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Előterjesztés
a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési
Koncepció (OFTK) 2014-2016 évekre vonatkozó megvalósulásáról szóló
beszámolóhoz és esetleges felülvizsgálathoz vonatkozó BFT jelentésről
Bevezetés
A „Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról szóló
1/2014. (I.3.) Országgyűlési határozat” 8. pontjában az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy
kísérje figyelemmel a koncepcióban meghatározott célok és prioritások teljesülésének
folyamatát, háromévente adjon tájékoztatást azok megvalósításáról és szükség esetén
kezdeményezze a koncepció felülvizsgálatát. Mivel a dokumentum 2014 januárjában került
elfogadásra, így a beszámoló benyújtása 2017-ben esedékes, melyért a Nemzetgazdasági
Minisztérium Gazdaságtervezésért és Versenyképességért Felelős Helyettes Államtitkársága
felel, a felülvizsgálattal kapcsolatos szakmai feladatokat pedig a minisztérium Területfejlesztési
Tervezési Főosztálya végzi.
A minisztérium említett szervezeti egysége a Balaton Fejlesztési Tanáccsal is felvette a
kapcsolatot annak érdekében, hogy az OFTK felülvizsgálati folyamata során mutassa be, hogy
a koncepció megvalósulásához – eszközeihez mérten – milyen intézkedésekkel járult hozzá,
valamint hogy a fejlesztési koncepció módosítása során a Tanács tegye meg javaslatait a
Balaton Kiemelt Üdülőkörzetre vonatkozó indokolt és szükséges, szövegszerű vagy
koncepcionális változtatások vonatkozásában. Ennek értelmében a felülvizsgálathoz
kapcsolódó feladatok két szakaszban kerültek végrehajtásra.
I. Beszámoló az OFTK 2014-2016 évekre vonatkozó megvalósulásáról
2017. január 31-i határidővel került benyújtásra az NGM szakfőosztálya részére a „Megyei
önkormányzatok, megyei jogú városok önkormányzatai, fővárosi önkormányzat, kiemelt térségi
területfejlesztési tanácsok tájékoztató beszámolója és javaslatai” című, a Területfejlesztési
Tervezési Főosztály által előkészített módszertan szerint kialakított beszámoló, mely
alapvetően a koncepció végrehajtásához történő kiemelt térségi hozzájárulást hivatott
bemutatni.
A dokumentumban részletesen kifejtésre kerültek a következő, OFTK végrehajtása kapcsán
relevánsnak tekinthető fejlesztési dokumentumok és intézkedések, valamint ezek kapcsolódási
pontjai az országos koncepcióhoz:
•
•

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja – Koncepció (2014-2030)
Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja – Stratégiai és Operatív Program
(2014-2020)
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1861/2016. (12.27.) Kormányhatározat a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség
meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához
szükséges források biztosításáról

A fentiek alapján megállapításra került, hogy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 2014-2020-as
fejlesztési időszakra készült programdokumentumai az OFTK céljaival és feladatmeghatározásaival összhangban készültek el. Az országos koncepció 3.1.6.1 fejezetében
rögzített fejlesztéspolitikai feladatoknak megfeleltethetők a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet
fejlesztési dokumentumai alapján megfogalmazott, 1861/2016. Kormányhatározatba foglalt
beavatkozások is.
A teljes beszámolót tartalmazó dokumentum részletesen azonosítja az OFTK által lefektetett
területpolitikai célok és a BFT által elfogadott, hatályos stratégiai fejlesztési programok
kapcsolatát az alábbi célok vonatkozásában:
• Makroregionális térkapcsolatok feltárása
• Város-vidék együttműködések erősítése
• Természeti erőforrásainkat védő térszerkezet
• Beruházásösztönző térszerkezet
• Periférikus térségek becsatolása az ország társadalmi-gazdasági vérkeringésébe
Bemutatásra került emellett a BFT decentralizált forráskihelyezési gyakorlata is, annak
tükrében, hogy a kihelyezett forrásokból megvalósult programok, fejlesztések, projektek
kapcsolatban állnak-e az OFTK általános területpolitikai dimenzióival. Az OFTK térségtípusai
a decentralizált források felhasználása kapcsán értelemszerűen a kiemelt táji értékkel
rendelkező Balaton Kiemelt Üdülőkörzet kapcsán jelennek meg. A beszámoló kiemelte, hogy
habár más speciális térségtípus dimenziója is megjelenik a BKÜ területén, azonban a
kihelyezhető decentralizált forrásmennyiség nem teremt arra lehetőséget, hogy a Balaton
Fejlesztési Tanács saját hatáskörben arra reagáljon.
A Balatoni Integrációs Közhasznú NKft. egyik fontos tevékenységi körét képező nemzetközi
projektek OFTK szempontú felülvizsgálata is megtörtént, melynek során megállapításra került,
hogy a Balatoni Integrációs Közhasznú NKft. ilyen jellegű projektjei elsősorban a
makroregionális térkapcsolatok feltárásához, a természeti erőforrásokat védő és hasznosító
térszerkezet kialakításához járultak hozzá.
II. Az OFTK módosítása során megfogalmazott módosítási javaslatok
Az OFTK céljai teljesülését elősegítő térségi szintű hozzájárulásról szóló beszámoló benyújtása
mellett a Balaton Fejlesztési Tanács felkérést kapott az NGM Területfejlesztési Tervezési
Főosztályától, hogy tegye meg szövegszerű javaslatait a koncepció Balaton Kiemelt
Üdülőkörzet tekintetében releváns tartalmi elemeinek vonatkozásában. A feladatkör keretében
egyrészt a Balaton Fejlesztési Tanács és munkaszervezetének javaslatai, másrészt pedig a
Tanács tagjainak ajánlásai kerültek összegyűjtésre és indokolt esetben beépítésre. A 2017.
január 15. - február 15. közötti időszakban a koncepció által rögzített Balaton Kiemelt
Üdülőkörzetre vonatkozó szövegrészek – különös tekintettel a 3.1.6.1. alfejezet – módosítása
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tekintetében javaslattételi lehetőséget biztosítottunk a Balaton Fejlesztési Tanács tagjai
számára, melynek eredményeit az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza. Az összesített, és
az eredeti dokumentum szövegébe beépített ajánlások 2017. február 28-án – a Tanács által nem
elfogadott munkaanyagként – megküldésre kerültek a feladatot koordináló szervezeti egység
részére. Az egyeztetési folyamat, valamint a BFT munkaszervezete által végzett általános
felülvizsgálat során megfogalmazott szövegszerű javaslatok értelmében a Balaton Kiemelt
Üdülőkörzetet érintő szakaszok módosítását a következők szerint tartjuk indokoltnak1:
3.1.6.1. alfejezet – Balaton-térség fejlesztése
A Balaton-térség hazánk egyik legkarakteresebb, nagy kiterjedésű tájegysége, mely ökológiai
egységet is alkot, ahol a társadalmi és gazdasági folyamatok egyedülállóan nagymértékben a
környezeti tényezőktől függnek. A térséget a kiemelkedő természeti, kultúrtörténeti és táji
értékei, valamint az ezekre épülő idegenforgalma és tájgazdálkodása az ország legmarkánsabb,
önálló fejlesztési célokra igényt tartó térségévé teszik, így a területfejlesztés is egyik
legfontosabb feladatának tekinti a térség környezeti és társadalmi szempontból is fenntartható
integrált fejlesztésének, az értékek megőrzésének biztosítását. A térség olyan természeti,
gazdasági és társadalmi entitás, melynek egységes területrendezési, fejlesztéspolitikai és
térszervezési kezelése nem bontható meg. Turisztikai, mezőgazdasági bevételei révén a
nemzetgazdaság jelentős tényezője, melynek eredményessége a versenyképességet segítő
térségileg integrált beavatkozásokkal tovább növelhető, ezáltal a térség programszerű
fejlesztése nemzeti érdeknek tekinthető. Bár nem önálló tervezési-statisztikai területi egység,
az egységes tervezés és támogatáspolitika igénye és szüksége itt a legerősebb az országban. A
mindenkori fejlesztésnek a még meglevő táji, kulturális és természeti adottságokat tiszteletben
tartva szabad csak megvalósulnia. A Balaton-térség fejlesztésének alapvető célja, hogy a
környezet, a táj értékeinek megőrzésével és fejlesztésével, a turisztikai kínálat termék-alapú
diverzifikálásával, átfogó minőségi megújításával, a térség adottságainak szélesebb körű
hasznosításával, valamint az érintett számos szereplő partnerségét biztosító stabil
intézményrendszer megteremtésével egy fenntartható módon versenyképes Balaton térség
jöjjön létre.
Különleges agglomerálódó várostérséget alkotnak a Balaton körüli települések. Az itteni
települési- és üdülőterületek további, káros összenövésének már szigorú területrendezési
szabályozás is próbál gátat vetni, de a fejlesztéspolitikának sem szabad a Balaton menti
beépítések fokozására ösztönözni a helyi szereplőket és a befektetőket. Az összenövés nem csak
környezeti szempontból rendkívül káros, de a térség fő erőforrását képező turisztikai vonzerőt
is felemésztheti. Ugyanakkor a területhasznosításban célszerű figyelembe venni a gazdasági
értéktermelés és versenyképesség potenciálértékeit, valamint a helyi lakosság
életminőségének javítására irányuló aspektusokat, a táji-természeti fenntarthatósági elvek
egyidejű alkalmazásával. A Balaton-parti városhalmaz rendkívül hasonló gazdasági,
társadalmi és környezeti eredetű településfejlesztési, településszerkezeti problémákkal és

1

Az új szövegszerű javaslatok félkövér dőlt betűtípussal olvashatók.
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fejlesztési

Fejlesztéspolitikai feladatok:
•

A fenntartható és nemzetközi szinten is versenyképes turizmus megteremtése, a térség
változatos vonzerőire épített új és komplex turisztikai termékek kialakítása, magas
színvonalú szolgáltatások biztosítása, a térségmarketing megerősítése.

•

Új idegenforgalmi szezonok létrehozása egyedi, szezonális – az egész éves turisztikai
hasznosítást célzó - kínálati programcsomagok megteremtésével, ennek érdekében
térségi turisztikai hálózatok, tematikus utak kialakítása, megerősítése.

•

Egységes térségi turisztikai menedzsment mellett a turisztikai kínálat területileg
differenciált tervezésével a vendégforgalom területi szétterítése, a háttérterületek
adottságain (borvidék, nemzeti park, hegyek, erdők, aprófalvak, történelmi emlékek,
népi hagyományok gasztronómia stb.) alapuló alternatív (aktív és passzív) turisztikai
termékek kínálatának kifejlesztése és „értékesítése” a parttól távolabbi településeken.

•

A Balaton, a vizes élőhelyek és egyéb természeti területek ökológiai és kémiai
állapotának megóvása és további javítása, a vízszint ingadozásból fakadó problémák
mérséklése, a Balaton-part terhelésének korlátozása, a nádasok védelme, a térség élő és
élettelen természeti értékeinek megőrzése.

•

A térség további, zöldterületek, szőlőültetvények kárára történő beépítésének
megakadályozása, a területhasználat racionalizálása, tájrehabilitáció, a tájsebek
kezelése, az eróziós és deflációs hatások mérséklése (magaspart és pincevédelem).

•

Az ingatlanállomány rehabilitációja, valamint a városiasodott környezet kínálta
területeken új funkciókkal való hasznosítása (pl. lakófunkciók, tudásalapú gazdasági
tevékenységek, kreatív ipar, országos közigazgatási, közszolgáltatási funkciók).

•

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet aktív tájképvédelme, a természetvédelemre, táji
adottságokra épülő gazdálkodási módok kialakítása, fejlesztése, különös tekintettel a
szőlő- bor- és gyümölcstermesztésre.

•

Az élet- vagyon- és közbiztonságra veszélyes ipari tevékenységek felszámolása az
üdülőkörzetben.

•

A kulturális örökség magas szintű védelme, tudatosítása és bemutatása, a kulturális
létesítmények és programok minőségi, turisztikai célú fejlesztése.
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•

Egységes, turisztikai vonzerőként is szolgáló balatoni közösségi közlekedési rendszer
megteremtése, valamint a térség jobb megközelítését szolgáló közlekedési fejlesztések
megvalósítása, a közlekedési szűk keresztmetszetek oldása.

•

Települési együttműködés és egységes elvek mentén zajló fenntartható városfejlesztés
a Balaton városgyűrűjében.

•

A Balaton illegális feltöltésének megakadályozása.

•

A Balaton törvényt és egyéb jogszabályokat figyelmen kívül hagyó beruházások,
építkezések leállítása, az eredeti állapot visszaállítása.

•

A Balaton-térség háttértelepüléseinek infrastrukturális fejlesztése.

3.2.1.6 Turizmus
Területi prioritások – 196. oldal
•

Az egész éves hasznosítás érdekében új idegenforgalmi szezonok és kapcsolódó
turisztikai kínálat kialakítása a Balatonnál és a Velencei-tónál, háttértelepülési
integráció, alrégiók különböző arculatú pozícionálása a sokszínűség ernyője alatt.

3.8.1 Környezetvédelem, természetvédelem, vízgazdálkodás
Területi prioritások - 251. oldal
A Balaton térségében a tájrehabilitáció, a tájsebek kezelése, a rekultivációk elvégzése, a
zöldterületek, ezen belül a szőlőültetvények védelme, a Balaton-part terhelésének korlátozása,
az ökológiai egyensúly megőrzése, a Balaton-felvidék aktív tájképvédelme, a környezeti
szempontoknak megfelelő közlekedési hálózatfejlesztés, a környezet- és természetvédelmi
innováció elősegítése. A Balaton vízháztartása (vízszint) stabilitása érdekében a víztározási,
vízvisszatartási (esetleges vízpótlási) eszközök tervezésének és szükség esetén történő
kivitelezése.

Siófok, 2017. február 27.

dr. Molnár Gábor
ügyvezető igazgató

Készítette: Társadalomtudományi Kutatócsoport
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…../2017. (03.17.) BFT határozat
A Balaton Fejlesztési Tanács a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és
Területfejlesztési Koncepció (OFTK) 2014-2016 évekre vonatkozó megvalósulásáról készített
beszámolóhoz és esetleges felülvizsgálatra vonatkozó BFT jelentésről szóló előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1./ A Tanács a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció
2014-2016 évekre vonatkozó megvalósulásáról szóló beszámolót valamint felülvizsgálatra
vonatkozó javaslatokat megtárgyalta és elfogadja.
Felelős: Dr. Molnár Gábor
Határidő: értelem szerint
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1. Melléklet:
A BFT tagok OFTK felülvizsgálat során beérkezett javaslatai
Dátum
2017. január 17.

2017.január 24.

Szervezet
Zala Megyei Közgyűlés

Veszprém
Közgyűlés

Elfogadás
(Igen/Nem/Részben)

Beérkezett javaslat

Megyei

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési
Koncepció 3.1.6.1. számú „A Balaton-térség
fejlesztése” c. fejezetében megfogalmazott
fejlesztéspolitikai feladatok melyek gazdasági,
természeti és társadalmi vonatkozásúak,
napjainkban is helytállóak. Az új és komplex
turisztikai termékek kialakítása, a térségi
turisztikai hálózatok, tematikus utak kialakítása,
az ökológiai és kémiai állapot megóvása, a
további
beépítések
megakadályozása,
a
közlekedésfejlesztés és a táji adottságokra épülő
gazdálkodási módok kialakítása és fejlesztése
továbbra is közös feladatunk. Véleményem
szerint a koncepció „A Balaton-térség
fejlesztése” c. fejezetében megfogalmazott
feladatok tartalmazzák az elérni kívánt célokat,
így módosítási javaslatot nem kívánok tenni.
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet mint lakóhely
és rekreációs térség infrastrukturális,
valamint
minőségi
szolgáltatásés
attrakciófejlesztése a szezonalitás oldása és a
versenyképesség növelése érdekében
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NEM

RÉSZBEN

Vélemény, értékelés
Köszönjük az észrevételt és a megerősítést, a javaslat
dokumentumba történő beépítése irreleváns.

Álláspontunk szerint ezt az összefoglaló megfogalmazást
fejtik ki némileg bővebben a fejlesztéspolitikai
intézkedések. Egyetértünk a tartalommal, azonban ez
esetben, vagyis a speciálisan balatoni fejlesztési feladatokat
bemutató alfejezetben célszerűnek tartjuk a részletesebb
kifejtést.
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A BFT tagok OFTK felülvizsgálat során beérkezett javaslatai

Dátum

2017.január 24.

Szervezet

Veszprém
Közgyűlés

Elfogadás
(Igen/Nem/Részben)

Beérkezett javaslat

Megyei

2017.január 24.

Veszprém
Közgyűlés

Megyei

2017.január 24.

Somogy Megyei Közgyűlés

A Balaton illegális feltöltésének, illegális stégek
építésének megakadályozása, természetközeli
állapot visszaállítása

A Balaton-térség háttértelepüléseinek fejlesztése,
a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet közúti
feltárásának területrendezési terv szerinti
kialakítása (északi parton; a 71-es út
tehermentesítése a 77-es út feltáró úttá történő
kiépítésével)

Az összefogás, együttműködés, közös tervezés,
közös fejlesztés jelentőségének hangsúlyozását
fontosnak tartjuk
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RÉSZBEN

Vélemény, értékelés
A fejlesztéspolitikai feladatok utolsó előtti pontja
kimondja:
"A Balaton törvényt és egyéb jogszabályokat figyelmen
kívül hagyó beruházások, építkezések leállítása, az eredeti
állapot visszaállítása." E megfogalmazás önmagában tiltja
az illegális stégek építését és célozza ezek elhelyezésének
megakadályozását. Emellett pedig a koncepció műfajához
illeszkedve
kellően
generalizáló
is.
A "természetközeli állapot visszaállítására" vonatkozó
szövegjavaslatot e ponton irrelevánsnak tekintjük, hiszen
több
önállóan
megfogalmazott
fejlesztéspolitikai
intézkedés specifikusan e témakörben rögzít feladatokat.
Bár a régióban számos közlekedésfejlesztési feladat adódik,
s ezek valóban jelentősen hozzájárulhatnak a
háttértelepülések fejlesztéséhez, a koncepció általános
elveihez illeszkedve nem kívánjuk explicite nevesíteni
egyik közúthálózati elemet sem. A területrendezési terv
szerinti kialakításra a Balaton-törvény jelenti a garanciát,
mely alkalmazásának fontosságát a koncepció nevesíti is.
Az OFTK fejlesztéspolitikai feladatai tekintetében a térségi
együttműködés alapvetően horizontális elvként jelenik
meg, azonban több témakörben explicit is érvényre jut: pl.
települési együttműködések, turisztikai arculat, közlekedés.

BFT ülés, 2017. március 17.

6. napirendi pont
A BFT tagok OFTK felülvizsgálat során beérkezett javaslatai

Dátum

2017.január 24.

Beérkezett javaslat

Somogy Megyei Közgyűlés

A minőségi balatoni arculat, egységes
információs rendszer kialakítását továbbra is
fontosnak tartjuk

2017.január 24.

Somogy Megyei Közgyűlés

2017. január 25.

Veszprém
Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara

2017. január 25.

Elfogadás
(Igen/Nem/Részben)

Szervezet

Veszprém
Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara

Érdekes lenne a már eldöntött fejlesztések
hatásait és a Balaton területfejlesztési
dokumentumainak elhatározásait visszacsatolni
az országos koncepcióba

Balatonalmádi-Balatonfüred-Veszprém városok
városszövetségének létrehozása, kapcsolódó
közös infrastruktúra és közösségi közlekedés
fejlesztése, ezzel összefüggésben egységes
turisztikai fejlesztések elősegítése.
A volt szentkirályszabadjai repülőtér, mint
befektetésösztönző iparterület - ipari park hasznosítása
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NEM

Vélemény, értékelés
A fejlesztéspolitikai feladatok között megjelenő egységes,
ám területileg részben differenciált kínálattal rendelkező
turisztikai
arculatra,
menedzsmentre,
marketingre
vonatkozó részfeladat megfogalmazásra került, ez, illetve a
közlekedési ágazat kapcsán rögzített egységesítési törekvés
elősegítheti az egységes információs rendszer kialakítását
is.
A már megvalósult fejlesztések hatásait a koncepció
helyzetelemzése - a szükséges mértékben - tartalmazza, bár
természetszerűleg egy térségi koncepció helyzetelemzésébe
ezek jóval részletesebben beépíthetők. Az OFTK
fejlesztéspolitikai feladatai a balatoni fejlesztési programok
meghatározott céljaira épülnek.
A koncepció műfajából adódóan ilyen konkrétumok
megfogalmazása
nem
indokolt,
azonban
a
fejlesztéspolitikai feladatok között szerepel a régió
egységes turisztikai menedzsment rendszerének és
kínálatának megteremtése, a települések közötti
együttműködés (kiemelten a városok) megerősítése,
valamint a közösségi közlekedés egységbe szervezése.
Projektszinthez kapcsolódó konkrétumok megjelenítése az
OFTK fejlesztéspolitikai horizontján nem lehetséges.

BFT ülés, 2017. március 17.

6. napirendi pont

A BFT tagok OFTK felülvizsgálat során beérkezett javaslatai
Dátum

2017.február 15.

2017.február 20.

Szervezet

Nemzeti
Agrárgazdasági
Kamara
Somogy Megyei Igazgatóság

Somogy
Kormányhivatal
Horváth
János
főépítész

Elfogadás
(Igen/Nem/Részben)

Beérkezett javaslat

Megyei
ifj.
állami

Az OFTK 3.1.6.1. számú „A Balaton térség
fejlesztése” című fejezetben szereplő Fejlesztési
politikai feladatokat érintően az alábbi
módosítási javaslataink, észrevételeink lennének:
A harmadik pontot illetően az „alternatív
turisztikai termékek kínálatának kifejlesztése és
„értékesítése” a parttól távolabbi településeken”
– Somogy megye tekintetében a Balatonboglári
borvidék és az ott megtermelt szőlő, előállított
bor népszerűsítése. Egy közös brand alakítása
Dél-balatoni borok néven és a leendő borstratégia
népszerűsítése ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy
a helyben megtermelt szőlő a vidéken maradjon
és minőségi borként kerüljön értékesítésre.

A szezon meghosszabbítása egész éves kínálati
programcsomagok megteremtésével, ennek
érdekében
térségi
turisztikai
hálózatok,
tematikus utak, az egészségturizmust szolgáló
termál
gyógyhelyek
feltárásával,
kialakításával, megerősítésével.
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Vélemény, értékelés
Az országos koncepció átfogó, generalizáló jellegéből és a
rendelkezésre álló karakterszámból adódóan kevésbé
preferált a dokumentumban az ágazati egyediségek
részletesebb
kifejtése.
Alapvetően
az
olyan
megfogalmazások javasoltak, amelyekbe a lehető legtöbb
térségi fejlesztési igény és javaslat érthető bele.
Álláspontunk szerint ilyen módon a szövegrészletbe
beleérthető a Dél-balatoni Borvidéken megtermelt borokkal
kapcsolatos brandfejlesztés és stratégiai gondolkodás,
hiszen
a
fejlesztéspolitikai
cél
deklaráltan
a
háttérterületeken történő helybeni értékesítést célozza meg.
Emellett ha a Balatonnal kapcsolatos koncepcionális
javaslatok között speciálisan megjelenik a Dél-balatoni
Borvidék, akkor a többi borvidék is joggal tartana igényt
arra, hogy nevesítésre kerüljön.
A dokumentum a turisztikai ágazat teljes regionális
horizontját egységben kezelve kívánja a kitűzött fejlesztési
feladatokat végrehajtani, szezonhosszabbítás helyett pedig
a nyári főszezon mellett inkább újabb szezonok
fejlesztésében gondolkodik. Az 1. pontban meghatározott
fenntartható és versenyképes turizmus megteremtésébe, a
változatos vonzerők fejlesztésébe, a komplex turisztikai
termékek kialakításába valamint a szolgáltatásfejlesztésbe
az egészségturizmus alágazata is beleérthető. A termál
gyógyhelyek természetesen a BKÜ turizmusának egyik
fontos szeletét képezik az egészségturizmuson belül,
azonban mivel ilyen jellegű alágazati specializáció más
pontokon sincs a dokumentumban, így azt nem javasoljuk
szövegszerűen megjeleníteni.

BFT ülés, 2017. március 17.

6. napirendi pont

A BFT tagok OFTK felülvizsgálat során beérkezett javaslatai
Dátum

2017. február 20.

2017.február 20.

Szervezet

Somogy
Kormányhivatal
Horváth
János
főépítész

Somogy
Kormányhivatal
Horváth
János
főépítész

Elfogadás
(Igen/Nem/Részben)

Beérkezett javaslat

Megyei
ifj.
állami

Megyei
ifj.
állami

Egységes turisztikai vonzerőként is szolgáló
balatoni közösségi közlekedési rendszer
megteremtése és a térség jobb megközelítését
biztosító Nyugat-dunántúli és Dél-dunántúli
tengely menti komplex közlekedési rendszer
fejlesztése.

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet mezőgazdasági
térségeinek (és azon belül a kertgazdasági terület
övezeteinek) aktív tájképvédelme, beépítésre
nem szánt területként történő megőrzése - a
jelenleginél intenzívebb tájhasználat - mellett a
mezőgazdasági-, különösen a szőlő és gyümölcs
gazdálkodás megerősítése, fejlesztése.
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Vélemény, értékelés
A javaslat céljával egyetértünk, azonban a konkrét
megfogalmazás alkalmazását, tekintettel a konkrétabb
tartalomra, nem támogatjuk. A szövegmódosítás a
következőképpen
javasolt:
Egységes turisztikai vonzerőként is szolgáló balatoni
közösségi közlekedési rendszer megteremtése, valamint
a térség jobb megközelítését szolgáló közlekedési
fejlesztések megvalósítása, a közlekedési szűk
keresztmetszetek oldása.
A javaslat céljával egyetértünk, a fejlesztéspolitikai
feladatok 7. pontjában tartjuk indokoltnak megjeleníteni a
következőképpen:
"A
Balaton-felvidék
aktív
tájképvédelme,
a
természetvédelemre, táji adottságokra épülő gazdálkodási
módok kialakítása, fejlesztése" helyett a Balaton Kiemelt
Üdülőkörzet
aktív
tájképvédelme,
a
természetvédelemre, táji adottságok épülő gazdálkodási
módok megőrzése, kialakítása, fejlesztése - különös
tekintettel a szőlő- bor- és gyümölcstermesztésre.

