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Előterjesztés a Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi
helyszín fejlesztésére vonatkozó pályázat előkészítéséről

Előzmények
A Tanács 2016. október 7-i ülésén tárgyalta a Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökségi
várományos helyszínné válás aktuális feladatairól, a térségben megvalósuló tervezett
tevékenységről szóló előterjesztést.
Az előterjesztés tárgyalása során tájékoztattuk a Tanácsot a GINOP keretében megnyílt, a
Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökségi várományos helyszín turisztikai fejlesztésének
támogatására is vonatkozó pályázati lehetőségről.
A felhívás alapján a Balaton-felvidéki kultúrtáj esetén a támogatási kérelmet a kezelői jellegű
feladatokat ellátó, a Balaton Fejlesztési Tanács támogatásával rendelkező szervezet nyújthatja
be.
A Tanács 12/2016. (05.20.) számú határozatában kezdeményezte a Miniszterelnökség felé a
Balatoni Integrációs Kft. kijelölését a Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökségi Gondnokság
feladatainak ellátására. Ehhez kapcsolódóan a Balatoni Integrációs Kft. Alapító Okiratának
3.1. Alaptevékenységek felsorolását kiegészítette a „91.03(08) Történelmi hely, építmény,
egyéb látványosság működtetése” feladattal.
A fentiek alapján a BFT munkaszervezetét jelölte ki a Balaton-felvidéki kultúrtáj
világörökségi várományos helyszín gondnoksági / kezelési feladatainak ellátására és ebből
következően a pályázati támogatási kérelem benyújtására.
A pályázati felhívás meghatározza, hogy
• a támogatás célja a világörökség várományosi helyszín turisztikai attrakciókénti, egy
szakmai irányvonal mentén felépített, és jelentős látogatószámot, turisztikai bevételt
eredményező fejlesztése.
• a projekt szakmai felelőse és résztvevője a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt (MTÜ
Zrt.).
A pályázati felhívás feltételeinek szem előtt tartásával a projekt tartalmának meghatározása
többkörös egyeztetés keretében zajlott:
• Először 2016. nyarán kezdeményeztünk egyeztetést az érintett önkormányzatokkal (33
település) a tervezett fejlesztés szakmai tartalmának, céljának, eredményének
meghatározása, kidolgozása céljából. Ennek keretében valamennyi érintett
önkormányzatot megkerestük és tájékoztatást kértünk tőlük a tervezett fejlesztéseik,
fejlesztési javaslataik, ötleteik vonatkozásában.
• A projekt tartalmának második körös egyeztetésre a Magyar Turisztikai Ügynökséggel
(MTÜ) közös szervezésében került sor 2016. augusztusában, melynek eredményeként
kirajzolódott a fejlesztési igény. Az egyeztetésen megfogalmazott fő fejlesztési irány a
várak, vallási örökség és a kapcsolódó a kulturális értékek megóvása lenne, turisztikai
hasznosításuk kialakításával, fejlesztésével.
• Ezzel párhuzamosan elkészült a jogszabályban meghatározott várományosi helyszín
pontos térképi megjelenítése.
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• 2016. októberében – immár a pályázati kiírás ismeretében – újra megkerestük az
érintett önkormányzatokat, hogy a felhívásban meghatározott konkrét feltételek
alapján gondolják át a település fejlesztési igényét.
• A szakmai tartalom meghatározásának következő állomása az MTÜ Zrt. és a Balatoni
Integrációs Kft. szakembereinek helyszíni bejárása és többkörös egyeztetése volt a
potenciális partnerekkel, önkormányzatokkal.
Az elmúlt időszakban véglegesítésre került a projekt turisztikai irányvonala, mely szerint a
projekt a Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín kultúrtörténeti
emlékeinek bemutatására koncentrál, azonban a rendelkezésre álló keretösszeg korlátossága
miatt a turisztikai szempontból kisebb szerepet játszó vallási emlékek (templomok, parókiák)
fejlesztését, felújítását a projekt nem tudja felvállalni.
A projekt címe: A Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín
turisztikai célú fejlesztése
A projekt főbb tartalmi elemei:
Turisztikai szolgáltatásfejlesztési elemek:
Turisztikai szolgáltatásfejlesztési elemek: Balaton-felvidék kultúrtáj, mint világörökség
várományos helyszín természeti és kulturális kínálatára alapozó, élmény- és szolgáltatás
tartalommal rendelkező márka kialakítása, köztudatba emelése, bevezetése. Turisztikai
szolgáltatás-fejlesztés – turisztikai szolgáltatáscsomagok, ajánlatok, bemutatási lehetőségek,
tájékoztató rendszerek stb. kidolgozása, megvalósítás.
Tervezett beruházási elemek:
• Tihanyi Apátság – apátsági múzeum átalakítása, megújítása, Napváró terasz
kialakítása
• Tihany Önkormányzata – Volt Apátsági Magtár (jelenleg művelődési ház) felújítása,
turisztikai látogatócentrum, gyermekfoglalkoztató és világörökségi bemutatóhely
kialakítása, látványterasz kiépítése a belső tó panorámájára, a Mádl Ferenc tér és az
Apátság összekötését szolgáló területek turista igényeknek megfelelő megújítása.
Visszhangdombon szociális blokk felújítása.
• Szigliget Önkormányzata – Szigligeti Vár fejlesztése, új attrakció kialakítása.
• Badacsonytomaj Önkormányzata – Badacsony hegy „látogatóbarát” megközelítését
szolgáló infrastruktúrális fejlesztések, új turisztikai attrakció kialakítása, Folly
Arborétum fejlesztése, új attrakció kialakítása.
• Helikon Kastély (Keszthely) – Turista fogadóterület, világörökségi bemutatóhely
kialakítása. . (Megvalósíthatósága a projekt keretében még egyeztetés alatt)
• Hévíz Önkormányzata – Festetics sétány megújítása.
• Balatonfüred Önkormányzata – Volt Eszterházy kastély felújítása, a reformkort
bemutató (életmód, kultúra, rendezvények, történelmi személyiségek, stb) kiállítás és
tematikájában ehhez illeszkedő gyermekfoglalkoztató kialakítása.
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• Kapolcs Önkormányzata – Kuthy kastély felújítása, látogató központ és turista
fogadó/érkeztető tér kialakítása. (Megvalósíthatósága a projekt keretében még
egyeztetés alatt)
• Magyar Turisztikai Ügynökség – Huray Villák (Balatonfüred) felújítása, kiállítótér
létrehozása a Balatonhoz kötődő gyógyászati hagyományok, és a világörökségi
értékek bemutatására.
A fenti projektelemek mellett
• kidolgozásra kerül a világörökség várományosi helyszín kezelési terv megalapozó
dokumentációja (kezelési terv csak már felterjesztett várományosi helyszínre
készíthető) és
• megvalósulnak a pályázat által előírt kötelező feladatok (tájékoztatás, marketing).
A projekt költségvetése 3 milliárd forint. Az egyes projektelemek költségvetése és végleges
szakmai tartalma még pontosítás alatt áll.
A Balatoni Integrációs Kft szerepe a projektszintű menedzsment feladatok ellátása mellett a
közbeszerzési és műszaki ellenőri projektelem megvalósítása és a kezelési terv megalapozó
dokumentáció elkészíttetése.
Siófok, 2017. március 8.

Balatoni Integrációs Kft. / Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.

…../2017 (03.17) BFT határozat
A Balaton Fejlesztési Tanács a Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín
fejlesztésére vonatkozó pályázat előkészítéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozta:
1./ A Balaton Fejlesztési Tanács megbízza munkaszervezetét, a Balatoni Integrációs és
Fejlesztési Ügynökség Kh. Np. Kft-t a Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi
helyszín kezelői jellegű feladatainak ellátásával.
2./ A Balaton Fejlesztési Tanács támogatja „A Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség
várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című pályázat megvalósítását és
felhatalmazza munkaszervezetét, a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kh. Np.
Kft-t, hogy a pályázatot beadja és megtegye az ehhez szükséges kötelezettségvállalásokat.

Felelős: Dr. Molnár Gábor, ügyvezető igazgató
Határidő: értelem szerint
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