás,
jövedelmi viszonyok, vállalkozások), a turizmusra, és az infrastruktúrára
(közművek, közlekedés) vonatkozó adatokat vizsgáltam. A statisztikai adatokat
az alábbi dimenziók szerint elemeztem:
- partközeli – háttér települések,
- városok – falvak,
- Somogy – Veszprém – Zala megyéhez tartozó települések.
A vizsgálat a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (más néven Balaton régió) területére
terjed ki, melynek lehatárolását a „Balaton törvény” határozza meg (Bt, 2000).
A törvény 164 települést sorolt az üdülőkörzetbe, melyek közül 52 tartozik az
úgynevezett partközeli kategóriába6. A különböző fejlesztési dokumentumok,

6 A vizsgálatok a törvény 2008. november 30-ig hatályos állapota szerinti települési körre
terjedtek ki.
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valamint a Központi Statisztikai Hivatal kiadványai a tótól távolabbi (nem
partközeli) településekre a „háttértelepülés” megnevezést használják, ezért a
dolgozatban én is ez az elnevezést alkalmazom.
A különböző szakirodalmi források és más dokumentumok (jogszabályok,
tanulmányok, koncepciók) eltérő megnevezéseket használnak a Balaton térség
meghatározására (körzet, térség, vidék, környék, üdülőkörzet, régió). Területi
hatályukat tekintve e meghatározások többsége a dokumentumok keletkezésekor
aktuális üdülőkörzet területére vonatkozik, de találkozunk olyanokkal is,
amelyek a Balaton térsége, illetve környéke alatt a tó teljes vízgyűjtő területét
értik. Ez a nagyfokú „változatosság” elsősorban a nyolcvanas éveket megelőző
dokumentumokra jellemző, mert az 1980. évi rendezési terv megjelenése után
keletkezett források következetesen a „Balaton Üdülőkörzet”, majd 1996-tól
„Balaton Kiemelt Üdülőkörzet” (BKÜ) elnevezést használják.
A „Balaton régió” kifejezést elsőként az 1980. évi rendezési tervet
megalapozó tanulmányokban olvashatjuk (Gáspár-Mandel, 1979; Madarász,
1979), majd az elnevezést az 1996. évi területfejlesztési törvény (Tftv., 1996)
tette hivatalossá. A szóban forgó törvény a létrehozandó Balaton Fejlesztési
Tanácsot regionális hatáskörrel ruházta fel, valamint „regionális fejlesztési
koncepció és program” készítését írta elő számára. Ekkortól válik általánossá a
„Balaton régió” elnevezés használata, mely a Balaton Kiemelt Üdülőkörzettel
megegyező területi lehatárolást jelöl.
A régió középtávú (2007-2013 közötti időszakra vonatkozó) fejlesztési
lehetőségeinek elemzését országos koncepciókra, valamint középtávú fejlesztési
dokumentumokra alapozva végeztem el. A vizsgált főbb dokumentumok:
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-

Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció;

-

Országos Területfejlesztési Koncepció;

-

Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013;

-

ÚMFT ágazati operatív programjai és akcióprogramjai;

-

Dél-, Közép-, és Nyugat-Dunántúl regionális operatív programjai;

-

Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv 2007-2013;

-

Balaton Régió Fejlesztési Stratégiája 2007-2013;

-

Balaton Régió Részletes Fejlesztési Terve 2007-2013.
A fejlesztési dokumentumok elemzése mellett primer kutatásként mélyinterjút

készítettem a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, és a Balatoni
Integrációs és Fejlesztési Ügynökség vezetőjével, valamint a Balatoni Fejlesztési
Stratégia mezőgazdasági fejezetét előkészítő bizottságának tagjaként szerzett
tapasztalatokra támaszkodtam.
A Balaton környezeti problémáinak és fejlesztési lehetőségeinek más
régiókkal való összehasonlításakor a térségek kiválasztásánál a természeti, és
környezeti adottságok mellett az is szempont volt, hogy valamennyi tóvidék
része (tagja) az „Élő Tavak” („Living Lakes”) nemzetközi hálózatnak.
Együttműködésük fő területe a tudományos kutatások eredményeinek adaptálása
és alkalmazása, az információk terjesztése és cseréje. Ennek megfelelően a
tagszervezetek képviselői rendszeresen tartanak konferenciákat, „workshop”okat. A magyarországi találkozókon létesített személyes kapcsolatok, valamint
külföldi tanulmányutak alkalmával szerzett tapasztalatok révén a partnerségben
szereplő tavakról viszonylag sok információ állt rendelkezésemre. Ennél fogva
döntöttem úgy, hogy az összehasonlításhoz e „körből” választok, s közülük a
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Balatonhoz „legközelebb” álló tavakat vontam be vizsgálataimba: (Broads-tavak
/Nagy-Britannia/; Milicz-tavak /Lengyelország/; Trasimeno-tó /Olaszország/;
Vôrstjärv-tó /Észtország/; Bodeni-tó /Ausztria, Németország, Svájc/). Az
összehasonlító elemzés az alábbi tényezőkre terjed ki:
-

természeti adottságok, főbb környezeti problémák;

-

a turizmus és az agrárium szerepe a tóvidékek gazdaságában, az általuk

okozott környezeti kockázatok kezelése;
-

a természetes és mesterséges (közigazgatási) határok eltéréséből

adódó problémák kezelése, koordinációs, együttműködési mechanizmusok,
intézményrendszer.
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4. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

39

4.1. A Balaton régió társadalmi és gazdasági helyzete
A Balaton régió kiterjedése (a tó felületével együtt) 3623 km², az ország
területének közel négy százaléka. Területének közel fele Somogy, harmada
Veszprém megyéhez tartozik, a zalai területek aránya 16% (2. ábra).

Forrás: Balaton régió fejlesztési stratégiája 2002-2006, 14.o.

2. ábra A Balaton Régió (Balaton Kiemelt Üdülőkörzet)
4.1.1. Demográfia
Népesség
A régió népességfejlődésének folyamata jól tükrözi a XIX-XX. század
fordulóján megjelenő, és a térség „hagyományos” gazdasági ágazatai helyébe
lépő idegenforgalmi funkció fokozatos térnyerését és kiteljesedését.
Ennek a folyamatnak tudható be, hogy a part menti és a tótól távolabbi területek
népességfejlődése alapvetően eltérő tendenciával jellemezhető. Amíg a parti
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sáv lakossága a XIX. század végétől napjainkig több mint háromszorosára
emelkedett, addig a háttér területek népessége csökkent. (3. ábra).
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Forrás: KSH T-STAR adatok (www.ksh.hu) alapján a szerző összeállítása

3. ábra A lakosságszám változásának üteme a Balaton régióban 1870-2006.
A parti sáv gyors népességnövekedése mögött az alábbi főbb tényezők húzódtak
meg:
- A Déli Vasút megépülésével javult a Balaton megközelíthetősége, a Siózsilip elkészültével szabályozhatóvá vált a tó vízszintje, s mindezek nagyban
hozzájárultak az idegenforgalom megindulásához.
- A két világháború közötti időszakban, a trianoni döntést követő nemzetközi
elszigeteltség jelentősen felértékelte a „magyar tenger” turisztikai értékét.
- A II. világháború után a szociális üdültetés tömegessé válása, majd később
a külföldi idegenforgalom nyújtotta gazdasági előnyök (bővebb munkaerő
kereslet, jobb jövedelmi viszonyok) „vonzóvá” tették a parti településeket.
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A tópart intenzív ütemű benépesülése erőteljes földrajzi koncentrációval
is párosult, amely egyrészt a városias települések felé irányuló migrációban,
másrészt a somogyi oldal intenzívebb betelepülésében nyilvánult meg (4. ábra).
Az előbbi folyamatban a városok erősebb népességmegtartó ereje, az
utóbbiban az olcsóbb telekárak játszottak jelentős szerepet. Az északi part
kedvezőtlenebb domborzati viszonyai, de főként hagyományosan „magasabb
eleganciája” az ingatlanok árában is tükröződött.
A földrajzi elhelyezkedésnek (a tótól való távolságnak) a népességszám
alakulásában játszott meghatározó szerepét mutatja, hogy a háttér területeken
kizárólag a térségközponti funkcióval és/vagy az ipartelepítés által érintett
településeken növekedett a lakosság száma (a többi községé összességében
kétharmadára csökkent).

Forrás: KSH T-STAR (www.ksh.hu)

(1870. = 100 %)

4. ábra A népességszám változása a Balaton régió településein 1870-2003.
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Természetes népmozgalom
A BKÜ területén az 1970-es években a születések száma még meghaladta a
halálozásokét, egy évtizeddel később viszont már a népesség természetes fogyása
figyelhető meg, melynek üteme az elmúlt tíz év folyamán megkétszereződött (5.
ábra).
A természetes reprodukció gyengülése részben - az Európa fejlett országaira
is jellemző okokra - a születések számának csökkenésére, a gyermekvállalási
kor „kitolódására” - vezethető vissza. Ezen túlmenően a népesség természetes
fogyása mögött a rendszerváltást követő gazdasági és szociális válság egyik
legsúlyosabb következménye, a lakosság romló egészségi állapota áll. A
középkorú férfiak halandósága a 90-es évek közepén háromszorosa volt, mint
három évtizeddel korábban (Buday-Sántha, 2007).
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Forrás: KSH T-STAR (www.ksh.hu) adatok alapján a szerző összeállítása.

5. ábra. Természetes szaporodás és fogyás a Balaton régió városaiban és
községeiben 1970-2006.
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A régión belüli területi különbségeket tekintve a természetes termékenység
csökkenése a nyolcvanas évektől kezdődően megegyező ütemű a parti és a
háttértelepüléseken, de az azonos „eredő” eltérő tendenciák következménye.
Amíg a parti sávban a születésszám erőteljes mérséklődése, addig a háttér
területeken a halálozási ráta gyorsabb növekedése áll a folyamat hátterében.
Mivel a két térség korstruktúrája között Hablicsek (2002) vizsgálatai szerint
nincs számottevő különbség, ezért e jelenségeket az „elöregedés” önmagában
nem magyarázza. Vizsgálataim szerint a tóparti településeken tapasztalható
alacsonyabb születési ráta mögött a jobb jövedelmi helyzettel, magasabb
életszínvonallal együtt járó tárgyiasultabb („modernebb”) életszemlélet
áll, míg a másik településcsoport magasabb halálozási mutatói az ott élők
rosszabb egészségi állapotára vezethetők vissza.
Vándorlás
A hetvenes (és részben a nyolcvanas) években a térség vándorlási jellemzői
teljes mértékben követték az országos trendet, azaz a „törésvonal” ekkor még
nem a parti és háttér területek között húzódott, a migráció irányát kizárólag
az adott település falusias, illetve városias jellege határozta meg. Ebben az
időszakban a falusi népesség a jobb megélhetést, több szolgáltatást kínáló
városok felé áramlott, függetlenül attól, hogy azok a tóparton, vagy a háttér
területeken helyezkedtek el (6. ábra).
A rendszerváltás utáni évtizedben a fenti tendencia megfordult, a migráció
a városokból a falvakba irányult. Ez bizonyos rétegek esetében a gazdasági
és szociális válság következményeinek tudható be: a városi munkahelyük
elvesztése miatt, illetve az olcsóbb megélhetés, és az önellátás magasabb
fokának reményében sokan visszaköltöztek falujukba (Buday-Sántha, 2007).
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6. ábra: A Balaton régió városainak és községeinek vándorlási egyenlege
1970-2006.
A városokból a falvakba irányuló vándorlás másik „mozgatórugója” a nyugateurópai országokban jól ismert szuburbanizáció jelensége volt. A tehetősebb
városi rétegek a nyugodt, csendes lakókörnyezetű városkörnyéki településekre
költöznek, viszont továbbra is a városban dolgoznak, annak szolgáltatásait
veszik igénybe. Ez utóbbi folyamat a Balaton régióban is megfigyelhető volt
Keszthely, Siófok, valamint Balatonfüred-Veszprém térségében. (az említett
települések körüli falvak népessége egy évtized leforgása alatt 20 százalékkal
nőtt, míg ezzel párhuzamosan a városok lakosságszáma csökkent).
Az üdülőkörzetbe irányuló migráció az ezredfordulóig kompenzálta a
népesség természetes fogyását, ennek következtében a régió lakossága –
bár egyre lassuló ütemben, de - növekedett. Az ezredforduló óta azonban a
bevándorlás már nem képes pótolni ezt a „veszteséget”.
A régió egyre kisebb vándorlási nyereségén túl, annak „összetétele” is
kedvezőtlen irányba változik. A szakképzett fiatalok elvándorlása folyamatosan
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erősödik (felmérések szerint a régió lakosságának öt százaléka tervezi, hogy a
közeljövőben elköltözik az üdülőkörzetből), ugyanakkor a betelepülők többsége
az idős korosztályból kerül ki (BKÜ Hosszú Távú…, 2007). A fenti folyamatok
a produktív népesség gyors „erózióját” vetítik előre, amely nehéz helyzetbe
sodorhatja a térség gazdaságát, és súlyos terhet ró a szociális, egészségügyi
hálózatra is.

4.1.2. Foglalkoztatás, jövedelmi viszonyok
Foglalkoztatás
Az üdülőkörzet munkaerőpiacának legjellemzőbb sajátossága, hogy a turizmus
szezonálisan változó kereslete folytán a régió munkanélküliségi rátáját – az
országost többszörösen meghaladó mértékű – ciklikus ingadozás jellemzi. A
2007. évben a vidéki átlaghoz (0,6 %) képest az üdülőkörzetben 2,4 % volt a nyári
(júliusi) és a téli (januári) munkanélküliségi ráta közötti különbség (7. ábra).
A régió foglalkoztatási helyzetére az idegenforgalomtól független hatások
is befolyással vannak, amelyek az alábbi (térségen belüli területi, valamint
településtípusonkénti) különbségekben jelennek meg:
- a partközeli településeken az év minden időszakában lényegesen
alacsonyabb a munkanélküliség, mint a tótól távolabbi térségben;
- a veszprémi oldalon évszaktól függetlenül a régiós átlag alatti a
munkanélküliség, míg a somogyi területeken azt meghaladó.
Az említett különbségek mögött egyrészt az áll, hogy a régió állandó lakosságát
„kiszolgáló” intézmények és vállalkozások a nagyobb part menti településeken
összpontosulnak, az északi part jobb mutatói pedig nagyrészt Veszprém város
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Forrás: Állami Foglalkoztatási Szolgálat adataiból (www.afsz.hu) a szerző összeállítása

7. sz. ábra A munkanélküliség alakulása a Balaton régióban
2002.I. – 2007.X.

„közelségének” tudhatók be. Ezen kívül a kedvezőbb infrastrukturális ellátás,
valamint a koncentráltabb munkaerő kereslet folytán a városokban általában is
jobbak a foglakoztatási lehetőségek.

Jövedelmi viszonyok
Az üdülőkörzetben az egy lakosra jutó jövedelem (519 ezer Ft) 2005-ben az
országos átlagnak mindössze a 84%-át érte el, ezzel a Balaton a régiók közötti
rangsor középmezőnyében helyezkedik el Közép-Magyarország, valamint
Nyugat-, és Közép-Dunántúl mögött (BKÜ Hosszú Távú…, 2007).
47

A statisztikailag mértnél kedvezőbb jövedelmi viszonyokra enged azonban
következtetni, hogy a jövedelmekre közvetve utaló mutatók (a személygépkocsik,
illetve az épített lakások száma, komfortossága, a személyes ingatlanvagyon
értéke) tekintetében a Balaton térségét csupán a Közép-Magyarországi
régió előzi meg. E körülmény a turisztikai, szolgáltatói szektor sajátosságai
– az adózatlan jövedelmek megszerzésére nyújtott bővebb lehetőségek következtében az országosnál magasabb arányban jelen lévő „szürke”, illetve
„fekete” gazdasággal magyarázható.
Az üdülőkörzet sajátosságai a jövedelmek heterogén eloszlásában is
tükröződnek: a tóparton, illetve a városokban a kedvezőbb vállalkozási
lehetőségek, a jobb infrastruktúra, és a koncentráltabb kereslet folytán
magasabbak az átlagjövedelmek.
Az idegenforgalom fellendülésének, a térségbe irányuló beruházásoknak
köszönhetően az 1960-85 közötti időszak folyamán a Balaton jövedelemtermelő
képessége az országos átlagot lényegesen meghaladó szintet ért el. A
rendszerváltás után a vendégforgalom csökkenésével párhuzamosan a régió
fejlődési üteme is lelassult (Molnár, 2004.)
Nemes-Nagy és munkatársainak (2003) vizsgálatai szerint7 a fajlagos GDP
tekintetében az üdülőkörzetet 1994-ben egyedül a főváros előzte meg, az
ezredfordulón viszont a hét statisztika régiót tartalmazó rangsorban a Balaton
csak a negyedik helyet foglalná el.
Egyes szerzők (Lengyel, 2005; Lőcsei-Németh, 2006) szerint a térség gazdasági
teljesítményének csökkenése a régió strukturális válságának jele, mely mögött
az idegenforgalom visszaesése, a Balatonnak, mint turisztikai „desztinációnak”
a hanyatlása áll. Ezen álláspont képviselői utalnak arra, hogy a parti sáv
települései és a tótól távolabbi területek közötti fokozatos „kiegyenlítődés” az
7 A szerzők a KSH által hivatalosan közölt, termelési oldalról becsült megyei GDP adatokból
kiindulva, azokat az „értékteremtéssel” összefüggő közvetett mutatószámok (személyi-jövedelemadó alap, helyi adók, regisztrált vállalkozások száma) alapján osztották meg a települések között (azaz a megyei értékeket „dezaggregálták” települési szintre).
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előbbiek lassúbb növekedéséből, és nem a háttérterületek „felzárkózásából”
adódik (8. ábra).
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Forrás: Lőcsei H. – Németh N. (2006). In: A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú
Területfejlesztési Koncepciója (Helyzetelemzés), 2007., 104. o.

8. ábra A vidéki átlaghoz viszonyított egy lakosra jutó GDP alakulása a Balaton
régió területén 1994-2004.
Véleményem szerint a turizmus visszaesése nyomán csökkenő gazdasági
teljesítmény átmeneti jellegű, a struktúraváltást kísérő természetes „tisztulási”
folyamat következménye, ennek elhúzódása azonban magában rejti egy tartós
„recesszió” kialakulásának lehetőségét.
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4.1.3. Gazdaság és infrastruktúra
Vállalkozások
Az üdülőkörzetet már a rendszerváltástól fogva magas vállalkozás-sűrűség
jellemzi. Napjainkban a régióban közel 81 vállalkozás jut ezer lakosra, amely
nemcsak a vidéki (61,9), hanem az országos (70,3) átlagot is meghaladja, így a
vállalkozássűrűség tekintetében a Balaton a Közép-magyarországi régió mögött
a második helyet foglalja el. Az átlag azonban változatos területi eloszlást
takar: a vállalkozások fajlagos számát (más mutatókhoz hasonlóan) a földrajzi
elhelyezkedés (a Balatontól való távolság), valamint a település mérete határozza
meg. Amíg a tóparti települések minden ezer lakosára 98 működő vállalkozás
jut (ennél nagyobb vállalkozás-sűrűség csak a fővárosban tapasztalható), addig
a háttérterületeken (57,3) nem éri el a vidéki átlagot sem (9. ábra).

Forrás: KSH T-STAR (www.ksh.hu)

9. ábra A vállalkozások 1000 lakosra jutó száma a Balaton régióban, 2004.
Az előbbi tényező a tóparton „összpontosuló” turizmus hatásának
tulajdonítható, míg az utóbbi a városokban koncentráltabban érvényesülő, és
nagyobb volumenű „állandó” keresletre vezethető vissza. A felmérések szerint
az üdülőkörzetben kevés a valódi üzleti vállalkozás, ugyanakkor méretük és
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mutatóik alapján ez utóbbiak gyakorolnak leginkább hatást a térség gazdaságára.
A tényleges üzleti lehetőségre alapított vállalkozások alacsony arányára enged
következtetni az is, hogy a vállalkozások számának gyarapodását nem követte
a tőkeerő növekedése, sőt a cégek tőkeellátottsága a 90-es évtized közepe óta
reálértékben csökkenő tendenciát mutat (Oláh, 2002; Molnár, 2004).
A helyi vállalkozói szektor szerkezetét döntően befolyásoló turisztikai
ágazat speciális adottságaiból - legfőképp a szolgáltatási tevékenység alacsony
tőkeigényéből, valamint az erős szezonalitásból – eredően a régió gazdaságának
további jellemzője a vállalkozásoknak az országosnál kisebb mérete, és ezzel
összefüggésben, az egyéni vállalkozások magasabb aránya.
A turizmus kiemelt szerepét tükrözi a régió gazdaságának szerkezete,
az idegenforgalomhoz kötődő ágazatok jelentős súlya is: a vendéglátásban
és

szálláshely-szolgáltatásban

tevékenykedő

vállalkozások

aránya

az

üdülőkörzetben közel háromszorosa az országosnak. (1. táblázat).
1. táblázat
A működő vállalkozások szektoronkénti megoszlása
a Balaton régióban, 2005.
1. táblázat

Partközeli
települések

Háttértelepülések

Együtt

Mező-, erdő-, vadgazd. halászat
Bányászat, feldolg.ipar, energiaell.
Építőipar
Kereskedelem, javítás
Szálláshelyszolg., vendéglátás
Szállítás, raktározás, posta, távközlés
Pénzügyi közvetítés
Ingatlanügyek, gazd.-i szolgáltatás
Oktatás
Egészségügyi, szociális ellátás
Egyéb közösségi, személyi szolg.

3,2
7,1
12,2
23,3
12,5
5,3
2,9
19,9
2,2
3,3
8,1

8,2
8,5
16,6
21,7
6,8
5,5
3,5
16,2
3,0
2,4
7,6

4,6
7,5
13,5
23,0
10,8
5,3
3,1
18,8
2,4
3,0
8,0

3,4
9,3
10,2
22,1
4,6
5,2
3,5
27,3
3,5
3,4
7,5

Összesen

100,0

100,0

100,0

100,0

Megnevezés

Ország

Forrás: KSH T-STAR (www.ksh.hu) alapján a szerző összeállítása
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Ha azonban a vállalkozások ágazati megoszlásának időbeli alakulását
is tekintetbe vesszük, drámai átalakulást fedezhetünk fel: a szálláshelyszolgáltatási, vendéglátói szektorban a vállalkozások száma 2000-2006 között
4769-ről 1948-ra csökkent (-59,2 %). Ez a folyamat részben a vendégforgalom
csökkenése nyomán erősödő verseny következménye, ugyanakkor arra is
figyelmeztet, hogy a kínálati struktúra változása nem képes követni a kereslet
szerkezetének változásait. Meglátásom szerint ez utóbbi tényező „erodálhatja” a
Balaton turisztikai vonzerejét, ezzel csökkentve a térség versenyképességét.
Ipar
Az üdülőkörzet ipara összességében nem jelentős, és területileg erősen
koncentrált. Az ipari munkahelyek száma mindössze 12 településen haladja
meg az 50 főt (az iparban ezernél többen csak Balatonfűzfőn, Veszprémfajszon,
Marcaliban és Keszthelyen dolgoznak). A legjelentősebb ipari ágazatok: víz-,
és energiaellátás, vegyipar, textil-, papír- és élelmiszeripar (borászat, üdítőital
és ásványvíz előállítás, palackozás). Részben a turizmus keresletet növelő
hatásának tudható be, hogy a régióban az országost meghaladó arányban van
jelen az építőipar, amely a parti területeket érintő korlátozások miatt főként a
háttérterületeken telepedett le.
Mezőgazdaság
A Balaton idegenforgalmi „felfedezését” megelőző időkben a mezőgazdálkodás
a térség népességének még fő megélhetését jelentette, a turizmus gazdasági
szerepének erősödésével az agrárium jelentősége fokozatosan visszaszorult
(Belák, 1974; Kukovics, 1979; Lehmann, 1985).
A régió mezőgazdaságát hagyományosan a szőlészet-borászat magas
részesedése jellemzi. A kiváló termőhelyi adottságok révén (a 9770 hektárnyi
szőlőterület 85%-a I. osztályú kataszterbe tartozik) az ország 22 borvidéke
közül öt a régióban található (Májer-Lakatos, 2002). Ezek a borvidékek
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országos összehasonlításban ugyan a kisebbek közé tartoznak, viszont jelentős
hírnévvel rendelkeznek (az üdülőkörzet településeinek több mint fele tartozik
valamely borvidék „fennhatósága alá”). Az ültetvények - gazdasági jelentőségük
(megélhetés, jövedelem kiegészítés, foglalkoztatás) mellett - a balatoni táj
meghatározó elemei, a termelési hagyományoknak a helyi kultúrában betöltött
szerepe folytán pedig sajátos turisztikai vonzerőt is jelentenek.
A rendszerváltást követően a régió borászata a hagyományos keleti piacait
elvesztette, a nagyüzemek megszűntek, illetve leromlottak, az általuk fenntartott
integrációk felbomlottak. Az ültetvények új tulajdonosok kezébe kerültek, akik
nagy része a megfelelő tőke, szaktudás és piaci kapcsolatok hiányában (illetve
telekspekulációs célból) felhagytak a műveléssel. Ennek következtében az
ültetvények állapota nagymértékben romlott, a termelés gazdasági feltételei
kedvezőtlenné váltak. Napjainkban az ágazatot ismét koncentrációs folyamatok
jellemzik – a privatizáció nyomán új „nagyüzemek” létesültek, és kialakulóban
van egy családi „középvállalkozói” réteg, s ez a két tulajdonosi kör adja jelenleg
a térség bortermelésének alapját. Mindemellett jelentős problémákat okoz a
„korszerűtlen” fajtaösszetétel és a „szétaprózott” birtokszerkezet, az ültevények
magas átlagos kora, továbbá egyes területeken a nem megfelelő művelési mód.
A zöldség és gyümölcstermesztés az ökológiai adottságokhoz képest
viszonylag alacsony súlyt képez a régió mezőgazdaságában, s az ágazat jelenleg
is „kiszorulóban” van a térségből (mely mögött főként a termelői, illetve
értékesítési integráció hiánya áll). Ennek folytán a gyümölcstermesztési ágazat
csak néhány egykori nagygazdaság (Balatonboglár, Nemesvámos, Siófok)
térségében képvisel számottevő arányt.
Az állattenyésztés jelentősége fokozatosan csökken. Ez a tendencia a hetvenes
években vette kezdetét a Balaton környezeti állapotára veszélyes nagyüzemi
telepek bezárásával. Az állatlétszám – napjainkban is tartó – visszaesésében
kétségtelenül szerepet játszottak az üdülőkörzetre vonatkozó korlátozások, bár
az állattenyésztés „zsugorodása” elsősorban az ágazat egész országra jellemző
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kedvezőtlen közgazdasági feltételeinek következménye.
A turizmus, a tájkép megőrzése, továbbá az erózió elleni védelem szempontjából
egyaránt kedvezőnek ítélhető, hogy a térségben az elmúlt évtizedek során
- lassuló ütemben ugyan, de folyamatosan - emelkedett az erdővel borított
területek aránya. Ennek eredményeképp napjainkban a régió erdősültsége (26,9
%) az országos átlagot (20,0%-ot) meghaladja. Az erdőállomány „mennyisége”
mellett annak összetétele is jónak mondható. Az erdők földrajzi eloszlása már
nem ilyen kedvező: a parti sávban az erdővel borított területek aránya mindössze
12 százalék (Dávid-Veöreös, 2000).
Az üdülőkörzet vízrajzi viszonyaiból adódóan a régió területének több mint
öt százalékát nádasok és halastavak foglalják el. Az előbbiek döntő többsége
a Kis-Balaton térségében és a tó délnyugati részén húzódó Nagy-Berekben
található. Noha a Balaton medencéjének nádasai csak töredékét adják az összes
„állománynak”, ökológiai, vízminőség-védelmi, partvédelmi (és nem utolsó
sorban esztétikai, tájképi) jelentőségük okán rendkívül fontosak. Sajnos a tó
náddal borított területeinek kiterjedése 1973-2000 között 40%-kal csökkent
(Dávid-Veöreöes, 2000).
A Balaton halállománya az elmúlt évtizedek során - a túlhalászás, túlhorgászás,
az illegális halfogások, valamint az ivadékok életben maradási esélyeinek
romlása következtében - jelentősen csökkent, és ezzel párhuzamosan az állomány
(zsákmány) összetétele is kedvezőtlenebbé vált, amely a horgászturizmusra
gyakorolt negatív hatásai mellett a tó ökológiai egyensúlyát is veszélyezteti.
Infrastruktúra
A Balaton régió kommunális infrastruktúra-ellátottsága általánosságban
jobb az országosnál. A „közműolló” (a vezetékes vízzel ellátott, valamint a
szennyvízcsatorna-hálózatba bekötött ingatlanok száma közötti különbség)
folyamatosan záródik, napjainkban az üdülőkörzet településeinek 88%-a
rendelkezik szennyvízcsatornával (BKÜ Hosszú Távú…, 2007).
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A régió több évtizedes közúti közlekedési problémája oldódott meg az M7-es
autópálya dél-balatoni szakaszának átadásával, melynek eredményeképp nem
csak a tranzitforgalom került távolabb a parti sávból (számottevően csökkentve
ezzel a zsúfoltság káros környezeti és turisztikai hatásait), hanem várhatóan
a befektetésekre is ösztönzőleg hat. Az autópálya révén a régió délnyugat és
északkelet felől jól megközelíthető, a délről, illetve északnyugat felőli elérhetőség
azonban fejlesztésre szorul.
Az üdülőkörzet belső közúti közlekedésének egyik legfőbb problémája,
hogy egyes háttér településekről a tó csak jelentős kerülővel közelíthető meg.
Különösen igaz ez a somogyi területekre, ahol ráadásul a települések közötti
kelet-nyugati összeköttetések is hiányosak. Mindez negatív hatással van a régió
foglalkoztatási helyzetére (rontja a háttér településeken élők Balaton parti
munkavállalásának esélyeit), továbbá a vonzerők „nehéz” megközelíthetősége
okán a háttér területek turizmusára is.
A kerékpáros turizmus feltételeinek eleget téve elkészült a Balaton körüli
„bringakörút”, az erre épülő szolgáltatói hálózat azonban még nem alakult ki, és
szükség lenne a háttérterületek felé vezető ágak kiépítésére is.
Az üdülőfunkció szempontjából hátrányt jelent, hogy a régió mindkét vasúti
fővonala közvetlenül a part mentén futva „kettészeli” az üdülőövezetet, és
jelentős területet foglal el a legértékesebb és környezetileg is igen érzékeny
parti szakaszokon. A karbantartás hiányában gyorsan avuló vasúti pályák és
géppark következtében főként (de nem kizárólag) a mellékvonalakat az egyre
alacsonyabb sebesség, és korlátozott kapacitás jellemzi. A tóparti állomások
utasforgalmi létesítményei szintén felújításra, korszerűsítésre szorulnak.
A régión belüli közlekedésben jelentős szerep jut a hajózásnak, amely
elsősorban turisztikai célokat szolgál. A tó 21 közforgalmú hajó-, és két
kompkikötője, valamint tíz nagyobb és több kisebb vitorláskikötő a Balatoni
Hajózási Zrt. kezelésében van. A társaság többségi tulajdoni hányadát a tóparti
önkormányzatok birtokolják.
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Az üdülőkörzet területén két nemzetközi jelentőségű repülőtér működik.
A sármelléki charterjáratokat és menetrendszerű „fapados” gépeket is fogad,
forgalma folyamatosan emelkedik. (a repülőtéren 2006-ban az előző évinél
kétszer több, összesen 80 ezer utas fordult meg), a Siófok–Kiliti légikikötő
magángépek fogadására alkalmas.
4.1.4. Környezet
Az elmúlt két évtized intézkedései - szennyvízcsatorna hálózat bővítése, a
szennyvíztisztító kapacitás növelése, a Kis-Balatoni Vízvédelmi Rendszer
megépítése – eredményeképp napjainkra a tó vizének minősége jelentősen javult
(10. ábra).
Mindehhez nagyban hozzájárult a mezőgazdaság töredékére csökkenő műtrágya
felhasználása, valamint az intenzív technológiát alkalmazó állattenyésztő telepek
megszüntetése. A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer megépülésével napjainkra a
kisebb vízfolyások váltak a legnagyobb kockázati tényezővé a tó vízminőségére,
mert azok többségéből gyakorlatilag akadálytalanul kerülhetnek szennyező anyagok
a tóba (e befolyóknak csak kisebb hányadán létesültek tározók, halastavak, melyek
képesek lennének „megszűrni”, felfogni a hordalékot).
A tó partvonalának számottevő hányada művi környezet (a 235 km hosszú
partszakaszból 107,5 km-t mesterséges védművek borítanak (BKÜ Hosszú Távú…,
2007), E „betongyűrű” gátolja a tó öntisztulását, ezért a még meglévő „természetes”
partszakaszok kiemelt védelmet érdemelnek. A háttérterületek jobban megőrizték
„eredetiségüket”, ennek folytán szerepük felértékelődött.
A régió domborzati viszonyai kedveznek az eróziós folyamatoknak, így a
nem megfelelő mezőgazdasági művelési mód, a szakszerűtlen erdőművelés,
a csatornák, árkok, vízi műtárgyak karbantartásának hiánya folytán igen nagy a
termőrétegek lemosódásának, az alsóbb területek „eliszapolódásának” veszélye.
Mindezeken túl az erózió révén szennyező anyagok kerülhetnek a Balatonba
torkolló vízfolyásokba.
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1974
1982
1994
2003
2004
2005
2006
Medencék
OECD
szerinti
minősítés*

Keszthelyi ↔ Szigligeti ↔Szemesi ↔ Siófoki

<8

µg/l

8-25 µg/l

25-75 µg/l

>75 µg/l

* Az ábra a klorofill-a éves legmagasabb értékeit mutatja (a kék szín jelenti a legenyhébb, a piros a
legerősebb „szennyezettséget”. Forrás: A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési
Koncepciója 2007-2013 (Helyzetelemzés), 2007. 127. o.

10. ábra A Balaton vízminőségének alakulása 1974-2006.

4.1.5. Turizmus
A XIX-XX. század fordulójára a több évtizedes békés gazdasági fejlődés
révén kialakult az a polgárosodott réteg, amely egyidejűleg megfelelt az
idegenforgalomi fejlődés három alapvető feltételének – kellő jövedelemmel,
valamint szabadidővel rendelkezett, továbbá igénye volt az üdülésre,
„rekreációra”. A turizmus, az üdülés így egyre több család életmódjának részévé
vált, s ezzel megkezdődött a balatoni idegenforgalom kibontakozása.
A vendégforgalom bővülése az I. világháborút követő években újabb lökést
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kapott. A trianoni döntés következtében Magyarország elveszítette tengerparti
területeit, valamint a hegyvidéki üdülőhelyek döntő többségét - ezzel egyidejűleg
nemzetközi elszigeteltségbe is került -, így a hazai idegenforgalmi kereslet a
Balaton felé fordult (Gertig, 1985).
A II. világháborút követő társadalmi-gazdasági változások a balatoni
turizmus struktúráját is átalakították, a tó idegenforgalmának meghatározójává
a „szociálturizmus” vált. A Szakszervezetek Országos Tanácsa (SZOT) 1949től a tó körül üdülőépítkezésekbe kezdett, és az állomosított szállodák, panziók
is a SZOT kezelésébe kerültek (Pálos, 1974; Szegő, 1974).
A balatoni vendégforgalom legintenzívebb növekedése a hatvanas, hetvenes
évek folyamán zajlott le. Húsz év alatt a férőhelyek száma ötszörösére, a
vendégek és a vendégéjszakák száma négyszeresére nőtt: 1980-ban közel 1,8
millió vendég majd 16 millió éjszakát töltött az üdülőkörzetben, az 1960. évi 454
ezerrel, illetve 4,3 millióval szemben (Gáspár-Mandel, 1979; Gertig, 1985).
A rendszerváltást követő években a tó vendégforgalma – elsősorban a keleteurópai határok megnyitása, Németország újraegyesítése (korábban a Balaton
volt a kelet és nyugatnémetek legális találkozóhelye), a szervezett üdültetés
megszűnése, a szolgáltatások ár-érték arányának kedvezőtlen változása, valamint
a gyengülő vízminőség következtében - gyors ütemben csökkent.
A Balaton mindig kiemelt szerepet töltött be az ország turizmusában. A
kereskedelmi szálláshelyeken regisztrált vendégek, illetve vendégéjszakák
számát tekintve (a Közép-magyarországi régió mögött) hazánk második
legjelentősebb

idegenforgalmi

célpontja.

Mindezek

mellett

a

régió

„leértékelődésére”, versenyképességének gyengülésére utal, hogy a térségnek
az ország vendégforgalmából való részesedése az elmúlt évtized során
folyamatosan csökkent (Turizmus Magyarországon 1990-2002, 2003; Turizmus
Magyarországon 2003, 2004; Turizmus Magyarországon 2005, 2006). Ezt
támasztja alá az idegenforgalmi bevételek alakulása is. Míg a rendszerváltást
megelőző években a balatoni turizmusból származott a hazai idegenforgalmi
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bevételek egyharmada, addig napjainkban ez az arány alig haladja meg a 20%ot (Buday-Sántha, 2007).A fenti képet jelentősen árnyalja (ugyanakkor a régió
turizmusának elemzését is megnehezíti), hogy a statisztika csak a regisztrált
szálláshelyek forgalmát méri, így az üdülőkörzet tényleges vendégforgalmáról
csak becslések állnak rendelkezésre. Egy felmérés szerint a nem regisztrált
vendégforgalom mintegy 70 ezer hazai, és további 10 ezer külföldi magáningatlant
érint, mellyel együtt a régió teljes éves vendégforgalma 9,5-10 millióra tehető
(Kovács-Oláh-Bokor, 2002). Ezt is figyelembe véve a hazai idegenforgalmi
bevételek több mint egyharmadát továbbra is a Balaton térsége „állítja elő”
(Molnár, 2004; BKÜ Hosszú Távú…, 2007).
A régió turizmusában az elmúlt évtized során lezajlott legjelentősebb
strukturális átalakulás a hazai vendégek növekvő, a külföldiek (számában és
arányában is) csökkenő részesedése (11. ábra).
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Forrás: a KSH T-STAR (www.ksh.hu) adatai alapján a szerző összeállítása

11. ábra A vendégek számának alakulása a Balaton régió kereskedelmi
szálláshelyein, 1996-2006.
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A külhoni vendégek „elmaradását” a régió külföldi vendégkörének kétharmadát
adó német turisták számának erőteljes csökkenése okozta. E jelenség mögött
- a „határnyitás” következményein túlmenően - a német gazdasági növekedés
lassulása (mely az alacsony jövedelmű, a balatoni turisták zömét adó rétegeket
sújtotta leginkább), továbbá a németországi „belföldi” nyaralást népszerűsítő
erőteljes kampány állt.
A belföldi turizmus fellendülése az ezredforduló táján kissé javuló hazai
gazdasági környezetre, a külföldi üdülés „varázsának” csökkenésére, az erősödő
balatoni propagandára és „nosztalgiára” vezethető vissza, de legnagyobb hatása az
üdülési csekk rendszer bevezetésének volt. A vendégkör összetételének változása a
vendégéjszakák számának alakulásán is jól nyomon követhető (12. ábra).
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12. ábra A vendégéjszakák számának alakulása a Balaton régió kereskedelmi
szálláshelyein, 1996-2006.
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Amíg azonban a vendégkör strukturális átalakulásával párhuzamosan
a turisták száma összességében növekedett, addig a vendégéjszakák száma
csökkenő tendenciát mutat, ami annak következménye, hogy:
- a külhoniak hosszabb átlagos tartózkodási idejéből eredően a külföldi
forgalom visszaesése a vendégéjszakák számát nagyobb mértékben érinti,
mint a vendégekét, valamint
- az átlagos tartózkodási idő (követve a világtendenciát) mind a hazai mind a
külföldi vendégek esetében évről-évre rövidül (13. ábra).
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Forrás: a KSH T-STAR (www.ksh.hu) adatai alapján a szerző összeállítása

13. ábra Az átlagos tartózkodási idő hossza a Balaton régió kereskedelmi
szálláshelyein, 1996-2006.

A Balaton régió turizmusának egyik legfőbb problémája az erős területi
koncentráció: a látogatók 93%-a a parti településeken (beleértve Hévízet
is), további öt százalékuk pedig Zalakaroson száll meg. Más szóval, a
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többi háttértelepülés szálláshelyei együttvéve is mindössze két százalékkal
részesednek a régió teljes vendégforgalmából. A területi egyenlőtlenség másik
jellemzője, hogy a magasabb kategóriájú szálláshelyek a tóparti sávon belül is
elsősorban a nagyobb, és jobb infrastruktúrájú településeken (Keszthely, Hévíz,
Balatonfüred, Siófok, Balatonlelle, Balatonalmádi), illetve a látványosságok
közelében (pl. Badacsony, Tihany) létesültek.
A régió turizmusa a küldő területek szerint is nagymértékben koncentrált.
A német és a belföldi turisták együttesen 78 százalékkal részesednek a
vendégéjszakákból, bár az előbbi (több évtizedig a legfontosabbnak számító)
piac szerepe folyamatosan csökken. Míg 1998-ban közel 50%-os részesedéssel
az első helyet még a német vendégek „foglalták el” a második magyar (30,2%)
és a harmadik osztrák (5,2 %) vendégkör előtt, addig 2005-re az első két helyen
a sorrend megfordult: a belföldiek 46%, míg a németek 31,9%-kal részesedtek
az összes vendégéjszakából. Az igazi problémát a régió számára elsősorban nem
a német küldő terület fokozatos elvesztése jelenti, hanem az, hogy e csökkenő
részesedést nem sikerült új piacokról pótolni.
A Balaton legfőbb vonzerejének számító vízparti turizmusból fakadóan a
régió vendégforgalmát erős szezonalitás jellemzi. Az időbeli koncentráltság
az elmúlt években alig mérséklődött - 1998-ban az összes vendégéjszaka
64, míg 2005-ben 60%-a jutott a három nyári hónapra (Balatoni turizmus,
2006). Elmondható tehát, hogy a turisztikai idény meghosszabbítására - a
„hagyományos” balatoni kínálattól elérő szezonalitású turisztikai „termékek”
(pl. balatoni borok, kerékpározás, vitorlázás), illetve a szezontól „független”
szolgáltatások (gyógyfürdők, konferencia turizmus) szerepének növelésére tett
erőfeszítések nem hoztak számottevő eredményt.
A fenti társadalmi, gazdasági jellemzők vizsgálatának alapján a régió
két „koncentrikus gyűrűre” osztható: egy belső, a tavat közvetlenül körül
ölelő part menti sávra, valamint egy külső, a „háttértelepüléseket” magában
foglaló övezetre. A „belső gyűrű” településeit fejlettebb infrastruktúra, jobb
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foglalkoztatási, jövedelmi viszonyok, kedvezőbb demográfiai folyamatok,
magasabb életszínvonal jellemzi, míg a „külső gyűrű” – a városok kivételével
- valamennyi mutató tekintetében elmarad a parti sáv paramétereitől. A
fejlettségbeli különbség az idegenforgalom és a hozzá kapcsolódó fejlesztések
területi koncentrációjára vezethető vissza. Bár az elmúlt évtizedek fejlesztési
tervei az ún. háttér területek fejlesztését is célozták, a megvalósult beruházások
mindvégig a tópartra összpontosultak. Ennek következtében a két „gyűrű”
közötti fejlettségbeli „szakadék” egyre szélesebbé vált, ami napjainkra már az
üdülőkörzet fejlődésének gátjává kezd válni. A háttér települések lemaradásában
az is közrejátszik, hogy nem alakultak ki olyan kiegészítő vagy önálló funkciói,
ami be tudta volna kapcsolni őket a belső gyűrű „vérkeringésébe”. E mellett a
közvetlen közlekedési kapcsolatok hiánya is gondot okoz (főleg a régió somogyi
részén), mert nem teszi lehetővé a parti sáv ésszerű megközelítését, és az ottani
lakosság (üdülővendégek) ellátásába való erőteljesebb részvételt.
Ésszerű és területileg kiegyensúlyozott területfejlesztési politika esetén a háttér
területeknek meghatározó szerepük lehetne a régió egészének fejlődésében.
Ezért a Balaton part és a háttértelepülések között egy ésszerű munkamegosztás
kialakítására lenne szükség. Ki kellene építeni, illetve erősíteni kellene a tó
külső gyűrűjében fekvő települések gazdasági és társadalmi szerepét, funkcióit
az üdülőkörzet és a belső gyűrű ellátásában, elsősorban a foglalkoztatás, az
áru-, és élelmiszerellátás, továbbá a turisztikai szolgáltatások terén. Az eltérő
adottságokból eredően ugyan nem lehet cél a „teljes felzárkóztatás”, de a területi
különbségek mérséklése igen. Ez – véleményem szerint - elengedhetetlen
feltétele az egész régió versenyképessége javításának.
A fejlettségi különbségek mérséklésére irányuló területi politikában számolni
kell azzal, hogy:
- A foglalkoztatás bővítését egyrészt a „rendelkezésre álló” munkaerőnek a
kereslethez nem illeszkedő (a szakképesítés jellegében eltérő, illetve szintjében
nem megfelelő) képzettsége akadályozza, másrészt a tópart és a távolabbi

63

települések közötti közvetlen közúti összeköttetések hiányosságai, valamint a
„piaci igényekhez” nem kellően alkalmazkodó közösségi közlekedési hálózat
hátráltatják. A foglalkoztatás területén problémát jelent a munkaerő kellő
motiváltságának hiánya is (az egy-két hónapos szezonális munkalehetőség nem
jelent kellő vonzerőt a munkavállalók számára).
- A gyenge infrastrukturális ellátottság, a képzett munkaerő hiánya miatt a
befektetők „elkerülik” a régió háttér területeit. Az M7 autópálya Balaton parti
szakaszának megépítése kedvező változást hozott, de gazdaságélénkítő hatása
a nyomvonaltól „távolodva” csökken.
- A „Balaton törvényből” adódó építési korlátozások számos esetben tovább
csökkentik a „befektetői kedvet”.
- Az egymástól elszigetelt, legtöbbször tőkehiánnyal küszködő, és piaci
információkkal sem rendelkező vállalkozások gyenge „alkupozíciójukból”
eredően nem képesek az érdekeik kellő érvényesítésére. Ma még hiányoznak
a termelőket és a fogyasztókat közvetlenül összekötő (jellemzően a termelők
„kezében” lévő) integrátor szervezetek. Ennek nyomán nem alakulhattak
ki (illetve nem szerveződtek újjá) a helyi termékek értékesítő hálózatai,
csatornái.
- Mind a turizmus, mind a mezőgazdasági termékek értékesítése területén
gyenge a marketing és a promóció (ez általánosságban igaz a Balatonra is).
A régió part menti és háttér területeinek fejlesztési lehetőségeit, az elkövetkező
időszakban rendelkezésre álló támogatási és finanszírozási lehetőségeket
részletesen a dolgozat következő fejezete mutatja be.

4.2. A főbb gazdasági ágak fejlesztése
4.2.1. Turizmus
A régió természeti adottságaiból, „hagyományaiból” adódóan a térség
gazdaságát az idegenforgalom meghatározó szerepe jellemzi. Az ágazat
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sajátossága, a külső tényezőktől (időjárástól, politikai-gazdasági környezettől,
„divattól” stb.) való erős függése, ami egyben komoly kockázatot is hordoz
magában. A turizmustól való egyoldalú függőség csökkentése érdekében
törekedni kell más ágazatok szerepének növelésére. Ennek során azonban
figyelemmel kell lenni a régió speciális adottságaiból eredő követelmények
(vízminőség-védelemi, környezet-, és természetvédelmi, és nem utolsó sorban
idegenforgalmi szempontok) érvényesítésére, pontosabban az igények és
követelmények ésszerű összehangolására.
A turizmus várhatóan a jövőben is meghatározó ágazata marad a térségnek.
Ebből a meghatározottságból eredő kockázat azonban az ágazat „stabilitásának”
erősítésével csökkenthető. Az elmúlt években a turisztikai piacon jelentősen
átalakultak a fogyasztói szokások: a kereslet új termékek felé fordult, egyre
fontosabbá vált a minőség, az egyediség („exkluzivitás”), előtérbe került az aktív
időtöltés, az egészség, és a környezettudatos gondolkodás, valamint jelentősen
nőtt a vendégek önállóság iránti igénye (Mollica, 2007). A stabilitás igénye a
nemzetközi trendekhez való alkalmazkodást, egyrészt a kínálat diverzifikálását (az
egyes célcsoportok igényeinek való megfeleltetését), másrészt a szolgáltatások
minőségének javítását, a „turisztikai termékek” komplexitásának növelését
kívánja meg.
A térség kiegyensúlyozott, „egészséges” idegenforgalmi kínálatának további
feltétele a turizmus időbeni és térbeni koncentrációjának oldása (a főszezonon
kívüli időszak, valamint a háttérterületek részesedésének növelése). Ez az igény
már több évtizede megtalálható a régió fejlesztési dokumentumaiban, de a
megvalósítás mindeddig csekély eredményt hozott. A jövőre nézve kedvező,
hogy a Balaton természeti, ökológiai sajátosságai folytán kiváló adottságokkal
rendelkezik több olyan turisztikai termék kialakítására és fejlesztésére, melyek
hozzájárulhatnak az idegenforgalom területi és időbeni „szétterítéséhez”
(például a bor-, az öko-, illetve az aktív turizmus - lovaglás, kerékpározás,
túrázás).
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Fürdőzés, strandok
A Balaton legfőbb turisztikai terméke a strand, a fürdőzés, ugyanakkor e
vonzerő gyengeségeiből (erős időjárás-függőség, és szezonalitás, egyoldalú,
alacsony színvonalú kínálat, alacsony átlagos költés) eredeztethető a térség
idegenforgalmi problémáinak döntő többsége. Ezért igen fontos, hogy a fürdőzés
más turisztikai termékekkel egészüljön ki, és szerepük együtt növekedjen.
Vitorlás turizmus
A tóhoz kötődő turisztikai termékek közül a vitorlázás felel meg leginkább a
régió fejlesztési kívánalmainak: kiváló adottságok, kihasználatlan kapacitások,
igényes, jó fizetőképességű vendégkör, az átlagosnál hosszabb tartózkodási idő,
viszonylag hosszú szezon. A vitorlások száma az elmúlt öt év folyamán ugyan
másfélszeresére emelkedett (a balatoni kikötőkben 2006-ban 6 ezer vitorlást
tartottak nyilván), de még így is bőven alatta van a tó kapacitásának, s az
egységnyi vízfelületre jutó vízi járművek száma csak töredéke mint a hasonló
adottságú nyugat-európai tavakon (Bodeni-tó, Garda-tó, Genfi-tó).
Ennek megfelelően a vitorláskikötők kapacitásának gyors ütemű fejlesztésére
van szükség (2013-ra a mintegy ötezer férőhely megépítése lenne kívánatos).
Az igények és a rendelkezésre álló források ismeretében a magas színvonalú
szolgáltatásokat biztosító férőhelykapacitás-bővítést érdemes preferálni.
Horgászturizmus
Hazánkban a leggyorsabban növekvő turisztikai ágazatok között tartják
számon a horgászatot, s ez nincs másképpen a Balatonnál sem. Az évtizedek óta
tartó bővülés eredményeképp jelenleg 50-60 ezer fő közé tehető a rendszeresen,
vagy alkalmanként a tavon horgászók száma. A horgászok növekvő létszámával
párhuzamosan a fogások száma, valamint a zsákmány mennyisége csökkenő
tendenciájú, ami mögött a halállomány mennyiségi csökkenésén túl a fajösszetétel
kedvezőtlen irányú változása (az őshonos fajok kiszorulása) áll. E kedvezőtlen
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folyamat megállítása érdekében egyrészt csökkenteni kell a betelepített, illetve
felszaporítani az őshonos fajok állományát, és minél alacsonyabb szintre szorítani
az illegális halászatot, horgászatot (amelynek mértéke becslések szerint eléri az
évenkénti 600 tonnát). Az ágazat fejlesztésénél azonban tekintetbe kell venni a
Balaton „élővíz” jellegét, azaz a halállományt nem lehet „korlátlanul” növelni.
Megoldást a tó környezetében lévő halastavak hasznosítása jelenthet.
Kerékpáros turizmus
Az aktív szabadidő eltöltési módok népszerűségének növekedése révén a
kerékpározás egyre szélesebb vendégkör életének (így vakációjának is) részévé
vált. A térség számára jó potenciális lehetőséget biztosít, hogy számtalan olyan
vonzerővel rendelkezik (műemlékek, látnivalók), melyek jól felfűzhetők a
kerékpártúrák útvonalára. E tekintetben kedvezőek a régió domborzati adottságai
is. A Balatoni kerékpárút megépítésével megteremtődtek a tóparttal párhuzamos
kerékpáros közlekedés alapvető feltételei. Az elkövetkező időszak feladata a tótól
távolabbi térségekkel való összeköttetések megteremtése, a háttér területek felé
vezető leágazások kiépítése (ahol a vonzerők zöme található).
A kerékpározás, mint turisztikai ágazat fejlesztésének azonban a kiépített
úthálózatnál is lényegesebb eleme a szolgáltatói háttér kialakítása és fenntartása
(kölcsönzők, szervizek, pihenőállomások, tranzit szolgáltatások, információs
táblák).
Öko-, és lovasturizmus
A változatos, és a régió számos pontján egyedülálló természeti környezet és
tájkép kiváló vonzerőt jelent a „szelíd” idegenforgalom (természetjárás, öko-,
és lovasturizmus) számára. Az ökoturizmus legfőbb bázisai a Balatoni Nemzeti
Park látogatóközpontjai lehetnek, a jelenlegiek (Salföld, Batthyánypuszta, KisBalaton) szolgáltatásainak bővítésével, valamint újak létesítésével. Gyalogos
turistautak felújításával, új útvonalak kijelölésével, felszerelésével (pihenők,
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kilátók, táblák), tanösvények létesítésével megteremthető az alapinfrastruktúra
(amely jelenleg különösen a tó déli partján hiányos).
A lovas turizmus esetében is a túraútvonalak kijelölésével, az egyes állomások
(lovardák) szolgáltatásainak, infrastruktúrájának fejlesztésével, a bázisok közötti
koordináció elmélyítésével teremthetők meg a turisztikai termék kialakításának
feltételei.
Borturizmus
A BKÜ területén öt borvidék található, a térségben a szőlőtermesztésnek és
bortermelésnek jelentős hagyományai vannak. A vidék szőlő és borkultúrájának
turisztikai hasznosítása, a borturizmus szervezése, és közösségi marketingje
céljából az ezredforduló környékén sorra alakultak a borút egyesületek.
Napjainkban a régió borvidékein tíz borút egyesület működik, melyek mintegy
180 szolgáltató (zömmel borászat) szolgáltatásait koordinálják. Az egyes
szolgáltatók a fejlődés különböző szintjén állnak, továbbá az egyesületeken
belüli integráció mértéke is eltérő.
Míg egyes területeken az alapvető infrastruktúra (vezetékes víz, villany,
szilárd burkolatú út) is hiányzik, addig más (elsősorban a nagyobb) pincészetek
a kiegészítő szolgáltatások (szálláshely, vendéglátás, programok) széles
kínálatát nyújtják. Ennek megfelelően a fejlesztési igények is eltérőek. Az
előbbiek esetében az alapinfrastruktúra kiépítésével a vendégfogadás alapvető
feltételeinek megteremtése, míg az utóbbiaknál a szolgáltatásoknak komplex
turisztikai termékcsomagokká alakítása lehet elsődleges cél.
Gyógy és termálturizmus
A térség „hagyományos” gyógy-, termálfürdői (Hévíz, Zalakaros) mind
a szezon „hosszát”, mind a turisták költését tekintve kiemelkednek a régiós
átlagból, és hatásuk a közvetlen környezetükre is „kisugárzik”. A termálfürdők
vendégei számottevő keresletet jelentenek a környező turisztikai szolgáltatók (pl.
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pincészetek, lovardák) számára. A termálturizmus a szezonális hatásoktól való
függetlensége, valamint a kapcsolódó szolgáltatások magas száma miatt a régió
kiemelt, és nemzetközi jelentőségű termékének számít. Ez különösen érvényes
az üdülőkörzet nyugati területein lévő fürdőkre, melyek a sármelléki repülőtér
közelségéből adódóan külföldről is könnyen és gyorsan elérhetők (ezt bizonyítja
a reptér forgalmának gyors ütemű bővülése). Az ágazat fejlesztésének magas
forrásigénye miatt elsősorban a már működő termálfürdők szolgáltatásainak
bővítésére - más turisztikai termékekkel való összhangjának megteremtésére
kell törekedni. A kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése alapvetően két irányba
történhet, egyrészt az egészségügyi és gyógyászati beavatkozások terén, másrészt
(más célcsoport igényeihez igazodva) a rekreációhoz, a sportos életmódhoz
kötődő szolgáltatások kínálatának növelése felé (wellness, fitnesz).
Kulturális turizmus
A Balaton térsége épített örökségben gazdag terület (műemlékek, templom-,
és várromok, népi építészeti emlékek). Bár döntő többségük inkább regionális,
illetve hazai jelentőséggel bír (kevés a nemzetközi szinten önálló vonzerőt
képviselő építészeti emlék, mint például a keszthelyi Festetics-kastély, a Tihanyi
Apátság, vagy a sümegi és szigligeti vár), az üdülőkörzet várainak, templomainak
felújítása, illetve állaguk megőrzése tájképi és idegenforgalmi szempontból
egyaránt fontos. Fejlesztésüknél azonban a más turisztikai termékekhez való
illeszthetőséget, valamilyen funkció betöltésére való alkalmasságot kell
figyelembe venni (rendezvény helyszín, szálláshely, túraállomás, közösségi
funkciók, stb.). A múzeumok, kiállítóhelyek esetében szintén a térségi kínálatba
való integrálhatóságra kell a hangsúlyt fektetni.
A regionális operatív programok a Balaton térségében új idegenforgalmi
termékként megjelenő, úgynevezett tematikus parkok kialakításával számolnak.
Ezek sajátos, innovatív vonzerőt jelenthetnek, és alkalmasak lehetnek új
célcsoportok „megszólítására” is. A parkok jellegét azonban célszerű úgy
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megválasztani, hogy valamilyen módon kötődjön a Balatonhoz (egy teljesen
„helyfüggetlen” Disneyland jellegű szórakoztatóközpont létesítése indokolatlan
lenne), továbbá a helyszín kiválasztásakor törekedni kell a turizmus jelenlegi
területi koncentrációjának oldására, egyúttal a környezet-, és természetvédelmi
szempontok érvényesülésére.
A turizmusfejlesztés szervezeti rendszere
Az egyes turisztikai termékek színvonalának emelése, a szolgáltatások
minőségének javítása önmagában még nem elegendő a nemzetközi szinten is
versenyképes, komplex kínálat kialakítására. Ahhoz elengedhetetlen a kínálati
elemek közötti koordináció, összhang megteremtése (mind területi, mind „ágazati”
értelemben). A térség turizmusának legjelentősebb problémája évtizedek óta
a fejlesztések koordinálatlansága, az egységes irányítás, szabályozás hiánya.
Az erre hivatott – a Magyar Turizmus Zrt. szervezeti keretei között működő –
Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság nem képes betölteni ezt a szerepet,
mert alacsony (és évről-évre fogyatkozó) költségvetése, gyakorlatilag csak a
munkaszervezet fenntartására elegendő, érdemi marketingtevékenységre nem
(Hajós, 2008.). Ráadásul teljesen hiányzik a „régió alatti” kistérségi és helyi
szintek koordinációja.
E problémára megoldást jelenthet az ausztriai, dél-tiroli példák alapján
szerveződő helyi és térségi turisztikai egyesületek létrehozása. Az első ilyen
jellegű szervezet néhány évvel ezelőtt jött létre Gyenesdiáson. Az egyesület sikeres
működése nyomán a régióban sorra alakulnak a helyi turisztikai szolgáltatókat,
önkormányzatokat tömörítő egyesületek. Fő tevékenységük a szolgáltatások, és
a kínálat helyi (térségi) szintű összehangolása, „termékké formálása”. A térség
turizmusának fejlesztése szempontjából fontos e szervezetek kialakításának
támogatása, továbbá a helyi szintek fölötti térségi, illetve regionális szervezetek
megalakulásának ösztönzése, tevékenységük feltételeinek biztosítása.
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A turizmus fejlesztésének forrásai
A 2007-2013 közötti időszakban a balatoni turisztikai fejlesztések finanszírozása
döntően két támogatási forrásból – az Új Magyarország Fejlesztési Terv regionális
operatív programjaiból, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programból
(ÚMVP) történhet. Mind összegét, mind a támogatható tevékenységek körét
tekintve a legjelentősebb a három tervezési-statisztikai régió regionális operatív
programjai által közösen finanszírozott „intézkedés csomag”, amely a 20072008. évekre összesen 4,56 milliárd forint összegű támogatási keretet jelent.
A támogatások alapjául szolgáló „akcióterv” (a tervezési időszak első két
évére vonatkozó programdokumentum) a meglévő és új turisztikai attrakciók
fejlesztésére koncentrál, mely a régió-specifikusnak tekinthető turisztikai
termékek nagy részét magában foglalja (strandok, vitorlás-, bor-, gyógy és
termál-, kerékpáros, öko-, és kulturális turizmus, rendezvények). Kedvező, hogy
a támogatott vonzerők döntő többsége (a balatoni strandok kivételével) kisebbnagyobb mértékben az egyoldalú szezonalitás mérséklését szolgálja, a turizmus
térbeli szétterítésében viszont már csak kisebb hányaduk játszik szerepet
(elsősorban a gyógy és termál-, a lovas-, valamint az ökoturizmus, szerényebb
mértékben a bor-, a kulturális, továbbá a kerékpáros turizmus).
Az ágazat támogatási forrásai az első Nemzeti Fejlesztési Terv időszakához
viszonyítva számottevően bővültek. Ennek ellenére elmondható, hogy a régió
turisztikai kínálatának szerkezetét számottevően befolyásoló fejlesztések csak
jelentős magántőke bevonásával valósíthatók meg. Az elmúlt másfél évtized
folyamán az állami szerepvállalás csökkenésének lehetünk tanúi, mind a
gazdasági szférában, mind a közszolgáltatások területén. E tendencia várhatóan
a jövőben is folytatódni fog, így a Balaton térségében is egyre nagyobb (sőt,
már rövidtávon is meghatározó) szerepe lesz a „nem állami” tőkének.
A rendszerváltást követően a Balaton versenyképességének romlásával
párhuzamosan gyengült a régió tőkevonzó-képessége. Az utóbbi években –
részben a tó ökológiai állapota javulásának is köszönhetően – a térségben jelenleg
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formálódó befektetői csoportok nemzetközi tekintetben is jelentős turisztikai
„termékfejlesztéseket” terveznek. A régióban való „beruházási kedvet” minden
bizonnyal az is fokozza majd, hogy a Balaton-törvény módosítása nyomán az
építési szabályok szélesebbre tárják a beruházási lehetőségeket.
A befektetések piacán azonban igen erős versenyhelyzettel kell szembesülnie
a térségnek, ezért alapvetően fontos, hogy a régió milyen feltételeket, kondíciókat
tud nyújtani a potenciális befektetők számára. Ebben kiemelt szerepe van azon
szereplőknek (önkormányzatok, intézmények, hatóságok), melyek közvetlenül
ugyan nem vesznek részt e folyamatban, de a „befektetőbarát” környezet
(infrastruktúra, közszolgáltatások, munkaerő biztosítása, képzési, átképzési
feltételek megteremtése stb.) kialakítása révén nagyban hozzájárulhatnak egy
térség „vonzerejének” erősítéséhez. Mindez természetesen nem csak a turizmus,
hanem a gazdaság más ágazatai esetében is érvényes.
4.2.2. Vállalkozásfejlesztés
A régió versenyképes vállalkozói struktúrájának kialakításához a térség
vállalkozásainak fejlesztése, újabb vállalkozások letelepedésének ösztönzése
szükséges. Ennek feltételei:
- A szezonalitás mérséklésével - az emelkedő kapacitás-kihasználtság, illetve
javuló megtérülés révén – a turizmusban érintett vállalkozások érdekeltté
válnának a fejlesztésekben.
- A javuló megtérülési feltételek ösztönöznék a régióban termelődött tőke
nagyobb arányú „visszaforgatását” (a jövedelmek számottevő hányada jelenleg
nem kerül vissza a régió gazdasági „vérkeringésébe”).
- A turizmus sajátosságai folytán a Balatonnál az országos átlagot
meghaladó a szürke-, illetve feketegazdaság aránya, mely jelentősen rontja a
„legális” szereplők versenyképességét. Ezért a „központi” intézkedéseken
(jogszabályok érvényesítésén, hatósági ellenőrzéseken), túlmenően ösztönözni
kell a vállalkozások érdekvédelmi szervezeteinek kialakítását, megerősítését
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(önszerveződésük elősegítésével, munkájuk támogatásával).
- A munkaerő-piac igényeihez kell igazítani a munkaerő képzettségét napjainkban a kínálat nincs összhangban a kereslettel, így egyszerre van jelen
a magas munkanélküliség, valamint a munkaerőhiány (elsősorban a háttér
területeken).
- Az idegenforgalom szezonális jellege a legkedvezőbb „forgatókönyvek”
szerint is csak nagyon mérsékelt ütemben csökken, ezért ösztönözni,
támogatni szükséges a turizmusban működő vállalkozások tevékenységének
diverzifikálódását („több lábon állás”), a „holtszezoni túlélés” stratégiáinak
kialakítását.
- A környezeti és gazdasági szempontokra tekintettel a termelő beruházásokat
a háttérterületekre kell összpontosítani, mellyel egyúttal csökkenthetők a
vállalkozás-sűrűség területi aránytalanságai is.
A Balaton környezeti állapotának sérülékenysége, a turizmus érdekeinek
védelme miatt az iparban csak környezetbarát tevékenységek meghonosítása,
bővítése jöhet szóba. Ezért - a turisztikai szolgáltatások mellett - az alacsony
nyersanyag-igényű, magas hozzáadott-értéket képviselő iparágak (elektronika,
környezetipar) fejlesztése indokolt. A térség adottságai folytán az élelmiszeripar
egyes ágazatai (borászat, üdítőital-gyártás, gyümölcs-, erdei termék feldolgozás),
valamint a helyi termékek előállítása lehet a fejlesztések másik iránya.
Az elmúlt évtized tapasztalatai azt mutatják, hogy az autópályák nyomvonala,
elhelyezkedése nagyban befolyásolja a befektetői döntéseket. Az M7-es autópálya
átadása jelentősen javította a régió pozícióját a tőkéért folyó versenyben. Az
autópálya által kínált potenciális vállalkozásfejlesztési lehetőségek minél jobb
kihasználása érdekében azonban javítani kell a nyomvonal környezetében fekvő
(elsősorban háttér településekből álló) térség infrastruktúráját (csatlakozó utak,
közművek, informatika, vállalkozói szolgáltatások).
A

vállalkozások

fejlesztésének

támogatására

2007-2013

között

a

Gazdaságfejlesztési (GOP), valamint a regionális operatív programok, az

73

ÚMVP, továbbá hazai pályázati források állnak rendelkezésre (ÚMVP,
2007; GOP, 2007). A vállalkozói szektor fejlesztéseihez jelentős mértékben
hozzájárulhatnak a fenti támogatási források, emellett azonban szükség van
számottevő magántőkére is. Ezért a régió önkormányzataira, valamint a többi
gazdasági szereplőre fontos szerep hárul a befektetők érdeklődésének felkeltése,
a befektetői környezet javítása terén.
Agrárgazdaság
A környezeti állapot fenntarthatóságának előtérbe kerülésével, a táj-, és
környezetvédelmi szempontok egyre erőteljesebb érvényesülésével az agrárium
hagyományos szerepe (mezőgazdasági termék előállítás, agrárpotenciál
hasznosítása) a régióban is új funkciókkal bővült (melyek számos esetben a
régiek „helyébe lépnek”). Ilyenek:
- a térség ökológiai adottságainak megfelelő gazdálkodási szerkezet
kialakításával, a megfelelő agrotechnika alkalmazásával a jellemző tájképi
elemek (erdők legelők, szőlőültetvények stb.) fenntartása;
- az élőhelyek védelmével a biodiverzitás megőrzése;
- a felszíni és felszín alatti vizek védelme, az erózió és defláció
csökkentése;
- a turisztikai és rekreációs szempontok érvényesítése (jóléti erdők, öko-,
agro-, és borturizmus).
A mezőgazdaság fejlesztési irányainak meghatározásakor a fenti tényezők
figyelembe vétele különösen fontos a környezetileg érzékeny, „labilis”
egyensúlyú vidékeken. Ennek megfelelően a Balaton régióban a térség
ökológiai adottságaihoz illeszkedő termelési struktúrájú, a termék előállítás
mellett tájfenntartási, természetvédelmi, továbbá turisztikai funkciót is betöltő
agrárgazdaság kialakítása lehet a cél. Indokolt esetben, például a természet-, vagy
vízvédelmi szempontból különleges védelmet igénylő területeken e funkcióknak
elsőbbséget kell élvezniük a gazdasági megfontolásokkal szemben is.
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A régió mezőgazdaságának két ágazatára (szőlészet-borászat, erdőgazdaság)
érdemes részletesebben is kitérni, mert a művelési szerkezetben betöltött
szerepük mellett jelentős tájvédelmi, turisztikai jelentőséggel is bírnak.
A szőlőültetvények a Balaton környékének fontos tájalkotó elemei. A
rendszerváltást követően a tulajdonosi szerkezet átalakulása az ültetvények
jelentős részének leromlásához vezetett: elöregedtek a tőkék, sok helyen
korszerűtlen a művelési mód, kedvezőtlen a fajtaösszetétel, és felbomlottak a
termelési, értékesítési integrációk.
A termelők alapvetően két csoportba sorolhatók. Az egyik csoportot a
borvidékenként található egy-két „nagyüzem”, valamint néhány családi
borászat képezi, melyek általában korszerű technológiával, és viszonylag jól
kialakult piaci kapcsolatokkal rendelkeznek (ők adják a régió bortermelésének
meghatározó hányadát). A másik csoportba tartoznak (a termelők túlnyomó
többségét alkotó) az életképes üzemméret alsó határát el nem érő kisgazdaságok,
melyek jellemzően nem bortermelők, a termést döntően szőlőként értékesítik.
Az ágazat potenciáljának kihasználása, versenyképességének javítása
érdekében szükség van az ültetvények rekonstrukciójára (művelési mód,
fajtaváltás), s ezzel egyidejűleg a telepítéseket a jobb ökológiai adottságú
területekre kell koncentrálni (ez utóbbiban jelentős kihasználatlan „kapacitással”
rendelkezik a térség). Rendkívül lényeges a feldolgozó, tároló kapacitás bővítése.
A termelők zöme azonban a tőkehiány, valamint a gazdaságossági szempontok
miatt önállóan nem képes ilyen beruházásokat finanszírozni, ezért szükség van
a termelői, de még inkább az értékesítési oldal integrációjára.
A szőlő-, és bortermelők mellett a zöldség és gyümölcs termesztők számára is
jó piacot jelenthet a balatoni turizmus. Az egyes termelők azonban (gyakorlatilag
függetlenül a gazdaságuk méretétől) az „árualap” mennyiségi korlátai, a gyenge
logisztikai háttér, továbbá a tőkehiány következtében önállóan nem képesek
a közvetítő lánc „kikerülésével” a közvetlen fogyasztó piacon megjelenni,
illetve tartósan megmaradni. Az „elszigetelt” termelők ugyanis igen gyenge
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alkupozícióban vannak, hiányzik a kellő érdekérvényesítő képességük. Megoldást
az ő számukra is az integráció jelenthet.8 Ezt segítendő, az eddigi eszközökön
túl logisztikai, szakértői, informatikai háttérrel is ösztönözni kell a termelők saját
(többségi) tulajdonában lévő értékesítő hálózatainak kialakítását.
Az üdülőkörzet erdői elsődleges gazdasági hasznosításukon túl táj-, és
természetvédelmi, valamint turisztikai (rekreációs) funkciót is ellátnak, ezért az
erdőterületek további bővítése indokolt (különösen a tóparti sávban).
A balatoni halászat szerepe átalakulóban van. Az ágazat fő feladata a jövőben
a tó természetes halállományának védelme, a környezet-, és természetvédelmi
szempontok érvényre juttatása kell legyen. Ennek megfelelően szükséges
változtatni a Balatoni Halászat Zrt tevékenységét – így a gazdasági haszonszerzés
helyett a szervezet közhasznú jellegét indokolt erősíteni.
A Balaton vízminőségének védelme érdekében a régióban (a tó
vízgyűjtőterületén) intenzív technológiájú állattartás nem folytatható. A
szántóföldi művelésre kevéssé alkalmas területek, valamint a védett állatok
élőhelyéül szolgáló ősgyepek, legelők, kaszálók hasznosításának gazdasági
és természetvédelmi szempontból is az extenzív, legeltetéses állattartás felel
meg leginkább. Az ökológia állapot fenntartása mellett ez a „művelési mód”
a hagyományos tájkép megőrzését is szolgálja, az őshonos állatok tenyésztése,
tartása révén pedig turisztikai vonzerőt testesít meg.
Az agrárgazdaság termelő, valamint más funkcióihoz (környezet-, táj- és
természetvédelemhez, turizmushoz) kötődő fejlesztések támogatása az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program forrásaiból történik.9 Ez a program
8 Az eddigi, a szövetkezést ösztönző intézkedések, támogatások gyakorlatilag hatástalanok maradtak.
Minden bizonnyal meg kell(ett) várni egy természetes „érési folyamatot”, míg a rendszerváltást követő
„önállósági iránti vágyon” felülkerekednek a piaci kényszerek.
9
A mezőgazdasági, erdészeti szektorra vonatkozó intézkedéseket a Program első két „tengelye” tartalmazza. Az ÚMVP első intézkedéscsomagjának legfőbb elemeit - a források nagyságát tekintve - a mezőgazdasági és erdészeti üzemek korszerűsítése, a termékfeldolgozás, továbbá a kapcsolódó
infrastrukturális beruházások képezik. A mezőgazdasági és erdészeti üzemek technológiai beruházásainak erős dominanciáját mutatja, hogy erre a célra jut az ÚMVP forrásainak közel fele. A második tengelyhez a környezet és természetvédelmi intézkedések tartoznak, melyek közül nagyságrendjét tekintve
az agrár-környezetgazdálkodási program, valamint az erdősítés emelkedik ki.
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nem tartalmaz kiemelt projekteket, így a kedvezményezetteknek valamennyi
forrásra pályázniuk kell. Következésképpen a régiónak a fenti támogatásokból
való részesedése a térség „forrás-adszorpciós” képességétől függ (az ágazati,
valamint a regionális operatív programok döntő többségéhez hasonlóan). Ha
feltételezzük, hogy a Balaton környék gazdálkodói országos számarányuknak
megfelelő mértékben jutnak támogatáshoz, akkor a különböző jogcímek alapján
összesen 26-36 milliárd forint forrás érkezik a régióba az elkövetkező hét év
során (2. táblázat).
2. táblázat
A Balaton régió várható részesedése az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program egyes mezőgazdasági és erdészeti támogatási jogcímeiből
2007-2013. (becslés)
Támogatási jogcím megnevezése

Támogatás összege
(milliárd Ft)

Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése

11,0 - 15,0

Mezőgazdasági termékek értéknövelése

1,8 - 2,4

Mezőgazdasági, erdészeti fejlesztésekhez
kapcsolódó infrastruktúra

1,6 - 2,0

Termelői csoportok létrehozása

0,5 - 0,7

Agrár- környezet-gazdálkodás

8,5 - 11,4

Nem termelő táj-, és természetvédelmi
beruházások
Mezőgazdasági, és nem mezőgazdasági területek
első erdősítése

0,3 - 0,4
1,9 - 2,6

Erdő-környezetvédelmi kifizetések

0,7 - 0,9

Erdők nem termelő beruházásai

0,3 - 0,5

Összesen

26,6 – 35,9

Forrás: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013
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A Balaton ökológiai állapotának védelme - a speciális agrotechnika magasabb
költségei, az extenzív művelési módok alacsonyabb jövedelmezősége folytán
- többlet „áldozatokat” kíván a régió mezőgazdasági termelőitől. Az ÚMVP
Agrár-környezetvédelmi programja ugyan kiegészíti az ökológiai szemléletű
gazdálkodást folytatók jövedelmét, de ez a támogatás általában csak részbeni
kompenzációt jelent (mindemellett a programban való részvétel néhány
kivételtől eltekintve önkéntes jellegű). Az e címen többlettámogatásban
részesülő, környezetileg különösen érzékeny (úgynevezett NATURA 2000)
területek pedig az üdülőkörzetnek csak kis hányadára terjednek ki.
4.2.3. Környezet és közlekedés
A Balaton üdülő-, és lakóhelyi vonzerejének, egyediségének megőrzésében
alapvető szerepet játszik a környezeti állapot stabilizálása, a természeti és épített
értékek védelme, helyreállítása. Ezt egyrészt a környezetvédelmi infrastruktúra
fejlesztésével (szennyvíz-kezelés, hulladék-gazdálkodás, felszíni vízrendezés),
másrészt a települések és környezetük arculatának „természetesebbé” tételével
érhető el (hagyományos utcakép, tájkép megóvása, helyreállítása, zöldterületek
növelése, tájsebek rehabilitációja).
A szennyvízcsatornázás rendkívül magas beruházási igényéből eredően
(különösen a gyérebben lakott területeken magasak a fajlagos költségek) a hálózat
bővítése továbbra is döntően „állami” forrásból történhet. A Környezet és
Energia operatív program (KEOP) kiemelt projektként szerepel az üdülőkörzetbe
tartozó dél-balatoni háttértelepülések szennyvízcsatorna hálózatának bővítése
(KEOP, 2007).
A Balaton vízminőségének védelme szempontjából lényeges, hogy a KEOP
keretében 2010-ben befejeződhet a Kis-Balatoni Vízvédelmi Rendszer második
ütemének kiépítése, a kedvező ökológiai állapot fenntartása érdekében azonban
szükséges a kisebb vízfolyások rendezése, szűrőmezők kiépítése a tó más
térségeiben is.
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A kistelepüléseken keletkező szennyvizek kezelésére megoldást jelenthetnek a
helyi, kis kapacitású tisztítók, melyre valamennyi regionális operatív programban
rendelkezésre állnak források, mivel azonban az üdülőkörzet települései nem
élveznek prioritást, a csatornahálózat kiváltása nem alapozható csupán erre a
támogatási formára. A fenti pénzügyi korlátok ellenére jelentősebb beruházási
költségek nélkül is számottevően csökkenthető lenne a „közműolló”, amennyiben
növekedne a rákötések aránya a már meglévő hálózatokra.
A régióban évente mintegy 600 ezer m³ szilárd települési hulladék képződik,
melynek gyűjtése és elszállítása megoldott. Az európai uniós (ISPA) támogatás
felhasználásával jelenleg épülő – az előírásoknak minden tekintetben megfelelő
- három regionális rendszer várhatóan 2010-ben váltja fel a jelenlegi lerakókat.
A hulladékgazdálkodás legsürgősebben megoldandó feladata a szelektív
hulladékgyűjtés arányának növelése, továbbá az illegális lerakók felszámolása.
A települések lakó és üdülőhelyi funkciója szempontjából egyaránt
lényeges a természeti és épített környezeti értékek megóvása, helyreállítása, a
zöldterületek arányának növelése. Az elmúlt évtizedek fejlesztései során sok
esetben figyelmen kívül hagyták a táji és településképi szempontokat, s e hibák
ugyan teljes mértékben már nem orvosolhatók, de törekedni kell a települési
arculat építészeti egységesítésére, a harmóniájának erősítésére. A parcellázások,
üdülőépítések, majd a rendszerváltást követő privatizáció nyomán a tópart
erősen „szabdalttá vált”, és az eddigi, a part „felszabadítására” tett erőfeszítések
szerény eredménnyel jártak, mert az önkormányzatok pénzügyi korlátok miatt
sok esetben nem tudtak élni elővásárlási, kisajátítási jogukkal. Mivel a Balaton
vonzerejében kiemelkedő szerepe van a tó szabad megközelíthetőségének,
ezért ösztönözni kell a parti közterületek bővítését, ezzel párhuzamosan a még
szabad területek közösségi hasznosítását fokozottan kell érvényesíteni a magán
érdekekkel szemben.A Balaton térség közlekedési-infrastruktúra fejlesztésének
két alapvető pillére a régió megközelíthetőségének, illetve az üdülőkörzeten
belüli közlekedés feltételeinek javítása.
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Az M7-es autópálya átadásával javult a Balaton (különösen a somogyi oldal)
főváros felőli közúti elérhetősége, egyidejűleg csökkent a déli parti települések
forgalomterhelése. A régió közúti összeköttetéseit tekintve a legfontosabb az
északi (különösen a külföldi vendégek többségét adó német és osztrák vendégek
szempontjából az északnyugati), valamint déli irányú megközelíthetőség javítása
(elérési idő, biztonság).
A régiónak az országos vasúthálózathoz való csatlakozása hasonló képet mutat
- a déli part viszonylag korszerű villamosított vonalon Budapest felől könnyen
megközelíthető (az északi oldal ennél kedvezőtlenebb helyzetben van), a déli és
északi irányú vasúti összeköttetések azonban körülményesek.
A térség nemzetközi elérhetőségét tekintve kiemelkedő jelentősége
van a sármelléki repülőtérnek, e mellett kiegészítő szerepet tölthet be a
szentkirályszabadjai, valamint a Siófok-Kiliti repülőtér. A légiforgalmi
beruházások jelentős költségigénye, valamint az üzemeltetés gazdaságossági
szempontjai miatt a fejlesztési forrásokat célszerű egy objektumra koncentrálni,
amelyhez legjobb adottságokkal a sármelléki repülőtér rendelkezik.
A régión belüli közúti közlekedési hálózat legnagyobb problémája a Balatontól
távolabbi településeket a tóparttal, valamint a térségközpontokkal összekötő
utak hiánya, ezért mind turisztikai, mind foglalkoztatási megfontolásokból
szükséges a Balatontól „elzárt” háttértelepülések tóparti közúti kapcsolatainak
javítása.
A közúti (egyéni) közlekedés feltételeinek „egyoldalú” javítása környezeti,
idegenforgalmi kockázatokat is rejt magában (zsúfoltság, lég-, és zajszennyezés,
az üdülési funkció zavarása), ezért a térség belső közlekedési problémáinak
kezelésekor előnyben kell részesíteni a közösségi közlekedési hálózat
fejlesztését.
A régión belüli közlekedésben kiemelt szerepe van a hajózásnak. Szükség
van a közforgalmú kikötők, valamint a hajóállomány korszerűsítésére, továbbá
a múlt század 60-as éveitől fogva a fejlesztési dokumentumokban már szereplő
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második kompátkelő (Fonyód-Badacsony) mielőbbi megépítésére.
A

Balaton

Fejlesztési

Tanács

megbízásából

készült,

a

régió

közlekedésfejlesztési lehetőségeit elemző tanulmány hangsúlyozza, hogy a térség
közlekedési hálózata túlzott mértékben az egyéni közlekedésen alapszik, amely
kedvezőtlen környezeti és turisztikai hatásai révén rontja a Balaton nemzetközi
versenyképességét. A tanulmány szerzői a megoldást a közlekedési struktúra
átalakításában, a közösségi közlekedés fejlesztésében látják, melynek keretei
- egyes nyugat-európai nagytavak példája alapján - egy egységes, regionális
szintű szervezet („közlekedési szövetség”) létrehozásával teremthetők meg
(Balaton nagytérség…, 2007).
Az ÚMFT a nemzetközi és országos jelentőségű főútvonalak, továbbá a
vasútvonalak fejlesztését a Közlekedésfejlesztési Operatív Program (KÖZOP),
a helyi és regionális jelentőségű közlekedési infrastruktúrát a regionális operatív
programok hatáskörébe utalja. A KÖZOP kiemelt közúti és vasúti projektjei
között a régió elérhetőségén alapvetően javító beruházások nem szerepelnek
- az M7-es autópálya Balatonkeresztúr-Nagykanizsa közötti új szakaszának
kedvező hatásai a térséget csak közvetetten érintik (KÖZOP, 2007). Ennek
alapján a régió közúti közlekedésének feltételei elsősorban forgalomszervezési
intézkedésekkel javíthatók (a tranzitforgalom elterelése a tóparti utakról, a
közösségi közlekedés összehangolása, egységes „irányítása”). A turizmus
térbeli és időbeli szétterítésének sikere számottevő pozitív hatást gyakorolna a
közlekedésre is.
A térséget vasúti fejlesztés közvetlenül nem érinti, a mellékvonalak jövőbeli
sorsát pedig kétségessé teszi, hogy közülük kettő (a BalatonmáriafürdőSomogyszob, Balatonfenyvesi gazdasági vasút) a megszüntetésre „ítéltek”
között van. A balatoni hajózás sem a KÖZOP, sem a regionális OP-k prioritásai
között nem kapott helyet, így fejlesztéséhez (a légi közlekedéshez hasonlóan)
magántőke bevonásra lesz szükség.
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4.2.4. A fejlesztések területi vonatkozásai és intézményi keretei
A Balaton már történelmileg is három vármegye (Somogy, Veszprém,
Zala) határterülete volt, s bár a megyék határai többször módosultak, ez a
közigazgatási megosztottság mindvégig fennmaradt. Az ország 1996. évi területi
átszervezésével ez a helyzet hosszú távra konzerválódott azzal, hogy a három
érintett megye három tervezési-statisztikai régió „fennhatósága” alá került
(Somogy a Dél-dunántúli, Veszprém a Közép-dunántúli, Zala pedig a Nyugatdunántúli régió része lett). Az 1996. évi területfejlesztési törvény a Balatont, mint
kiemelt térséget speciális helyzete révén regionális területfejlesztési hatáskörrel
ruházta fel (Tftv, 1996). Ez azonban nem jelent mellérendeltséget a tervezésistatisztikai régiókkal, így a BKÜ nem feleltethető meg egyetlen az Európai Unió
által „elismert” térségi szerveződési szintnek sem.
A régió határait a „Balaton-törvény” határozza meg. A törvény által
megszabott térségi lehatárolás azonban nem igazodik sem a természetes, sem
a mesterséges (közigazgatási, turisztikai) egységekhez. Az üdülőkörzet a tó
vízgyűjtőjének mintegy kétharmadára terjed ki, ugyanakkor van olyan térsége,
amely kívül esik a tó vízrendszerén. A régió nincs teljes fedésben a magyarországi
idegenforgalmi régiókkal sem (az üdülőkörzet nyolc települése „kívül rekedt”
a „Balatoni turisztikai régión”). A legjelentősebb problémát azonban az jelenti,
hogy az üdülőkörzet lehatárolása nem követi a statisztikai kistérségek határait.
Ez a körülmény gátolja a területfejlesztési tervezést és programozást, ezzel
csökkenti a fejlesztések hatékonyságát, egyúttal hátráltatja az intézmények
közötti koordinációt.
A Balaton régió ügyeivel az elmúlt évtizedekhez hasonlóan, ma is számtalan
szervezet, intézmény foglalkozik. Marton (2006) felmérése szerint több mint húsz
szervezet (államigazgatási szerv, hatóság, illetve civil szervezet) rendelkezik a
BKÜ területére kiterjedő hatáskörrel. A terület-, és gazdaságfejlesztést tekintve
a legerősebb „legitimitása” a Balaton Fejlesztési Tanácsnak van, mely az 1996.
évi területfejlesztési törvény alapján alakult meg, s működésének főbb kereteit
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- a regionális fejlesztési tanácsokéhoz hasonlóan – is e jogszabály határozza
meg. E törvényi „felhatalmazás” - és nem utolsó sorban a régiós szereplők általi
magas elfogadottsága - alapján a BFT töltheti be leginkább az üdülőkörzet
fejlesztésében „érdekelt” szereplők (helyi, megyei önkormányzatok, regionális
tanácsok, kormányzati intézmények) közötti integrátori feladatokat. Mindez
egybeesik a BFT jelenlegi törekvéseivel, szándékaival is (Kolubán, 2008.).
A hatékony koordináció kialakításához szükség van az együttműködési
mechanizmusok

„intézményesítésére”

(az

előkészítés,

véleményezés,

a döntéshozatal folyamatának, a Tanács „jogosítványainak” részletes
kidolgozására), továbbá a zavartalan működéshez szükséges források
biztosítására.
4.3. A Balaton és más európai tavak
Ebben a fejezetben áttekintem néhány, a Balatonhoz hasonló adottságokkal
rendelkező európai tó (tórendszer) jellemzőit, a környezeti állapotukat döntően
befolyásoló társadalmi, gazdasági hatásokat és folyamatokat. Szándékom,
hogy bemutassam a jelenlegi környezeti állapot fenntartását, illetve javítását
akadályozó legfontosabb tényezőket, valamint az azok megelőzésére, kezelésére
alkalmazott megoldások sikerének - vagy éppen kudarcának – okait és hátterét.
A nemzetközi tapasztalatok megismerése, és egyes megoldások – körültekintő
elemzést követő - adaptálása hozzájárulhat a Balaton régió társadalmi és
gazdasági fejlődését, s egyben a térség természeti erőforrásainak, arculatának
megőrzését szolgáló tevékenységek eredményességéhez.
A Broads-tavak egy 63 tóból álló tórendszer az Észak-kelet angliai Norfolk
és Suffolk grófságok területén. A tórendszer mesterséges eredetű, a kora
középkorban a tőzegbányászat által hátrahagyott gödröket folyók és patakok,
valamint az emelkedő tenger vize öntötte el. A sekély tavak többségét ma is
vízfolyások és „csatornák” kötik össze egymással, valamint a tengerrel. A
tórendszer Nagy-Britannia egyetlen nemzeti park státusszal rendelkező vizes
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élőhelye, több vízi-szárnyas faj csak itt található meg az országban.
Lengyelországban, a sziléziai Barycz folyó völgyében, Breslaw közelében
találhatók a Milicz-tavak. A Broads-tavakhoz hasonlóan kisebb-nagyobb
tavakból álló hálózat, melyek többségét a Barycz folyó kapcsolja össze. A
tórendszer a természetes mocsarak kibővítése és mélyítése révén a középkorban
kialakított egykori halastavakból jött létre.
A Trasimeno-tó - Olaszország negyedik legnagyobb állóvize - Umbria
tartományban, a toszkán határ közelében fekszik. A tektonikus eredetű, 126
km² átlagos vízfelületű sekély tó legfőbb jellegzetessége, hogy természetes
vízfolyással sem „befelé”, sem „kifelé” nem rendelkezik (vizét kizárólag a
csapadék táplálja), ebből eredően vízgyűjtő területe rendkívül szűk, csak a tó
közvetlen környezetére terjed ki.
A balti országok második legnagyobb természetes eredetű tava az
Észtország közepén található Vôrstjärv-tó. A jégkorszaki gleccserek által vájt
„mélyedésben” keletkezett állóvíz átlagos mélysége nem éri el a 3 métert, és a
nagyobb vízmélység csak igen kis területre terjed ki. A tápanyagokban erősen
feldúsult (eutrofizálódott) tavat mintegy húsz vízfolyás táplálja, vizét egy folyó
„szállítja el” egy másik állóvíz (a Peipsi-tó) felé.
A Bodeni-tó (a Balaton és a Genfi-tó után) Közép-Európa harmadik legnagyobb
tava. Legjelentősebb befolyója és egyben kifolyója is a Rajna, amely a teljes
„vízforgalom” 70%-át adja. „Vízszintes” méreteit tekintve hasonló a Balatonhoz:
legnagyobb hossza 63, maximális szélessége 14 kilométer, átlagos felülete 539
km². A vizsgált tavak közül természeti adottságait tekintve talán mégis ez a tó
áll „legmesszebb” a Balatontól, hiszen egy jellegzetesen mély alpesi tengerszem
– átlagmélysége 85 méter, a legmélyebb pontja 252 méterrel nyúlik a felszín alá.
A Bodeni-tónak a „magyar tenger”-éhez hasonló környezeti problémái - a lakott
területek terjeszkedésének, az intenzív turizmusnak, valamint a mezőgazdasági
termelésnek a vízminőségre, a környezet állapotára való káros hatásai, továbbá a
tó speciális „határvízi” jellege - azonban indokolttá teszik az összehasonlításban
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való szerepeltetését.
Természeti adottságaikat tekintve a fenti tavak közös jellemzői:
- alacsony átlagmélység (a Bodeni-tó kivételével);
- számottevő (természetes) vízszintingadozás;
- jelentős eutrofizációs veszély (tápanyag feldúsulás, algásodás);
- sérülékeny ökoszisztémák – vonuló madarak pihenőhelyei, őshonos fajok
(madarak, halak, emlősök, rovarok) élőhelyei;
- változatos tájkép - jelentős a természetes, vagy természeteshez közeli
területhasználat (rét, legelő, mocsár, erdő) aránya;
- az ökológiai, természeti régió nem esik egybe a közigazgatási, adminisztratív
határokkal;
- védettségi státusszal rendelkeznek (legtöbbjük nemzeti park);
- a különleges természeti, táji értékek következtében jelentős turizmussal
(turisztikai potenciállal) jellemezhetők.
Habár a fenti tavakat többé-kevésbé eltérő klimatikus viszonyok, természeti
és gazdasági környezet jellemzi, a környezet állapotát – ezen keresztül e
tóvidékek társadalmi-gazdasági helyzetét - veszélyeztető tényezők között igen
sok hasonlóság (sőt azonosság) fedezhető fel. Az alábbiakban ezek közül a
legfontosabbakat veszem számba.
4.3.1. A víz minősége
A legjelentősebb kockázati tényezőnek valamennyi vizsgált tó esetében
a felszíni (és felszín alatti) vizek minőségének romlása tekinthető. Ennek
következtében az ökológiai egyensúly megbomlása mellett káros társadalmi,
gazdasági hatásokkal is számolni kell (az ivóvízbázisok szennyeződése, a
turizmus visszaesése, halfogás csökkenése stb.). A tavak vizének minőségére
– az adott térségek speciális jellemzőitől függő arányban – két faktor, a
kommunális, valamint a mezőgazdasági eredetű szennyezés jelenti a legnagyobb
fenyegetést.
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Kommunális eredetű szennyezés
A fejlett Nyugat-Európai államokban az elmúlt évtizedek során többszörösére
nőtt a vízfelhasználás, ezzel párhuzamosan a szennyvíz mennyisége is. Különösen
gyorsan zajlott ez a folyamat a Bodeni-tó vidékén, ahol a lakosság száma az
elmúlt ötven év folyamán 60 százalékkal emelkedett, s így a régió Európa
egyik legsűrűbben lakott térségévé vált. A fokozódó szennyezés következtében
a múlt század 70-es éveire jelentősen romlott a tó vízminősége. A rendkívül
intenzív ütemben megindított szennyvízcsatorna-hálózat építés eredményeképp
egy évtized leforgása alatt azonban sikerült a kommunális eredetű szennyezést
töredékére csökkenteni – napjainkra gyakorlatilag megszüntetni (Stottele,
2004). A fentiekkel teljesen megegyező folyamatok mentek végbe a Broadstavak vidékén és a Trasimeno-tónál is (Dragoni, 2004; Reynolds, 2004).
A Vôrstjärv-tó környékén az alacsony népsűrűség (22,4 fő/km²), valamint a –
jelenleg még - mérsékelt turistaforgalom miatt a kommunális eredetű szennyezés
más faktorokhoz (az iparhoz és mezőgazdasághoz) képest kisebb jelentőséggel
bír, de az idegenforgalom várható bővülésével a térségi fejlesztési tervekben
számolnak e kockázati tényező erősödésével (Järvet, 2004).
Valamennyi vizsgált tóvidék tapasztalatai alátámasztják a szennyvízkezelő
infrastruktúra fejlettségének a vízminőség megőrzésében (javításában)
játszott kiemelkedő szerepét, így feltétlenül indokolt a Balaton térségében is
a csatornahálózat, valamint a tisztítókapacitás további, gyors ütemű bővítése.
Amennyiben a Balaton régió hosszú távú fejlesztési koncepciója által kitűzött
célok megvalósulnak (2010-re az üdülőkörzet teljes területén, valamint a
vízgyűjtő településeinek többségén kiépül a szennyvízkezelő-hálózat), a Balaton
kommunális szennyvízkezelő-, és tisztító infrastruktúrájának színvonala elérheti
a legfejlettebb európai országok, illetve régiók szintjét. Mindez jelentős mértékben
hozzájárulna a tó jelenlegi vízminőségének hosszú távú fenntarthatóságához,
amely egyik legfontosabb alapja a régió fő gazdasági bázisát adó turizmusnak.
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Mezőgazdasági eredetű szennyezés
A kommunális eredetű szennyezés mellett a tavak vízminőségének romlásáért
felelős másik fő tényező a mezőgazdasági termelés. A XX. század folyamán
(főként annak második felében) nagymértékben növekedett a talaj – és azon
keresztül a felszíni és felszín alatti vizek – tápanyag és vegyszer terhelése.
E jelenség hatását számos esetben tovább súlyosbította a nem megfelelő
agrotechnika, így a szennyezések az erózió (bemosódás) révén a folyó és
állóvizekbe jutottak.
Környezeti szempontból is kedvező folyamatként értékelhető, hogy az elmúlt
két évtizedben a mezőgazdasági termelés által előidézett környezeti terhelés
egész Európában csökkenő tendenciát mutat. Az azonos „végeredmény” mögött
azonban régiónként – az egyes térségek fejlettségétől függően - eltérő okokat
találunk. Nyugat-Európában a környezetkímélő termelési módok alkalmazására,
az ökológiai szemléletű területhasználatra való áttérés irányítottabb (tervszerűbb)
módon zajlik, mint a keleti régiókban (Hammerl-Resch, 2004; Reynolds,
2004). A változó agrárpolitika egyik eredményének tudható be például, hogy
napjainkban a Bodeni-tó környéki gyümölcs ültetvények kilenctizedén integrált,
5%-án pedig organikus gazdálkodást folytatnak (Hammerl-Gottenlöhner, 2005).
A Kelet-Európai államokban az agrártermelés szintén környezetkímélőbbé vált,
ez azonban inkább spontán folyamatok - a politikai-gazdasági változásokat
kísérő recesszió – következményének tudható be.
Speciális, bár korántsem egyedi környezeti kockázatot jelent a Vôrstjärv-tó
térségében a nagyüzemi állattartás. A fő gondot elsősorban nem az állatlétszám
okozza - hiszen az egységnyi területre jutó állatok száma a többi tóvidékkel
összehasonlítva alacsonynak mondható -, hanem az állományok koncentráltsága,
és ezzel összefüggésben a telepek intenzív tartástechnológiája. Ezt támasztja
alá, hogy a Balaton körüli koncentrált nagyüzemi állattartó telepek bezárása
lényegesen hozzájárult a tó vízminőségének javulásához.
Összességében tehát elmondható, hogy a mezőgazdasági termelés – az ágazati
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struktúra és az alkalmazott technológia révén – jelentős hatást gyakorol a tavak
vízminőségére, így az ökológiai szempontokat érvényre juttató gazdálkodási
módok, technológiák alkalmazásának valamennyi érintett térségben fontos
szerepe van az ökoszisztéma védelmében. Az egyes régiók közötti különbségek
abban nyilvánulnak meg, hogy a kedvezőbb környezeti állapot NyugatEurópában a természeteshez közelibb állapot „visszaállításával”, míg a keleti
államokban (ennek megfelelően a Balatonnál is) a kedvezőbb kiindulási állapot
megőrzésével érhető el.
„Passzív” szennyezés
Az élővizek minőségének megőrzése, javítása érdekében nem elég az aktív
szennyező forrásokat megszüntetni, mivel a korábbiak „öröksége” az üledékben
felhalmozódva továbbra is veszélyt jelent a környezetre. E kockázati tényező
- a jelenlegi technológiai szinten – csak a szennyezett üledék eltávolításával
szüntethető meg.
A legnagyobb volumenű mederkotrás a Broads-tavaknál történt, ahol
mintegy 300 ezer köbméternyi üledéket távolítottak el. A „veszélyes hulladék”
semlegesítésére a mezőgazdasági hasznosítás tűnt célravezetőnek - az iszapot a
tó közelében kialakított tározókba helyezték, majd a kiszáradás után e „depókat”
termőfölddel fedték, és szántóföldi művelés alá vonták. E technológiával
egyrészt sikerült ártalmatlanítani a szennyezett üledéket, másrészt az így nyert
mezőgazdasági területek jó termőképességük folytán kevesebb tápanyagutánpótlást igényeltek. Az iszapkotrás mindezeken felül a vízmélység
növekedését, a hajózás feltételeinek javulását is eredményezte (Moss-MadgwickPhillips, 1996; Phillips, 2005).
A Broads-tavak példája felveti a Balaton medréből kitermelt iszap
ártalmatlanításának, hasznosításának kérdését, melyre a mai napig nem született
megnyugtató megoldás. A 90-es években ugyan számottevő mennyiségű
iszapot távolítottak el a Balaton nyugati medencéjéből (elsősorban a Keszthelyi-
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öbölből), jelenleg azonban az iszapkotrás egyetlen központi programban sem
szerepel. „Jobb híján” ez a feladat az önkormányzatokra hárult, melyek azonban
forrás hiányában nem képesek ezt elvégezni (az időnként e célra kiírt pályázatok
is csak a strandok területére korlátozódnak, és pénzügyi keretük csak töredéke
a szükségesnek). Mivel azonban a felhalmozódó üledék nem csak „esztétikai”
problémát okoz, szükség lenne az iszap kitermelésére és ártalmatlanítására. Erre
technológiai és környezeti szempontból is a mezőgazdasági hasznosítás tűnik a
legcélravezetőbbnek, de mindenképp indokolt lenne a lehetséges alternatívák,
technikai megoldások vizsgálata - és ennek nyomán a kivitelezés minél korábbi
megkezdése.
4.3.2. A területhasználat
A tóvidékek sajátos tájképi arculattal rendelkeznek, melynek legfőbb
jellemzője a területhasználat nagyfokú változatossága - az extenzív hasznosítású
területek (rétek, legelők, mocsarak, nádasok, és erdők) a tavakat övező tágabb
térségekénél magasabb aránya. Azon túl, hogy e „természet közeli” vidékek
kiemelkedő ökológiai értéket képviselnek, nagyban hozzájárulnak e térségek
„lakókörnyezeti”, turisztikai vonzerejéhez is. Ez a sajátosságuk azonban paradox
helyzetet idézett elő - a növekvő népesség, a bővülő turistaforgalom épp azokat
az értékeket rombolja, amelyek egyediségét, vonzerejét adják.
A legszemléletesebben mindezt a Bodeni-tó példája mutatja, amely egyike
Európa legsűrűbben lakott vidékeinek, továbbá több regionális, illetve
nemzetközi tranzit útvonal metszéspontjában helyezkedik el. A terjeszkedő
lakóövezetek és a sűrűsödő infrastrukturális „folyosók” a táj olyan mértékű
rombolását idézték elő, melynek következményeit már csak mérsékelni lehet
- a folyamat visszafordításának napjainkra nem maradt reális esélye (HammerlResch, 2005).
Az érintett tóvidékek arculatát a mezőgazdasági területhasználat – mindmáig
tartó – átalakulása is fenyegeti. Egyik oldalról a hagyományos művelési
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ágakat felváltó intenzívebb mezőgazdasági hasznosítás (mocsarak lecsapolása,
rétek, legelők „feltörése”) révén csökken az „értékes” területek aránya. Ez a
folyamat minden érintett térség esetében megfigyelhető, de a legerőteljesebben
a Bodeni-tó és a Trasimeno-tó – kisebb mértékben a Broads-tavak vidékén
érvényesül (Hammerl-Gattenlöhner, 2005; Reynolds, 2004). Másik oldalról
épp ellenkezőleg, a mezőgazdasági művelés felhagyása (a rétek gondozásának
elhanyagolása, a legeltető állattartás megszűnése) következtében „tűnnek el” a
nyílt füves élőhelyek, s válnak – mind gazdasági, mind ökológiai értelembenértéktelen területekké. Ez utóbbi főként a Kelet-Európai régiókra jellemző. A
két folyamat általában egyidejűleg zajlik, a térségenkénti különbségek azok
intenzitásában, arányában mutatkoznak meg.
A balatoni táj arculatának megőrzését ugyanezek a jelenségek veszélyeztetik
- közülük is elsősorban (a rendezetlen tulajdoni viszonyok, és a termelés
jövedelmezőségének csökkenése következtében) elszaporodó parlag területek
hordozzák a legfőbb kockázatot. A tájvédelmi megfontolásokon túl a felszíni
vizek védelme is indokolttá teszi e területek erdősítését (ezzel egyidejűleg a
tulajdonviszonyok rendezését).
A kevésbé fejlett térségekben (Trasimeno-tó, Milicz-vidék, Vôrstjärv-tó), ahol
még vannak „szabad területek”, a helyi társadalom és a politikai döntéshozók
részéről is erős nyomás nehezedik az illetékes hatóságokra - leginkább az
önkormányzatokra - e területek intenzívebb hasznosítása érdekében. Nehezíti
a minden érdekelt által elfogadható kompromisszum kialakítását, hogy legtöbb
esetben nem megoldott a területhasználat koncepcionális tervezése - hiányzik a
törvényi háttér, a kellő erélyű és egységes szabályozás (Järvet, 2004; Dragoni,
2004). Ez utóbbit tekintve a Balaton régió helyzete jónak mondható, hiszen a
Balaton törvény hatályba lépésével megteremtődtek az egységes területhasználati
szabályozás jogszabályi feltételei, a törvény „végrehajtása” azonban további
intézkedéseket igényel (például a partvonal rehabilitáció tervének elfogadása, a
közcélú hasznosításra kijelölt területek kisajátítása).
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4.3.3. Feltöltődés, a vízszint ingadozása
A feltöltődés valamennyi állóvízre jellemző – elsősorban a sekély tavaknál
szembetűnő - természetes folyamat, mely a vízmélység, illetve a nyílt vízfelület
csökkenése révén legfőképp a turizmusra fejt ki kedvezőtlen hatást (strandok,
hajózás, vizisportok). A folyamat természetes jellegéből adódóan a meder
feltöltődésének lassítása, vagy megállítása - csak mesterséges beavatkozás
útján lehetséges.
Az érintett tóvidékeken a feltöltődés elleni védekezés, illetve megelőzés
alapvetően két módon zajlik. Az egyik az erózió csökkentése (a megfelelő
agrotechnika és művelési mód alkalmazásának ösztönzésével), a másik a
természetes vízfolyások hordalékának „megfogása”, és ehhez kapcsolódóan a
csapadékvíz elvezető rendszerek fejlesztése.
A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütemének üzembe helyezése- a Balaton
feltöltődéséért leginkább „felelős” Zala folyó vizének a szennyező anyagoktól
és az üledékektől való megszűrésével számottevően csökkenti a tó (elsősorban
a legveszélyeztetettebb Keszthelyi-öböl) terhelését. Továbbra is jelentős
„bemosódási kockázatot” jelentenek azonban a kisebb vízfolyások, valamint a
csapadékvíz elvezető rendszerek nem megfelelő kiépítettsége miatt a tóba jutó
hordalék. Az erózió csökkentésének érdekében látványos, érdemi változások
eddig nem történtek, ezért a régióban a domborzati és talaj adottságokat
figyelembe vevő mezőgazdasági termelési módok ösztönzésére a jövőben sokkal
nagyobb figyelmet kell fordítani.
A vizsgált tavak vízszintjét térségenként és időszakonként ugyan eltérő
periodicitású, mindazonáltal jelentős mértékű (általában 1-2 méteres) ingadozás
jellemzi. A vízszintingadozás természetes jellegére utal, hogy a tavak (őshonos)
élővilága jól alkalmazkodott e körülményekhez.
Ez a változékonyság (az alacsony, vagy éppen a magas vízállás) azonban a tó
körüli emberi tevékenységekre (mezőgazdasági területek, parti létesítmények,
települések, turizmus, hajózás stb.) kedvezőtlenül hat. E negatív hatások
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mérséklése érdekében a vízszint-ingadozás szabályozására, „amplitúdójának”
mérséklésére törekszenek (az egyetlen kivétel a Bodeni-tó, amely a legtöbb
tóval szemben teljesen szabályozatlan).
Míg az érintett tavak többségén inkább az alacsony, addig a Vôrstjärv-tó
esetében - a nagy kiterjedésű, alacsony fekvésű parti területek miatt - elsősorban
a magas vízszint jelent nagyobb fenyegetést. Az elöntés elleni védekezésül az
itt fekvő lakóövezeteket, szántóföldeket gátakkal védik, másrészt ideiglenes
tárolókat, hullámtereket alakítottak ki, melyeken száraz időszakokban
mezőgazdasági termelést folytatnak, „áradás” idején pedig a fölös vízmennyiség
tárolására szolgálnak (Järret-Karukäpp-Arold, 2004).
A vízszintingadozásnak leginkább „kiszolgáltatott” helyzetben a Trasimenotó van, hiszen természetes be és kifolyó híján vízkészlete csak a klimatikus
tényezők (csapadék, párolgás) függvénye. A klimatológiai előrejelzések szerint
Közép és Dél-Európában a száraz és forró periódusok egyre gyakoribbá és
hosszabbá válnak, így felmerült a mesterséges vízpótlás szükségessége. A
közelmúltban döntés született a más vízgyűjtőről való mesterséges vízpótlásról,
az ezt szolgáló csatorna építése folyamatban van (Dragoni, 2004).
A Balaton vízszintjének szabályozására (részleges, vagy teljes lecsapolására)
már a XVIII. században készültek tervek, majd rövidesen elkezdődtek a
munkálatok, a tó víztömegének nagymértékű csökkentését azonban a XIX.
század második harmadában megépülő Sió-zsilip tette lehetővé (Breinrich,
1974; Mayer, 2002; Buday-Sántha, 2007). Az így kialakult, és többé-kevésbé
állandónak tekinthető vízszinthez „alkalmazkodva” épültek meg a települések
és a parti létesítmények, melyek ennél fogva rendkívül érzékennyé váltak
annak változásaira. Ez különösen nagy hangsúlyt kapott a 2000-2002. évek
szokatlanul aszályos időjárása nyomán, amikor a tó vízszintje „történelmi
mélypontra” süllyedt, és újból felmerült a mesterséges vízpótlás szükségessége,
illetve lehetősége. A beruházások rendkívül magas költségigénye, valamint a
környezeti kockázatok miatt (s nem utolsó sorban a következő évek csapadékos
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időjárásának köszönhetően) a vízpótlás kérdése lekerült a napirendről, de az
éghajlati prognózisok ismeretében indokolt lenne a tó vízkészletének megőrzését
szolgáló alternatív lehetőségek vizsgálata.
4.3.4. A turizmus hatásai, természetes és adminisztratív határok
A változatos táj, a különleges természeti adottságok révén a tóvidékek
kiemelkedő

turisztikai

vonzerőt

képviselnek,

jelentős

idegenforgalmi

célterületek. Legfontosabb „szolgáltatásaik” a vízisportok és a fürdőzés, de egyre
nagyobb szerephez jut az aktív, valamint az ökoturizmus is. A legintenzívebb
„kihasználtság” a nyugat-európai tavakat jellemzi, egy átlagos évben a
Bodeni-tónál kb. 10 millió, a Broads-tavak vidékén 5,5 millió vendégéjszakát
regisztrálnak, az előbbi térségben az ágazat becsült bevétele eléri a 350 millió
eurót (Böttcher-Schulz, 2005; Reynolds, 2004).
Ennek következtében a tóvidékek gazdasága (vállalkozások, szolgáltatások,
foglalkoztatás) nagymértékben függ az idegenforgalomtól, és e régiókra is
elmondható mindaz, ami a Balaton üdülőkörzetére:
- a foglalkoztatásban „felülreprezentált” a szolgáltatói szektor (különösen a
vendéglátás és a kereskedelem),
-

magas a kisvállalkozások száma (az önfoglalkoztatás aránya),

- jelentős a forgalom (a kereslet) szezonalitása.
Ez utóbbi, a csúcsszezonban jelentkező környezeti „túlterheltség” mellett,
erősen rányomja bélyegét a gazdaságra is. A kereslet ciklikus ingadozásához a
vállalkozói, és a közszféra sem tud megfelelően alkalmazkodni, a munkaerőpiac
nem képes egyensúlyba kerülni (a relatív munkaerő többlet, illetve hiány
időszakosan váltja egymást).
A tóvidékek többségén – a Balatonhoz hasonlóan – további gondokat
okoz a turizmus erős földrajzi koncentrációja is – a Bodeni-tónál például a
vendégforgalom közel kétharmada a tíz legnépszerűbb üdülőhelyen összpontosul
(Böttcher-Schulz, 2005).
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Az érintett tóvidékek többsége elérte „természetes” kapacitásának felső
határát, a turisztikai forgalom (a vendégszám) a környezet jelentős mértékű
károsodása - a vonzerő csökkenése - nélkül tovább nem bővíthető. Ezért
valamennyi térségben (a kevésbé terhelt Milicz vidék és Vôrstjärv-tó esetében is)
a szolgáltatások minőségének javítását, a fenntarthatóság elvének érvényesítését
helyezik előtérbe. Fontos hangsúlyt kap a helyi előállítású (organikus) termékek
kereskedelmének és marketingjének fejlesztése, a „turisztikai iparban” való
hasznosításuk, továbbá az ökológiai szemlélet erősítése (mind a szolgáltatók,
vállalkozók, mind a helyi lakosság körében (Böttcher-Schulz, 2005; Balsby,
2003; Mäemets-Kaljuvee, 2004; Reynolds, 2004; Gattenlöhner, 2004; HammerlResch, 2005).
A fenntartható turizmus egyes infrastrukturális elemei bizonyos régiókban
(elsősorban a Bodentó és a Broads-tavak vidékén) már megvannak, de az
ökológiai szemléletű idegenforgalom sok feltétele - jogszabályi keretek,
szervezeti háttér, támogatási rendszer - még ott is hiányzik. Mindezek ellenére
több, a turizmus fenntarthatóságát szolgáló program sikeresen működik e
térségekben (Reynolds, 2004; Hammerl-Gottenlöhner, 2005).
A Balaton turisztikai vonzerőinek fejlesztésénél (a kínálati struktúra
átalakításánál) ezért fokozottan kell „építeni” az új keresleti trendekre, az
egészség-, valamint a környezettudatosság előtérbe kerülésére. A régió kiváló
adottságokkal rendelkezik a fenti kívánalmaknak eleget tévő öko-, illetve
szelíd turisztikai termékek kialakítására, a viszonylag magas beruházási igény,
valamint a hosszabb időtávú megtérülés miatt viszont mindenképp indokolt a
jelenlegi támogatási rendszer átalakítása („kísérleti projektek” finanszírozása, a
szolgáltatók erőteljesebb ösztönzése).
A tóvidékeken a vízisportok népszerűségének növekedése, a hajóforgalom
bővülése speciális környezeti károk megjelenésével járt. A hajózás okozta
negatív hatások a Bodeni-tónál és a Broads-tavak vidékén jelentkeztek a
legerőteljesebben, ahol a rekreációs (hobby) célokat szolgáló vízi járművek
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olyan nagy számban találhatók, hogy az már súlyosan veszélyezteti a tavak
ökoszisztémáját. A hajók és a parti létesítmények közvetlen szennyező hatása
mellett a madárpopulációt és az emberi környezetet egyaránt háborgató zaj, a
partot károsító, az iszapot felkavaró hullámzás, a hajózási útvonalak fenntartása
érdekében végzett növényzet irtás is károsítja e tavak környezetét (Stottele, 2004;
Reynols, 2004).
A nyugat-európai tavakon a víziturizmus okozta környezeti terhelés
csökkentése érdekében a forgalom bővülésének korlátozása mellett a
környezetkímélő hajózási technika, technológia alkalmazásának ösztönzését
tűzték ki célul. Ezzel párhuzamosan a magántulajdonú járművek számának
mérséklésére, a bérelhető hajók és a tömegközlekedés arányának növelésére
törekednek (a közforgalmú hajók már ma is napenergiával működnek).
A környezetkímélő hajózási módok ösztönzésére a Broads-tavakon
egyfajta „viziút-adó” bevezetését tervezik, melynek mértéke az adott jármű
„környezettudatosságától” függ, továbbá a hajózási útvonalak kijelölésénél az
ökológiai szempontok erőteljesebb érvényesítését szorgalmazzák.
A vízi turizmus minden időben a Balaton kiemelt „idegenforgalmi
termékének” számított, s a sport és turisztikai célú hajózás a kihasználatlan
kapacitások, továbbá a kereslet folyamatos bővülése okán ma is a régió
turisztikai beruházásainak egyik fő célpontja. A hajózásnak az ökológiai
szempontok érvényesülése mellett történő fejlesztése során elkerülhetők, illetve
megelőzhetők azok a negatív környezeti hatások, melyek a Nyugat-Európai
tavakat érték, s melyek következtében az érintett tóvidékeken a vízi turizmus
korlátozására kényszerültek.
A tóvidékek olyan „természetes régiókat” képeznek, melyek a legtöbb esetben
nem esnek egybe a közigazgatási, adminisztratív egységek határaival. A természet-,
és környezetvédelem, a turizmus viszont egységes irányítást és szabályozást
kíván, a közigazgatási határok azonban többé-kevésbé minden érintett térségben
megnehezítik az illetékes szervezetek, hatóságok együttműködését. E „határvíz”
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jelleg az egy közigazgatási egységen (régión, megyén) belül elhelyezkedő
Trasimeno-tavon és a Milicz térségében kevésbé, míg a több megyére kiterjedő
Broads-tavak, és a Vôrstjärv-tó esetében erőteljesebben érvényesül.
A legkülönlegesebb e tekintetben a Bodeni-tó, hiszen három ország határán
fekszik. A tartományok és a kantonok eltérő politikai berendezkedése, különböző
közigazgatási rendszere különösen nehézkessé teszi az együttműködést. Ennek
egyik következménye, hogy mind a mai napig nem született egy, a tó egészére
vonatkozó védelmi terv, és összehangolatlan a határokon átnyúló védett
területekre vonatkozó szabályozás is (Hammerl-Gottenlöhner, 2005).
Az érintett tavak térségében az adminisztratív határokon átnyúló
együttműködésre általában régióközi szervezeteket hoztak létre. A leginkább
„intézményesült” e tekintetben a Broads-tavak vidéke, ahol egy non-profit
kormányzati szerv (a „Broads Hatóság”) hivatott az egységes irányítás és
szabályozás végrehajtására. A jogszabályi kereteket ehhez a „Norfolk és Suffolk
Broads Törvény” (1989) adja, amely a szervezet fő feladatául a természetvédelem,
a turizmus és a hajózás érdekei közötti egyensúly megteremtését határozta meg.
A legmagasabb (törvényi) szintű szabályozás az összes érintett tóvidék hasonló
szervezetei közül a Broads Hatóság számára biztosítja a legerősebb „legitimitást”
és a legszélesebb jogkört (Reynolds, 2004).
A régióközi együttműködésben a kormányzati intézmények mellett kiemelkedő
szerepet vállalnak a civil szervezetek - több térségben, pl. a Milicz vidékén, vagy a
Vôrstjärv-tónál kizárólag ez utóbbiak rendelkeznek „interregionális” hatáskörrel.
Vannak közöttük, melyek bizonyos mértékben kötődnek az államigazgatáshoz (a
Trasimeno-tónál és a Vôrstjärv-tónál a helyi, illetve megyei önkormányzatok az
alapítók), míg mások teljes egészében a civil szférára támaszkodnak (a „Bodenitó Alapítvány” létrehozói kivétel nélkül kormányzaton kívüli szervezetek).
A civil szféra a helyi társadalomban való mély „beágyazottsága” és aktivitása
révén jelentős integráló erőt és potenciált képvisel, kiemelt szerepet játszik a
térségek életében. Általános problémát jelent azonban, hogy - a többnyire
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közfeladatokat is ellátó - civil szervezetek működésének finanszírozása nem
megoldott, nem részesülnek „intézményesített” támogatásban.
Ahelyitársadalomerős „endogén”potenciáljánakhasznosításátkisebb-nagyobb
mértékben minden térségben gátolja a helyi lakosok, vállalkozások passzivitása,
az együttműködés hiányosságai, valamint a gyenge „régiótudatosság”.
A környezeti problémák nem kellő nyilvánossága, az információhiány
következtében a lakosság úgy véli, a környezet védelme elsősorban az állam
feladata (és felelőssége), s ez a helyi lakosok és vállalkozások passzivitásához,
az együttműködési készség hiányosságaihoz vezet. Ezért valamennyi térség
fejlesztési terveiben kiemelt hangsúlyt kapott az „érdekeltek” minél szélesebb
körének bevonása a tervezési, döntési és végrehajtási folyamatokba, valamint
az ehhez kapcsolódó képzések, ismeretterjesztés és nevelés.
Más természetes alapon szerveződő régiókhoz hasonlóan a Balaton térségében
is hagyományosan erős a civil társadalom szervezettsége (a tó turisztikai
fejlődésének megindulása is e szervezetek munkájának volt köszönhető), de nem
vállalhatják át egy erős kompetenciákkal rendelkező, az ágazatok, valamint a
régiók és megyék közötti valódi koordinációt érvényesítő regionális szervezet
szerepét. E feladatkört a területfejlesztési törvény általi legitimációja révén a
Balaton Fejlesztési Tanács töltheti be.
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5. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK
A múlt század ötvenes-hatvanas éveinek fejlesztési koncepciói a balatoni
vízgazdálkodási problémákat csak érintőlegesen tárgyalták. A bővülő
idegenforgalomnak, valamint a mezőgazdasági és ipari tevékenységnek a
környezet állapotára, a tó vízminőségére gyakorolt káros hatásait háttérbe szorította
az infrastrukturális lemaradások pótlásának igénye. A vízminőség védelme a 70es évek közepén került be a fejlesztési dokumentumok stratégiai céljai közé, de
a tervezett intézkedések gyakorlati végrehajtása csak egy évtizeddel később, a tó
ökológia egyensúlyának felbomlását követően kezdődött meg. A „védekezést”
szolgáló intézkedések (a szennyvíztisztító kapacitás, valamint a csatornahálózat
bővítése, a Kis-Balaton „szűrő” szerepének visszaállítása, a hígtrágyás
technológiájú állattartó telepek, a szennyező ipari üzemek megszüntetése) az
ezredfordulóra a vízminőség jelentős javulását eredményezték, a késedelmes
reagálás azonban jelentősen megnövelte a „helyreállítási” költségeket, elvonva
a forrásokat az infrastruktúra, a turizmus további fejlesztésétől. Mindez a
régió versenyképességének gyengüléséhez vezetett, melynek következtében a
Balatonnak az ország más régióihoz viszonyított „relatív” előnye napjainkig
folyamatosan csökken:
- a térség az egy lakosra jutó GDP tekintetében a régiók közötti rangsor
második helyéről egy évtized leforgása alatt a középmezőnybe került;
- az üdülőkörzet több mint egy évszázadon át bevándorlási célpont volt,
mára a folyamat megfordulni látszik (ezen belül főként a fiatal, szakképzett
népesség elvándorlása erősödik);
- a munkanélküliség abszolút értékének emelkedése mellett, annak szezonális
ingadozása is növekszik;
- a régió legjelentősebb szektorát adó szálláshely-szolgáltató, vendéglátó
ágazatban a vállalkozások száma hat év alatt 60%-kal csökkent;
- a Balatonnak az ország turizmusából való részesedése (vendégek száma,
idegenforgalmi bevételek) csökkenő tendenciát mutat.
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A fenti jelenségek hátterében a régió turizmusának napjainkban is tartó
strukturális átalakulása is szerepet játszik, melyet kedvező és kedvezőtlen
folyamatok egyaránt jellemeznek:
- a vendégek száma egy évtized óta szerény mértékben emelkedik,
ugyanakkor a tartózkodási idő rövidülésével (amely világtendencia) a
vendégéjszakák száma csökkenő tendenciát mutat;
- a belföldi vendégek száma és aránya folyamatosan emelkedik;
- a szálláshely-kínálat struktúrája a magasabb kategóriák felé „tolódik”,
de mennyiségi értelemben még mindig kapacitás többlet, a minőséget
tekintve továbbra is „férőhely-hiány” tapasztalható.
Összességében elmondható, hogy a régió turisztikai kínálata - a napjainkban is
zajló szerkezeti átalakulás ellenére - nem igazodik kellő mértékben az egyes piaci
szegmensek igényeihez, így a kínálati struktúra átalakításának meggyorsítására
van szükség. A vonzerők fejlesztése során a régió speciális adottságainak minél
jobb kihasználása mellett alapvető fontosságú a kínálati elemek „pozícionálása”,
az egyes „vásárlói rétegek”, csoportok sajátos igényeinek való megfeleltetése.
Ezen túlmenően a szolgáltatók közötti együttműködés erősítése révén fokozni
kell a „turisztikai termékek” komplexitását. Javítani kell a közösségi marketing,
a promóció hatékonyságát, meg kell teremteni a regionális szintű marketing
tevékenység intézményi és pénzügyi kereteit - az országos mellett egy regionális
szintről kiinduló hatókörű, a helyi turisztikai szervezetekre (egyesületekre) épülő
turisztikai marketing szervezet létrehozásával, és az ehhez szükséges regionális
pénzügyi alap kialakításával.
A régió versenyképességének gyengülésében a külső tényezők mellett
számottevő szerepet játszik az is, hogy a térség ökológiai értelemben ugyan egy
„egységet” alkot, de a társadalmi-gazdasági jellemzők alapján két, egymástól
jól elhatárolható területre osztható (melyek „koncentrikus gyűrűként” ölelik
körbe a tavat). A kizárólag a tóparti településekből álló „belső gyűrűt” a
turizmus gazdaságélénkítő hatásának köszönhetően fejlettebb infrastruktúra,
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jobb foglakoztatási, jövedelmi viszonyok, magasabb életszínvonal jellemzi, míg
a „külső gyűrű” (az úgynevezett háttérterület) valamennyi mutató tekintetében
elmarad az előbbitől.
Az elmúlt évtizedek koncepciói a háttérterületek fejlesztését is célozták, a
megvalósult beruházások azonban mindvégig a tópartra koncentrálódtak.
Ennek következtében a két övezet közötti fejlettségbeli „szakadék” folyamatosan
szélesedett, s ez napjainkra a régió versenyképességének egyik legjelentősebb
korlátjává vált. A fejlettségbeli különbségek mérséklése, a kiegyensúlyozottabb
területi fejlődés egyrészt a háttérterületek balatoni idegenforgalmat „ellátó”
funkcióinak erősítésével - a tópart és a kérdéses területek magasabb fokú
„integrációjával” (foglalkoztatás, turisztikai szolgáltatások, élelmiszer-ellátás)
-, másrészt a térség saját „gazdasági bázisának” megteremtésére alkalmas
szektorok fejlesztésével érhető el, elsősorban az alábbi területeken:
- A térség adottságaihoz, továbbá a turisztikai kereslet változásaihoz igazodó
szolgáltatások fejlesztése, illetve az idegenforgalom térbeli és időbeni
„szétterítésével” a tópart terhelésének csökkentése. Az újabb turisztikai
keresleti trendek (az aktív szabadidő eltöltési módok előtérbe kerülése
nyomán) jó alapot biztosítanak az idegenforgalom területi és szezonális
koncentrációjának oldására, ezért a háttérterületek adottságainak
hasznosítása szempontjából is indokolt a gyógy-, öko- és borturizmus
fejlesztése (még akkor is, ha a Balaton vizére alapozott vonzerő „domináns”
jellege nem szüntethető meg, és az nem is indokolt).
- A vállalkozások fejlesztésének, a beruházások ösztönzésének egyik
legfontosabb feltétele a piacképes ismeretekkel rendelkező, képzett
munkaerő, ezért kiemelt hangsúlyt kell fektetni a humán erőforrás
fejlesztésére. A tóparti turizmus munkaerő piacán való aktívabb
„szerepvállalás”, a foglakoztatás bővítése érdekében egyik oldalról
javítani kell a felnőttképzés hatékonyságát és „elérhetőségét”, másik
oldalról törekedni kell arra, hogy a középfokú intézményrendszer profilja
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minél jobban illeszkedjen a régió munkaerő-igényéhez (a legjelentősebb
munkaerőhiány a szakmunkás szintű munkakörökben tapasztalható).
További lényeges feltétel a szolgáltatók, vállalkozók „felkészültségének”,
képzettségének

javítása

(korszerű

szakmai,

illetve

vállalkozás-

menedzsment, marketing ismeretek).
- Szükség van a térség „hagyományos” gazdasági ágazatainak
(erdőgazdaság, fafeldolgozás, szőlészet, borászat, élelmiszer feldolgozás)
számító vállalkozások versenyképességének javítására. Ennek során - bár
kiemelten figyelembe kell venni a turizmus igényeit és a környezetvédelmi
szempontokat - szakítani kell a turizmus kizárólagosságára épülő fejlesztési
stratégiával. A turizmushoz nem tartozó ágazatokban is szükség van a
hagyományokra épülő Balaton márka széleskörű elismertetésére és minél
nagyobb mértékű elterjesztésére. Fontos feladatot képez a termelők közötti
integráció elmélyítése. A piacra jutás elősegítése érdekében ösztönözni
kell a termelők tulajdonában lévő, helyi értékesítési hálózatok kialakítását,
valamint a szükséges logisztikai, informatikai, szakértői háttér kiépítését.
Mindezek elősegíthetik a helyi termelőknek és a helyben előállított (a
„helyi/regionális”) termékeknek a tópart élelmiszer-ellátásában való
nagyobb szerepvállalását.
- A háttér területek ökológiai „pufferzóna” státuszukból eredően
meghatározó szerepet játszanak a Balaton vízminőségének védelmében.
Ennek következtében célszerű a mezőgazdaság termelési szerkezetének
olyan átalakítása, amely a tótól távolabbi településeken az árutermelés
elsődlegessége helyett a táj hagyományos arculatának, biológiai
sokszínűségnek megőrzését, a felszíni vizek védelmét, a turisztikai
szempontokat helyezi előtérbe. Tekintetbe kell azonban venni, hogy
a mezőgazdasági termelőket csak úgy lehet érdekeltté tenni a tó és
környezetének ökológiai állapotát megóvó gazdálkodásban, ha az így
felmerülő többletköltségeiket, illetve kieső jövedelmüket valamilyen
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forrásból megtérítik. Itt az esetek nagyobb részében úgynevezett közjavak
előállításáról van szó, a többletek és kiesések pótlására a közösségi (és
hazai) agrár- és vidékpolitika biztosíthat forrásokat.
Az elmúlt évtizedekben a balatoni fejlesztések döntő mértékben a központi
(állami) forrásokra támaszkodtak, és a fejlesztési igények minden esetben
többszörösen meghaladták a pénzügyi kereteket. A 2007-2013. évekre
vonatkozó balatoni fejlesztési tervekben szereplő intézkedések forrásigénye
a korábbiakhoz hasonlóan többszöröse annak, amire az aktuális támogatási
keretekből (az ágazati és operatív programokból) számítani lehet. A hiányzó
pénznek a gazdasági szférából kell érkezne. Ezért az önkormányzatoknak, de
a turizmus és gazdaság más szereplőinek egyaránt komoly erőfeszítéseket kell
tenni annak érdekében, hogy felkeltsék a hazai és külföldi magánbefektetők
érdeklődését a balatoni fejlesztések iránt, és segíteni kell őket az ebben való
érdekeltségük megteremtésében. Erre jó példa, hogy a tó ökológiai állapota
javulásának, és a balatoni adottságok felfedezéséhez nyújtott országos, térségi és
helyi erőfeszítéseknek is köszönhetően - a térségben egyre több olyan befektetői
csoport jelenik meg, amelyek jelentős turisztikai beruházásokat terveznek.
A „befektetések piacán” azonban az egyes régiók között igen erős
„konkurenciaharc” zajlik, melyben a Balaton több versenyhátránnyal is küzd. A
háttér területeken az alapinfrastruktúra fejletlensége, a tóparti sávban a „szabad
területek” szűkössége, általában pedig a megfelelően képzett munkaerő hiánya
szab gátat a befektetéseknek. Ugyanakkor az is érzékelhető, hogy önmagában
már az M7-es autópálya megépülése „felkeltette” a magánbefektetők beruházási
kedvét, ezért a tó déli partján például a pálya megközelíthetőségének javítására
kell nagy figyelmet fordítani, és pénzügyi forrásokat összpontosítani. A
közlekedési hálózat fejlesztése nagymértékben segíthet abban, hogy a tótól
távolabbi háttértelepüléseken is megnyíljanak az esélyek a munkahelyteremtésre,
továbbá javuljon a vállalkozások versenyképessége. Feltételezhető, hogy már
néhány folyamatban lévő, vagy tervbe vett idegenforgalmi nagyberuházás is
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számottevő hatást gyakorol majd a régió turisztikai kínálatára, hiszen a közvetlen
eredményeken (a vendégforgalom emelkedésén, a turisztikai bevételek
növekedésén) túl érvényesülni fog e fejlesztések „multiplikatív hatása” - a
bővülő forgalom, a hosszabb szezon javítja a megtérülési feltételeket, ami
további befektetéseket vonz majd a térségbe.
A Balaton térségének speciális (bár minden bizonnyal nem egyedi) sajátossága,
hogy jelentős a „passzív” - a régió gazdasági „vérkeringésén” kívül maradó,
illetve onnan kivont - tőke aránya. A kedvezőbb befektetői környezet ösztönzőleg
befolyásolhatja e források nagyobb arányú helyi (térségi) felhasználását is.
A disszertáció fontos következtetése, hogy a Balaton fejlesztésének történetét
végigkísérte a koordináció, az egységes irányítás, szabályozás hiánya. A térség
fejlesztéséért felelős intézmények gyakorlatilag folyamatos átalakuláson mentek
keresztül, az egyes szervezetek feladata, hatásköre gyakran módosult, a köztük
lévő hierarchikus kapcsolatok sokszor változtak, s gyakorta tisztázatlanok voltak.
Mindez jelentősen megnehezítette a hosszú távú tervezést és programozást, a
fejlesztések megvalósítása során pedig párhuzamosságokhoz, a hatékonyság
gyengüléséhez vezetett. Az így kialakult helyzetet tovább nehezítették az egyes
szervezetek közötti érdekellentétek.
A rendszerváltást követően az új kormányzati és területfejlesztési
intézményi struktúrában létrejött egy regionális hatókörrel rendelkező
koordinációs szerv (Balaton Fejlesztési Tanács). Ez a szervezet azonban a
koordinációs és döntéshozatali mechanizmusok, továbbá működési forrásainak
„esetlegessége” miatt nem képes az ágazatok, valamint a megyék és régiók
közötti együttműködés szervezési feladatainak ellátására. Ennek ellenére - a
területfejlesztési törvény által biztosított „felhatalmazása”, és a régiós szereplők
általi magas „elfogadottsága” révén - a BFT a legalkalmasabb szervezet arra,
hogy az üdülőkörzettel kapcsolatos fejlesztési és egyéb feladatokat integrálja,
illetve azok végrehajtásában kitüntetett szerepet töltsön be. Ehhez azonban
szükség lenne a koordinációs mechanizmusok pontos meghatározására, az
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érintett „partnerek” (kormányzat, régiók, megyék) szerepének, hatáskörének
egyértelmű megfogalmazására, továbbá a stabil működés finanszírozási
feltételeinek megteremtésére.
Részben a koordinációs, egyeztetési mechanizmusok szabályozatlanságára,
részben pedig a BFT nem kielégítő érdekérvényesítő szerepére vezethető
vissza, hogy az európai uniós források felhasználását meghatározó operatív
programokban nem sikerült kellően érvényre juttatni a régió érdekeit. A regionális
operatív programokban a Balaton térségét illetően csak a turizmus fejlesztésére
különítettek el pályázati keretet, más területeken (pl. vállalkozásfejlesztés,
infrastruktúra, környezetvédelem) a Balaton térsége is az érintett három tervezésistatisztikai régió más szereplőivel azonos feltételekkel juthat támogatáshoz.
A regionális, valamint az ágazati operatív programok közül a Középdunántúli, valamint a Környezet és Energia OP tartalmaz a Balatonhoz
közvetlenül kapcsolódó úgynevezett „kiemelt projekteket”, így az uniós források
„lehívására” döntően pályázati úton kerülhet sor. Ezért az elkövetkező hét évben
a régiónak a támogatási forrásokból való részesedése a pályázói aktivitástól,
felkészültségtől, azaz a térség „forrás-adszorpciós” képességétől függ. Az
elmúlt tervezési időszak folyamán e tekintetben az üdülőkörzet a megyei rangsor
végén helyezkedett el, ezért szükség van a pályázói aktivitás (és sikeresség)
fokozására, melynek főbb „eszközei” az információs, szaktanácsadói hálózat
fejlesztése, képzések, és a partneri kapcsolatok erősítése lehetnek.
Az ágazati és regionális operatív programokban nem szereplő „Balatonspecifikus” fejlesztéseket (a régió egységes marketingje, közforgalmú hajózás
fejlesztése, a mederből kitermelt iszap ártalmatlanítása, hasznosítása) célszerű
lenne hazai forrásból – akár kiemelt projektek szintjén – megoldani.
A dolgozatban vizsgált európai tóvidékeket ugyan többé-kevésbé eltérő
természeti-gazdasági környezet jellemzi, ökológiai és környezeti állapotukat
viszont ugyanazon tényezők befolyásolják, mint a Balatonét, és az egyes
faktorok „fajlagos súlya” is sok hasonlóságot mutat. Mindezen felül valamennyi
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tóvidék esetében döntő szemponttá vált a gazdasági és az ökológiai érdekek
összehangolásának igénye, hiszen a környezeti állapot romlása számos negatív
társadalmi-gazdasági következménnyel jár (turisztikai vonzerő csökkenése,
„tőkevonzó-képesség” gyengülése, a lakókörnyezet minőségének romlása).
A tóvidékek ökológiai állapotát leginkább fenyegető tényező a felszíni, felszín
alatti vizek minőségének romlása, amelyben (különböző arányban, de minden
térséget érintően) két faktor, a kommunális, és a mezőgazdasági eredetű szennyezés
játszik kiemelkedő szerepet. A vizsgálataim egyértelműen alátámasztják, hogy a
vízminőségre a kommunális szennyvízkezelő infrastruktúra fejlettsége gyakorol
döntő hatást. Ezek ismeretében feltétlenül indokolt a Balaton térségére - nem
csak az üdülőkörzet területére, hanem a tó teljes vízgyűjtőjére - kiterjedően a
szennyvízcsatorna-hálózat, valamint a tisztító kapacitás kiépítése (bővítése),
mely nagyban hozzájárulna a jelenleg kiváló, de „labilis” vízminőség hosszú
távú fenntarthatóságához.
A mezőgazdasági termelés okozta környezeti terhelés mérséklése, ezzel
párhuzamosan a tóvidékekre jellemző változatos területhasználat fenntartása
valamennyi érintett tóvidék stratégiai céljai között szerepel, melyet az ökológiai
szempontok fokozottabb érvényesítésével - környezetkímélő gazdálkodási
módok, agrotechnika ösztönzésével, támogatásával - kívánnak elérni. Az érintett
régiók egyediségéhez, vonzerejéhez nagyban hozzájárul a területhasználat
változatossága, melyet egyidejűleg fenyeget az extenzív hasznosítású területek
arányának csökkenése (mocsarak lecsapolása, rétek, legelők feltörése),
valamint a művelés felhagyása. A múlt század 80-as éveiben az intenzív
technológiájú állattartó telepek bezárása nyomán számottevően mérséklődött a
Balaton mezőgazdasági eredetű szennyezése, majd a rendszerváltást követően
az ágazatban kibontakozó recesszió következtében csökkent a kemikáliák
használata. Ez utóbbi körülmény szintén csökkentette a tó környezeti terhelését.
Az így kialakult (főként a nyugat-európai régiókhoz viszonyítva) kedvező
környezeti állapot megőrzése érdekében a Balaton régióban is kiemelten fontos
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a mezőgazdasági termelési szerkezetének, az alkalmazott technológiáknak
az ökológiai adottságokhoz való minél teljesebb illesztése, a területhasználat
változatosságának fenntartása. A termelők érdekeltségének megteremtéséhez,
azaz a többletköltségek, valamint az „elmaradó” jövedelmek kompenzálásához
viszont biztosítani kell a szükséges forrásokat.
Az „aktív” szennyező források mellett a sekély tavakra a legjelentősebb
veszélyt az üledékben felhalmozódott szennyezőanyagok jelentik, melyek
ártalmatlanítására a nemzetközi tapasztalatok szerint - a jelenlegi technológia
szinten – a kitermelést (kotrást) követő mezőgazdasági hasznosítás jelenthet
megoldást (ezt alkalmazzák a Broads-tavak és a Trasimeno-tó esetében is). A
Balaton vízminőségének védelme érdekében a szennyezett üledék mederből
való eltávolítása egyre sürgetőbb feladat, egyúttal meg kell kezdeni a lehetséges
ártalmatlanítási, hasznosítási alternatívák vizsgálatát.
A vizsgált külföldi tavakat jelentős mértékű természetes vízszintingadozás
jellemzi, melyet kisebb mértékben az „emberi beavatkozás” ugyan képes
befolyásolni, de a „teljes” szabályozás sehol sem megoldott. Ennek megfelelően
valamennyi tóvidéken az alkalmazkodás (védekezés) játszik fő szerepet
a szabályozás magas költségei, technikai korlátai - s nem utolsó sorban a
mesterséges vízpótlás környezeti kockázatai - következtében. A Balaton esetében
a jelenlegi szabályozási lehetőségek mellett szintén az alkalmazkodás lehet a
megoldás. A parti létesítmények kialakításánál, az építési területek kijelölésénél
figyelembe kell venni a vízszint ingadozás hatásait, egyidejűleg szükség van a
lakott területek, termőföldek védelmére. Az előrejelzések a száraz periódusok
gyakoriságának és időtartamának növekedését prognosztizálják, így elsősorban
a vízkészlet csökkenése fenyeget, ezért fel kell gyorsítani a Balaton ökológiai
egyensúlyát nem veszélyeztető alternatív megoldások kutatását.
A vizsgált külföldi tóvidékek gazdasága erősen függ a turizmustól, ami
a környezet jelentős mértékű károsodása nélkül korlátlanul nem bővíthető,
ezért minden érintett régióban a szolgáltatások minőségének javítását, a
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fenntarthatósági szempontok érvényesítését helyezték előtérbe. Ennek
infrastrukturális elemei a legfejlettebb (így e téren legveszélyeztetettebb)
nyugat-európai régiókban is csak most kezdenek kiépülni, így amennyiben a
balatoni turizmus kínálati struktúráját e szempontoknak megfelelően sikerül
kialakítani, úgy a régió javíthatja nemzetközi versenyképességét (különösen a
„természetközelibb” körülmények, adottságok folytán).
A nemzetközi összehasonlítás azt mutatja, hogy azokban a régiókban
hatékony és eredményes az adminisztratív határokon átnyúló együttműködés,
ahol annak mindhárom alapvető feltétele (a megfelelő jogszabályi, intézményi,
és pénzügyi háttér) egyidejűleg adott. Erre való tekintettel a Balaton régióban is
indokolt e három feltétel összhangjának megteremtése, egy regionális hatókörű
szervezetben való összpontosítása.
A tóvidékekre, mint „természetes régiókra” az átlagosnál erősebb regionális
identitástudat, ennek nyomán a civil szervezetek nagyobb befolyása jellemző,
melyek mély társadalmi „beágyazottságára” célszerű építeni a térségeket érintő
problémák kezelésében, a fejlesztési célok megvalósításában.
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6. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK
1. A Balaton üdülőkörzetében az elmúlt évtizedek fejlesztései a tóparti
településekre összpontosultak, ennek nyomán a térségben két eltérő fejlettségű
területi egység alakult ki. A partot körül ölelő „belső gyűrű”, vagyis a parti sáv
települései, valamint az ezek mögött elhelyezkedő háttér területek alkotta „külső
gyűrű” közötti fejlettségi eltérés napjainkra a régió egészének kiegyensúlyozott
fejlődését akadályozó tényezővé vált. A régió versenyképességének javítása
a két övezet közötti „integráció” és együttműködés elmélyítését kívánja meg,
melynek - a turizmus ökológiai szemléletű minőségi fejlesztése, és kínálatának
diverzifikálása mellett - fontos feltétele a háttér területek balatoni idegenforgalmat
ellátó funkcióinak erősítése:
- a térség adottságaihoz, valamint az új turisztikai „trendekhez” alkalmazkodó
szolgáltatások, vonzerők fejlesztése;
- a háttér településeken élők munkaerő-piaci esélyeinek javítása - a balatoni
turizmusban való erőteljesebb szerepvállalásuk ösztönzése (képzés,
átképzés, közlekedési feltételek javítása);
- a helyi, regionális termékek előállítási, értékesítési feltételeinek
megteremtése;- a Balaton vízminőségének, a természeti környezet, a táj
arculatának védelmét szolgáló mezőgazdasági tevékenységek ösztönzése.
2. A Balaton térség fejlesztése az elmúlt fél évszázad folyamán döntő mértékben
a központi (állami) forrásokon alapult, a helyi (tanácsi, önkormányzati, vállalati,
vállalkozói) források aránya elenyésző volt. A régió gazdaságának számottevő
fejlődéséhez az állami (európai uniós, illetve hazai) támogatások önmagukban
nem lesznek elegendőek, ezért a térség versenyképességének javításához jelentős
mértékű (magán)tőkére van szükség. A régió tőkevonzó-képessége erősítéséhez,
a jelenleginél kedvezőbb befektetői környezetet szükséges kialakítani. Ez
magában foglalja:
- az alapinfrastruktúra fejlesztését (közművek, közlekedési hálózat,
informatikai, vállalkozói (üzleti) szolgáltatások);
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- a munkaerő képzettségi szintjének javítását;
- az erősebb térségmarketinget;
- a fejlesztések hatékonyabb koordinációját a Balaton Fejlesztési Tanács
integratív szerepének és kompetenciáinak bővítése révén.
3. A Balaton és az európai tóvidékek ökológiai állapotát ugyanazon tényezők
befolyásolják (kommunális és mezőgazdasági eredetű szennyezés, a turizmus
hatásai, feltöltődés, vízszintingadozás). A környezet és a táj „hagyományos”
arculatának (e vidékek legfőbb vonzerejének) megőrzéséhez az európai
tóvidékekhez hasonlóan a Balatonnál is alábbi feltételek megteremtése
szükséges:
- fejlett kommunális szennyvízkezelő és tisztító infrastruktúra;
- a mezőgazdasági tevékenység környezeti terhelésének mérséklése
(környezetkímélő

művelési

módok,

agrotechnika

alkalmazásának

ösztönzése);
- a területhasználati módok változatosságának fenntartása;
-

a

mederben

felhalmozódott

szennyezett

üledék

eltávolítása,

ártalmatlanítása;
- a természetes vízszintingadozáshoz való alkalmazkodás (lakóterületek,
létesítmények, mezőgazdasági területek);
- az ökológiai, környezeti szempontok érvényesítése a turisztikai vonzerők
fejlesztése során.
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7. ÖSSZEFOGLALÁS
A Balaton vidék arculatát, gazdaságának szerkezetét teljesen átalakította
a XIX. század végétől kibontakozó idegenforgalom, mely révén a térség az
ország fejlettebb régiói közé „emelkedett”. A rendkívül gyors ütemben bővülő
turizmus káros környezeti hatásai (más tényezőkkel együtt) azonban a múlt
század utolsó harmadára a tó ökológiai egyensúlyának megbomlásához vezettek,
a késedelmesen megtett védelmi intézkedések magas költségei pedig elvonták a
forrásokat más fejlesztések elől. Ennek következtében a régió relatív előnye az
elmúlt két évtized során folyamatosan csökkent, versenyképessége gyengült.
A dolgozat elsődleges célja a Balaton régió fejlesztési lehetőségeinek
feltárása, különös tekintettel az Európai Unió Strukturális Alapjai által biztosított
támogatási forrásokra. További célkitűzés a régión belüli területi fejlettségbeli
különbségek hátterének, okainak elemzése, valamint a Balaton környezeti és
gazdasági sajátosságainak más, hasonló adottságú európai tóvidékekkel való
összehasonlítása.
A Balaton régión belül a tóparti és az úgynevezett „háttér” területek között
a turizmus erős területi és időbeli koncentrációja – továbbá az egyoldalúan a
tóparti sávra összpontosító „fejlesztéspolitika” – következtében egyre növekvő
fejlettségbeli különbség alakult ki. A Balaton versenyképességének javítása a
két övezet közötti integráció elmélyítését, a háttér területek „turizmus-ellátó”
funkcióinak erősítését követeli meg. Ehhez ez utóbbi térség „saját” idegenforgalmi
vonzerőinek fejlesztésén túl szükség van a munkaerő képzettségi szintjének (és
mobilitásának) növelésére, a helyi termékek regionális értékesítési hálózatainak
kialakítására, bővítésére, továbbá a mezőgazdaság „tájfenntartó”, környezet-, és
természetvédelmi szerepének fokozására.
A régió fejlesztésének kereteit az elkövetkező években az „országos” ágazati,
valamint az érintett három tervezési-statisztikai régió operatív programjai
alkotják, így a balatoni fejlesztések eredményessége e programok közötti
koordináció hatékonyságának függvénye. A térség gazdaságának számottevő
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fejlődéséhez azonban az európai uniós és hazai támogatási források önmagukban
továbbra sem lesznek elegendőek, így a régió versenyképességének fokozása
csak jelentős mértékű „nem állami” tőke segítségével érhető el. A kedvezőbb
befektetői környezet kialakítása az infrastrukturális feltételek javítását
(közlekedési, informatikai hálózatok, vállalkozói szolgáltatások bővítését),
a munkaerő „piacképességének” fokozását, a fejlesztések hatékonyabb
koordinációját kívánja meg. A koordinációban a Balaton Fejlesztési Tanácsnak
kitüntetett szerepet kell kapnia, amihez bővíteni és szabályozni szükséges
kompetenciáit, továbbá működési feltételeit.
A kisebb-nagyobb mértékben eltérő természeti adottságok, társadalmigazdasági környezet ellenére a vizsgált európai tóvidékek ökológiai állapotát
ugyanazon fő tényezők befolyásolják, s azok „fajsúlya” is sok hasonlóságot
mutat. A vizsgálatok tapasztalatai szerint a tóvidékek környezeti állapotának, a
táj „hagyományos” arculatának megőrzésében a kommunális és mezőgazdasági
eredetű szennyezés csökkentése, a tavak medrében felhalmozódott szennyező
üledék eltávolítása és ártalmatlanítása, a természetes vízszintingadozáshoz való
alkalmazkodás sikeressége, továbbá a turisztikai vonzerők „környezetkímélő”
fejlesztése játszik kiemelkedő szerepet. Környezeti szempontból a Balaton a
Nyugat-Európai tavaknál kedvezőbb „kiindulási” állapotban van, ezért a régió
további fejlesztése során e „helyzeti előny” megőrzésére, a térség társadalmigazdasági fejlődésének egyik alapfeltételét jelentő jó ökológiai állapot
fenntartására kell törekedni.
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SUMMARY
Tourism, which started to unfold at the end of the 19th century, totally changed
the face of the Balaton region, the structure of its economy, by means of which
the region „rose” to the more developed ones of the country. The harmful
environmental effects of tourism, which extended extremely rapidly (together
with other factors) led to the breaking down of the ecological balance of the lake
by the last third of the last century and the high costs of the protective measures
done dilatorily distracted sources from other developments. As its consequence,
the relative advantage of the region continuously decreased, its competitiveness
weakened during the last two decades.
The main aim of the thesis is to reveal the possibilities of the development of
the Balaton region with special attention to the subsidization sources guaranteed
by the Structural Bases of the European Union. Another aim is to analyze the
background and the reasons of the developmental differences of the areas
within the region and the comparison of the environmental and economical
characteristics of Balaton with other European lake districts with similar
facilities.
Between the shoreline and the so called „background” areas inside the Balaton
region increasing differences in development can be observed due to the strong
territorial concentration of tourism and the „development policy” focusing onesidedly on the shoreline region. The improvement of the competitiveness of
Balaton demands the deepening of the „integration” between these two belts and
the strengthening of the „tourism supply” functions of the background areas.
For this it is indispensable to develop the „own” tourist attractions of this latest
region and to increase the skill level (and mobility) of labour force, to set up the
regional sales networks of the local products, to extend them and to increase
the „region maintenance”, the environmental protection and nature conservation
roles of agriculture.
The frameworks of the development of the region are going to be set up by the
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„country-wide” sectorial operative programme and by the planning-statistical
regional operative programme of the three regions concerned, so the success of
the development of Balaton depends on the efficacy of the coordination between
these programmes. The European Union and the Hungarian support sources will
not be enough for the large-scale development of the economy of the region, so
the increase of the competitiveness of the region can be realized only with the
help of major „non-state” capitals. The establishment of the more favourable
circumstances for investment demand the improvement of the infrastructure
possibilities (travelling and informatics networks, extension of entrepreneur
services), the increase of the „marketability” of the labour force, the more
effective coordination of developments. Because of this last one, it is necessary
to strengthen the coordination role of the Balaton Development Council, to
extend its competences, to create the financial background of its operation and
of the application sources aiming at the specific development of Balaton.
In spite of the natural conditions, the social economical environment which
differ more or less, the ecological conditions of the European lake districts
examined are influenced by the same main factors and their specific gravity shows
quite a lot of similarities. According to the experience of the surveys the reduction
of pollution coming from the community and agriculture, the removal and
neutralization of harmful deposit accumulated in the bed of the lake, the success
to adapt to the natural water level fluctuation and the „environment-friendly”
development of tourist attractions play important parts in the conservation of
the environmental conditions of the lake districts and of the „traditional” face
of the landscape. From an environmental point of view the Balaton is in a more
„favourable” starting position compared to the Western European lakes, so
during the further development of the region this advantage must be preserved,
the good ecological condition, which is one of the fundamental conditions of
social and economical development, must be maintained.
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