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A jelen dokumentáció készítésének célja: 
--az elmúlt évben jóváhagyott, a Velencei tó- Vértes kiemelt üdülőkörzet fejlesztési programjából a Ve-
lencei tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás településeire vonatkozó fejlesztési feladatok kigyűjtése, 
és ezáltal 
--a Kormány által megjelölt kiemelten kezelendő kistérséget érintő fejlesztési elhatározások tudatosítása, 
és végső soron 
--a kiemelt feladatok mentén megnyíló támogatások, pénzforrások minél hatékonyabb felhasználása. 
 
Az alábbiakban a Velencei kistérséget érintő témákban a kormányhatározattal jóváhagyott Velencei tó- 
Vértes kiemelt üdülőkörzet fejlesztési program alátámasztó anyagának fejezetei mentén történtek a  
kiemelések.  
A Velencei tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban a Velencei-tavi kistérség) települé-
sei: Gárdony, Velence, városok és Kápolnásnyék, Nadap, Pákozd, Pázmánd, Sukoró, Zichyújfalú köz-
ségek. 
A jelen dokumentáció többszörös önkormányzati és államigazgatási, ill civil szervezetekkel történt  
egyeztetést követően átdolgozásra és kiegészítésre került. A Velencei tó Környéki Többcélú Kistérségi 
Társulás a dokumentációt  2006 július 287. én hagyta jóvá. 

Előzmények 

A Velencei-tavi tudatós fejlesztések az 1971. évektől kezdődően gyorsultak fel. 
1971-ben elfogadott első Velencei-tavi Fejlesztési Program végrehajtásának eredményeként a 80-as 
évek közepére a Velencei-tó és környéke az ország egyik legjelentősebb vízparti üdülőkörzetévé fejlő-
dött. A 80-as évek végén az állami erőforrások jelentős csökkenése következtében a fejlesztési prog-
ramban előirányzott feladatok mintegy 30-35 %-a elmaradt. Ennek következtében az elért eredmények 
is, különösen a környezetvédelmi problémák hatására, veszélybe kerültek. Új problémaként jelentkezett 
a rendszerváltást követően, hogy a települések párhuzamos fejlesztési törekvései hatására, a földterüle-
tek --sokszor a korábbi tervszerű fejlesztés elhatározásokkal nem összehangolt –privatizációja, de a 
korábbi ökológiai szempontokat mellőző fejlesztések szemléletbeli hiányosságai, miatt is, a természeti, 
táji környezet rovására a tájhasználat szabályozatlanná vált, a természeti értékek károsodtak, a koráb-
ban jellegzetes települési értékek egyrésze veszendőbe ment. Nem épültek ki az igényes --a Velencei-tó 
sajátos értékeihez igazodó--turizmus fogadásához szükséges infrastruktúrák sem. 
E negatív változások ellensúlyozására születtek 1995-ben és 1996-ban a kormányhatározattal elfogadott 
intézkedési tervek E tervek határozták el az új fejlesztési koncepció és program elkészítését. 
Az Országos Területfejlesztési Koncepciót elfogadó 35/1998.(III.20.) OGY. Határozat a Velencei tó- Vér-
tes térséget kiemelt üdülőkörzetként jelölte meg. A határozat kimondta, hogy a kiemelt üdülőkörzet a 
nemzetközi és a hazai különleges minőségi turizmus elsődleges fogadóterülete, ahol fokozott állami sze-
repvállalással, a táj- és a környezet fokozott védelmével,a sajátos vonzástényezők kiaknázásával, a 
szükséges infrastruktúrák kiépítésével kell a fejlesztési célokat megvalósítani. Ezek figyelembevételével 
készült el a Velencei-tó - Vértes kiemelt üdülőkörzet hosszú távra szóló területfejlesztési koncepciója. 
A területfejlesztési koncepció megállapítja, hogy a turizmus vonzerejének kiemelt célterülete várhatóan a 
jövőben is a Velencei-tó és közvetlen környéke lesz, de az üdülő régiók között kialakult versenyben csak 
minőségi fejlesztéssel, illetőleg a turisztikai kínálat bővítésével, sokféleségével lehet a térség turisztikai 
vonzerejét tartósan fenntartani, erősíteni. A kínálat-bővítés egyik hatékony eszközének a területi együtt-
működés erősítése bizonyult. Ezt felismerve bővült ki a kiemelt üdülőkörzet --Velencei-tó vízgyűjtő terü-
letére kiterjedő-- területe, egyrészt a Vértes hegység egészére, másrészt Martonvásár környékére (a 
Váli- víz és a Szt László patak völgyére). 
Az elkészült hosszú távú területfejlesztési programot a Fejlesztési Tanács 2002-ben elfogadta.  
A Kormány 2003-ban tárgyalta meg a Velencei-tó - Vértes Kiemelt Üdülőkörzet Területfejlesztési Kon-
cepcióját, melyet 1117/2003.(XI. 28.) számú határozatával hagyott jóvá. A kormányhatározat 4. pontja 
alapján került kidolgozásra a Velencei-tó−Vértes Területfejlesztési Programja, amely 2006-2010 közötti 
időtávra szólóan határozta meg a fejlesztési feladatokat. A Velencei-tó − Vértes Térségi Fejlesztési Ta-
nács a programot megtárgyalta, és egyhangúan elfogadta, majd a Kormány 2005 decemberében jóvá-
hagyta. 
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2. A KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TELEPÜLÉSEINEK HELYZETÉRTÉKELÉSE. 
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Az alábbiakban a Területfejlesztési Program stratégiai programjai, célkitűzései mentén tekintjük át a je-
lenlegi helyzetet, támaszkodva a Program előterjesztését megalapozó dokumentációra. 
 
2.1 A természeti, táji és környezeti értékek megőrzése és a környezet-, valamint természetvédelmi 
érdekekkel összehangolt kezelése, továbbfejlesztése témakörben 
 
--A Velencei-tó vízminőség-védelmének megőrzése, a vízkészlet gazdálkodás javítása, a vízi közmű 
ellátottság fejlesztése terén 
 
Vízkészlet gazdálkodási helyzete a Velencei-tó vízgyűjtőjén 
A Velencei-tó „feszített” vízgazdálkodású térség, miután a rendelkezésre álló vízkészletek, az utóbbi 
évtizedekben mind gyakoribb aszályos időszakban, rendszeresen alulmúlják a vízgyűjtőkön jelentkező 
turisztikai és gazdasági jellegű vízigényeket. Ennek okaival, valamint részletes elemzésével, a Velencei-
tó vízgyűjtőjén a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, valamint a Közép-
Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség által rendszeresen kiadott éves „Jelentés”- ek foglalkoznak.  
A Velencei-tó vízgyűjtőjének helyzetéről készített „Jelentés” évente, áttekintő jelleggel, bemutatja a Ve-
lencei-tó felületére hulló csapadék, a vízgyűjtőről hozzáfolyások, a tó vízpótlását szolgáló tározókból 
történő vízleeresztések, a párolgás, valamint a vízhasználatok mérlegét, az ezen adatok áttekintésére 
szolgáló ábrákkal, diagramokkal együtt. A kiemelt üdülőkörzet központját képező, természetvédelmi és 
turisztikai hasznosítású Velencei-tó szabályozott vízszintek között üzemel, amely azonban a csapadék-
hiány és az erős párolgás okozta egyensúly-hiány miatt több esetben „felborult”. A vízhasználatokat 
1993-tól korlátozni kellett, amit a szoros vízgazdálkodási körülmények között, azóta is fenn kell tartani. 
A Velencei-tó és vízgyűjtőjén a vízfelhasználás hosszútávon 1,5 millió m³/év mennyiségben limitálva 
van. Tartós aszály esetén rendkívüli éves korlátozások bevezetésére a jövőben is sor kerülhet. 
A tó vízszint szabályozásához tartozó feladat -bár nem a kistérség területén- a Pátkai és a Zámolyi táro-
zók burkolat megerősítése. 
 
Vízminőségi állapot 
A Velencei-tó keleti medencéjében a 60-as évek elején megkezdett mederszabályozási munkák ered-
ményeként a vízminőség a 80-as évek elejére egy vízminőségi osztállyal javult, turisztikai célú hasznosí-
tásra, strandolásra, vízi sportolásra kifogástalanná vált. Ugyanakkor a tó nyugati részén lévő természet-
védelmi védettség alatt álló területén (korábbi madárrezervátum) nem történt műszaki beavatkozás. Az 
aszályos időjárás okozta alacsony vízállások következtében a 80-as évek végén a tó vízminősége foko-
zatosan romlott, amit elősegített az a körülmény is, hogy Az alacsony vízállások kompenzálása érdeké-
ben leengedett tározókban is növekedett a szerves anyag tartalom. A Velencei tóban az aszályos időjá-
rás miatti alacsony vízszint a 90-es évek közepéig tovább süllyedt. Ennek ellensúlyozására 1993-ban 
egy vízpótlási program indult, majd rövid időn belül csapadékosra fordult az időjárás, ami helyreállította a 
vízszinteket és a vízbőséggel felhígított tározó kapacitás növelésével javította a vízminőséget is. 
1995-től a vízminőség ismét javult. Az elvégzett mérések a legstabilabb vízminőséget a tó középső terü-
letén, a keleti, szikes medencében eredményezték, míg a legsérülékenyebbnek a természetvédelmi te-
rületen található Német-tisztás környéke volt. Ezt követően azonban ismét csökkent a természetes csa-
padék-mennyiség, a tóra a fokozatos szikesedés és a bentonikus eutrofizálódás terjedése vált jellemző-
vé. A csapadékhiány miatt 2003-tól tovább nőtt az oldott sók koncentrációja és a trofitás mértéke. Az 
elmúlt 3 évben a klorofill-éves átlagának növekedése a tó trofitásának lassú emelkedését mutatja, azon-
ban ennek mértéke az eutróf állapot határát nem lépte túl. 
A Velencei-tó vízminősége a korábbi évtizedekhez képest némileg romlott, szélsőséges biológiai állapot-
romlás azonban nem fordult elő (vízvirágzás, halpusztulás), így a tó jelenleg is biológiailag stabilnak 
mondható. 
A tó vízminőségének ellenőrzését szolgáló monitoring rendszer kezelését és üzemeltetését 1991-től a 
Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség (KDT-KÖFE) vette át. A monitoring rendszer keretében 
összesen 21 mintavételi ponton végeznek rendszeres vizsgálatot (9 helyen a tavat tápláló patakokon, 2 
helyen a tározókban, 8 nyíltvízi mérőponton, a Velencei tóban és 2 helyen a strandokon kialakított törzs-
hálózati mérőpontokon). A Velencei-tó üdülésre használt nyílt vizének minőségét évtizedek óta az 
ÁNTSZ is vizsgálja. A vizsgálati eredmények szerint a strandok vízminősége általában jó, vagy kiváló, 
de előfordult az is, hogy a bakteriológiailag kifogásolható vízminőség miatt egy-egy strandot rövidebb 
időszakra be kellett zárni. Ez a helyzet főként a strandok hiányos vízi-közmű infrastruktúrájának követ-
keztében állt elő. 
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A tó vízminőségére a tavat tápláló vízfolyások vízminősége is közvetlen hatással van, ezért ezek folya-
matos ellenőrzése kiemelt figyelmet követel. Sajnálatos tény, hogy a belterületi vízrendezés, valamint a 
torkolati szakaszok állagmegőrzési munkáinak elmaradása miatt a tóba folyó patakok vízminősége rom-
lik. Ez vonatkozik mind a tározóból, mind a települések belterületéről, és a mezőgazdasági területekről 
befolyó vizekre egyaránt. A fokozatosan romló vízminőségű vizek az évek folyamán kedvezőtlen ökoló-
giai változásokat indítottak el a természetvédelmi területen, ami egész tó ökológiai állapotára kedvezőt-
len hatással lehet. 
A Velencei tavat tápláló tározók és vízfolyások vízminőségének javítására, továbbá a belterületekről és a 
mezőgazdasági területekről érkező szennyeződések korlátozása érdekében mielőbb hatékony intézke-
dések és műszaki beavatkozások szükségese. teljes hatásterületére.  
 
Vízminőség-védelmi rendezés eddigi eredményei, problémái a Velencei-tó vízgyűjtő területén 
A Velencei-tó vízgyűjtőjén az 1990 – 1994. évi aszályos időszak miatt kialakult rendkívül alacsonyvízál-
lások miatt egy korszerűsített üzemeltetési szabályzat készült, amely ténylegesen 1996-tól lépett életbe. 
A jelenleg érvényben lévő Üzemeltetési Szabályzat fő jellemzői a következők: 
- a tartós aszályok kivédésére növelte a Velencei-tó saját tározó kapacitását, a minimális (+ 130 cm) és 
a maximális szabályozási vízszint (+ 170 cm) emelésévell, 
- a pátkai és a zámolyi tározók esetében, az időközben kialakult helyi vízhasználatok figyelembevételé-
vel szabályozza a tározók üzemrendjét és a Velencei-tó vízpótlásának prioritását figyelembe vevő, 
biztonságos üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat, 
- aszályos időszakban, jelentős mértékben korlátozza a bevezető vízfolyásokon, elsősorban a Császár-
vízen engedélyezett vízhasználatokat.  
- a vízfolyás rendezésével szabályozza a Dinnyés – Kajtori csatornán a vízleeresztés lehetőségeit, 
- vízpótlást a Velencei-tó nyugati medencéjében a természetvédelmi területeken keresztül biztosít, 
- tartalmazza azokat a vízminőségi monitoring feladatokat, amelyeket az érvényes kormányrendeletek 
szellemében a törzshálózati mérőpontokon a Környezetvédelmi Felügyelőség, illetve a szezonban, a 
strandokon, az ÁNTSZ végez. 
 
Elkészült munkálatok és azok értékelése 
Tárózási kapacitás növelésének következményei: a Velencei-tó időszakos vízhiányának csökkentése 
érdekében az 1994-ben életbe lépett üzemeltetési szabályzatban intézkedés történt a szabályozási víz-
szintek emelésére, amivel a tó saját tárózási kapacitását növelték. Ezen intézkedés alapján néhány part 
menti területen, az állami és önkormányzati kezelésben lévő, korábban is magassághiányos partfalak 
megemelését el kell végezni, a parti sávok, területek elöntés-védelme érdekében. Ezek a munkák a kor-
látozott források miatt eddig csak részben készültek el. Ezért a part menti területek egy részének elön-
tés-védelme továbbra is megoldatlan. A tárózási kapacitás növelése érdekében a két tározó rekonstruk-
cióját is el kell végezni, mely tározók elsősorban a vízpótlást kell, hogy szolgálják. 
Vízleeresztés: elkészült a Dinnyés – Kajtori leeresztő csatorna felső szakaszának rekonstrukciója, ezál-
tal 4,5 m3/s teljesítményű vízszállításra alkalmassá tétele. A seregélyesi híd alatti szakaszon a bővítési 
tervek nem valósultak meg, de a vízszállító kapacitás fenntartása vegyszeres gyomirtással folyamatos. 
Kotrási munkák a tóban 1991 óta csak lokálisan, igen behatárolt, kis területeken történtek. Miután a kör-
nyezetvédelmi és vízügyi Hatóságok egybehangzó véleménye szerint vízminőség védelmi jellegű kotrási 
munkákra nincs szükség, ezért a jövőben is csak a strandokon és csónak-, valamint kishajó kikötőkben 
(tulajdonos, üzemeltető feladata), továbbá a kikötők bejáratánál (állami feladat) várható kotrási munka. A 
feliszapolódás helyzetét ezeken a területeken ellenőrizni kell, majd ezen eredmények birtokában az 
iszapkotrási és a partfal rehabilitációs munkákat (az állékonyság ellenőrzése után) lehetőleg párhuza-
mosan kell végezni. 
Az iszap vizsgálata, ill. állapotának felmérése – tápanyagtartalom, szennyezettség, stb. – a Közép-
Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőségen közel egy évtizede rendszeresen működő „mederüledék 
monitoring” keretében folyik.  A kikötőkben, strandokon és a nem kijelölt hajóutakon a KÖDU-KÖVIZIG 
2004-ben részletes ellenőrző 
iszapvastagság méréseket végzett. 
Ennek, valamint a KÖDU-KÖVIZIG Tófelügyelősége által 2004-ben elvégzett ellenőrző mérései alapján 
megállapítható, hogy a tó déli parti strandjain 1-5 cm körüli, a keleti parti strandokon a déli kanyarnál 5-
10 cm, míg az északi kanyari strandnál 15-30 cm közötti, a Sukoró-i strandon 1-10 cm-es iszapvastag-
ságot mértek. Az északi parti evezőspályán 10-60 cm vastag feliszapolódás található.  A tófenéken ösz-
szegyűlt iszapok vizsgálatát, állapotának felmérését a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelősé-
gen közel egy évtizede rendszeresen működő „Velencei tavi mederüledék monitoring”  keretében végzik. 
A fenékiszapok állapotát ezen mérések alapján, kiemelten a természetvédelmi területeken, a „Velencei-
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tó vízgyűjtőjén végzett vízgazdálkodási, környezetvédelmi tevékenységről” készült éves jelentésekben 
értékelik. 
Az áramlási szempontból védett, zárt kikötők feliszapolódása viszonylag gyors folyamat. A betorkolló 
vízfolyásokra települt csónak-kikötőknél a kikötői felület 40-60%-a használhatatlan, mivel a vízrendezés 
nélküli területekről beszállított hordalék okozta feltöltődéshez az utóbbi években tartósan alacsony víz-
szint is párosult. 
Az időszakos kotrásoknak köszönhetően a menetrendszerű utasforgalmat ellátó kishajók kikötésére épí-
tett kikötők (Pákozd – Szúnyog sziget, Velence-északi és déli kanyar és a gárdonyi) állapota még meg-
felelő,  ugyancsak jól használható a sukorói és a dinnyési horgászkikötő. 
A turistaforgalmat ellátó kishajók forgalmát biztosító hajózó utak jelenleg még használhatóak, viszont a 
csónak-kikötőkhöz kapcsolódó csónak utak, különösen a torkolati szakaszon, jelentősen feliszapolódtak. 
A Velencei tavon jelenleg 18 csónak és 6 db kishajó kikötő van, ezek területe összesen (beleértve a ki-
kötő bejáratokat) 24 ha. Kotrási munkák szükségesek még a tavon nyilvántartott 13 db strandon, melyek 
összesített területe 45 ha. A kikötők és a strandok együttes kotrási igénye (a fentebb megnevezett fel-
iszapolódás mértékével) 350 ezer m3 zagy, amely kiülepedés után 40-50 ezer m3 iszap elhelyezését 
igényli. 
A Velencei-tó nyugati medencéjében, a természetvédelmi területen a feliszapolódással összefüggésben 
vizsgálni szükséges a nádas-mező pusztulását, a hínárosodást-gyékényesedést megakadályozó fenn-
tartó kotrás szükségességét. 
Zagy-elhelyezés: A közeljövőben és távlatban is szükséges strand, kikötő és hajózó út kotrásokból kike-
rülő mederanyag elhelyezésére alkalmas zagyterek elhelyezési lehetőségeinek vizsgálata és terve 
2005-benelkészült. A helykijelölési tervben kijelölik azokat a zagytereket, amelyek a megjelölt szintig 
feltölthetők,  majd ezt követően, a területet a távlati hasznosítási szempontok szerint rekultiválni kell. A 
készülő helykijelölési dokumentációban kijelölik továbbá az átmeneti zagytárolókat is, amelyeknél olya-
nok az adottságok, hogy ott a mederanyag csak időszakosan helyezhető el. Innen, a kiülepedés, szikka-
dás után,  az átmeneti jelleggel lerakott iszapot, a végleges zagyterekbe, vagy egyéb hasznosításra 
(például komposztálás) el kell szállítani. A zagyterek kialakítására vonatkozó javaslatot a KÖDU-
KÖVIZIG dolgozza ki. A munka 2005 tavaszára elkészült. 
Az ismételten felmerülő iszapkotrási igények miatt ezeket a kijelölt zagytereket továbbra is állami tulaj-
donban kell tartani, vagy ha jelenleg nincsenek állami tulajdonban, erre a célra állami tulajdonba kell 
vonni. A zagytérbe történő szállítási és lerakási költségek viszont a kotrást végeztető tulajdonost terhelik. 
A tó vízminőségéről összességében megállapítható, hogy a mérési eredmények alapján egyértelműen 
kijelenthető, hogy Velencei tavon a tó vízminőségvédelmi állapota miatt vízminőségvédelmi iszapkotrás-
ra jelenleg nincs szükség. A kikötők bejáratának fenntartási munkálatai állami feladatot képeznének, ha 
lenne kijelölt hajózó út. Kotrási munkákra jelenleg csak az önkormányzati kezelésben lévő csónakkikö-
tőknél és strandok területén van szükség. Itt viszont problémát jelent az önkormányzatok fokozódó for-
ráshiánya. 
 
A partfalak rekonstrukciója. 
 
Önkormányzati kezelésben álló partfalak (strandok, csónak kikötők, horgász egyesületek) és az elvégzett munkák 
megosztása 

Település 
 megnevezése 

Partfalak összes 
hossza (m) 

Ebből felújítást igényel 
(m) 

Elvégzett felújítás 
1995- 
2004 (m) 

Hátralévő 
Rekonstrukció  (m) 

Gárdony-Agárd 7 594 4 660 160 4 500 
Velence 6 299 3 830 250 3 580 
Sukoró 2 555 2 000 800 1 200 
Pákozd 130 130 -- -- 
Összesen 16 578 10 620 1 210 9 410 

 
 
A fenti táblázat tartalmazza az önkormányzati és a közigazgatási területükön található egyéb kezelésű  
(MOHOSZ, HOFESZ és magán) tulajdonú partvédőművek hosszát és az azokon már elvégzett, illetve 
elvégzendő felújítási feladatokat. A fenti mennyiségek a partfalak megemelési igényét is tartalmazzák. 
A tó keleti és déli parti sávjában kialakult új tulajdonviszonyok és használati funkciók (új területrendezési 
elképzelések) miatt az 1995-ben a KDT-VIZIG által készített partfal-rekonstrukciós terv teljes körű felül-
vizsgálatát el kell végezni. 
 
Állami kezelésben álló partfalak és az elvégzett munkák megosztása 

Partszakasz Partfalak összes Ebből felújítást igényel Elvégzett felújítás Hátralévő 
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 megnevezése Hossza  (m) (m) 1995-2004 (m) Rekonstrukció  (m) 
Gárdony-Agárd 3 029 3 029 551 2 478 
Velence 1 892 1 086 526 560 
Sukoró 1 040 230 80 150 
Pákozd 130 130 130 130 
Cserepes sziget 1 844 1 844 550 1294 
Velencei-sziget 652 652 -- 652 
Összesen 8 547 6 961 1 827 5 134 

 
A partfal-felújítások általános problémái, hogy 
---Az önkormányzati kezelésben lévő partvédőművek több szakaszán vállalkozási funkciókhoz kapcso-
lódó igények (strand, kikötő, vízisí pálya stb. jelentkeztek, ezért ezen szakaszok kezelői jogviszonyát 
felül kell vizsgálni. Ezen változások miatt növekvő többletköltségekkel járó, más jellegű partfal-felújítási 
költségekkel kell számolni. Ezért ezeken a partszakaszokon a partfalakat vagy a hasznosításhoz igazo-
dó kezelésbe kell adni, vagy szerződésben foglalt kötelezettségek és közös költségviselés mellett felújí-
tásukat már az új igényeknek megfelelően, a vállalkozások költségviselése mellett kell tervezni. 
---A partfalak rekonstrukciójával kapcsolatos eddigi intézkedéseket értékelni kell, az 1995-ben készült 
fejlesztési koncepciót felül kell vizsgálni, az időközben felmerült igények figyelembe vételével Ahol lehet-
séges, a rekonstrukció során a természetközeli állapotok megőrzését, a rövid, lidós, fövenyes part-
szakaszok kialakítását kell szem előtt tartani, a parti létesítmények vagyonvédelmi szempontjainak figye-
lembe vételével. 
---Mint az előző táblázatok is mutatják az elmúlt, közel tíz éves időszakban – forráshiány miatt – az 
1995-ben készült állapotfelmérés szerint kívánatos partfal rekonstrukciónak, az önkormányzati tulajdon-
ban lévő partfalak esetében 11,4%-a, az állami tulajdonban lévő partfalak esetében 26,2%-a valósult 
meg. Miután az el nem készült szakaszokon a partfalak állapota nem javult, sőt részben további állag-
romlással lehet számolni, 2005-ben az újabb állapotfelmérés megtörtént. A partfalak rekonstrukcióját 
tovább kell folytatni. Ezeket a munkálatokat össze kell hangolni a tó belterületi szakaszán kialakítandó 
10-30 m széles közpark, szolgáltató sáv egységes kialakításával. 
 
Nádgazdálkodás: a tó vízfelületét közel 40%-ban nádasok borítják, döntő részük a természetvédelmi 
területen. A nádasok szerepe a tó vizének öntisztulásában elsőrendű fontosságú. A nádasok felmérése 
és minősítése általában – jogszabályi kötelezettség alapján – ötévenként esedékes (a legutóbbi minősí-
tés 2005-ben megtörtént), az éves nádvágási és felújítási programot ehhez igazítják. A nádasok téli ara-
tását továbbra is a természet- és vízminőség-védelmi szempontok figyelembe vételével kell megszer-
vezni és végrehajtani. 
 
Vízfolyások fenntartási munkái: a vízgyűjtő vízfolyásain halmozódott a karbantartási elmaradás, miután 
azok többsége önkormányzati, társulati, vagy vállalkozási kezelésbe került. A vízfolyások állapotáról, 
valamint a szükséges teendőkről összefoglaló felmérés készült, amit a mellékelt táblázaton közlünk. 
 
Belterületi vízrendezés: a Velencei-tó környéki települések belterületi vízrendezési munkáihoz általában 
csak az elvi vízjogi engedélyezési tervek állnak rendelkezésre, a területfejlesztés és belterületi vízrende-
zési munkák hiányában mutatkozó több évtizedes elmaradás a Velencei-tóra súlyos vízminőségi fenye-
getést jelent. A belterületi vízrendezés a Velencei-tó vízminőség védelmének fontos eszköze. A 2001. 
évi LXXI. törvénnyel módosított 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 2. § (1) bekezdés f) pontja 
szerint a helyi vízrendezés és vízkárelhárítás a települési önkormányzat feladata. Az évtizedek óta fel-
halmozódott mennyiségű vízrendezési feladattal azonban az érintett önkormányzatok többsége forráshi-
ány miatt, állami segítségnyújtás nélkül nem tud megbirkózni. Az OKTVF Velencei-tavi programja tartal-
mazza a vízügyi törvény szerint önkormányzati kötelezettséget képező belterületi vízrendezési feladatok 
finanszírozási és támogatási lehetőségeinek feltárását is.
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Felújítási munkák 
 Költségek Sor-

szám Vízfolyás neve Hossza (km) Tulajdonosa Kezelője vagy üzemeltetője Engedély tipusa Tervezési állapot 
Hossz (km) jellege Egyéb kiegészítő munkák Mennyisége 

(km) 
2005-2007 2008-2013 

Állami tulajdonú vízfolyások            
1 Császárvíz 27,9 Magyar Állam KÖDU KÖVIZIG vízjogi üz. eng. kiviteli terv 2,4 kotrás fásítás 6,5 8,5 16,2 
5 M7 autóp.vízelv.árka 0,19 Magyar Állam ÁAK vízjogi üz. eng. kiviteli terv 0,05 hordalékfogó fásítás 0,1 - 1,5 
42 Dinnyés-kajtori csatorna 26,4 Magyar Állam KÖDU KÖVIZIG vízjogi üz. eng. kiviteli terv 4,2 kotrás  0,8 16,8 16,0 
10 Koldus árok 1,1 Magyar Állam GKM vízjogi üz. eng. - 0,6 fenntartás hordalékfogó - 1,0 - 
11 Csincsa árok 0,6 Magyar Állam GKM vízjogi üz. eng. - 0,6 fenntartás hordalékfogó - 0,5 - 
12 Csónakházi árok 2,7 Magyar Állam Vértesaljai Vízi Társulat vízjogi üz. eng. - 0,6 fenntartás hordalékfogó - 1,5 - 
19 Vereb-Pázmándi vf 2,8 Magyar Állam KÖDU KÖVIZIG vízjogi üz. eng. - 2,8 fenntartás - - - -4,5 
21 Tófelügyelőség m.á. 0,2 Magyar Állam KÖDU KÖVIZIG vízjogi üz. eng. - 0,2 fenntartás belterületi fejlesztés - 2,0 - 
40 Szürke árok 0,2 Magyar Állam KÖDU KÖVIZIG nincs engedély kiviteli terv 0,2 teljes rendezés zagyelvezető árok - - 3,0 

Egyéb tulajdonú vízfolyások            
2/A A-1/1 jelű árok 0,12 Aranybulla Rt. Aranybulla Rt. vízjogi üz. eng. kiviteli terv 0,12 kotrás fásítás 0,12 - 1,2 
3 A-3 jelű árok 0,2 Aranybulla Rt. Aranybulla Rt. vízjogi üz. eng. elvi engedély 0,2 kotrás fásítás 0,2 1,5 - 
43 A-5 jelű árok 0,45 Aranybulla Rt. Aranybulla Rt. vízjogi üz. eng. kiviteli terv 0,1 hordalékfogó fásítás 0,1 - 1,2 

43/A A-5/1 jelű árok 0,3 Aranybulla Rt. Aranybulla Rt. vízjogi üz. eng. kiviteli terv 0,1 hordalékfogó fásítás 0,1 - 1,2 
20 VIÜK központ m.á 0,2 Magántulajdon Velence Önkormányzat nincs engedély kiviteli terv 0,2 teljes rendezés belterületi fejlesztés - 3 - 

Önkormányzati tulajdonú vízfolyások 
Pákozd község területén            

4 Bella patak 3,9 Pákozd Önk. Vértesaljai Vízi Társulat vízjogi üz. eng. kiviteli terv 2,0 rendezés - hordalékfogó fásítás 4,5 - 16,0 
6 Kelta árok 0,6 Pákozd Önk. Vértesaljai Vízi Társulat vízjogi üz. eng. kiviteli terv 0,1 hordalékfogó fásítás 0,1 - 1,5 
7 Pákozdi ér 2,7 Pákozd Önk. Vértesaljai Vízi Társulat vízjogi üz. eng. kiviteli terv 0,2 hordalékfogó fásítás 0,2 - 2,5 
8 Laposhegyi árok 1,2 Pákozd Önk. Vértesaljai Vízi Társulat vízjogi üz. eng. kiviteli terv 0,1 hordalékfogó - 0,1 - 1,5 

8/A Laposhegyi mellékág 0,8 Pákozd Önk. Vértesaljai Vízi Társulat vízjogi üz. eng. kiviteli terv 0,1 hordalékfogó - 0,1 - 1,5 
Sukoró község területén            

9 Sukorói ér 3,9 Sukoró Önk. Vértesaljai Vízi Társulat vízjogi lét. eng kiviteli terv 0,6 rendezés hordalékfogó 0,3 4,5 - 
9/A Sukorói ér mellékárka 0,8 Sukoró Önk. Sukorói Önkormányzat nincs engedély kiviteli terv 0,8 rendezés - - - 2,5 

Velence város területén            
13 VIB-4. sz. árok 1,2 Velence Önk. Velence Önkormányzat vízjogi lét. eng kiviteli terv 1,2 teljes rendezés belterületi fejlesztés 9,0 - - 
14 Bencehegyi árok 0,9 Velence Önk. Velence Önkormányzat nincs engedély kiviteli terv 0,9 teljes rendezés belterületi fejlesztés 10,0 - - 
15 Csontréti patak 3,5 Velence Önk. Vértesaljai Vízi Társulat vízjogi üz. eng. kiviteli terv 0,4 kisvizi meder - - - 5,0 
16 Klein közi árok 0,4 Velence Önk. Velence Önkormányzat vízjogi lét. eng kiviteli terv 0,1 lefedés belterületi fejlesztés - - 2,5 
17 Tóparti n. árok 0,1 Velence Önk. Velence Önkormányzat nincs engedély - - - - - - - 
18 Parkolói árok 0,2 Velence Önk. Velence Önkormányzat nincs engedély kiviteli terv 0,2 fenntartás - - - 1,5 
22 Ladik utcai árok 0,3 Velence Önk. Velence Önkormányzat nincs engedély kiviteli terv 0,3 teljes rendezés belterületi fejlesztés - 4,0 - 
23 Ladik utcai kikötő á 0,2 Velence Önk. Velence Önkormányzat nincs engedély kiviteli terv 0,2 teljes rendezés belterületi fejlesztés - 2,0 - 
24 Cserje utcai árok 0,3 Velence Önk. Velence Önkormányzat nincs engedély kiviteli terv 0,3 teljes rendezés burkolt árok - 3,5 - 
25 Cserje utcai kikötő á. 0,6 Velence Önk. Velence Önkormányzat nincs engedély kiviteli terv 0,6 teljes rendezés burkolt árok - 4,5 - 

Gárdony város területén            
26 Ibolya utcai árok 0,6 Gárdonyi Önk Gárdonyi Önkormányzat nincs engedély kiviteli terv 0,6 fenntartás - - - 2,0 
27 Nefelejcs utcai árok 0,4 Gárdonyi Önk Gárdonyi Önkormányzat nincs engedély kiviteli terv 0,4 rendezés - 0,2 4,5 - 
28 Keszeg utcai árok 0,1 Gárdonyi Önk Gárdonyi Önkormányzat nincs engedély kiviteli terv 0,1 fenntartás burkolt árok 0,1 2,0 - 
29 Posta utcai árok 0,4 Gárdonyi Önk Gárdonyi Önkormányzat nincs engedély kiviteli terv 0,4 teljes rendezés burkolt árok 0,4 6,0 - 
30 Pisztráng utcai árok 0,4 Gárdonyi Önk Gárdonyi Önkormányzat nincs engedély kiviteli terv 0,4 teljes rendezés zárt csatorna 0,1 - 10,0 
31 Holdfény sétány u.á 0,7 Gárdonyi Önk Gárdonyi Önkormányzat nincs engedély kiviteli terv 0,7 teljes rendezés zárt csatorna 0,7 - 15,0 
32 Gárdonyi árok 7,0 Gárdonyi Önk Dunaújvárosi Vizi Társulat vízjogi lét. eng - 3,5 fenntartás - - - 8,0 
33 átm.1 csapadékcs 0,1 Gárdonyi Önk DRV vízjogi üz. eng. - 0,1 fenntartás átemelő - - 3,0 

33/A átm.3 csapadékcs 0,1 Gárdonyi Önk Gárdonyi Önkormányzat nincs engedély - 0,1 fenntartás - - - 2,0 
33/B átm.5 csapadékcs 0,1 Gárdonyi Önk Gárdonyi Önkormányzat nincs engedély - 0,1 fenntartás olajfogó - - 2,0 
33/C átm.0,25 csapadékcs 0,1 Gárdonyi Önk Gárdonyi Önkormányzat nincs engedély - 0,1 fenntartás olajfogó - - 2,0 
34/A átm.0,4 csapadékcs 0,1 Gárdonyi Önk Gárdonyi Önkormányzat nincs engedély - 0,1 fenntartás olajfogó - - 2,0 
34/B Brajnovits árok 0,4 Gárdonyi Önk Gárdonyi Önkormányzat vízjogi üz. eng. kiviteli terv 0,1 teljes rendezés zárt csatorna 0,4 6,0 - 
35 átm.0,4 csapadékcs. 0,2 Gárdonyi Önk Gárdonyi Önkormányzat nincs engedély kiviteli terv 0,2 teljes rendezés zárt csatorna 0,2 - 4,0 
36 Árok utcai árok 4,2 Gárdonyi Önk Gárdonyi Önkormányzat nincs engedély kiviteli terv 4,2 teljes rendezés zárt csatorna 0,5 20 - 
37 Agárdi árok 4,5 Gárdonyi Önk Dunaújvárosi Vizi Társulat vízjogi üz. eng. - 4,2 fenntartás - - - 6,0 

37/A Park kemping cs.á. 0,3 Gárdonyi Önk Gárdonyi Önkormányzat nincs engedély kiviteli terv 0,3 felújítás burkolt árok - - 1,5 
37/B Park kemping cs.á. 0,3 Gárdonyi Önk Gárdonyi Önkormányzat nincs engedély kiviteli terv 0,3 felújítás burkolt árok - - 1,5 
38 Hínárkikötői árok 0,3 Gárdonyi Önk Gárdonyi Önkormányzat nincs engedély kiviteli terv 0,3 teljes rendezés iszapfogó 0,1 - 2,0 
39 Dinnyési árok 5,1 Gárdonyi Önk Dunaújvárosi Vizi Társulat vízjogi üz. eng. -  fenntartás iszapfogó - - 6,0 
41 Fekete árok 1,4 Gárdonyi Önk Gárdonyi Önkormányzat vízjogi üz. eng. - 0,8 fenntartás - - - 3,0 

Megjegyzés: 
Az árkok és csatornák számozása a Császárvíztől kiindulva az óramutató járásával megegyező értelemben történt. 
A belterületi fejlesztések megjegyzés alatt csak az adott árokszakasz felújításának költségeit értjük, a kapcsolódó belterületi fejlesztés az adott terület vízrendezési munkáinál jelentkezik. 
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Mindamellett jelentős előrelépésnek tekinthető, hogy az elmúlt évek folyamán az önkormányzatok több-
ségénél készülnek, vagy elkészültek az elvi, helyenként a létesítési vízjogi engedélyezési tervek. Az 
engedélyek kiadása, a hatósági feladatok torlódása miatt lassan halad. Az elvi engedélyes tervek még 
kivitelezésre nem, csak támogatási pályázatok benyújtására lehetnek alkalmasak. A Zámolyi-medence 
néhány településén általában állami segítséggel, megkezdődött a kivitelezés is, de a létesítési ill. üze-
melési vízjogi engedélyek kiadása folyamatban van. Az elkészült létesítményekre az üzemelési engedé-
lyek beszerzése folyamatban van. 
A belterületi vízrendezés a Velencei-tó vízminőség védelmének fontos eszköze, azonban csak abban az 
esetben jelent hatékony, a tó életében is jelentkező beavatkozást, ha ez komplex módon történik. Így 
történt ez a 70-es, 80-as években a Velencei-tó vízgyűjtőjén, a települések külterületi szakaszain és eb-
ben az időben ennek hatékonysága mérhető is volt (lásd: 1990-91 FVM által üzemeltetett monitoring 
hálózat eredményeit). A településeken ebben az időben is csak részlegesen, elsősorban az állami és 
közcélú vízfolyások, művek kerültek felújításra és kismértékben az önálló kezelési jog alatt működő, 
üzemi jellegű vízfolyások. A sürgető új területhasználati igényeket a települési önkormányzatok fejlesz-
tési tervei olyan új területek belterületbe vonásával akarták megoldani, ahol a domborzati viszonyok, 
esetenként a mélyfekvésű területek vízrendezése azonnali megoldást igényelt volna. A szükséges intéz-
kedések elmaradásával a meglévő állapotok tovább romlottak. 
Szemléleti előrelépés történt viszont a Velencei-tó parti településeknél, illetve a Zámolyi-medence tele-
püléseinek egy részénél (így Pázmándon),  ahol komplex vízrendezési pályázati anyagok készültek. 
Vízjogi létesítési engedélyezési terv azonban ezek közül még egyik településen sem készült, így kevés 
az esélye annak, hogy a közeljövőben saját erőből bármely fent felsorolt településen új vízrendezési 
létesítmény épüljön. A Velencei-tó vízminőség-védelmi prioritásai miatt a fejlesztési beruházásoknál a 
parti települések vízrendezési problémái megoldásának kiemelt elsőbbséget kell biztosítani. 
A tó vízminősége szempontjából rendkívül hátrányos, hogy jelenleg 20-30 mm-es csapadékesemény 
hatására a tisztítómű üzemeltetésében zavar keletkezhet, a Velencei-tó közvetlen parti sávjában az el-
választó rendszerű szennyvízhálózat túlterhelése miatt a tóba hígított szennyvíz juthat a szennyvízcsa-
torna hálózatból. 
Szélsőséges csapadékesemények hatására a tóparti településekről, valamint a vízgyűjtőn fekvő, csator-
názatlan településekről (mint Pázmánd) a közterületekről, a rendezetlen vízelvezető árkokból, valamint a 
nem zárt szennyvíztárolókból a levonuló csapadék jelentős mennyiségű szennyezőanyagot moshat be a 
Velencei-tóba, a megfelelő vízrendezési létesítmények karbantartásának elmaradása miatt. 
Sajnálatos tény, hogy a fent vázolt kritikus vízrendezési problémák megoldatlansága ellenére a Velen-
cei-tó környéki települések további külterületi, illetve mély fekvésű vízjárta területeket vonhatnak belterü-
letbe A belterületbe vonás feltételeként elő kell írni a belterületbe vont területek vízrendezésének kötele-
ző megvalósítását, a meglévő rendszerhez illeszkedő módon. 
 
Vízi közműfejlesztések 
A tókörnyéki településeken a már meglévő főművekre csatlakozó szennyvízelvezető csatornák kiépítése 
és fokozatos bővítése folyamatban van. Mindemellett a Velencei-tó tápanyag-terhelésének csökkenésé-
ben jelentős változás azért nem következett be, mert nem valósult meg a Velencei-tó északi partján, a 
Dunántúli Regionális Vízmű Rt. működési területén, az állami felelősséget képező szennyvíz-
csatornázási főművek fejlesztése. A DRV Rt., a még ellátatlan tókörnyéki önkormányzatokkal összefog-
va, támogatási pályázatot nyújtott be a Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Programhoz (KIOP), 
ahol 2004 őszén az Európai Unió forrásait is magában foglaló, közel 5,9 milliárd forint összegű beruhá-
zási támogatást nyert el. Ez a program az összes tó-környéki települést (Gárdony, Velence, 
Kápolnásnyék, Sukoró,) magában foglalja, továbbá a vízgyűjtőn Pázmánd, Vereb és Nadap (az OKTVF 
00111/54/04 agglomerációs besorolási határozata szerint), valamint Zichyújfalú településeket is (Pákozd 
a székesfehérvári térségi rendszerhez csatlakozik). 
 
A települési szennyvízelvezetés és tisztítás jelenlegi helyzetét az alábbiak jellemzik 
Térségi szennyvízelvezetési rendszerek: A Velencei-tó környéki és a Velencei-hegység tó felőli vízgyűj-
tőjén fekvő települések (Gárdony, Zichyújfalu, Velence, Kápolnásnyék, Sukoró, Nadap, Pázmánd,) a 
DRV Rt. kezelésében lévő, bővítés előtt álló regionális szennyvízelvezető rendszerre (Agárdi szennyvíz-
tisztító telep végponttal), míg Pákozd, Pátka , Seregélyes és Székesfehérvár Öreghegy, 
Feketehegy, Kisfalud Csala és Börgönd városrészek a székesfehérvári térségi szennyvízelvezető rend-
szerre csatlakoznak (Székesfehérvári szennyvíztisztító telep végponttal). 
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A közvetlenül a Velencei-tó vízrendszerén fekvő települések közül Pátka és Pákozd a székesfehérvári 
térségi szennyvízelvezetési rendszerhez csatlakozik. 
Általában az egész vízgyűjtőn megoldást igényel a nem csatornázott területeken a szippantott szennyvi-
zek ellenőrzött kezelése, illetve a termelőtől történő igazolt elszállítással a hulladék nyomon követése.  
Ugyanakkor a tisztítótelepeken keletkező szennyvíziszapok elhelyezése és hasznosítása vízjogi enge-
délyek alapján kialakított műszaki megoldásokon és ennek megfelelően működtetett és a környezetvé-
delmi Hatóságok által ellenőrzött létesítményeken alapul. 
 
Időszakosan vízhiányos területek ivóvízellátása 
A Velencei-tó északi partján Pákozd és Sukoró magasan fekvő területein, különösen a nyári csúcsfo-
gyasztási időszakban, a Dunántúli Regionális Vízmű Rt. működési területén létesített regionális vízszol-
gáltatási főművek kapacitás-hiánya miatt, súlyos, időszakos vízhiány léphet fel. A vízellátási deficit meg-
oldására a Rákhegyi vízbázisról a Velencei-tó vízpótlására 1993-ban a Császár vízig kiépített nyomóve-
zeték meghosszabbításával a DRV Rt. vízjogi engedélyes tervet készíttetett, amelynek megvalósítására 
forráshiány miatt eddig nem került sor. Az engedély hatálya 2004 végén lejárt. 
A fajlagos vízigények számottevő csökkenése miatt mind a vízigények pontos meghatározása, mind a 
tervezett létesítmények fizikai paramétereinek felülvizsgálatát el kell végezni, a vízjogi engedély ismételt 
benyújtása előtt. Ismételten meg kell vizsgálni továbbá a rákhegyi és a dunai betáplálás vízellátási biz-
tonságának, a kétféle vízminőség elkeveredésének kérdését is, miután a vízellátó rendszer jelenleg a 
Duna ercsi kavicsteraszán létesített vízbeszerezésre épül. Egyes vélemények szerint a nyári csúcsidő-
ben jelentkező vízhiányt nem a Rákhegyi, hanem az Ercsi vízbázisról célszerű megoldani. Ennek eldön-
tése további vizsgálatokat tesz szükségessé. 
Jelentős fejlesztéseket terveznek a Velencei-tó vonzáskörzetében lévő több településen, így Pákozd, 
Pátka és Nadap községekben is. Ezzel összefüggésben az ivó-vízellátási (és szennyvízelvezetési) igé-
nyeket felül kell vizsgálni, s a szükséges fejlesztési forrásokat a befektetőknek kell biztosítani. 
 
Termálvíz fejlesztési programok a Velencei-tó térségében 
A Velencei-tó déli térségében, a Bika-völgyben feltárt termálvíz készletek megismételt egymásra-hatás 
vizsgálata alapján 2003-ban hatósági döntéssel megtörtént a tartósan rendelkezésre álló, gyógyvíz mi-
nőségű termálvíz készletek megosztása Gárdony és Velence városok között. Ennek keretében Gárdony 
1000 m3/d, Velence 1000 m3/d termálvíz-készlet hasznosítására kapott vízjogi engedélyt. A végleges 
felhasználási mennyiségek meghatározása még nem történt meg. 
Gárdonyban 2004 szeptemberében műszakilag átadták a tervezett fejlesztés első ütemét, amelyet a 
Kormány a Széchenyi terven keresztül támogatott. (ideiglenes engedéllyel működik) A második ütem 
megvalósítása hosszabbtávon várható. 
Velence városában a Wellnes és gyógyászati termálfejlesztést két színhelyen tervezik. Az I ütemű fej-
lesztés az Öreg strandon történik, üzembe helyezése 2007-re várható, a II. ütemű fejlesztés befejezését 
a volt Expresz tábor helyén a Nyéki út mellett 2009 végére tervezik. Mindkét esetben kiemelt fontosságú 
környezetvédelmi probléma a sókban gazdag, magas hőmérsékletű hulladékvizek hasznosítása és elhe-
lyezése a természeti környezetben. Ezen vizsgálatok keretében az oldott sótartalom kinyerését és ter-
mékké történő fejlesztését, továbbá a hulladékhő turisztikai létesítmények, épületek fűtésére szolgáló 
hasznosítási lehetőségeit is vizsgálni kell. (A velencei fejlesztésnél a hulladékvíz elvezetésére jogerős 
engedély van) 
A beruházások forrásigényének fedezésére magántőke bevonása sikerült, ill. tárgyalások vannak folya-
matban. 
 
Helyzetértékelés és eredmények, a környezeti állapot javítása, a természeti és az épített környezeti ér-
tékek 
védelme, a kultúrtörténeti örökség megóvása terén. 
Természeti értékek védelme 
 
A térségben a természeti értékek jelentős turisztikai vonzerőt képviselnek, de védelmük nemcsak ezért, 
hanem az élő- és megújuló természeti erőforrások megőrzése érdekében is fontos. A turizmus megjele-
nésével és megerősödésével egyre inkább előtérbe került a két oldal közötti optimális egyensúly megha-
tározásának igénye. 
---A védett területek további bővítésének előkészítő munkálatai folynak. Rövidtávon bővülhetnek a jelen-
leg országos védelem alatt álló Velencei-hegység védelemre érdemes természeti értékei: a jelenleg or-
szágos jelentőségű a Pákozdi ingókövek TT és a helyi természetvédelmi területek (Meleghegyi gránit-
sziklák TT, Sukorói Gyapjaszsák TT). A Velencei-tavi Madárrezervátum Természetvédelmi Területet és 
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a Dinnyési Fertő Természetvédelmi Területet a jelentős területnövekedés fizikailag is összeérővé teszi. 
A területek A, B és helyenként C típusú kezelési tervei elkészültek, védelmük előterjesztés előtt állnak.  
---A természeti értékek védelme a leghatékonyabban a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (DINPI) 
saját vagyonkezelésben lévő területeken valósul meg. A Dinnyési Fertő Természetvédelmi Területen 
Sukoró és Pákozd közigazgatási területén több ingatlan a Magyar Állam tulajdonában és a DINPI va-
gyonkezelésében van.  
---A Velencei-tó – Vértes kiemelt térségben országos, regionális és helyi jelentőségű ökológiai folyosó 
rendszerek maradtak fenn. A ökológiai folyosók egy része hatékonyan működik, mint folyamatos meg-
szakítatlan élőhely, illetve mint helyi klímát befolyásoló elem – ilyen többé-kevésbé a Vértes-hegységet 
és a Velencei-tó természetvédelmi területét összekötő Császár-víz vonala, a Dinnyési-Fertő. Más része 
csak elemeiben maradt fenn, így az elemek összeköttetésének hiánya a ökológiai folyosó hatékony mű-
ködését csökkenti. Ilyenek a Gerecse és a Velencei-tó közötti kapcsolat a Csaplári erdő – Körtvélyes – 
Kender-tó – Velencei-hegység területein végig húzódva, az ezek közötti kisebb jelentőségű ökofolyosók 
meglétével. Az állatok migrációját akadályozza, hogy nem épültek meg az M7 autópálya vadátjárói. 
A Császár-víz menti ökológiai folyosó Székesfehérvár közigazgatási területére eső része ma már sérü-
lékeny, az iparterületek Velencei-tó irányú terjeszkedése miatt. 
---A Natura 2000 területek a térségben döntően a meglévő országos jelentőségű védett természeti terü-
leteket és magterületeket fedik le, össznagyságuk több mint 60000 ha. Három legkiterjedtebb 
területregysége a Vértes-hegység, a Zámolyi-medence és a Velencei-hegység, melyek kapcsolata öko-
lógia folyosókkal részben biztosított. A Kormány 275/2004.(X.8.) Korm. Rendelete az európai közösségi 
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről kihirdetésre került. A rendelet a területek szabá-
lyozását elsősorban a természetvédelmi törvény által meghatározott védelmi kategóriákhoz köti. Az üdü-
lőkörzetben a tervezett védetté nyilvánítással a létrejövő országos jelentőségű bővített Vértesi TK, 
Zámolyi-medence TK, és Velencei-tavi TK következtében a natura 2000 területek a védett természeti 
területek övezetébe kerülnek. Ez a kiemelt jelentőségű élőhelytípusok, vadon élő növény-és állatfajok 
védelme érdekében mindenképpen a legelőnyösebb. 
---A Velencei-tó és a tóparti településeken belüli zöldfelületek kapcsolata a déli parton továbbra sem 
alakult ki. Nem jött létre az élővilág védelmét és a helyi klíma javítását is szolgáló külterületi ökológiai 
folyosók rendszere (pl. hiányzik Velence-fürdő, Gárdony-fürdő belterülete menti védő zöld és annak víz-
parti kapcsolata). 
 
 
A jelenleg meglévő országos jelentőségű védett természeti területek a Velencei kistérségben 

Velencei Madárrezervá-
tum 

Védett 
terület 
kiterjedé- 
se 
(ha) 
 

Védetté nyilvánító 
(módosító) 
jogszabály száma 
 

Törzskönyvi 
száma 
 

Érintett 
település 
 

Egyéb 
védettségi 
fokozat 
 

Természetvédelmi Terület 420 165/1958. 
OTT 
 

65/TT/57 Pákozd Fokozottan védett: 
420 ha, ramsari 
terület 
420 

Dinnyési Fertő 
Természetvédelmi Terület 
 

529 1667/1966 OTvH 87/TT/66 Gárdony, Székesfehér-
vár, 
Seregélyes, Pákozd 

Fokozottan védett 
529 ha, ramsari 
terület 529 ha 

Pákozdi Ingókövek 
Természetvédelmi Terület 
 

44 592/1951. OTT 32/TT/51 Pákozd  

 
A környezetvédelem egyéb tématerületein 
A vízminőség-védelem legfontosabb kérdéseit és eredményeit az előzőekben tárgyaltuk, így itt csak a 
környezetvédelem többi tématerületét érintjük. 
A térségben a környezetszennyező források részben csökkentek, részben növekedtek. 
---A kiemelt térség legnagyobb része levegőszennyezettségi szempontból a 10. légszennyezettségi zó-
nába tartozik, amely az ország azon területeit foglalja magába, ahol a levegő minősége megfelelőnek 
tekinthető. Ezeken a területeken kén-dioxid, nitrogén-dioxid, szén-monoxid és benzol szennyezettség az 
alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg. A szilárd (PM10) szennyezettség az alsó és felső vizsgálati 
küszöbérték között van.  
. 
---Zajterhelés vonatkozásában a térségben legjelentősebb forrás az M7 autópálya, amelynek növekvő 
forgalma (a rekonstrukció során kapacitásbővítést hajtottak végre) az északi meglévő és potenciális üdü-
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lő- és kiránduló területeket egyre nagyobb mértékben terheli. Zajvédő falak nem mindenhol épültek meg. 
További veszélyt jelenthet az M7 autópálya díjköteles üzemeltetése és a 7. sz. főút közlekedésszabályo-
zási intézkedései miatt megjelenő többletforgalom az üdülőkörzet útjain,  
---A talajvédelem szempontjából a térségi meliorációs és rekultivációs feladatok nagyrészt megtörténtek. 
Kisebb részének elmaradása gondot okoz továbbra is (a talaj és erózióvédelmi beavatkozások, a terve-
zett védőfásítások, a vízfolyások torkolati szakaszainak rendezése, a szűrőmezők kiépítése stb. több 
helyen elmaradt). Nagyobb gondot okoz, hogy az elkészült beavatkozások, rendezési művek karbantar-
tása elmaradt, állapotuk leromlik. Ez utóbbiak hiánya különösen a csapadékosabb időjárás esetén je-
lenthet gondot. Ugyanis az időszakos vízfolyások vize szűrés, tisztítás nélkül kerül a tóba, bemosva a 
korábbi száraz periódusban felhalmozódott szennyeződéseket (illegálisan elhelyezett szippantott 
szennyvíz, hulladék stb.). A Velencei-tónál – a vízgyűjtőn végrehajtott központi beavatkozások eredmé-
nyeként (állattartó telepek megszüntetése, melioráció), de nem kevésbé a szennyvízhálózatok kiépíté-
sével – sikerült ezt a folyamatot legalábbis a mezőgazdaság oldaláról mérsékelni. (Külterületen a mező-
gazdasági majorok és állattartó telepek által kibocsátott szennyezőanyagok a tulajdoni változások, a 
termelés csökkentése vagy a teljes felhagyás, kedvező esetben a korszerű technika alkalmazása követ-
kezében csökkentek a talajt és talajvizeket érő káros hatások.) 
---Az utóbbi években felmerült az aranybányászat lehetősége a térségben, elsősorban a Nadapi bánya 
ismételt megnyitásával. Ezt sikerült mind térség önkormányzatainak összefogásával, mind a természet-
védelem határozott állásfoglalásával megakadályozni 
---A sok illegális hulladéklerakó hely (volt külszíni bányák) a talaj szennyezését fokozzák. A legális hulla-
déklerakók közül 2000-től a velencei Gurjál-völgyi megszűnt, komposztáló telepként működik tovább. 
Bővítését elvetették, a települési hulladékot Székesfehérvárra szállítják. (Rendkívüli időjárás esetén ka-
tasztrófát okozhat a megszüntetett hulladéklerakó is a Velencei-tóra nézve) Elvi problémát,potenciális 
veszélyhelyzetet jelenthet, hogy a korszerűen kialakított Pénzverő-völgyi hulladéklerakó a Velencei-tó 
vízgyűjtő területére esik. Jóllehet a lerakó kialakítása megfelel az érvényben lévő környezetvédelmi elő-
írásoknak, egyes vélemények szerint rendkívüli események (katasztrófák) esetében veszélyhelyzetet 
jelenthet a Velencei-tóra, hogy a lerakó a tó vízgyűjtőjén, a Császár-víz közelében helyezkedik el. 
Az utóbbi 2 évben számos törvény, rendelet és határozat lépett életbe, amelyek betartását a koncepció 
során is figyelembe kell venni. A két legfontosabb terület a hulladék és szennyvízkezelés terén az Or-
szágos Hulladékgazdálkodási Tervhez (OHT) való igazodás és az Európai Unió által kidolgozott Víz Ke-
retirányelvhez való csatlakozás feltételeinek megteremtése. 
---A hulladékgazdálkodás terén az OHT alapján a statisztikai régiókban elkészültek a regionális hulla-
dékgazdálkodási tervek. A Velencei kistérségben a Közép-Dunántúli Hulladékgazdálkodási Terv (2003) 
az irányadó. Több felszámolandó, rekultivációs feladatot képező lerakóhely van. (Ezek ismertetésére 
visszatérünk.) A hulladékgazdálkodásról szóló 2000 évi XLIII. Törvény 56. § (5) bekezdése alapján a 
hulladéklerakókra felülvizsgálati követelmény vonatkozik. 
Az önkormányzatoknak pénzügyi gondot okoz a felülvizsgálat és a rekultivációs terv kidolgozása, majd 
ennek végrehajtása. A Közép-Dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez fo-
lyamatosan érkeznek be véleményezésre a felülvizsgálati dokumentumok, de ez ideig az érintett hulla-
déklerakók többségéről nem készült még ilyen terv. 
--A kiemelt üdülőkörzet területén lévő engedéllyel rendelkező: 
Kommunális szilárd hulladék lerakó a Velencei kistérségben nincs.  
Veszélyes hulladéklerakó a térségben nincs. A dögkutakat felszámolták 2005 év végéig  
---A kommunális hulladékok komplex kezelését kívánja megoldani a Közép-Duna vidéki Hulladékgazdál-
kodási Rendszer, melyhez 167 települési önkormányzat csatlakozott. Az ISPA pályázat keretében pá-
lyázatot nyújtottak be, mely keretén belül a hulladékgazdálkodás legmodernebb fázisai valósulnak meg, 
a szelektív begyűjtésen át, az előkezelésen, komposztáláson, a feldolgozáson és égetésen keresztül a 
lerakásig. Az üdülőkörzetből 28 település tartozik hozzá. A Duna-Vértes köze Hulladékgazdálkodási 
Rendszer 2004-ben kezdte meg működését, melyhez az üdülőkörzetből 7 település csatlakozott. Jelen-
leg projekt-előkészítő szinten tart a beruházás tervezése. 
A Velencei kistérségben a települési hulladék gazdálkodási szolgáltatást a VHG Kft végzi 
 
Felszámolandó és rekultiválandó hulladéklerakók 

Település Hulladéklerakó fajtája Állapota Bezárás 
Kápolnásnyék Illegális hulladéklerakó Takart  
Pázmánd I. kommunális hulladéklerakó Részlegesen takart 1995 
Sukoró Illegális hulladéklerakó Nyitott 1999 
Pákozd Kommunális hulladéklerakó Takart 1985 
Pázmánd Illegális kommunális hulla-

déklerakó II. 
Nyitott 1999 
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Zichyújfalu Kommunális hulladéklerakó Takart 1980 
Velence A Gurjál-völgyi hulladéktelep 

megszűnt, kom- 
posztáló-telepként működik 
tovább 

  

Forrás: Közép-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Terv 2003. 
 
Tájkép és épített környezet védelme 
A táji értékek egy része tisztán természeti elemekből áll. Ilyen esztétikai értéket képvisel a Velencei-
hegység egyes völgyeiben, kilátó pontjain feltáruló tájképi látvány. Ezek megőrzése szükséges. Az érté-
kek másik része a természeti és az épített környezet szerencsés szimbiózisából fakad. 
Ilyen értékek a Szunyog-sziget, a Mészeg-hegy, Sukoró és Pákozd látványa, a Bence-hegy látványa stb. 
Az értékek megőrzése elsősorban a településrendezés eszközeivel, a beépíthetőség meghatározásával 
lehetséges. 
 
Az épített környezet védelme 
A térség fontos, turizmust vonzó tényezői a településekben megjelenő kulturális értékek. A települések 
építészeti arculata az utóbbi években, két irányban változott. Egyrészt megfigyelhető az építészeti örök-
ség felértékelődése. A régi építészeti formanyelv elveinek felhasználásával új építészeti együttesek, 
épületsorok alakultak ki, és ezzel egy-egy településben elkezdődött a falukép rehabilitációja, döntően 
nem a tiltó szabályozások, hanem a tó mellett megjelenő középpolgári réteg – igényesség irányába el-
mozduló – ízlésváltozásának hatására (pl. Sukoró). A másik megfigyelhető változás, hogy helyenként a 
táj eredeti hangulatát a tehetősebb, nem egyszer hivalkodó kertvárosi építészeti karakter megjelenése 
(pl. Velence Bence-hegy) károsan megváltoztatta. Itt – a tájkép védelme érdekében – az oda nem illő 
épületek megvalósítását szabályozási tervek készítésével és alkalmazásával kell megakadályozni. 
A helyi települési, építészeti karakter fokozatosan halványul. Egy-egy településre, vagy tájra jellemző 
beépítési mód, telek- és utcaszerkezet, építészeti megformálás – kevés kivételtől eltekintve – csak, mint 
holt örökség él tovább, az is egyre pusztuló mértékben. Kivétel Sukoró, ahol általában az új épületek is 
tükrözik a hagyományokat. Az üdülőfunkciók megjelenésével, a városi mentalitás a falvakban is egyre 
nagyobb mértékben teret hódít, és a táj és a települések sajátos építészeti arculata elvész. Egyúttal el-
vész a még ki sem alakult falusi turizmus eredeti, vonzó települési környezete is. 
A Velencei-tó déli parti települései – kivéve Gárdony régi központi magját – XX. században épültek ki, és 
jelentős történeti értéket nem képviselnek. 
 
2.2 A turisztikai fogadóképesség minőségi fejlesztése, és a fogadási feltételek kiegészítése téma-
körben 
 
A turisztikai fogadóképesség minőségi fejlesztése terén 
A Velencei-tavi – kistérség turisztikai adottságai, termékkínálata településenként, jelentősen eltérő, de 
ez kedvezőnek mondható, mert a települések kínálata jól kiegészítheti egymást. A kínálatbővítő attrakci-
ók köre az utóbbi években bővült, területileg is szélesedett. 
Még erősebb növekedését az önkormányzatok forráshiánya, a nem elégséges propaganda, marketing 
hátráltatta. Problémát jelenthet, és a hatékonyságot rontja, ha a települések párhuzamosan és egyezte-
tés nélküli (konkuráló) fejlesztésekre törekszenek. Ezek összehangolása szükséges. Ebben mind az 
önkormányzatok, mind a VKTKT, mind a Velence – Vértes Fejlesztési Tanács, illetve más szakmai ér-
dek, illetve irányító szervezetek jelentős szerepet kell vállaljanak.. A felsorolt kínálatbővítés – különösen 
a termál-turizmus – jelentős idényhosszabbító tényezőként is szerepelhet. A korábbi koncepciók az üdü-
lőkörzet idegenforgalmának minőségi fejlesztésénél a tartós üdülés arányának nagyobb emelkedésével 
számoltak, mint az bekövetkezett. A kereslet most is elsősorban hétvégi jellegű. A strandok területének 
kempingek céljára való igénybe vétele csökkent.  
A strandok iránti kereslet a vízminőség javulásával növekedett, illetve növekedhet. Ennek fontos előfelté-
tele a strandok felszereltségének, infrastruktúrájának folyamatos fejlesztése. (Ez a középtávú program 
egyik intézkedési csoportját képezi.) Jelenleg a Velencei-tó térségében 13 db strand található, melyek 
összterülete 45 ha. 
A tartós üdülés lehetőségeit az üdülési szezon meghosszabbítását nagymértékben javíthatja a termál-
program megvalósítása. Itt az egyes létesítmények kínálatának, funkcióinak összehangolása még fel-
adatot képez. A leginkább érintett települések Gárdony és Velence. Gárdonyban a meglévő gyógyfürdő 
rekreációs és gyógyközponttá fejlesztése, Velencén egy új wellness és gyógyászati központ kialakítása, 
fejlesztése van folyamatban. 
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Mind a termálfürdők által nyújtott szolgáltatások, mind a szükséges külső ellátó intézményi kapcsolatok 
összehangolást igényelnek. A fürdési lehetőségek mellett arányukban még gyorsabban növekedtek a 
különböző rendezvények, és a kínálatbővítés minőségi elemeinél a legfontosabb tényezővé léptek elő.  
 
A szállásférőhely kapacitás és forgalom vonatkozásában már a koncepció készítésekor lehetett érezni, 
hogy a térség fejlesztésénél paradigmaváltás szükséges. A mintegy 30 évig tartó mennyiségi fejlődés 
lelassult, megtört. Az igények minőségi (kínálat-bővítési) irányba tolódnak el. Ezt mutatják például a 
szállásférőhely, illetve a kapacitás kihasználtsági adatok. 
Az üdülőkörzet egészén az összes szállásférőhely száma növekedés/csökkenés az előző %-ában 
1971-ben   4,33 ezer - 
1988-ban 12,2 ezer 282 
1998-ban 15,7 ezer 128 
2000-ben 14,3 ezer 91 
2002-ben 13,5 ezer 94 
2003-ban 11,9 ezer 88 
A 2003. évi KSH előzetes adatok szerint a férőhelyek számának csökkenése folytatódott. 
Még nagyobb visszaesés mutatkozik a vendégéjszakák – különösen a külföldiek által eltöltött 
vendégéjszakák számában. Az üdülőkörzet egészén a hazai vendégéjszakák száma 17%-kal, a külföl-
dieké 35%-kal csökkent 2000. és 2002. között. A csökkenésnek több oka lehet, valamint a tendencia 
tartóssága is kérdéses. A körzetben a Velencei-tó közvetlen térsége megőrizte túlsúlyát, de aránya már 
csökken, a háttérterületek kínálata és az eziránti kereslet növekedett. A kínálat diverzifikálása folytató-
dott. 
A vendégforgalom növelése érdekében újabban az önkormányzatok testvérvárosi kapcsolatainak ki-
használása érződik. 
A szállásférőhely igények és forgalom minőségi eltolódására utalnak a kereskedelmi szállásférőhelyek 
elmúlt évi forgalmi adatai is. 
 
Kereskedelmi szálláshelyek befogadó képességének változása a Velencei tavi kistérségben 
Fajta 2000 2001 2002 

 
2003 2004 

Szálloda 773 706 849 
Kemping 5193 4250 3865 
Panzió 98 110 129 
Turistaszállás 192 344 262 
Ifjúsági szálló 460 405 446 
Üdülőház 651 

 
 
 
7367 

341 

 
 
 
11566 

675 

 
 
 
6226 6834 5377 

Falusi szállások 412 469 467 
Fizetővendéglátás 2702 3114 2838 3307 2965 3432 3497 3251 

Összes szállás 10481 9463 9658 10331 8628 
 
A szállodák forgalma, illetve férőhely-kihasználtsága növekedést mutat, míg a kempingek igénybe vétele 
csökken. Bár a 2003. évi KSH előzetes adatok a térség egészére (a körzeten belüli bontás még nem állt 
rendelkezésre) a férőhelyek számára és megosztására vonatkozóan ismét csökkenést és belső arány-
változásokat mutatnak és e változások nem jeleznek egyértelmű tendenciát, remélhetjük, hogy ez csak 
átmeneti zavart jelent és a kedvező tendencia folytatódni fog. A magán szállásférőhelyek különösen a 
falusias szállások számának növekedésében talán az ez irányú támogatások eredményei mutatkoznak 
meg. 
 
A fogadási feltételeket javító, kiegészítő programok, speciális idegenforgalmi infrastruktúrák terén 
A fogadási feltételeket javító, kiegészítő programok speciális idegenforgalmi infrastruktúrák zöme két 
csoportba sorolható. Ezek: 
- a rendezvényturizmussal összefüggő programok, 
- az idegenforgalmat kiegészítő, segítő speciális infrastruktúrák, létesítmények, 
intézkedési igények rendezése. 
Valamennyi csoportban az elmúlt években jelentős előrelépések történtek, amik egyrészt megmutatták a 
fejlesztések fő irányait, másrészt felszínre hozták a további intézkedési igényeket. 
A rendezvényturizmus terén 2004. évben 
- a Velencei térségben kb. 150, 
- a Vértes térségben kb. 100 
különféle rendezvényt irányoztak elő. Ezek zöme az április/májustól – szeptember/októberig tartó idény-
ben kerül megrendezésre, de mindkét területen vannak idényen kívüli rendezvények is. 
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Területileg a rendezvények a Velencei-tavi kistérségben elsősorban a tó parti településekben koncentrá-
lódnak. 
Minden településen megrendezésre kerül néhány rendezvény, így az egész térség – ha eltérő intenzi-
tással is – részt vesz a rendezvényturizmusban. A rendezvényeket, de az idegenforgalmat kiegészítő 
attrakciókkal is összefügg a biotermesztés.  
Mind terület, mind terméseredmények szempontjából az üdülőkörzet az országon belül mintegy 8%-ot 
tesz ki. Legfontosabb termékek a gomba és a bodza. Jelenleg a termékek kb. 95%-a exportra kerül. 
Mind a termesztés, mind a termékek a jövőben a helyi attrakciók bővítése szempontjából is nagyobb 
szerephez juthatnak. (Van pl. bodzanap, borfelismerési verseny, stb.) 
Az idegenforgalmat kiegészítő, segítő speciális infrastruktúrák, létesítmények közül kiemelten említhetők 
- a kastélyok, kastélyparkok, arborétum, 
- a borutak, 
- az igényes sportolási lehetőségek, ill. az egészségturizmus, valamint 
- az igénybevételt segítő információk. 
Az igényes sportolási lehetőségek és az egészségturizmus szempontjából a térségben legjelentősebb 
intézmények és lehetőségek 
- a Velence-tavi Sportiskola és Szabadidőközpont, 
- a Pro Rekreatione Alapítvány Sportiskolája 
- a gárdonyi és a velencei termálfejlesztés, 
- valamint az igénybevételt elősegítő információs fejlesztések. 
A Sportiskola és Szabadidőközpont elsősorban az utánpótlás nevelésében és az iskolai sporttevékeny-
ségben veszi ki a részét. Mind a működése, mind a továbbfejlesztése terén legjelentősebb problémát az 
képezi, hogy jogszabályi rendezetlenségek miatt funkcionális prioritásai, finanszírozási, tulajdonosi- és 
gazdálkodási kérdései nem kellően tisztázottak, politikai döntést és jogszabályi rendezést igényelnek. 
A gárdonyi és a velencei termálfejlesztések az idényhosszabbítás, a „rossz idő” létesítmények és az 
egészségturizmus fontos elemei. A témával az előzőekben már foglalkoztunk. Mind egymásközti koope-
rációjuk, mind vízkészlet gazdálkodási szempontjaik a fejlesztési program feladatai között szerepelnek. 
A térségben az elmúlt években több lovaglási létesítmény épült. Hatékonyságuk növelése érdekében 
mind propagandájuk, mind egymásközti kooperációjuk további intézkedéseket igényel. 
Az idegenforgalom intézményrendszerének hatékonyságnövelését szolgálja a menedzselés és az infor-
máció-nyújtás folyamatos javítása. Ez egyaránt vonatkozik mind a tájékoztató anyagokra, mind a léte-
sítmények kitáblázására. Az információs táblák kihelyezésére vonatkozóan a Velencei-tó térségében 
látványos előrehaladás tapasztalható. 
Az idegenforgalom továbbfejlesztése számos ma még tapasztalható joghézag pótlását, rendezetlen kér-
dések megoldását célzó intézkedést igényel. Elsőként a sportiskolák helyzetének rendezése említhető. 
Nem törvényi módosítást, de szervezeti intézkedést igényelne a menedzselési kérdések javítása (termál, 
gyógyászati, lovaglási, sportolási lehetőségek összehangolása). Kidolgozást igényelnének a falusi tu-
rizmus kínálatbővítését szolgáló „vendégasztal” fogalomkörébe tartozó attrakciók még rendezetlen kér-
dései, mivel ezzel a falusi turizmus és számos kiegészítő tevékenység együttműködése, hasznosulása 
javulna. 
 
A turisztikai fejlesztéseket elősegítő alapinfrastruktúra fejlődése terén 
Az alapinfrastruktúrák közül a közútfejlesztések a vízgazdálkodási témák között szerepeltek, így itt első-
sorban a közlekedésfejlesztési eredmények értékelésére összpontosítunk. 
 
Közúti közlekedés 
Az üdülőkörzet szempontjából legjelentősebb az M7 autópálya, amelynek rekonstrukciója jelentős 
kapacitásnövekedést eredményezett. Az autópálya fizetőssé tétele a 7. sz. főút jelentős túlterhelését 
idézte 
elő, ami település elkerülő szakaszok megépítésének szükségességét vetette fel. Az időközben beveze-
tett 
közlekedésszervezési változtatások e túlterhelésen enyhítettek, ami a program érintett feladatainak újra-
értelmezését tette szükségessé.  A térség közúthálózatát, valamint a kiépítendő településközi közúti 
kapcsolatok felsorolását a munka részletes dokumentációja tartalmazza. A felsorolt hiányok közül első-
sorban a Velence-tavi térség és a 
Vértes térség közötti közúti kapcsolatok számának növelése említhető (Pákozd – Pátka – Zámoly). A 
dokumentációban felsorolt kiépítési előirányzatok jelentős része a középtávú fejlesztési program tervtáv-
latát meghaladja. 
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Térségspecifikus fejlesztési feladat a kerékpárutak fejlesztése feladatnak minősül. Térségi kapcsolatok 
szempontjából legjelentősebb a Velencei-tó körüli kerékpárút. 
A közúthálózati kapcsolatok tervezett bővítésével a tömegközlekedési kapcsolatok javításának hálózati 
feltételei megteremtődnek. A belső utak szabályozási szélessége sok helyen nem elégséges, autóbusz-
fordulók nem alakíthatók ki. A kapcsolatok további javítása szervezési (menetrendi) feladatnak minősül. 
 
Vízi közlekedés 
A Velencei-tavon jelenleg 5 db személyforgalmi kikötő működik (Agárd, Gárdony, Velence, Ó-Velence, 
Szúnyog-sziget). A hajópark a közelmúltban felújításra került. A szolgáltatás további javítása menetrendi 
módosítással, kikötő felújítással, korszerűsítéssel érhető el. A kerékpáros turizmus fejlesztése szem-
pontjából kedvező lenne, a kerékpárok hajón való szállítása szabályozásra, megvalósításra kerülne. 
 
Vasúti közlekedés 
A térség határa mentén – a közúthálózathoz hasonlóan – nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező vasút-
vonal húzódik (Budapest – Székesfehérvár – Nagykanizsa – Zágráb) 
A térséget érintően nagyszabású vasútfejlesztési tervek voltak, ill. vannak kidolgozás alatt. Legjelentő-
sebb Zágráb– Budapest nagysebességű vasút, amelynek egyik vizsgált nyomvonal-változata érinteti a 
kistérséget (Velence, Kápolnásnyék, Gárdony közigazgatási területén). 
A kistérséget érinti még Zichyújfalunál a Pusztaszabolcs-Székesfehérvár (Börgönd-Szabadbattyán) mel-
lékvonal, mely korszerűsítése után Budapest-Székesfehérvár-Szabadbattyán között alternatív megköze-
lítési lehetőséget biztosítana. A korszerűsítés Zichyújfalú fejlődése szempontjából nagyjelentőségű len-
ne.  
Infokommunikációs infrastruktúra 
A Velencei-tó – Vértes Kiemelt Üdülőkörzet fejlesztési koncepciója és az azt jóváhagyó 1117/2003 
(XI.28) 
Kormányhatározat infokommunikációs fejlesztési feladatokat még nem tartalmazott.  A területfejlesztési 
koncepció kidolgozásának időszaka óta az információs társadalom kialakításával kapcsolatos tevékeny-
ségek felgyorsultak. Az 1126/2003 (XII.12) Kormány határozat a „Magyar Információs Társadalom 
Startégiájáról és annak végrehajtásáról”, valamint ennek mellékletei átfogóan ismertetik az ezzel kap-
csolatos program feladatokat. A közeljövőben kiépülő infokommunikációs infrastruktúra érintheti, szol-
gálhatja a tárgybani program alapvető célkitűzéseit, a fejlesztés egyes intézkedési csoportjait is. A terü-
letfejlesztési program egyes intézkedési csoportjainak (pl. lásd később F.1 startégiai alprogram és intéz-
kedési csoportjai) további részletes kidolgozása, valamint a program elvi felülvizsgálata során célszerű 
lenne az infokommunikációs fejlesztésekre, ill. ezek kihasználására is kitérni. 
 
Környezetkímélő mező- és erdőgazdálkodás és az idegenforgalom kölcsönkapcsolatainak alakulása 
A környezetkímélő mező- és erdőgazdálkodási módszerek elterjedése mind a környezeti adottságok 
megőrzésének általános feladatai, mind a környezeti adottságokra is épülő idegenforgalom szempontjá-
ból jelentős. A térségben ennek érdekében elsősorban a Pro Vértes Alapítvány és a különböző 
biótermesztési és forgalmazási rendszerek (vállalkozások) tevékenysége említhető. Az adottságok fel-
mérése lényegében megtörtént, a megfelelő támogatási rendszerek kiépültével ezek működése meg-
élénkülhet. Legfontosabb részterületek 
---biotermékek termelése, forgalmazása. A térségben elsősorban a gyümölcs termesztése, forgalmazá-
sa említhető. A termékek döntő hányada jelenleg exportra kerül, de jövőbeni helyben történő fogyasztá-
sa is idegenforgalmi kínálatot bővítheti. 
---a szőlőművelés és borturizmus 
E téren a szőlőrekonstrukciók és a borturizmus „infrastruktúrájának” kialakítása emelhető ki. A volt zárt-
kertek bortermesztési jelentősége csökkent. Ezzel szemben a történelmi borvidékek fejlesztése, rekonst-
rukciója előtérbe került.  
 
2.3 A SWOT értékelés felhasználása 
„A Velencei-tó – Vértes Kiemelt Üdülőkörzet területfejlesztési koncepciója” részletes SWOT elemzést 
tartalmazott. Jelen program készítése során ennek legfőbb eredményei felhasználásra kerültek. A prog-
ram intézkedési csoportjainak, de elsősorban azok prioritási és ütemezési javaslatainak kidolgozásánál 
a SWOT elemzésből az erősségként, illetve lehetőségként meghatározottak kihasználására, illetve a 
gyengeségek, veszélyek ellensúlyozására különös figyelmet fordítottunk. Így a Velencei kistérségen be-
lül 
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---a földrajzi helyzetből adódóan a belső kapcsolatok fejlesztése, mint feladat, valamint a Székesfehérvár 
közelségéből, az agglomerálódási folyamatból származó túlzott beépítési igények, mint ellensúlyozandó 
szabályozási elemek jelentkeznek, 
---a természeti értékek és azok védelme is számos feladatot jelent (erdők védelme, környezetbarát er-
dőgazdálkodás, vagy a Velencei-tó vízgyűjtőjén fásítás, gyepesítés stb.), települési környezet, mint 
adottság az idegenforgalmi kínálatbővítés eleme, mint veszélyeztetett elem védelmi feladatot képez, 
---különösen sok elem származik az idegenforgalom diverzifikációja terén, mind a kínálatbővítés, mind a 
területi kiterjesztés vonatkozásában, 
---a termelő ágazatokat érintő fejlesztési programok elsősorban a környezetvédelmet szolgálják 
---a környezetvédelmi feladatoknál pedig a közmű és a hulladék-elhelyezési témák kapcsolódnak legerő-
teljesebben a SWOT elemzésből következtethető megállapításokhoz. 
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3. KÖZÉPTÁVÚ FEJLESZTÉS PRIORITÁSAI VELENCEI TAVI  

KISTÉRSÉGBEN, FIGYELEMBE VÉVE AZ UTÓBBIÉVEK  
TÁRSADALMI-GAZDASÁGI VÁLTOZÁSAIT  

. 
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Az utóbbi évek változásai miatt a területfejlesztési koncepcióban meghatározott alapvető célokat nem kell módosítani.  

A változások az egyes számú alapvető célt — az idegenforgalmat vonzó értékek védelmét, valamint azok termé-
szetvédelmi érdekekkel összehangolt továbbfejlesztését és a térség természeti értékeinek megőrzését megerősí-
tették.  

Középtávon a védelmi feladatokat azért kell kiemeltnek tekinteni, mert a gyakran pusztuló értékek, vonzerők fennmara-
dását sürgető módon biztosítani kell. Ez különösen vonatkozik a Velencei-tó vízminőség védelmére. Még ennél is köze-
lebbi feladatnak kell tekinteni a kulturális értékek megmentését. Évről évre tapasztalható, hogy a települési és táji sajá-
tosságok, a karaktert adó építészeti hagyományok, erodálódnak, eltűnnek, vagy átalakulnak, és a települések semmit-
mondó arculatot öltenek. Az EU-s kötelezettségek kibővítése miatt (Natúra 2000) továbbra is prioritásként kell kezelni a 
természeti értékek fokozott védelmét. Ennek érdekében a kiemelt üdülőkörzetben egyre meghatározóbb módon környe-
zet- és természetkímélő erdő-, és mezőgazdálkodást, valamint idegenforgalmi fejlesztést szabad csak folytatni ill. végre-
hajtani.  

A hosszú távú területfejlesztési koncepcióban megnevezett stratégiai programokon belül, a beavatkozás sürgető jellege 
miatt középtávon az alábbi fejlesztési feladatok–intézkedési csoportok–jelölhetők meg: 

A Velencei-tó vízminőségének megőrzése és a vízkészlet gazdálkodás javítása érdekében című stratégiai program kere-
tében, a Velencei-tó vízgyűjtő területére: 

⎯ a Velencei-tó vízháztartási viszonyainak stabilizálása,a vízpótló tározók vízminőség védelmi célú rekonst-
rukciója, 

⎯ a part- és mederszabályozási feladatok befejezése, vízminőség védelmi célú nádgazdálkodás, 
⎯ a kül- és belterületi vízminőség védelmi vízrendezések végrehajtása, vízminőség védelmi művek kiépíté-

se, 
⎯ a csatornázás és szennyvíztisztítás befejezése a Velencei-tó vízgyűjtő területén, 
⎯ a hulladékgazdálkodással összefüggésben a felhagyott hulladéklerakó helyek rekultiválása,  
⎯ a Középtávú Komplex Kutatási Terv alapján a tudományos kutatás  
⎯ a monitoring rendszer fejlesztése és üzembe helyezése a Víz Keret Irányelv szerint. 

A természeti, környezeti, táji és kulturális értékeinek megőrzése, fejlesztése című programon belül: 
⎯ új tájvédelmi körzetek kialakítása, természetvédelmi területek bővítése, 
⎯ az ökológiai folyosók, vizes élőhelyek megőrzése, bővítése, 
⎯ a kulturális hagyományok nyilvántartásba vétele, turisztikai termékké fejlesztése, 
⎯ a kulturális értékeket hordozó ingatlanokra védelmi, fenntartási ,és fejlesztési programok készítése. 

A változások a kettes számú alapvető célt – a turisztikai kapacitás minőségi fejlesztését, az üdülőkörzet turisztikai 
versenypozíciójának megőrzését ,a hazai és a nemzetközi turizmus igényes fogadási feltételeinek fejlesztését, az 
európai normák szerinti kiegészítését− közvetlenebbül érintették. Egyfelől jó néhány alap-infrastruktúra kiépült, és 
ezáltal a fejlesztési célok irányában elmozdulás történt, másfelől − kevésbé örvendetes módon − általános magyarorszá-
gi tendenciákkal összhangban csökkent a kiemelt térségben megjelenő turisztikai forgalom, visszaesett a turisztikai ke-
reslet. Ezért középtávon hangsúly eltolódásra van szükség a hosszútávra előirányzott alprogramokon belül.  

⎯ Jobban ki kell használni a két nagyváros – Budapest, Székesfehérvár – közelségében rejlő lehetőségeket. 
A 45 km-re fekvő főváros és a 15 km-re fekvő megyeszékhely a napi rekreációs, wellness, de menedzser- 
és incentive, ill. konferencia, gyógy turizmus-igényeivel erőteljesen megjelenhet, ha a térség megfelelő 
színvonalú kínálattal rendelkezik.  

⎯ Nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon a kiemelt térség különleges egyedi természeti, kulturális értékeinek 
turisztikai termékké fejlesztése. Ebbe tartozhat pl. egy programokkal élővé tett skanzen, régészeti bemu-
tató helyekre települt „vissza a múltba” tábor (pl. éljünk a bronzkorban), népi mesterségeket oktató, helyi 
népi táncokat, dalokat, népszokásokat bemutató, gyakorló,vagy, építészeti formanyelvet, hagyományokat 
felelevenítő, megörökítő tábor, vagy madarász megfigyelő, amatőr természetbúvár, vagy helyismereti, 
környezetvédelmi, vízminőség értékelő;vagy élőhelyeket, ökológiai összefüggéseket felismerő tábor stb.  

⎯ Az üdülőkörzet természeti adottságai nemzetközileg is számon tartott különleges értéket képviselnek. Tu-
risztikai célú hasznosításának még csak a kezdeti lépései történtek meg. A természetvédelmi követelmé-
nyek megtartása mellett az ökoturizmus fejlesztését középtávon prioritásként érdemes kezelni. Világten-
dencia a speciális igényeket szolgáló, egy-egy csoport, réteg érdeklődését megcélzó szakmai, hobby-
túrizmus fejlődése. A tervezett tájvédelmi körzetekben − a Velencei-tavi, a kibővítendő (a Velencei hegy-
ségre is kiterjedő) Vértesi Tájvédelmi Körzetben relatív kevés ráfordítással érdeklődésre számot tartó be-
mutató utak, tanösvények alakíthatók ki, és hozzá kapcsolódóan olyan kutató-oktató bázisok, ahol él-
ményszerű ismeretbővítésre nyílik lehetőség, akár hosszabb időn keresztül is ..  

⎯ A hétvégi turista forgalom évtizedek óta problémát jelent a Velencei-tó mellett. Idényjellegével, és lökés-
szerű terhelésével kihasználatlanságot, környezeti károkat, túlzott zajterhelést okoz,és gyakran igénytelen 
szolgáltatásokkal is beéri. El kell fogadni, hogy ez a nagyvárosi környezet, a tágabb agglomerációs hatás 
eredője. Ugyanakkor fontos követelmény, hogy a tömegigények kielégítése ne veszélyeztesse a speciális 
igényekre szerveződő minőségi turizmus fogadási feltételeinek kiépülését. E téren az utóbbi években fo-
kozatos javulás következett be, de ellátási színvonalat csökkentő hiányosságok helyenként továbbra is 
maradtak. Ezért el kell érni, hogy a hétvégi forgalom nagy részét fogadó strandok európai szintű szolgálta-
tással és színvonalon üzemeljenek (pl. hogy a higiénés felszereltség normák szerinti legyen, hogy a zsú-
foltság, a területi egyenlőtlensége enyhüljön, hogy a szolgáltatások színvonala javuljon). El kell érni, hogy 
a tópart egész évben, korlátozás nélkül, mindenki számára hozzáférhető legyen. 
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⎯ A turisztikai alapinfrastruktúra fejlesztés területén az elmúlt években jó irányú változás következett be. 
Számos településben kiépült a hiányzó közműhálózat, vagy elindult a fejlesztése és rendelkezésre állnak 
a szükséges pénzeszközök Ezt a pozitív változást a prioritási sorrend összeállításánál érdemes figyelem-
be venni.  

⎯ Bár továbbra is nagyon fontos a közműhálózatok és főművek bővítése, de e mellet a közlekedési hálóza-
tok fejlesztését is középtávon kiemelten kell kezelni. Az üdülőkörzet adottságainak kihasználása, egymás-
ra épülő, összefűzhető idegenforgalmi kínálatának megteremtése, a területi terhelések arányosabbá tétele 
csak a körzeten belüli, a mainál sokkal jobb megközelítési viszonyok megteremtése mellett lehetséges. 
Ezt kívánja meg a gazdasági ésszerűség is, hiszen egy-egy turisztikai vállalkozás csak akkor lesz rentábi-
lis, ha a létesített objektum jó megközelíthetősége a térségen belül minél több irányból biztosított. Ennek 
érdekében elődlegesen a Velencei-tó környék és a Vértes hegység települései közötti közúti kapcsolathi-
ányt kell felszámolni. 

⎯ A műszaki infrastruktúra fejlesztéseknél az üdülőkörzet értékes és jellegét meghatározó természeti kör-
nyezete miatt, már középtávon szorgalmazni, támogatni kellene a megújuló energiaforrások alkalmazását. 

⎯ Az idegenforgalom és a lakóterületek ill. települési környezet kölcsönhatásával az üdülőkörzetre készült 
korábbi fejlesztési programok mindig foglalkoztak. A települési környezet színvonalának emelése nélkül 
minőségi túrizmus fejlesztésről aligha beszélhetünk. Az állandó lakosság és az üdülőnépesség érdekei-
nek folyamatosan összehangolására nem csak a látszólagos ellentétek kiküszöbölése, de az ésszerű, 
minkét, oldal érdekeit érvényesítő fejlesztések érdekében is szükség van. Ezért már középtávon is gondot 
kell fordítani a települési környezetjavító programok, a közbiztonság és a települési, turisztikai marketing 
megvalósítására.  

A fentiek alapján a hosszú távú területfejlesztési koncepcióban megnevezett stratégiai programokon belül, a beavatkozá-
sok sürgető jellege miatt középtávon az alábbi fejlesztési feladatok − intézkedési csoportok − jelölhetők meg: 

A minőségi követelményeknek,európai normáknak megfelelő turisztikai alap infrastruktúra fejlesztése című stratégiai 
program keretében: 

⎯ műszaki infrastruktúrák fejlesztése, ezen belül a körzetben hiányzó közúti kapcsolatok kiépítése, valamint 
a hiányzó közművek megvalósítása, továbbá a megújuló energiaforrások alkalmazásának támogatása, 
ezen belül a legsürgetőbb feladat A CSAPADÉKVIZEK SZENNYVÍZHÁLÓZATBA JUTÁSÁNAK MEG-
AKADÁLYOZÁSA 

⎯ az ellátó és szolgáltató létesítmények hálózatának fejlesztése, 
⎯ a hétvégi fogadás kiemelt célpontját jelentő STRANDOK EURÓPAI SZÍNVONALÁNAK, (kapacitásának, 

higiénés létesítményeinek) FEJLESZTÉSE, és EZZEL SZOROSAN ÖSSZEFÜGGŐ PARTI 10-30 M-ES 
KÖZPARK ÉS SZOLGÁLTATÓ SÁV KIÉPÍTÉSE, 

⎯ a szállásférőhelyek fejlesztése, ezen belül a meglévők minőségi felújítása, bővítése, a speciális turisztikai 
igényeket szolgáló új szállásférőhelyek fejlesztése. 

A minőségi követelményeknek megfelelő speciális turisztikai infrastruktúra fejlesztése címü stratégiai program keretében: 

⎯ a termálvíz-hasznosítással összefüggő fejlesztések, wellness és gyógyászati központok, létrehozása  
⎯ az ifjúsági üdülési lehetőségek bővítése, ezen belül kiemelten az igényes amatőr sportok feltételeinek ja-

vítása, valamint A VELENCEI TÓ EGYEDI ADOTTSÁGÁRA ALAPOZOTT HORGÁSZTURIZMUS FEL-
TÉTELEINEK JAVÍTÁSA 

⎯ az ökoturizmus feltételeinek javítása, természetvédelmi bemutató központok, kutató, oktatóbázisok létre-
hozása, 

⎯ a menedzser és incentív turizmus feltételeinek javítása, ezen belül a konferencia központok, a fitness és 
rekreációs központok létesítése 

A természetkímélő mező- és erdőgazdálkodás és az idegenforgalom kölcsönhatásának fejlesztése program keretében: 

⎯ az agrár és környezetgazdálkodási termelési rendszerek terjesztése, biogazdálkodás támogatása, 
⎯ az ökológiai célú agrár és környezetgazdálkodási rendszerek támogatása 
⎯ a szőlőművelés és ahhoz kapcsolódó borturizmus támogatása, 
⎯ a tájjellegű mezőgazdasági, és erdőgazdasági termékek előállításának támogatása, 

A települési környezet és a humán infrastruktúra minőségi turizmust segítő fejlesztése című stratégiai program kereté-
ben: 

⎯ a települési környezetet javító programok megvalósítása, 
⎯ a közbiztonság javítása, 
⎯ a marketing koncepció, propaganda kiadványok készítése, marketing tanácsadói hálózat fejlesztése. 
⎯ a belterületi határok mentén, az idegenforgalmi célpontok mellett a hulladékmentesítés megoldása. 
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4. A VELENCEI KISTÉRSÉGET ÉRINTŐ FEJLESZTÉSI FELADATOK ÁTTE-
KINTÉSE A KIEMELT TÉRSÉGEN BELÜL 
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Az alábbiakban áttekintjük, hogy a kormányhatározattal jóváhagyott kiemelt üdülőkörzet fejlesztési prog-
ramjának, melyek a Velencei kistérséget érintő stratégiai programjai és azon belüli intézkedési csoport-
jai. 
A kistérségben fejlesztési célként, feladatként megjelölhető intézkedési csoportokat tónussal jelöltük. 
 
CSAK AZOKAT AZ INTÉZKEDÉSI CSOPORTOKAT TÜNTETTÜK FEL KISTÉRSÉGI FELADATKÉNT, 
MELYEK KEZDEMÉNYEZŐI AZ ÖNKORMÁNYZATOK, A VÁLLALKOZÓK, ILL A LAKÓSÁG. (termé-
szetesen a támogatási lehetőségek feltételezése mellett). ÍGY NEM SZEREPELNEK A KIEMELÉSBEN 
A TISZTÁN ÁLLAMI FELADATKÉNT TELEPÍTETT INTÉZKEDÉSI CSOPORTOK.  
 
 
 
4.1. A KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET STRATÉGIAI PROGRAMJAI ÉS INTÉZKEDÉSI CSOPORTJAI 
 

STRATÉGIAI PROGRAMOK 

A B C D E F G 

A Velencei-tó 
vízminőségének 

megőrzése, a 
vízkészlet-

gazdálkodás 

Az Észak-
Vértesi 
térség 

turisztikai 
fejleszté-

séhez 
szükséges 
környezeti 

állapot 
javítása 

Az üdülőkörzet 
természeti, 

környezeti, táji 
és kulturális 

értékeinek meg-
őrzése és fej-

lesztése 

A minőségi 
követelmé-

nyeknek meg-
felelő műszaki 
és turisztikai 

alap infrastruk-
túra fejlesztése 

A minőségi 
követelmé-

nyeknek 
megfelelő 
speciális 
turisztikai 

infrastruktúra 
fejlesztése 

A természetkímélő 
mező- és erdőgaz-
dálkodás és az ide-

genforgalom köl-
csönhatásának fejl. 

A települési 
környezet és 

a humán 
infrastruktúra 

minőségi 
turizmust 
segítő fej-
lesztése 

INTÉZKEDÉSI CSOPORTOK 

 
A.1.A Velencei-tó 
és tározók üze-
meltetésének, 
fenntartásának és 
felújítási program-
jának 
vízminőségvédel
mi összehangolá-
sa 
 

 
B.1. A 
szennye-
zések 
mérséklé-
sére in-
tézkedé-
sek kidol-
gozása, 
végrehaj-
tása 

 
C.1. A tájvédel-
mi körzetek, 
természetvé-
delmi területek 
bővítése 

 
D.1.1. Az üdü-
lőkörzeten 
belüli hiányzó 
közúti kapcso-
latok kiépítése 

 
E.1. A termál-
fejlesztési 
lehetőségek 
összehango-
lása, az 
egészségtu-
risztikai léte-
sítmények 
hálózatának 
fejlesztése 

 
F.1. Az ökológiai 
célú agrár-
környezetgazdálko-
dási rendszerek 
elterjesztése 

 
G.1. A tele-
pülési kör-
nyezetet 
javító prog-
ramok készí-
tése és az 
egységes 
tájékoztató 
rendszer 
kialakítása 

 
A.2. A 
partfalrekonstrukc
ió programjának 
korszerűsítése, 
végrehajtása, a 
vízhasználatokat 
érintő medersza-
bályozás i és 
zagyelhelyezési 
munkák össze-
hangolása 

 
B.2. A 
felhagyott 
bányák, 
bányate-
lepek 
tájrende-
zése 

 
C.2. Az ökológi-
ai folyosók vizes 
élőhelyeinek 
megőrzése, 
fejlesztése 

 
D.1.2. A 7. sz. 
főút 
martonvásári 
elkerülő sza-
kaszának 
megépítése 

 
E.2. Az ifjú-
sági üdülési 
lehetőségek 
bővítése, a 
rekreációs 
sportok fel-
tételeinek 
javítása 

 
F.2. A szőlőművelés 
és ahhoz kapcsolódó 
rendezvények támo-
gatása 

 
G.2. A köz-
biztonság 
javítása 

 
A.3. A települé-
sek vízrendezési 
és 
vízkármentesítési 
terveinek elkészí-
tése, kivitelezése 

  
C.3 A kulturális 
örökség szelle-
mi és tárgyi 
értékeinek felku-
tatása, nyilván-
tartásba vétele 
és beépítése a 
turisztikai prog-
ramokba, 
temékfejlesztés
be 
 
 
 
 

 
D.2.1. A Ve-
lencei-tó víz-
gyűjtő terüle-
tén kívül eső 
települések 
közműfejlesz-
téseinek 
szakmai fel-
ügyelete 

 
E.3. Az 
ökoturizmus 
feltételeinek 
javítása, 
természetvé-
delmi kutató-
bázisok, 
létesítmények 
megvalósítá-
sa, felújítása 

 
F.3. A tájjellegű 
mező- és erdőgaz-
dasági termékek 
előállításának támo-
gatása 

 
G.3. Marke-
ting koncep-
ció, ismeret-
terjesztő 
kiadványok 
készítése, 
marketing 
tanácsadói 
hálózat szer-
vezése 
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A.4.1. A Velencei-
tó vízparti telepü-
lésein a szenny-
vízelvezető rend-
szerek fejleszté-
sének koordinálá-
sa, szakmai fel-
ügyelete, a rákö-
tések ösztönző 
rendszerének 
kidolgozása 
 

  
C.4. Kulturális 
értékeket hor-
dozó ingatlanok-
ra, kastélypar-
kokra, arboré-
tumokra védelmi 
és fejlesztési 
programok 
készítése 

 
D.2.2. Ellátat-
lan vagy idő-
szakosan 
ivóvízhiányos 
települések 
ivóvízellátásá-
nak megoldása 

 
E.4. Az üzleti 
és incentiv- 
turizmus 
feltételeinek 
javítása 

 
F.4. Vértes Natúr-
park megvalósításá-
nak támogatása 

 
G.4. Az 
idegenfor-
galmi cél-
pontok kör-
nyéke és a 
belterületi 
határok 
menti terüle-
tek hulla-
dékmen-
tesítésének 
ellenőrzése 

 
A.4.2. A Velencei-
tó vízgyűjtő terü-
letére eső nem 
vízparti települé-
sek szennyvízel-
vezető rendszere 
fejlesztésének 
szakmai felügye-
lete, koordinálása 
 
 

   
D.2.3. Megúju-
ló energiafor-
rások felkuta-
tása, hasznosí-
tása 

  
F.5. Erdőrezervátum 
kutatások beindítása 

 

 
A.4.3. Szennyvíz-
tisztító telepeken 
keletkező szenny-
víziszap haszno-
sításának szak-
mai felügyelete, 
koordinálása 
 

   
D.3. Az üdülő-
körzet kistér-
ségi központja-
iban és turisz-
tikai célterüle-
tein az ellátó 
és szolgáltató 
létesítmények 
hálózatfejlesz-
tésének ösz-
tönzése 
 

  
F.6. Természetközeli 
erdőgazdálkodási 
módszerek, erdőte-
lepítés támogatása 

 

 
A.5. A Velencei-tó 
vízgyűjtőjén a 
hulladékgazdál-
kodással össze-
függően a felha-
gyott hulladékle-
rakó helyek 
rekultiválásának 
elvégzése 

   
D.4. A stran-
dok színvona-
lának, kapaci-
tásának fej-
lesztésére 
vonatkozó 
szakmai fel-
ügyelet 

   

 
A.6. A Középtávú 
Komplex Kutatási 
Program alapján 
a tudományos 
kutatás folytatása 

   
D.5.1. A meg-
levő szálláskí-
nálat korszerű-
sítése, minő-
ségi hiányos-
ságainak fel-
számolása 
 

   

    
D.5.2. A falusi 
és ökotúriz-
mushoz kap-
csolódó szál-
lásférőhelyek 
fejlesztése 
 

   

  
A továbbiakban a Velencei kistérséget érintő intézkedési csoportokon belül megjelöljük a településeket 
érintő fejlesztési feladatokat. A tónussal jelölt intézkedési csoportokat részletesen tárgyalja a dokumen-
táció. A vastagon keretezett csoportok bár a kistérséget érintik, de azok tisztán állami feladatként fogal-
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mazhatók meg, ezért a fejezet bevezetésében meghatározott szempontok alapján a dokumentáció rész-
letes ismertetésükkel nem foglalkozik. 

 
 
4.2. A KORMÁNYHATÁROZAT INTÉZKEDÉSI CSOPORTJAIHOZ KAPCSOLÓDÓ KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI 
FELADATOK (INTÉZKEDÉSEK, PROJEKTEK) TÁBLÁZATOS ÁTTEKINTÉSE 

 
A.) A VELENCEI-TÓ VÍZMINŐSÉGÉNEK MEGŐRZÉSE, A VÍZKÉSZLET-GAZDÁLKODÁS 
 

A KISTÉRSÉGET ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSI CSOPORTOK 
A.2.  

A partfal-rekonstrukció 
programjának korsze-
rűsítése, végrehajtása, 
a vízhasználatokat 
érintő mederszabályo-
zási és zagyelhelyezé-
si munkák összehan-
golása 

A.3.  
A települések vízren-
dezési és vízkár-
mentesítési terveinek 
elkészítése, kivitele-
zése 

A.4.1.  
A Velencei-tó vízparti 
településein a 
szennyvízelvezető 
rendszerek fejleszté-
sének koordinálása, 
szakmai fel-ügyelete, 
a rákötések ösztönző 
rendszerének kidol-
goz. 

A.4.3. 
Szennyvíztisztító 
telepeken keletkező 
szennyvíziszap 
hasznosításának 
szakmai felügyelete, 
koordinálása 

 

A.5.  
A Velencei-tó vízgyűjtőjén 
a hulladékgazdálkodással 
összefüggően a felha-
gyott hulladéklerakó he-
lyek rekultiválásának 
elvégzése 

KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI FELADATOK 
Önkormányzati part-
szakaszok rekonstruk-
ciója 

A belterületek ill. a 
külterületi önkor-
mányzati árkok víz-
rendezése 

A települési szenny-
vízcsatorna hálózat 
fejlesztése 

Önkormányzati sa-
játerő biztosítása a 
szennyvíziszap 
elhelyezéséhez 

Felhagyott kommuná-
lis/illegális hulladéklera-
kók, dögkutak 
rekultiválása. 

1. Gárdony 4 500 m 1. Gárdony 1. Gárdony 1. Gárdony 1 Kápolnásnyék 
ill4egális kommuná-
lis lerakó 

2. Pákozd 130 m 2. Kápolnásnyék 2. Kápolnásnyék   2. Pákozd kommunális 
lerakó 

3. Sukoró 1 200 m 3. Nadap 3. Nadap   3. Pázmánd illegális 
.kommunális lera-
kó..  

4. Velence 3 580 m 4. Pákozd 4. Pákozd   4. Sukoró illegális 
lerakó 

  5. Pázmánd 5. Pázmánd   5. Zichyújfalu kommu-
nális lerakó 

  6. Sukoró 6. Sukoró   6 Gárdony-Agárd 
dögkút 

  7. Velence 7. Velence   7 Pázmánd dögkút 
  8. Zichyújfalu 8. Zichyújfalu     

 
Megjegyzés: a táblázatban a települések névsorban szerepelnek, a felsorolás nem jelent fontossági sorrendet. 
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C .) AZ ÜDÜLŐKÖRZET TERMÉSZETI, KÖRNYEZETI, TÁJI ÉS KULTURÁLIS ÉRTÉKEINEK MEGŐRZÉSE ÉS 
FEJLESZTÉSE 
 

A KISTÉRSÉGET ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSI CSOPORTOK 
C.3. 

A kulturális örökség szellemi és tárgyi értékeinek felkutatása, 
nyilvántartásba vétele és beépítése a turisztikai programokba, 
temékfejlesztésben 

C.4. 
Kulturális értékeket hordozó ingatlanokra, kastélypar-
kokra, arborétumokra védelmi és fejlesztési programok 
készítése 

KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI FELADATOK 
Hagyományőrző kulturális 
események támogatása 

Kézművesség, népi mestersé-
gek felélesztése 

A térség védendő ingatlanainak felmérése és fejlesztési 
programjainak elkészítése, történelmi emlékhelyek, 
várak, kastélyok, kúriák présháza-pincesorok felújítása, 
az épített örökség védelme és hasznosítása 

1. Gárdony évadnyitó ün-
nep 

1.  Kápolnásnyék kovácsmes-
terség 

1.  Gárdony régi parasztházak mentése, Gárdonyi 
Géza szülőháza felújítása (Agárd-puszta) 

2. Kápolnásnyék Vörösmar-
ty szavaló-verseny, 
Szent Mihály napi vigas-
ság 

2. Sukoró csónakkészítés 2. Kápolnásnyék Vörösmarty szülőház  

3. Nadap sváb bál 3.  Velence nádazás, 
sás/gyékényfonás, kosár-
fonás 

3. Nadap római katolikus templom támfalépítés, sváb 
házak utcaképi védelme 

4.  Pákozd majális, nyári 
fesztivál, Pákozdi Napok 
(Pákozdi csata évforduló-
ja) 

  4.  Pákozd bronzkori halomsírok és földvár feltárása, 
régi épületek védetté nyilvánítása és felújítása, 
Mészeg-hegy emlékmúzeum, 1848-as emlékmű 
és a Művelődési Ház felújítása 

5. Pázmánd falunapok, 
szüreti bál, húsvéti-
síbálás, citerazenekar, 
népdalkör 

  5. Pázmánd templom, Nepomuki Szt. János szobor 
felújítása, volt jezsuita rendház hasznosítása 

6. Sukoró néptánc   6.  Sukoró népi építészeti emlékek felújítása és hasz-
nosítása, utcaképek védelme 

7. Velence, Orbán nap, bor 
bemutató és verseny 

  7.  Velence Meszlényi kastély és Beck kastély felújí-
tása és hasznosítása, népi lakóházak és présház-
pincesorok (barokk és Sárgaföldes úti pincesor) 
hasznosítása, Vörösmarty pince hasznosítása 

8.  Velencei tavi nyári játé-
kok 

  8.  Zichyújfalu Zichy kúria és majorsági épületek 
(magtár) felújítása és hasznosítása 

 
Megjegyzés: a táblázatban a települések névsorban szerepelnek, a felsorolás nem jelent fontossági sorrendet 
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D) A MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEKNEK MEGFELELŐ MŰSZAKI ÉS TURISZTIKAI ALAP INFRASTRUKTÚRA 
FEJLESZTÉS 
 

A KISTÉRSÉGET ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSI CSOPORTOK 
D.1.1. 

Az üdülőkörze-
ten belüli hi-
ányzó közúti 
kapcsolatok 
kiépítése 

D.2.2. 
Ellátatlan vagy 
időszakosan 
ivóvízhiányos 
települések 
ivóvízellátásá-
nak megoldása 

D.2.3. 
Megújuló 
energiaforrás-
ok felkutatása, 
hasznosítása 

D.3. 
Az üdülőkörzet 
kistérségi köz-
pontjaiban és 
turisztikai cél-
területein az 
ellátó és szol-
gáltató létesít-
mények háló-
zatfejlesz-
tésének ösz-
tönzése 

D.4. 
A strandok 
színvonalának, 
kapacitásának 
fejlesztésére 
vonatkozó 
szakmai fel-
ügyelet 

D.5.1. 
A meglevő 
szálláskínálat 
korszerűsítése, 
minőségi hiá-
nyosságainak 
felszámolása 
 

D.5.2. 
A falusi és 
ökoturizmusho
z kapcsolódó 
szállásférőhe-
lyek fejlesztése 
 

KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI FELADATOK 
1. Pákozd-

Pátka 5km 
összekötő 
út 

1. Rákhegy-
Kincsebá-
nya távve-
zeték vízel-
látási főmű-
veinek ki-
építése 

1. Gárdony 
bika-völgyi 
termálvíz 
hasznosítás

1. „Rossz-idő” 
létesítmé-
nyek fej-
lesztése, 
Pákozd-
Sukoró 
arborétum 
programmá 
fejleszt. 

1. Gárdony 
Tinistrand 
teljes 
rekonstruk-
ciója 

1. Gárdony 
elavult 
szállások 
fel-újítása, 
agárdi 
sportiskola 
szállásépü-
let korsze-
rűsítése. 

1. Falusi tu-
rizmus 
szállásfé-
rőhely 
kapacitás-
bővítés 
Kápolnásny
ék 

   2. Pákozdon 
és Sukorón 
átemelő-
zónák kiépí-
tése 

2. Velence 
termálvíz 
hasznosítás 

2. Gárdony 
agárdi 
sportiskola 
szauna, 
konditerem, 
uszoda 
fejlesztés 

2. Gárdony-
fürdői strand 
teljes átépí-
tés 

  2. Falusi tu-
rizmus 
szállásfé-
rőhely 
kapacitás-
bővítés 
Nadap, 

   3. Pákozd, 
Sukoró, 
Nadap 
átemelő- és 
tározó ka-
pacitás 
építése 

3. Biomasszá-
ból nyert 
energia 
hasznosítá-
sa, bio-
massza 
előáll. 

3. Kápolnásny
ék szolgál-
tató egysé-
gek kialakí-
tása 

3. Velence-
fürdői strand 
+kemping és 
szabadstran
d fejlesztés 

  3. Falusi tu-
rizmus 
szállásfé-
rőhely 
kapacitás-
bővítés 
Pákozd, 

    4.  Velence 
geotermikus 
energia 
hasznosítás

4. Pákozd 
hajókikötő 
fejlesztése, 
szolgáltató-
ház kialakí-
tása 

4. Holdfény 
sétány, 
agárdi parti 
szabad-
strand WC 

  4. Falusi tu-
rizmus 
szállásfé-
rőhely 
kapacitás-
bővítés 
Pázmánd, 

      5. Velence 
szolgáltató 
egységek 
kiépítése 

5. Velence 
VIÜK strand 
korszerűsítés

  5. Falusi tu-
rizmus 
szállásfé-
rőhely 
kapacitás-
bővítés 
Sukoró 

      6. Velencei-
tavi kerék-
párút hiány-
zó szaka-
szainak 
pótlása 
(Kápolnásn
yék, Velen-
ce, Gár-
dony) 

6. Velencefűrdő
i Cserje u. 
strandbőví-
tés 

  6. Vendég-
asztal lét-
rehozása a 
helyi ter-
mékek 
kínálata, 
forgalma-
zása 

        7. Tóbíró strand 
fejlesztés, 
gyermekme-
dence kor-
szerűsítés 
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        8. Északi 
strand to-
vábbi korsze-
rűsítése. 

    

 
Megjegyzés: a táblázatban a települések névsorban szerepelnek, a felsorolás nem jelent fontossági sorrendet 
 



VELENCEI-TÓ VÉRTES KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI PROGRAMJÁNAK KIVONATA A VELENCEI-TÓ KÖRNYÉK TELEPÜLÉSEIRE 

                                                                                           VÉLEMÉNYEK ÁTVEZETÉSÉVEL KÉSZÍTETT DOKUMENTÁCIÓ 2006 AUGUSZTUS 

32

 
E) A MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEKNEK MEGFELELŐ SPECIÁLIS TURISZTIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJ-
LESZTÉSE 
 

A KISTÉRSÉGET ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSI CSOPORTOK 
E.1. 

A termálfejlesztési lehetősé-
gek összehangolása, az 
egészségturisztikai létesít-
mények hálózatának fejlesz-
tése 

E.2. 
Az ifjúsági üdülési lehetőségek 
bővítése, a rekreációs sportok 
feltételeinek javítása 

E.3. 
Az ökotúrizmus feltételeinek 
javítása, természetvédelmi 
kutatóbázisok, létesítmé-
nyek megvalósítása, felújí-
tása 

E.4. 
Az üzleti és incentiv turiz-
mus feltételeinek javítása 

KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI FELADATOK 
1. Gárdony termálfürdő II. 

ütem folytatása és 
gyógycentrum kialakítá-
sa 

1. Gárdonyban az agárdi 
sportiskola kikötő-
felújítása, jégpálya épí-
tés 

1.  Ökotúrisztikai utak 
kijelölése, tanösvények 
létrehozása, ismertető 
táblák elhelyezése 

1. Gárdony termálfürdő 
fejlesztéshez kapcso-
lódó fejlesztések 

2.  Velence wellness-
gyógyászati központ 
kiépítése 

2.  Kápolnásnyék sport-
centrum kialakítása 
kerékpárút építés 

2.  Lovasutak kijelölése 2. Pákozd Bella-tavi 
strand és környéké-
nek fejlesztése 

3.  Sukoró Aqua-Park ki-
alakítása 

3.  Pákozd kerékpárút 
építés, az emlékhely 
bekapcsolása a háló-
zatba 

3. Turisztikai ismertető 
kiadványok, túratérké-
pek készítése 

3. Pákozd Mészeg-
hegyi Emlékhely 
konferenciatermének 
hasznosítása 

4. Pákozd egészségcent-
rum létre hozása 

4.  Pázmándon a lovas-
sport fejlesztése 

4.  Sukoró-Pákozd arbo-
rétum fejlesztése, 
szolgáltatások bővíté-
se, programmá szer-
vezés 

4.  Velencén tervezett 
wellness és gyógy-
ászati központ vala-
mint a Pro 
Rekreatione alapít-
ványi központ 
incentiv turizmus 
szerinti hasznosítása 

  5. Zichyújfalu labdarúgó 
pálya létesítés 

5. Pákozd oktatóbázis és 
szállások létrehozása 
a Bella tónál 

  

  6. A vízisportok infrastruk-
túrájának fejlesztése, az 
É-i parton a parti sáv 
rendezése és felszere-
lése, D-i parton vitorlás-
bázisok ( kikötők, táro-
lók, szolgáltatások) 
fejlesztése 

6.  Kastélyparkok, történe-
ti parkok, majorok 
területének felújítása, 
rekonstrukciója 
(Kápolnásnyék, 
Pázmánd, Velence, 
Zichyújfalu)  

  

  7.  A kerékpáros turizmus 
infrastruktúra fejleszté-
se: kölcsönzők, javító-
szerelőműhelyek, ke-
rékpár-parkolók, infor-
mációs hálózat-táblák,  
 

    

  8. Téli sportok infrastruktú-
ra fejlesztése: sífutó-
utak, szánkópályák 
kijelölése, kialakítása, 
jégpályák létesítése 

    

  9.  Sporthorgászat infrast-
ruktúra fejlesztése, 
csónakkikötők felújítása, 
, szolgáltatások javítása 

    

  10. Vadászat infrastruktúrá-
jának javítása, vadász-
házak hálózatának 
fejlesztése 

    

 
Megjegyzés: a táblázatban a települések névsorban szerepelnek, a felsorolás nem jelent fontossági sorrendet 
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F) A TERMÉSZETKÍMÉLŐ MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDÁLKODÁS ÉS AZ IDEGENFORGALOM KÖLCSÖNHATÁ-
SÁNAK FEJLESZTÉSE 
 

A KISTÉRSÉGET ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSI CSOPORTOK 
F.1. 

Az ökológiai célú agrár-
környezetgazdálkodási rendsze-
rek elterjesztése 

F.2. 
A szőlőművelés és ahhoz 
kapcsolódó rendezvények 
támogatása 

F.3. 
A tájjellegű mező- és 
erdőgazdálkodási ter-
mékek előállításának 

támogatása 

F.6. 
Természetközeli erdőgazdál-
kodási módszerek, erdőtelepí-
tés támogatása 

KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI FELADATOK 
1.  Valamennyi vízparti telepü-

lésen az Érzékeny Termé-
szeti Területeken ill. a 
Natura 2000 területeken 
ökológiai gyepgazdálkodás 
és vegyszermentes biogaz-
dálkodás elterjesztésére 
ösztönzés (támogatások 
megszerzése, kedvezmé-
nyek bevezetése) 

1.  Velence hagyományos 
borászati létesítmé-
nyek – présház-
pincesorok (barokk 
pincék, Sárgaföldes-úti 
pincék) felújítása 

1 Biótermelés támo-
gatása valamennyi 
kistérségi település 
külterületén 

.1 Gárdony és Velence 
közigazgatási területén a 
déli védőfásítások támo-
gatása. 

2.  Vizes élőhelyek védelme 
(pályázatok segítése, a 
környezet 
területfelhasználásának 
ökológiai szempontú megha-
tározása 

2.  Velence – borászati 
események (Orbán 
nap, Márton napi ese-
mények, Királyi bor-
lakoma rendezvény – 
megtartásának támo-
gatása 

2 Tájjellegű termé-
kek előállítása a 
biotermékekből, 
valamennyi kistér-
ségi településben, 
(tájjellegű borok, 
bodza, méz, dísz-
növénytermesztés 
stb)  

2  Kápolnásnyéken autópá-
lya menti védőfásítások 
támogatása. 

3.  Nádgazdálkodás fejlődésé-
nek elősegítése 

3. Pázmánd szüreti bál 
megrendezésének 
támogatása 

 Tájjellegű préshá-
zak, pincék felújí-
tásának támogatá-
sa az északi parti 
településekben 
(Velence, Sukoró, 
Pákozd, Nadap, 
Pázmánd) 

3. Erdészeti közjóléti fej-
lesztések, további erdők 
telepítése Sukorón, 
Pákozdon 

  4 Zichyújfalu szüreti bál 
megrendezése 

  4 Volt honvédsági gyakorló 
területek részbeni erdősí-
tése Pákozdon. 

 
Megjegyzés: a táblázatban a települések névsorban szerepelnek, a felsorolás nem jelent fontossági sorrendet 
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G.) A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET ÉS A HUMÁN INFRASTRUKTÚRA MINŐSÉGI TURIZMUST SEGÍTŐ FEJ-
LESZTÉSE 
 

A KISTÉRSÉGET ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSI CSOPORTOK 
G.1. 

A települési környezetet 
javító programok készí-
tése és az egységes 
tájékoztató rendszer 
kialakítása 

G.2. 
A közbiztonság javítása 

G.3.  
Marketing koncepció, 
ismeretterjesztő kiad-
ványok készítése, marke-
ting tanácsadói hálózat 
szervezése 

G.4. 
Az idegenforgalmi célpontok környéke 
és a belterületi határok menti területek 
hulladékmentesítésének ellenőrzése 

KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI FELADATOK 
1. Gárdony: parkosí-

tás, zöldfelületek 
növelése, Üdülőszi-
geten liget kialakítá-
sa, információs 
táblák kihelyezése 

1. Gárdony városi 
rendőrkapitányság 
fejlesztése, térfigye-
lő rendszerek kiala-
kítása 

1. Gárdony: program-
füzet és ismertető 
kiadvány elkészít., 
Agárdi sportiskola 
arculat kialakítása, 
kiadványok készít. 

1. Illegális hulladéklerakók meg-
szűntetése (l. A5 intézkedési 
csoport) 

2. Kápolnásnyék: 
közterületek rende-
zése, fásítása, in-
formációs táblák 
kihelyezése 

2. Pázmánd: közbiz-
tonsági koncepció 
kidolgozása, pol-
gárőrség erősítése 

2. Pákozd: térkép, 
ismertető kiadvány, 
információs központ 
kialakítása (Budai u. 
78.) 

2. Valamennyi településen a belterü-
let határa mentén hulladékmente-
sítés, gyűjtőkonténerek kihelye-
zése és folyamatos ellenőrzés 

3. Nadap: közterületek 
rendezése, útfelújí-
tások, információs 
táblák kihelyezése 

3.  Zichyújfalu polgár-
őrség fejlesztése 

3. Pázmánd: kiad-
ványok elkészítése, 
honlap fejlesztése 

3. Közmunka program keretében 
parlagfűmentesítés. (megnyert 
pályázat 

4. Pákozd: közterüle-
tek rendezése, 
utcabútorozás, 
parkosítás, felszíni 
vízelvezetés javítá-
sa, információs 
táblák kihelyezése 

4. Kistérségi védelmi 
rendszer kialakítása 
a kistérségi köz-
pontban 

4. Velence: Borút 
Egyesület hirdető 
kocsi beszerzése, 
bortrezor létrehozá-
sa 

  

5. Pázmánd informáci-
ós táblák kihelyezé-
se 

5.  Köztestületi Tűzol-
tóság létrehozása a 
kistérségi központ-
ban 

5.  Valamennyi telepü-
lésben szálláski-
adók katalógusa, 
programajánlók 
elkészítése Internet-
re kihelyezés is 

  

6.  Sukoró  információs 
táblák kihelyezése 

  6. Velencei minősítési 
rendszer kiterjesz-
tése 

  

7. Velence  déli kanyar 
projekt (8 
alprojekttel) 

      

8. Zichyújfalu: faluköz-
pont parkosítása, 
kastélypark felújítá-
sa, információs 
táblák kihelyezése 

      

9 Velence zöldfelüle-
tetek felújítása, 
virágkiállítás feltét-
eleinek megterem-
tése 

      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VELENCEI-TÓ VÉRTES KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI PROGRAMJÁNAK KIVONATA A VELENCEI-TÓ KÖRNYÉK TELEPÜLÉSEIRE 

                                                                                           VÉLEMÉNYEK ÁTVEZETÉSÉVEL KÉSZÍTETT DOKUMENTÁCIÓ 2006 AUGUSZTUS 

35

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. A VELENCEI TAVI KISTÉRSÉGET ÉRINTŐ FEJLESZTÉSI FELADATOK 
ISMERTETÉSE INTÉZKEDÉSI CSOPORTONKÉNT 
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Intézkedési csoport megne-
vezése: 

A partfal-rekonstrukció programjának korszerűsítése, vég-
rehajtása, a vízhasználatokat érintő mederszabályozási és 
zagyelhelyezési munkák összehangolása 

A.2. 

 
Célja a Velencei-tavi kistérségben: 
A partfal rekonstrukció (bontás-helyreállítás, újjáépítés) prog-
ramjának korszerűsítése, folytatása és mielőbbi befejezése, a 
meder feliszapolódásának rendszeres ellenőrzése, az indo-
kolt mértékű kotrási feladatok meghatározása, a kikotort zagy 
elhelyezéséhez szükséges zagykazetták területének kijelölé-
se, állami tulajdonban lévő kazetták tulajdonviszonyainak 
változatlan megtartása, a zagylerakás gazdasági feltételeinek 
szabályozása. 
 

Indoklása: 
A 1960 – 1970 – es években létesült, túlnyomórészt vasbeton 
szerkezetű partvédőművek egy része mára elavult, magas-
ság – hiányos, vagy használata jelentősen átalakult. A partfa-
lak szerkezete megerősítésre, vagy átépítésre, a gyorsan 
változó környezet – és természetvédelmi igényeknek megfe-
lelő korszerűsítésre szorul. Bár vízminőség-védelmi kotrásra 
jelenleg nincs szükség, de a strandok és kikötők halmozott 
kotrási igényei miatt a zagyelhelyezésre alkalmas területek 
kijelölése, állami tulajdonban tartása kiemelt sürgősségű 
feladat. Összehangolt cselekvés szükséges. 
  
 Átnézeti vázlat 

Feladatok leírása 
„Feladatok: a korábbi műszaki állapotot vizsgáló és felújításokat rögzítő terv felülvizsgálata; a Velencei-tó partfalainak egy-
ségesen a +170 cm-es maximális vízszinthez való igazítása; a turisztikai és természetvédelmi szempontok szerinti iszap-
kotrási és zagyelhelyezési integrált program készítése, mederfenntartási feladatok elvégzése. A nádasok szakszerű keze-
lése és rendszeres aratása.” 
 
---A vízi létesítmények felújítására jelenleg 1992-ben készült műszaki állapotot felülvizsgáló és a felújításokat rögzítő terv, 
illetve a korszerűsítésre pedig 1996 – ban készült koncepció terv áll rendelkezésre. Ezek felülvizsgálatát el kell végezni. ------
--------ÁLLAMI FELADAT 
--- A Velencei – tó vízminőségi okokból 1995 – ben megemelt + 170 cm – es maximális és +130 cm – es minimális vízszint-
jéhez kell igazítani a partfalak műszaki paramétereit,---------ÁLLAMI FELADAT (a szükséges partfalemelés számos negatív 
hatással is jár, meg kell oldani a vízszint emelkedésből származó problémákat a partfal mögötti területeken) 
--- továbbá a turisztikai és természetvédelmi szempontok alapján el kell készíteni az iszap – kotrási és zagyelhelyezési integ-
rált programot. -------------ÁLLAMI FELADAT 
---A mederfenntartás a kikötőkben és a strandokon ---------ÖNKORMÁNYZATI FELADAT. Egyéb mederfenntartás a Velencei 
tó mederben (mederiszap eltávolítása a kikötők és a strandok területén, valamint a meder homokolása a strandokon)-----------
- ÁLLAMI FELADAT. (A kotrással kiemelt iszap gyógyászati hasznosítása felvetődhet. A D4 intézkedési csoporthoz tartozóan 
teszünk javaslatot) 
---A partvédőművek felújítása és korszerűsítési programja 2004–től még 5134 fm állami és 9410 fm önkormányzati partvé-
dőmű munkáit tartalmazza (a fenti adatok a közhasznú, valamint az önkormányzati tulajdonban lévő kikötői és strand partfa-
lakat is tartalmazzák). A „Helyzetértékelés” –nél ismertetett partfalállapotok alapján a hátralévő középtávú partfal – 
rekonstrukciós munkák, lídosítással és gyermek medencék kialakításával: 

önkormányzati állami  Település 
Kezelésben lévő partszakasz (m) 

Gárdony 4 500 2478 
Velence 3 580 560 
Sukoró 1 200 150 
Pákozd 130 --- 
Cserepes sziget --- 1294 
Velence sziget --- 652 
Összesen 9 410 5134  

Fejlesztési feladat helyszíne: 
Velencei – tó parti települések 
 
Ütemezés: 
Felújítási tervek elkészítése: 2006. – 2008. között----------- ÁLLAMI és ŐNKORMÁNYZATI FELADAT 
Korszerűsítési tervek elkészítése 2008–2009. között------------ ÁLLAMI és ÖNKORMÁNYZATI FELADAT 
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Megvalósítás várhatóan az ÖNKORMÁNYZATI feladatoknál: 
2006–2008. között 2520 m. 
2009–2013 között 6890 m 
 
Pénzügyi terv: (2005 évi árszinten) 
A partfalak részben állami, részben önkormányzati tulajdonban vannak, ennek megfelelően kell a rekonstrukciós költségek 
megosztásáról is gondoskodni. 
Felújítási tervek készítése: 2006 – 2008 között 7-3 millió forint,--------- -ÖNKORMÁNYZATI–ÁLLAMI 
Korszerűsítési tervek készítése: 2008  - 2009 között: 20-10 millió forint--------- ÖNKORMÁNYZATI–ÁLLAMI 
Kivitelezési munkák 
az ÖNKORMÁNYZATI partvédőművek várható költsége: 
--2006-2008 között:150 millió forint 
--2009-1013 között 300 millió forint 
Jelenlegi előkészítettség: 
A fejlesztések a rendelkezésre álló tervek korszerűsítésével, a 2004 – ben elkészült, korszerűsített Üzemeltetési Szabályzat 
figyelembe vételével folytatható. 
Fenntartó jellegű kotrási munkák csak időszakosan, a kikötőkben és strandokon, illetve a hajózó úton szükségesek.. A tavat 
tápláló vízfolyások hordalék-visszatartó műveinek karbantartása csökkenti a tó feliszapolódását. 
Kedvezményezettek: 
Velencei – tó – parti Önkormányzatok és vállalkozások (bérleti szerződéseken , illetve tulajdonokon keresztül): önkormányza-
ti kezelésben lévő meder és partfalak. 
Finanszírozás formája: 
Vissza nem térítendő 
A finanszírozás forrása az önkormányzati fejlesztésekhez:: 
Strukturális Alapok –ENVA(ennek keretében lehetőség nyílik természetes és művi vízpartok rendbetételére, rehabilitációjára, 
műtárgyak pótlására vagy felújítására), önkormányzati saját erő, központi kötségvetés 
Várt támogatási arány: 
Önkormányzati feladatoknál: feltételezett .támogatási arány önkormányzatok részére 75% (jelenleg felfüggesztve)+saját 
forrás (esetleg 65 % - 80 % - os állami közcélú támogatással) 
Eredmény (indikátor) meghatározása: 
Korszerű partvédő művek hossza 
Várható környezeti hatások: 
A vízminőség javulásával a területhasználók környezeti komfortja növekszik 
Pénzügyi ütemterv középtávon az önkormányzati feladatoknál: Mft 
 

2007-2013 Mft feladatok ∑Mft 
2006-
2013 

2006 
Mft 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

tervezés 56  6 10 10 10 10 5 5 
kivitelezés 1644  194 290 290 290 290 145 145 
összesen 1 700  200 300 300 300 300 150 150  
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Intézkedési csoport megne-
vezése: 

A települések vízrendezési és vízkármentesítési terveinek 
elkészítése, kivitelezése 

A.3. 
 
Célja a Velencei kistérségben: 
Gárdony, Velence, Sukoró, Pákozd, Kápolnásnyék, 
Zichyújfalu, Nadap, Pázmánd esetében a csapadékvizek által 
időszakosan elöntött és túlterhelt szennyvíz hálózat és az 
agárdi dinnyési szennyvíztisztító telep tehermentesítése, 
illetve a Velencei – tóba jutó szennyezések csökkentése, a tó 
vízminőségének védelme. 
A Velencei – tó vízgyűjtőjét szennyező, a külterületről befolyó 
hordalék és csapadékvizek rendezett megfogása és elveze-
tése a felszíni elöntések megszüntetése, a külterületről be-
szállított hordalék visszatartása, a felszíni vizek gyors lerom-
lása által okozott katasztrófa helyzetek minimalizálása, közle-
kedésbiztonság és vagyonvédelem. Az egész vízrendszer 
egységes műszaki színvonalú szükség szerinti kiépítése, 
átalakítása. 

Indoklása: 
A települési vízrendezés hiányában a Velencei – tó parti 
településeken már 20 – 30 mm – es csapadék – esemény 
esetén a Velencei – tóba közvetlenül hígított szennyvíz jut, 
ami a tó idegenforgalmi értékét jelentősen rontja. 

 Átnézeti vázlat 

Feladatok leírása 
„Feladatok: a Velencei-tó parti településeire a már elkészült tanulmánytervek felülvizsgálata, a felszíni vízrendezés terve-
zése és kivitelezése; a vízgyűjtőn található további települések közül Csákvár, Lovasberény, Pátka, Pázmánd, Zámoly, 
Vereb, Zichyújfalu települések vízrendezési kiviteli terveinek elkészítése és a vízrendezés megvalósítása. Csákberényben 
a korábban elkészült vízrendezés felülvizsgálata.” 
 
A Velencei – tavi kistérség elvi vízjogi és megvalósíthatósági tanulmányterve 2003 – ban elkészült és a vízjogi engedélyek 
2004. december 31–ig voltak érvényesek. Továbbtervezési és kivitelezési pályázatuk azonban eddig nem kapott támogatást. 
A terv korszerűségi felülvizsgálatát 2006. év során el kell végezni. A kiviteli tervek készítését az érintett önkormányzatok 
saját erő hiányában csak pályázati forrásból képesek finanszírozni. Elvi vízjogi engedélyezési terv és megvalósíthatósági 
tanulmány készült Pázmándon. 
Zichyújfalu vízrendezése részben vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik, de a településnek nincs összefoglaló vízrendezé-
si terve 
Az intézkedési csoport első ütemeként kiemelt fejlesztési feladatként kell megjelölni a tókörüli szennyvízcsatornák nagy eső-
zéskor előforduló szennyvíz kiömléseinek megakadályozását. 

Fejlesztési feladat helyszíne 
Gárdony, Velence, Sukoró, Pákozd, Kápolnásnyék, Zichyújfalu, Nadap, Pázmánd települések belterületi határa, illetve kap-
csolódó közcélú, állami és önkormányzati vízfolyások külterületi szakaszainak rendezése.. 
 
Ütemezés: 
2006 – 2007 között tervezés, 
2008 – 2010 között kivitelezés 
Pénzügyi terv: 
2006 – 2007 között tervezés 50 MFt, 
2008 – 2010 között kivitelezés: 1 000 MFt 
Jelenlegi előkészítettség: 
A Velencei – tó kistérség településein a vízrendezési elvi vízjogi és megvalósíthatósági tanulmánytervek 2003 – ban elké-
szültek, 2004. december 31 – ig elvi vízjogi engedéllyel rendelkeznek. A kiviteli tervek elkészítését a kistérségi önkormány-
zatok – saját erő hiányában – csak központi támogatás esetén tudják vállalni. 
Kedvezményezettek: 
Települési önkormányzatok, Vértesaljai Víztársulat 
Finanszírozás formája: 
Jelenleg nincs megfelelő finanszírozás a probléma feloldására. Előrelépés ezen a területen mindaddig nem várható, míg 
hiányoznak az állami, illetve EU programok által támogatható pályázati lehetőségek. Ennek hiányában az önkormányzatokra 
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a vízügyi törvény által háruló, több évtizedes elmaradással terhelt feladatok megoldása nem várható. 

A finanszírozás forrása az önkormányzati fejlesztésekhez:: 
Nincs, illetve az önkormányzatok a törvény által rájuk hárított kötelezettségnek nem tudnak eleget tenni. Sürgős feladat egy 
vegyes finanszírozású, közcélú támogatási program kidolgozása. 
Várt támogatási arány: 
90% 
Eredmény (indikátor) meghatározása: 
.A településeken ellenőrzött, karbantartott vízelvezetés, a szennyvízcsatornák fenntartási költségeinek lényeges csökkenté-
se, záporvízi elöntések megszűnése 
Várható környezeti hatások: 
A Velencei – tó vízminőségének javulása 
Pénzügyi ütemterv középtávon az önkormányzati feladatoknál: 
 

feladatok 2007-2013 
 

∑Mft 2006 
Mft 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Tervezés 325 -- 10 15 60 60 60 60 60 
Kivitelezés 6.925 -- 490 735 1140 1140 1140 1140 1140 
Összesen 7 250 -- 500 750 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200  
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Intézkedési csoport megne-
vezése: 

A Velencei-tó vízparti településein a szennyvízelvezető 
rendszerek fejlesztésének koordinálása, szakmai felügyele-
te, a rákötések ösztönző rendszerének kidolgozása 

A.4.1 

 
Célja: 
A korszerűtlen és jelenleg rossz hatásfokkal működő agárdi 
szennyvíztisztító korszerűsítése és bővítése lehetővé teszi a 
Velencei – tó környéki települések teljes körű szennyvízcsa-
tornázását és a tisztított szennyvizek idegen vízgyűjtőbe 
történő kivezetését. A jelenlegi 56 % - os rákötési arány 85% 
- ra nő. A fejlesztési program magában foglalja a már jelenleg 
is részben ellátott tóparti települések csatornahálózat bővítési 
terveit is. Ez a körülmény lényeges hozzájárulást jelent a 
Velencei tó vízminőségének javulásához. 
 
IDŐKÖZBEN MEGJELENT JOGSZABÁLYOK JEGYZŐI 
HATÁSKÖRBEN FELHATALMAZÁST ADNAK A RÁKÖTÉ-
SEK ELRENDELÉSÉRE. –IGY AZ ÖSZTÖNZŐ RENDSZE-
REK KIDOLGOZÁSÁRA NINCS SZÜKSÉG 

Indoklása: 
A fent felsorolt települések ill. településrészek jelenleg csa-
tornázatlanok. A szennyvíztisztító telep jelenlegi, névleges 
hidraulikai kapacitása 6700 m³/d, ami a szennyvízelvezető 
hálózat időszakos túlterheltsége, valamint a szennyvíz – 
technológia részleges avultsága miatt csak vízminőség – 
romlással tudja a nyári üdülőszezonban a csúcsfogyasztást 
kiszolgálni.. A 2000 – ben megépült déli, tehermentesítő 
főgyűjtő javító hatása csak korlátozott mértékben érvényesült, 
mert a települési vízrendezés kiépítésének hiányában a csa-
tornázási főművek időszakos csapadékvíz elöntése nem 
szűnt meg. 
 Átnézeti vázlat 

Feladatok leírása 
„Feladatok: az agárdi szennyvíztisztító kapacitásának bővítése és ez által Sukoró, Vereb, Pázmánd, Nadap, 
Dinnyés, Zichyújfalu szennyvizeinek fogadása és tisztítása, valamint a felsorolt településeken hálózati bővíté-
sek, illetve kiépítések megvalósítása; Pákozd, Pátka szennyvízhálózatának kiépítése és a székesfehérvári 
rendszerre kötése.” 
 
Sukoró, Pázmánd, Nadap, Zichyújfalu bekötése a Velencei – tavi és Pákozd, a székesfehérvári regionális 
szennyvíz – elvezető rendszerbe. 
Csatornahálózat hossz 368 km 
Átemelők összes teljesítménye 168 kW 
Biológiai szennyvíztisztító kapacitás: 12.400 m3/d (bővített) 
A szennyvízelvezető rendszerre való rákötések ösztönzését időközben életbelépett jogszabályok megoldották. 

Fejlesztési feladat helyszíne 
Sukoró, Pázmánd, és Pákozd, valamint a már ellátott Velencei – tó parti települések 
Ütemezés: 
A jelenlegi tervek szerint a főművek fejlesztése 2006 – ben, míg az egyes települések csatornázása az alábbi ütemezésben 
valósul meg: 
Gárdony : 2006, Velence :2006, Kápolnásnyék: 2006–2007, Sukoró, Nadap : 2007–2008 , 
Pázmánd  - :2007–2008 , Zichyújfalu :2007 –2008, Pákozd 2007-2008 
Pénzügyi terv (Vereb településsel) 

 2005-2006 2007 2008 Összesen 
EU – KIOP (70%) 1000 2000 2100 5100 
Központi költségvetés (25%) 395 745 735 1875 
Saját forrás (5%) 75 145 155 375 
Mind összesen 1470 2890 2990 7350  

Jelenlegi előkészítettség: 
Előkészített: A tervek elkészültek, a vízjogi létesítési engedély rendelkezésre áll, KIOP pályázati támogatásra benyújtva, a 
Velencei tavi regionális szennyvízelvezető és tisztító rendszer részét képező települések csatornafejlesztési munkáival 
együtt. A KIOP pályázat elbírálásra került. 
 
Kedvezményezettek: 
Települési Önkormányzatok Társulása, DRVV 
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Finanszírozás formája: 
Vissza nem térítendő 
A finanszírozás forrása az önkormányzati fejlesztésekhez:: 
Strukturális Alapok KIOP programnál a 2004 nyarán kedvezően elbírált pályázat. 
ERFA 70%, központi költségvetés 25%, önkormányzati saját erő 5%. 
Várt támogatási arány: 
95% 
Eredmény (indikátor) meghatározása: 
A kiépült csatorna – főmű hossza,a kiépült települési szennyvízgyűjtő – csatorna hossza, átemelőkkel, x darab házi bekötés-
sel. 6700 m3/d szennyvíztisztító kapacitás korszerűsítése, 5700 m3 új szennyvíztisztító kapacitás létesítése, a meglévő léte-
sítmények korszerűsítése, az Európa Tanács 91/271/EEC (1991 május 21) irányelve szerint. 
Várható környezeti hatások: 
A kapacitás – bővítés után az agárdi szennyvíztisztító telep csúcsidőben is fogadni tudja a szezonális szennyvízigényeket is, 
a teljes körű csatornázás és szennyvíz – kivezetés után a Velencei – tó vízminősége javul 
Pénzügyi ütemterv középtávon  
 

2007-2013 feladatok ∑Mft 2005-
2006 
Mft 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

előkészítés 
150 150        

megvalósítás 
7200 1320 2890 2990      

összesen 
7350 1470 2890 2990      
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Intézkedési csoport megne-
vezése: 

Szennyvíztisztító telepeken keletkező szennyvíziszap 
hasznosításának szakmai felügyelete, koordinálása 

A.4.3. 
 
Célja: 
A szennyvíztisztítási eljárás során kezelt és víztelenített 
szennyvíziszap optimális hasznosítása, környezetkímélő 
elhelyezése. 
 

Indoklása: 
A korszerű iszapkezelési eljárások során a szennyvíziszapok 
mezőgazdasági területeken, gabona – vagy kukorica – terüle-
teken, esetleg komposztálással vagy iszapszárítási technoló-
giával és a komposzt értékesítésével hasznosíthatók. 
 

 Átnézeti vázlat 

Feladatok leírása 
„Feladatok: a vízgyűjtő teljes területén működő szennyvíztisztító telepekről a víztelenített szennyvíziszapok összegyűjtése és 
elszállítása; komposzttelepeken történő és mezőgazdasági hasznosítása” 
 
A vízgyűjtő teljes területén működő szennyvíztisztító telepekről a víztelenített szennyvíziszapok összegyűjtése és elszállítása; 
komposzttelepeken történő és mezőgazdasági hasznosítása megoldott, rendszeres ellenőrzése, a tapasztalatok szerinti 
felülvizsgálat szükséges 
 

Fejlesztési feladat helyszíne 
Agárd szennyvíztisztító telep 
Ütemezés: 
2006 – 2008: A korszerűsített szennyvíztisztító – telepek üzembe helyezésével egyidejűleg gondoskodni kell a szennyvíz-
iszap elhelyezéséről és hasznosításáról. 
 
Pénzügyi terv  
2006 – 2008: 5 millió Ft tervezés, ellenőrzés 
2006 – 2008: 20 millió Ft a módosítás kivitelezése 
 
Jelenlegi előkészítettség: 
A dinnyési szennyvíztisztító telepen rendelkezésre áll a szennyvíziszapok elhelyezéséhez szükséges hulladék kezelési, vagy 
elhelyezési hatósági engedélyek és állásfoglalások.  
 
Kedvezményezettek: 
Települési Önkormányzatok, vállalkozások  
 
Finanszírozás formája: 
Vissza nem térítendő 
A finanszírozás forrása: 
Strukturális Alapok – KIOP 
 
Várt támogatási arány: 
ERFA 70%, központi költségvetés 25%, önkormányzati saját erő 5%. 
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Eredmény (indikátor) meghatározása: 
A szennyvizek kezelése és tisztítása után is magas szervesanyag (P,N) tartalmú szennyvíziszapok elsősorban mezőgazda-
sági jellegű hasznosítása, nem közvetlen emberi fogyasztásra szolgáló termények (gabona – félék, kukorica, stb.) mérhető 
terméshozam növekedésével. (Néhány éves tapasztalat alapján konkrét paraméterek még nem állnak rendelkezésre.) 
Várható környezeti hatások: 
 
Megfelelően megválasztott kezeléssel a talajvédelem biztosítható, a szaghatások kezelhetők 
Pénzügyi ütemterv középtávon 
 

2007-2013 feladatok ∑Mft 2005-
2006 
Mft 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

előkészítés 
5 1 4 --      

megvalósítás 
20   20      

összesen 
25 1 4 20      
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Intézkedési csoport megne-
vezése: 

A Velencei-tó vízgyűjtőjén a hulladékgazdálkodással ösz-
szefüggően a felhagyott hulladéklerakó helyek 
rekultiválásának elvégzése: 

A.5. 

 
Célja: 
Összhangban a hulladékgazdálkodásról szóló törvényben 
megfogalmazottakkal: A lezárt hulladéklerakó helyeket mie-
lőbb rekultiválni kell. 
 

Indoklása: 
A települési szilárd hulladéklerakók, dögkutak rekultiválását a 
környezeti tényezők és érzékenység együttesen határozzák 
meg. A térségben több helyen is érzékeny területek találha-
tók, melyek károsítása, veszélyeztetése nem engedhető meg, 
ill. nem folytatható. Az érzékeny területek közül is ki kell 
emelni a felszín alatti vizek védelme szempontjából a 
219/2004 (VII.21) Korm. Rendelet alapján fontos közép – 
dunántúli (Vértes) karsztterületeit, melyek jelenlegi és távlati 
vízbázisok és a 240/2000. (XII. 23.) Kormányrendelet alapján 
a Velence – tó vízgyűjtőjére eső településeket. E területeken 
fokozott védelmi intézkedésekre van szükség 
 Átnézeti vázlat 

Feladatok leírása 
„Feladatok: a felhagyott és jelenleg üzemelő települési hulladéklerakók környezetvédelmi felülvizsgálatának elvégzése; az 
illetékes hatóság döntése alapján rekultivációs terv készítése; a rekultiváció kivitelezése” 
 
Minden település rendelkezik 2010-ig jóváhagyott részlatas környezetvédelmi programmal és hulladékgazdálkodási tervvel. 
Ezeket kell végrehajtani. 
1. Jelenleg üzemelő hulladéklerakók és dögkutak esetében a konkrét felmérések elvégzése. Ez a környezetvédelmi felül-
vizsgálat elkészítését jelenti. (A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. 56. § (5) bekezdés szerint), melyet az 
üzemeltető a környezetvédelmi felügyelőségek számára nyújt be. 
Nem üzemelő (bezárt) és rekultiválandó hulladéklerakók a térségben (az évszám az üzemeltetés végét jelenti): 
 - Kápolnásnyék illegális kommunális hulladéklerakó, földdel takarva 
 - Nadap illegális kommunális lerakó 
 - Pázmánd I. kommunális hulladéklerakó 1995 (részlegesen takart) 
 - Sukorói illegális hulladéklerakó 1999 (nyitott) 
 - Pákozd kommunális hulladéklerakó 1985 (takart) 
 - Pázmánd illegális kommunális hulladéklerakó II. 1999 (nyitott) 
 - Velencén a Gurjál–völgyi hulladéktelep megszűnt, rekultiválás után komposztáló telepként fog működni  
- Zichyújfalu kommunális hulladéklerakó 1980 (takart) 
Dögkutak: 
 - Gárdony – Agárd 
 - Pázmánd 
2. A környezetvédelmi felügyelőség döntése alapján, ha felszámolás és rekultiváció kötelezettség áll fenn – rekultivációs terv 
készítése. 
3. A rekultiváció gyakorlati kivitelezése 
Fejlesztési feladat helyszíne 
Gárdony,  Kápolnásnyék, Nadap, Pázmánd, Sukoró, Pákozd, Zichyújfalu, Velence. 
Ütemezés: 
---A nagy környezeti kockázattal járó hulladéklerakók esetében I. ütemben 2008 – ig valósítandó meg a rekultiváció, ezek: 
Kápolnásnyék, Pázmánd, Sukoró, Velence 
--- A közepes és kis környezeti kockázattal járó lerakók esetében I. ütem 2010– ig, ezek:Nadap, Pákozd, Pázmánd, 
Zichyújfalu,  
 
Pénzügyi terv: 
A Közép – Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Rendszer kialakításának teljes költsége 30 millió Euro, azaz 7,5 mrd Ft. A 
rekultiváció költsége egy közepes nagyságú telep esetében általában 15 MFt. A kistérségben 7 telep rekultiválást kell megol-



VELENCEI-TÓ VÉRTES KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI PROGRAMJÁNAK KIVONATA A VELENCEI-TÓ KÖRNYÉK TELEPÜLÉSEIRE 

                                                                                           VÉLEMÉNYEK ÁTVEZETÉSÉVEL KÉSZÍTETT DOKUMENTÁCIÓ 2006 AUGUSZTUS 

45

dani. Ez kb. 120 MFt. 
 
Jelenlegi előkészítettség: 
A Kohéziós Alap támogatásával a Közép – Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Rendszer kialakítása projekt keretében a régió 
területén 90 telep rekultivációja is megtörténik. A fejlesztés a régió 188 települését, köztük a Velencei – tó Vértes Kiemelt 
Üdülőkörzet településeit is érinti. A Duna – Vértes köze Hulladékgazdálkodási Rendszer projektelőkészítő fázisban van, a 
csatlakozott települések felhagyott hulladéktelepeinek rekultiválását is magába foglalja. 
 
Kedvezményezettek: 
Települési önkormányzatok, egyéb üzemeltetők 
Finanszírozás formája: 
Vissza nem térítendő támogatás 
A finanszírozás forrása az önkormányzati fejlesztésekhez:: 
Kohéziós Alap 
 
Várt támogatási arány: 
Kohéziós Alap 65%, állami költségvetés 25%, önkormányzati forrás 10 % 
 
Eredmény (indikátor) meghatározása: 
. A nyílt tájsebek eltűnnek. Biztonságos elhelyezésük, rekultiválásuk szennyezés tekintetében és esztétikailag is kedvezőbb 
formát ölt. A rekultivált hulladéklerakók területe. 
 
Várható környezeti hatások: 
település külterületi környezete felértékelődik. Turisztikai hasznosítása pénzforrást jelenthet 
Pénzügyi ütemterv középtávon 
 

2007-2013 feladatok ∑Mft 2005-
2006 
Mft 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

előkészítés 10 5 5       
megvalósítás 110 10 25 25 25 25    
összesen 120 15 30 25 25 25     
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Intézkedési csoport megne-
vezése: 

A kulturális örökség szellemi és tárgyi értékeinek felkuta-
tása, nyilvántartásba vétele és beépítése a turisztikai 
programokba, termékfejlesztésbe: 
 

C.3 

 
Célja: 
Támogatni kell a hagyományok védelmét, élővé tételét. 
Felkutatásuk, nyilvántartásba vételük révén biztosítani 
kell az idegenforgalom számára is vonzó, ma még élő 
népszokások (a rendezvények, a népi kézművesség, a 
kézműipar, a történelmi emlékhelyek, a települések 
értékes településrészei, épületei) továbbélését, turiszti-
kai termékké fejlesztését 
 

Indoklása: 
A kiemelt üdülőkörzet vonzerejének központi eleme, 
meghatározó tényezője a Velencei – tó, amelyhez szer-
vesen kapcsolódó és védelemre érdemes természeti, 
táji értékek tartoznak, továbbá a települések legtöbbjé-
ben található olyan kulturális érték, melyeknek megőr-
zése és fejlesztése az ott élők érdekein túl idegenfor-
galmi vonzerőt is képviselnek. 
 

 Átnézeti vázlat 

Feladatok leírása 
„Feladatok: néprajzi, kézműves hagyományok védelme érdekében a térség néprajzi kulturális hagyományainak 
felkutatása, megörökítése és átmentése a következő nemzedékek számára; a térség néprajzi, kulturális ha-
gyományait, népszokásait bemutató táj- és helytörténeti múzeumok építése; a kézműipar fejlesztése érdeké-
ben kézműves hagyomány (fazekasság, fafaragás, bőrművesség, szövés, kosárfonás, hímzés, kovácsolás 
stb.) művelésének, bemutatásának támogatása; egyedi táj értékek felmérése”. 
 
1. Kulturális, néprajzi, iparművészeti hagyományok védelme 
 - Az üdülőkörzet gazdag népművészeti múlttal rendelkezik. Nadap, mint nemzetiségi település, őrzi múltját, szokásait. A 
hagyományok a népi építészetben, a helyi szokásokban, a népi mesterségekben, a népművészetben és a hagyományőrzés-
sel kapcsolatos rendezvényekben élnek tovább. A felsorolt értékek idegenforgalmi, turisztikai fontosságát a települések fel-
ismerték, de ahhoz, hogy a súlyuknak megfelelő szerephez jussanak, „eladható” minőséget, terméket képviseljenek, támoga-
tásra van szükség. 
 - A térség néprajzi kulturális hagyományainak felkutatása, megörökítése és átmentése a következő nemzedékek számára 
fontos feladat. 
 - A térség néprajzi, kulturális hagyományait, népszokásait bemutató táj – és helytörténeti múzeumok építését szorgalmazni 
kell. 
2.Kézműipar fejlesztése 
 - Az üdülőkörzetben a néphagyományok, népi mesterségek gyökerei ma még fellelhetők, de gazdasági szerepük elhalt. Az 
igény, elsősorban a turizmus fellendülésével, a falusi turizmus rendszerének kiépülésével újra jelentkezik A kézműipari ter-
mékek elkészítése helyben, a saját műhelyekben vonzó látnivaló, az elkészített termék pedig idegenforgalomban értékesíthe-
tők. A mindennapi használati tárgyakat a helyi lakosság is hasznosíthatja. 
 - Kézműves hagyomány (fazekasság, fafaragás, bőrművesség, szövés, kosárfonás, hímzés, kovácsolás stb.) művelése, 
bemutatása 
 - Méhészet 
3. Egyedi tájértékek felmérése 

Fejlesztési feladat helyszíne 
• Gárdony: Gárdonyi Géza napok, Dinnyés falunap, nádazás, gyékényfonás hagyománya, népművészeti ha-
gyományok 
• Kápolnásnyék: Vörösmarty Nemzetközi Szavalóverseny, Szent Mihály napi vigasságok, kovácsmesterségek 
• Nadap: Sváb bál 
• Pákozd: majális, nyári fesztivál, Pákozdi Napok, Sárkányeresztő Fesztivál, ,művelődési ház tetőterében szállásférőhelyek 
kialakítása a hagyományőrző táborok számára 
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• Pázmánd: Falunap, Szüreti bál, Húsvéti –Sibálás, Citerazenekar, Népdalkör 
• Sukoró: néptánc 
•Velence: Orbán nap, borverseny, nyári játékok 
. 
Ütemezés: 
Folyamatos 
Pénzügyi terv: 
Összes becsült költségigény 70 MFt 
 
Jelenlegi előkészítettség: 
---Az értékek településenkénti számbavétele megtörtént (pontosításuk szükséges), de források hiányában sok kultúrtörténeti, 
építészeti érték felújítása, megóvása aktuális feladat maradt. 
---Ünnepségek támogatása elkezdődött, ill. tervek állnak rendelkezésre 
---Az egyedi tájértékek jegyzéke a tó környékén még nem készült el. 
 
Kedvezményezettek: 
Települési önkormányzatok, civil szervezetek 
Finanszírozás formája: 
Vissza nem térítendő támogatás 
A finanszírozás forrása az önkormányzati fejlesztésekhez:: 
Strukturális Alap – EMVA. Állami támogatás (hazai területfejlesztési források), önkormányzati saját erő. A tevékenységek 
csak egy rész finanszírozható az EMVA intézkedési által (a vidéki jövedelemszerzési lehetőségeken belül lehetőség nyílik 
kézműipari tevékenységek ösztönzésére 
Várt támogatási arány: 
AVOP esetén 50 – 65% 
 
Eredmény (indikátor) meghatározása: 
A hagyományőrzés fejlődik, egyre több helybéli és idegen részvételével. Nevelési célzatú, amely az identitástudat erősítését 
eredményezi. Az érintett település (esemény) látogatóinak száma. 
 
Várható környezeti hatások: 
A táji, kulturális értékek megőrzését többé – kevésbé sikerül megvalósítani. Az önkormányzatok nem maradnak magukra a 
védelmi feladatokban. Sikerül a növekvő ingatlanárak ellenére a tájképileg legérzékenyebb területeket a túlépítéstől, ill. táj-
idegen beépítéstől megvédeni. Ennek eredményeként a táji, kulturális vonzerők turisztikai termékké fejleszthetők lesznek. Az 
egyedi tájértékek felmérésével elkészül az egyes települések természeti és kultúrtörténeti értékleltárja, amely az identitástu-
dat növelésén túl a turisztikai látványosságok számát is növeli. 
 
Pénzügyi ütemterv középtávon 
 

2007-2013 feladatok ∑Mft 2005-
2006 
Mft 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Előkészítés ( (kutatás, 
területmegszerzés, szer-
vezés) 

10 2 3 5      

Civil szervezetek támoga-
tása, leendő múzeumi 
tárgyak megvásárlása) 

60  15 15 15 15    

összesen 
70 2 18 20 15 15    
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Intézkedési csoport megne-
vezése: 

Kulturális értékeket hordozó ingatlanokra, kastélyparkok-
ra, arborétumokra védelmi és fejlesztési programok ké-
szítése: 
 

C.4. 

 
Célja: 
El kell készíteni a kiemelt térség védett ingatlan kulturális 
örökségi értékeinek védelmi és fejlesztési programját. A vé-
dett kastélyparkok természeti értékeit fel kell mérni, a véde-
lemre érdemes parkokat, kastélyparkokat védetté kell nyilvá-
nítani, és a folyamatos fenntartásukról gondoskodni kell 
 

Indoklása: 
A kiemelt üdülőkörzet vonzerejének központi eleme, 
meghatározó tényezője a Velencei – tó, amelyhez szer-
vesen kapcsolódó és védelemre érdemes természeti, 
táji értékek tartoznak, továbbá a települések legtöbbjé-
ben található olyan kulturális érték, melyeknek megőr-
zése és fejlesztése az ott élők érdekein túl idegenfor-
galmi vonzerőt is képviselnek. 
 
 

 Átnézeti vázlat 

Feladatok leírása 
„Feladatok: a történelmi emlékhelyek, régészeti lelőhelyek védelmének biztosítása, a már meglévő emlékhe-
lyek fenntartása; a települések építészeti örökségének védelme; a térség településein fellelhető értékek 
nyílvántartásba vétele, a jelenlegi állapot regisztrálása, az értékek turisztikai jelentőségének meghatározása, 
felújítást segítő támogatási rendszer kidolgozása, épületek átépítésénél, új épületek építésénél a hagyomá-
nyos, tájra, településre jellemző formanyelv és anyag használatának szabályozással történő ösztönzése”. 
 
1.A történelmi emlékhelyek, régészeti lelőhelyek védelme 
 - Az üdülőkörzet igen gazdag irodalomtörténeti, történelmi emlékhelyek, régészeti emlékek tekintetében. Először el kell vé-
gezni az emlékhelyek, lelőhelyek számbavételét, majd védetté nyilvánítását. 
• A turizmus és ismeretterjesztés szempontjából fontos feladat országos jelentőségű irodalmi és történeti emlékek, régészeti 
lelőhelyek bemutatása, környezetük rendbetétele. 
A bemutatás mellett a megfelelő információs anyagok elkészítését és a már meglévő és rendezett emlékhelyek, régészeti 
lelőhelyek fenntartását és túrautakká szervezését tematikus tanösvényeken keresztül meg kell oldani. 
2.A települések építészeti örökségének védelme 
 - A települések építészeti örökségének, a régi időket idéző hagyományos és egy – egy településre jellemző karakteres falusi 
házak, utcaképek megőrzésének érdekében gyors intézkedések, támogatási rendszerek szükségesek. A városkörnyéki kis 
települések igen gyorsan kertvárosias arculatot öltenek, az árnyékhelyzetben lévő kis települések épületállományának állaga 
pedig gyorsan romlik. Mindkét folyamat megállítására és visszafordítására szükség van. Ennek érdekében el kell végezni: 
• a térség településeiben fellelhető értékek nyilvántartásba vételét, a jelenlegi állapot regisztrálását, 
• az értékek turisztikai jelentőségének meghatározását, 
• felújítást segítő támogatási rendszer kidolgozását, 
• szabályozással ösztönözni kell átépítéseknél, új épületek építésénél a hagyományos, tájra, településre jellemző formanyelv 
és anyaghasználat átmentését, gazdagítását a mai kor igényeinek megfelelően (kiadványokkal népszerűsíteni). 
• Védetté nyilvánítását 
3.Várak, kastélyok, kúriák, pincék – pincesorok felújítása 
 - Kastélyok, kúriák felújítása 
 - Védett kastélyparkok természeti értékeinek felmérése 
 - Védelemre érdemes parkok, kastélyparkok védetté nyilvánítása. 
 - Arborétumok, kastélyparkok folyamatos fenntartása, felújítása. 
 - Az üdülőkörzetben szinte minden településen található valamilyen – turisztikai vonzerőt képviselő – védett vagy védelemre 
érdemes építészeti örökség. 
 - Az országos védelem alatt álló műemlékek, műemlék – együttesek helyreállításáról és megfelelő hasznosításukról gondos-
kodni kell. 
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- Helyi értékvédelmi rendeletet célszerű alkotni az országos védelem alatt álló értékeken túli egyéb, arra érdemes építészeti 
örökség védelmére, felújításukat szintén támogatni kell. 
A különböző típusú védett és helyreállított építészeti értékek tematikus tanösvényre is felfűzhetők (pl. vár és kastélytúrák, 
borutak–pincék–pincesorok bemutatásával stb.). 
 
Fejlesztési feladat helyszíne 
• Gárdony: régi parasztházak mentése, Gárdonyi Géza szülőháza, Agárdi, Dinnyési magtárak felújítása (Agárd puszta), Diny-
nyési templom, Sarwajc körösztje, Nádasdy obeliszk, XX. század elején épült agárdi, gárdonyi villák megőrzésének támoga-
tása, a szovjat emlékmű kihelyezése a temetőbe, az országzászló felállítása. 
• Nadap: római katolikus templom • Támfal építése, sváb házak utcaképi védettsége 
• Pákozd: sírhelyek, földvár feltárása, Mészeg–hegyi Katonai Emlékhely fejlesztése, régi épületek védetté nyilvánítása (népi 
örökségház –hagyományház- létrehozása), Művelődési Ház felújítása, 1848 – as emlékmű felújítása (Honvéd u.),  
• Pázmánd: Iskola, Templom, Nepomuki Szent János szobor 
• Velence: Molla szadik sírja, , Vörösmarty pince 
•-Zichyújfalu: hasznosítási terv készítése 
 
Ütemezés: 
Folyamatos 
Pénzügyi terv  
Épített örökség felújítása: 340 MFt költség, ebből saját erő 17 MFt.  
 
Jelenlegi előkészítettség: 
A fejlesztések általában elképzelés szintjén állnak 
 
Kedvezményezettek: 
Települési önkormányzatok, egyéb szervezetek. DINPI 
Finanszírozás formája: 
Vissza nem térítendő támogatás 
A finanszírozás forrása az önkormányzati fejlesztésekhez:: 
Strukturális Alapok – EMVA, ROP (csak egyes tevékenységek esetén) 
Hazai költségvetés, területfejlesztési támogatások, önkormányzati forrás 
Várt támogatási arány: 
EMVA 50 – 85%, ill. ROP 90% 
 
Eredmény (indikátor) meghatározása: 
Magasabb látogatószám, bővülő termékkör, helyi szolgáltatás bővülése. A felújított parkok nagysága. A felújított kastélyok, 
parkok látogatóinak száma 
 
Várható környezeti hatások: 
A turizmus növekedésével a gazdasági és szolgáltatói szektor is gyarapszik, a helyszín és a terméktöbblet a helyben lakók 
érdeklődését is pozitívan befolyásolja 
Pénzügyi ütemterv középtávon 
 

2007-2013 feladatok ∑Mft 2005-
2006 
Mft 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Előkészítés( kutatás, terü-
letmegszerzés, szerve-
zés) 

40  20 20      

Kivitelezés, megvalósítás 
300   100 100 100    

összesen 
340  20 120 100 100    
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Intézkedési csoport megne-
vezése: 

Az üdülőkörzeten belüli hiányzó közúti kapcsolatok kiépí-
tése D.1.1. 

 
Célja: 
A közúti elérhetőség javítása, tömegközlekedési útvonalak 
bővítése, a tóparti területek kerékpáros megközelítésének 
megteremtése 

Indoklása: 
A Velencei – tó északi részén a Velencei – hegység területén 
megfelelő számú kelet – nyugati irányú út van. Ezzel szem-
ben észak – déli irányban egyes településeket csak jelentős 
kerülővel lehet elérni. Ilyen hiánypótló a Pákozd – Pátka – 
Zámoly közötti településközi út is. Ez az út a települések 
mindennapi mozgásán túl jelentős idegenforgalmi célokat is 
szolgál. Ennek egyes rövid szakaszai kiépített, de korszerűt-
len burkolattal már jelenleg is járhatóak. Földútként gyakorla-
tilag most is járható.  
A Velencei tó körüli kerékpárút hiányzó szakaszaival a tó 
körüli kiránduló forgalom javítható, az idegenforgalmi vonz-
erők összekapcsolásával a turisztikai termék kínálatok 
együttműködése javítható 
A 7. sz főút déli elkerülő szakaszának kiépítése kiemelt fon-
tosságú. A Kormány által jóváhagyott fejlesztési programban 
ugyan nem szerepel, de az érintett önkormányzatok környe-
zetvédelmi, az üdülőterületek átmenő forgalomtól való men-
tesítése érdekében jogosan szorgalmazzák megvalósítását.  
 
 Átnézeti vázlat 

Feladatok leírása 
„Feladatok: Pákozd-Pátka-Zámoly közötti közúti kapcsolat és Vereb-Vál-Gyúró közötti közúti kapcsolat megteremtése a 
zsáktelepüléseket megszüntető program keretében, 8116. sz. út Sukoró vízparti területei közötti közúti kapcsolat megépíté-
se, borutak kialakítása az önkormányzati utak fejlesztése keretében, a Velencei-tó körüli kerékpárút hiányzó szakaszainak 
és Várgesztes-Vérteskozma közötti kerékpárút megépítése kerékpárút építési pályázati rendszer keretében”. 

1. Pákozd – Pátka között Kb. 5 km – es útszakasz építése mellékút út paraméterekkel 4 m – es burkolatszélességgel 7 
m – es koronával 

2. 8116. sz. út Sukoró vízparti területei közötti közút 2,5 km – es útszakasz építése 6 m – es burkolatszélességgel 7 m 
– es koronával 

3. a Velencei-tó körüli kerékpár út kiépítése összességében 35 km hosszban 
4. a 7. sz főút déli elkerülő szakasza  min 7,0 m burkolat szélességgel 
 

Fejlesztési feladat helyszíne 
Gárdony, Velence, Sukoró, Pákozd. (a 7. sz főút elkerülő szakaszánál érintett Kápolnásnyék is) 
Ütemezés: 
2013– ig folyamatosan 
 
Pénzügyi terv  
I. ütem:  Pákozd – Pátka út  beruházási költség 2005. évi árakon 900 MFt, Velencei-tavi hiányzó kerékpárút  690 MFt 
II. ütem: 8116. sz. út Sukoró vízparti terület közötti közút: beruházási költség 2005. évi árakon kb. 375 MFt. 
Részletes pénzügyi terv még nem készült. 
A 7. sz főút elkerülő szakaszára még részletes pénzügyi terv nem készült. 
Jelenlegi előkészítettség: 
Pákozd – Pátka út: tanulmánytervvel rendelkezik. A nyomvonala szerepel Pákozd településszerkezeti tervében. Bár a Duna 
– Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága vitatja ennek az útnak a megvalósíthatóságát. Legalább csökkentett paraméterekkel való 
kiépítése térségi szempontok miatt feltétlen szükséges. 
--Velencei-tó körüli kerékpárút az országos tervezett hálózat része. Egységes rendszer jelenleg nem létezik, bár erre az 
igény jelentős és egyre növekszik. Rövid szakaszon van kijelölt kerékpárút a Velencei vasútállomás és Velencei-Ófalu között, 
továbbá Gárdonyban a dinnyési halastó és az agárdi Park strand között. A 7. számú főúton a Gárdony-Velence belterületi 
szakaszán van kétoldali kerékpársáv. Ez azonban nem tekinthető a Velencei-tó körüli kerékpárút részének. Ez a megoldás 
nem tekinthető megnyugtatónak, mivel a legkritikusabb helyeken – a közúti csomópontokban – nincs megoldva a kerékpá-
rosok átvezetése. Igény mutatkozik arra is, hogy a tavon közlekedő hajók alkalmasak legyenek néhány kerékpár szállítására 
-- A 7. sz főút elkerülő szakaszára tervi előkészítés nem történt. 
Kedvezményezettek: 
Települési önkormányzatok, egyéb szervezetek. DINPI,  
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Finanszírozás formája: 
Vissza nem térítendő támogatás 
A finanszírozás forrása az önkormányzati fejlesztésekhez:: 
Strukturális Alapok – EMVA, ROP (csak egyes tevékenységek esetén) 
Hazai költségvetés, területfejlesztési támogatások, önkormányzati forrás 
A 7. sz főút elkerülő szakasza tisztán állami forrásból valósítható meg. 
Várt támogatási arány: 
EMVA 50 – 85%, ill. ROP 90% 
 
Eredmény (indikátor) meghatározása: 
Magasabb látogatószám, bővülő termékkör, helyi szolgáltatás bővülése. A felújított parkok nagysága. A felújított kastélyok, 
parkok látogatóinak száma 
 
Várható környezeti hatások: 
A turizmus növekedésével a gazdasági és szolgáltatói szektor is gyarapszik, a helyszín és a terméktöbblet a helyben lakók 
érdeklődését is pozitívan befolyásolja. 
 
Pénzügyi ütemterv középtávon 
 

2007-2013Mft feladatok ∑Mft 2006 
Mft 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Előkészítés,tervezés 80  20 20 20 20   

Kivitelezés 1920   300 300 300 
300 300 420

összesen 2000  20 320 320 320 
300 300 300

A pénzügy ütemterv nem tartalmazza a 7. sz főút elkerülő szakaszának megvalósítási költségeit. 
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Intézkedési csoport megne-
vezése: 

 Ellátatlan vagy időszakosan ivóvíz hiányos települések 
ivóvízellátásának megoldása D.2.2. 

 
Célja: 
A Velencei – tó környéki települések mindegyikén teljes körű 
és biztonságos a vízellátás, a magasabb fekvésű zónákban 
is. Kivételt képez Sukoró és Pákozd, ahol nyomás-hiányosak 
a magasabban fekvő zónák és a fejlesztésbe vont belterüle-
tek. Több Velencei – tó környéki településen (Pákozd, Pátka, 
Nadap) jelentős ingatlanfejlesztést terveznek. Az ívóvízellátás 
hiánya a településfejlesztés akadályát képezi, nyári csúcsfo-
gyasztási időszakokban pedig, esetenként, súlyos vízhiány 
léphet fel. Ennek kiváltásához alapvetően az északi parti 
vízellátó főművek fejlesztése, valamint Pákozdon, Sukorón és 
Nadapon az elosztó hálózat bővítése szükséges  
 

Indoklása: 
Pákozd és Sukoró szezonális ivóvíz – hiánya a DRV dunai 
vízbázisból táplált regionális vízellátó rendszere és a Rákhe-
gyi – Kincsesbányai vízbázistól jelenleg a Császár – vízig 
kiépített vezetékes betáplálás összekötésével oldható meg.  
Egyes vélemények szerint célszerűbb és gazdaságosabb 
megoldást adna az Ercsi vízbázistól kiinduló velencei töltőve-
zeték kiépítése. 
Ezzel egyidejűleg a csatornázatlan területeken meg kell olda-
ni a szennyvízelvezetést is. A vízjogi engedélyes tervek 2004 
végén lejárnak. A tényleges vízigényeket újból fel kell mérni, 
az utóbbi másfél évtizedben létrejött lényeges fogyasztási 
 Átnézeti vázlat 

Feladatok leírása 
„Feladatok: Rákhegy-kincsesbányai távvezeték vízellátási főműveinek kiépítése (az elosztóhálózatok bővítése). Ezen belül, 
átemelő-kapacitás kiépítése, tárolókapacitás kiépítése; elosztóhálózat kiépítése (társulati); távvezeték meghosszabbítása” 
Rákhegy – Kincsesbányai távvezeték vízellátási főműveinek kiépítése (Pákozdon és Sukorón az átemelő – zónák kiépítésé-
vel). Az elosztóhálózatok bővítése társulati hatáskörbe tartozik. 
Távvezeték: NA 500 5943 m 
NA 250 – 528 m (áttervezés után csökkenő igényekre és méretekre lehet számítani) 
Átemelő – kapacitás kiépítése 
Tároló – kapacitás kiépítése 
Elosztó – hálózat kiépítése (társulati) 
Távvezeték meghosszabbítása a vízbázistól a Császár – vízig kiépült NA 600 vezeték végpontjától Pákozd, illetve Sukoró 
fogadó tározójáig épülhet meg, majd a zónásítás kialakítása, átemelő és tározó kapacitások összeköttetésével 
 
A Gárdonyi Csiripuszta vízellátása jelenleg nem megoldott. Bár a kormány által elfogadott kiemelt térségi programban nem 
szerepel, de indokolt a kistérségi fejlesztési feladatok között megjelölni. 

 
Fejlesztési feladat helyszíne 
Pákozd, Sukoró, Nadap, valamint a vízellátás kiépítése a gárdonyi Csiribpusztán 
Ütemezés: 
Vízellátási rendszer főműveinek bővítése (távvezeték, szivattyú telepek, medencék) 2007 – ig 
 
Pénzügyi terv  
--Tervezés 20  millió Ft 
--2005: 260  millió Ft; 
--2006: 120  millió Ft 
 
Jelenlegi előkészítettség: 
Bár a főművek fejlesztésére 2004 dec. 31 – ig érvényes vízjogi létesítési engedély van, a tervezési koncepció tisztázatlan, a 
tényleges vízigények ismeretlenek, a megtervezett átmérők erőteljesen túlméretezettnek tűnnek. A szakhatóság véleménye 
szerint a terv teljes körű felülvizsgálata szükséges. 
Kedvezményezettek: 
A Velencei regionális vízellátó rendszerre kapcsolódó valamennyi település önkormányzata 
 
Finanszírozás formája: 
Vissza nem térítendő támogatás 
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A finanszírozás forrása az önkormányzati fejlesztésekhez:: 
Strukturális Alapok – KIOP  
 
Várt támogatási arány: 
ERFA (KIOP) 75%, hazai költségvetés 25%, önkormányzati saját erő 5% 
 
Eredmény (indikátor) meghatározása: 
Hálózatbővélésének mértéke és az ellátott lakások száma 
 
Várható környezeti hatások: 
Korszerű településfejlsztés, idegenforgalom, foglalkoztatásfejlsztés, biztonságos vízellátás A csatornahálózattal egyidejű 
kiépítés esetén jó minőségű ivóvízellátás, felszín alatti vizek, közvetve a Velencei – tó vízszennyezésének csökkerntése 
 
Pénzügyi ütemterv középtávon 
 

2007-2013Mft feladatok ∑Mft 2006 
Mft 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Előkészítés,tervezés 20 20       

Kivitelezés 380 260 120    
  

összesen 400 280 120    
  

Megjegyzés: Csiribpuszta vízellátásának költségei nélkül 
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Intézkedési csoport megne-
vezése: 

 Megújuló energiaforrások felkutatása, hasznosítása D.2.3. 
 
Célja: 
A térség idegenforgalmi kínálatának növelése (termálvíz 
készletek feltárása), az idegenforgalmi szezon meghosszab-
bítása. Energia – hasznosítás területén hozzáadott értéket 
képvisel a geotermikus, biomassza energia hulladék-hő 
hasznosítása is, amelynek a közintézmények fűtésére való 
felhasználása kidolgozás alatt áll, de cél a napenergia hasz-
nosítása is. 

Indoklása: 
A Velencei – tó környezetében a Bika – völgyben és Velen-
cén a Gurjál völgyben rendelkezésre álló termálvíz – készlet, 
amelynek feltárása és hasznosítása elsőként a gárdonyi 
medencés gyógyfürdő üzembe helyezésével indult el, majd 
Velencén wellness és gyógyászati központ folyamatban lévő 
építésével folytatódott. 2003 – ban ismételt készlet – minősí-
tés történt és a KÖDU – KÖVIZIG határozatával a fejlesztési 
tervekhez a vízkészletet Gárdony és Velence Önkormányza-
tai között megosztották. További tervezett fejlesztések Gár-
donyban egy sport – és gyógyászati célú termálfürdő, Velen-
cén második ütemben wellness és gyógyászati központ. 

 Átnézeti vázlat 

Feladatok leírása 
„Feladatok: termálvíz készletek energia hasznosítása, biomasszából nyert energia hasznosításának vizsgálata, biomassza-
feldolgozás.” 
--A termál kutak egymásra hatásának vizsgálatát és a hidrogeológiai védőidom lehatárolását követően megkezdődtek (a 
védőidomot még nem határolták le) az 55 – 72 ºC hőmérsékletű, gyógyvízzé nyilvánított termálvíz készletek hasznosításának 
tervezési munkái. A létesítmények fedett, illetve részben nyitott építmények, telepszerű elrendezésben. A hulladékvizek 
energetikai hasznosítása egyes szakértői vélemények szerint nem gazdaságos. Ugyanakkor konkrét vállalkozási kezdemé-
nyezések vannak a hasznosításra. 
--Biomasszából nyert energia hasznosításának vizsgálata, biomassza feldolgozás 
--Napenergia hasznosítás 
 
Fejlesztési feladat helyszíne 
--Gárdonyban a Bika völgyben nyert termálvíz hulladékhőjének hasznosítása a fűrdő és több intézmény fűtésénél,  
--Velencén a község ÉK – i határában az Öreg strandon a termál hulladékhő hasznosítása a környező intézményeknél 
--Gárdonyban és Zichyújfalun a biomasszából nyert energia hasznosítása 
--Pákozdon, Sukorón Nadapon a napenergia hasznosítás 
Ütemezés: 
Termál – gyógyfürdő és wellness központ Gárdonyban 1000 m³/d termálvíz hasznosításával – 2008 – től 
Wellness központ Velencén, 1000 m³/d termálvíz hasznosításával. – 2009 – től áll rendelkezésre hulladéktermálvíz. 
 
Pénzügyi terv  
A hulladék termálvíz hasznosítására vizsgálatok készítése 5,0 MFt, megvalósításra 
A biomassza hasznosítására vizsgálatok 5, 0 MFt, megvalósítás 3x 50 Mft 
A napenergia hasznosítására vizsgálatok 5, 0 MFt, megvalósítás 3x 50 Mft 
 
Jelenlegi előkészítettség: 
Agárdon a termálközpont tervezési munkák elkészültek, az építési engedélyek rendelkezésre állnak. Az I. ütem építési mun-
kái befejeződtek, a műszaki átadása megtörtént. A 2. ütem előkészítés alatt áll. Tervezett átadási időpont: 2007 június 30 
Velencén a megvalósítás megkezdődött, tervezett átadási időpont 2007 szeptember 1. A hulladékhőre vonatkozó hasznosí-
tási javaslatok nem készültek 
 
Kedvezményezettek: 
Gárdony és Velence Önkormányzatai 
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Finanszírozás formája: 
Mindkét településen a termálberuházások befektetői finanszírozással valósulnak meg,  
A finanszírozás forrása  
Magántőke 
 
Várt támogatási arány: 
A fejlesztések, a jelenlegi törvények szerint, költségvetési forrást nem igényelhetnek 
Eredmény (indikátor) meghatározása: 
A termálvíz hulladékhő hasznosítása kétséges, a biómassza hasznosítás elsősorban a nagyobb hulladéklerekókhoz, ill me-
zőgazdasági üzemekhez kapcsolódóan kiegészíthetik a hagyományos energiafelhasználást. 
 
Várható környezeti hatások: 
Amennyiben a már nem hasznosított, magas sótartalmú termálvizek visszasajtolása megtörténik, a gyógyfürdők környezeti 
hatásai semlegesek lesznek.. A biogázok felhasználásával a környezetre káros anyagok  semlegesítése megtörténik 
 
Pénzügyi ütemterv középtávon 
 

2007-2013Mft feladatok ∑Mft 2006 
Mft 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Előkészítés,tervezés 15 5 10      

Kivitelezés 300  300  
  

összesen 315  310  
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Intézkedési csoport megne-
vezése: 

Ösztönözni szükséges az üdülőkörzet kistérségi központ-
jaiban, valamint a turisztikai célterületeken az ellátó és 
szolgáltató létesítmények hálózatának fejlesztését: 

D. 3. 

 
Célja: 
Az ellátó, szolgáltató létesítmények és hálózatok minőségi 
fejlesztésére különös hangsúlyt kell fektetni 

Indoklása: 
A régió megítélését, fogadóképességét a szállásférőhelyek 
általában alacsony száma és színvonala, a „rossz idő” – léte-
sítmények, közművek, utak hiánya hátrányosan befolyásolja. 
Ezért a legfontosabb feladat az alapinfrastruktúra még hiány-
zó, a korábbi központi fejlesztési programokban előirányzott, 
de még ki nem épített elemeinek megvalósítása, illetve az 
ellátási színvonal javítása, az európai 

 Átnézeti vázlat 

Feladatok leírása 
„Feladatok: vendéglátás; szolgáltató, kereskedelmi központok, egységek; banki szolgáltatások javítása; rekreációs szolgál-
tatások; egészségügyi ellátás; hálózatának bővítése, színvonalának emelése, a település és a táj arculatához illeszkedő 
épület megformálással.” 
 
- A térség minőségi turizmus potenciális területe. Ennek megfelelően a vállalkozói alapon kiépülő ellátó – szolgáltató létesít-
mények minőségére is nagy hangsúlyt kell fektetni. Fel kell mérni a jelenlegi lehetőségeket és igényeket. 
 A létesítmények megvalósításának elősegítése 
A létesítmények – vállalkozói alapon – a jelentkező kereslet felmérésével valósulnak meg. A minőségi fejlesztést ösztönözni 
kell. A higiénés feltételek biztosítását meg kell követelni. Az ellátó – szolgáltató létesítmények és környezetük kultúrált kiala-
kítására külön hangsúlyt kell fektetni. A hiányokat az egész üdülőkörzetben meg kell szüntetni. 
 - Az épületek esetében a településképbe való illeszkedés, a területre jellemző építészeti anyagok használatát támogatni kell. 
 
Fejlesztési feladat helyszíne 
--Gárdony-- agárdi sportiskola: szauna, konditerem, uszoda fejlesztés; több funkciós kulturális központ; szolgáltató ház; 
agárdi sportcsarnok. 
-- Kápolnásnyék: szolgáltató egységek kialakítása 
-- Pákozd: szolgáltatóház kialakítása, hajókikötő fejlesztése, Mészeg -hegyi Katonai Emlékhelyen komplex ellátó központ 
létesítése (vendéglátás, szállásszolgáltatás, kerékpáros ellátó központ, egész éven át nyitvatartó Turinform iroda, nyilvános 
wc, stb) 
-- Velence: szolgáltató egység kialakítása a Déli kanyar Fejlesztési Projekt keretében 
 
Ütemezés: 
Folyamatos 
Pénzügyi terv  
Szolgáltatóházak kialakítására: 
2006 – 2007 re évente hazai támogatás 60MFt támogatás, partneri hozzájárulás 30 MFt, saját erő 5%--3 MFt 
2008 – 2013 – ig évente GVOP támogatása 80 MFT, partneri hozzájárulás 20 MFT, saját erő 20 % --16 MFt-ra tervezett 
 
Jelenlegi előkészítettség: 
Az ellátó és szolgáltató létesítmények kiépítésében az önkormányzatok aktívak. 1 esetben pályázat, 1 esetben tervvel való 
ellátottság és 2 esetben tervelőkészítés stádiumában állnak 
Kedvezményezettek: 
Települési önkormányzatok, vállalkozók 
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Finanszírozás formája: 
Vissza nem térítendő támogatás.  
A finanszírozás forrása  
Strukturális Alapok EMVA (a fenti tevékenységek közül kizárólag közösségi célú épületek felújítása támogatható), - GVOP 
(KKV fejlesztés), hazai költségvetés, magántőke, önkormányzati saját erő 
 
Várt támogatási arány: 
EMVA 50 – 85%, GVOP 50% 
 
Eredmény (indikátor) meghatározása: 
Az intézmények számszerű növekedése, ellátás minőségi javulása.. 
 
Várható környezeti hatások: 
Tömegturizmus és helybeli lakosság ellátása javul. Munkahelyteremtő beruházások 
Pénzügyi ütemterv középtávon 
 

2007-2013Mft feladatok ∑Mft 2006 
Mft 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Előkészítés,tervezés 30 3 3 4 4 4 4 4 4 
Kivitelezés 570 57 57 76 76 76 76 76 76 
összesen 600 60 60 80 80 80 80 80 80  
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Intézkedési csoport megne-
vezése: 

A strandok színvonalának, kapacitásának fejlesztésére 
vonatkozó szakmai felügyelet D.4. 

 
Célja: 
A kiemelt üdülőkörzet sajátos környezeti adottságainak meg-
felelő speciális turisztikai infrastruktúrák minőségi követelmé-
nyeknek megfelelő fejlesztése a térség sajátos turisztikai 
arculatának kialakítását segíti elő. Ennek érdekében fejlesz-
teni kell az arányos területi ellátás érdekében helyenként a 
strandok kapacitását és általában az ellátási és környezeti 
színvonalát.. El kell érni, hogy európai szintű szolgáltatási és 
környezeti színvonal alakuljon ki. A strandok fejlesztéséhez 
közvetlen kapcsolódik a parti 10-30 m-es, összefüggő köz-
használatú területek kialakítása, ellátási és környezeti szín-
vonalának emelése. A fejlesztési feladat összefügg az A.2 
intézkedési csoport alatt tárgyalt partfal rekonstrukciókkal. 
Kiemelt cél, hogy a partfalak esztétikus, a kulturált strand és 
közterületi használathoz igazodó környezetbarát kialakítást 
kapjanak. 
Indoklása: 
Az üdülőterületek közötti versenyben kiemelt jelentősé-
ge van a színvonalas strandszolgáltatásoknak, az esz-
tétikus megjelenésnek és a parti területek közterületi 
használatnak. A Velencei tó mellet megjelenő igényes( 
az átlagosnál nagyobb költségeket vállaló) turistaforga-
lom nagysága és tartózkodási ideje csak ez esetben 
növelhető. Az igényes turistaforgalom nem feltétlen jár 
együtt nagy tömegek egyidejű megjelenésével, sőt a 
kiegyensúlyozott területhasználat további vonzásténye-
ző lehet. Ennek következtében a déli parti strandok 
esetében a kapacitások visszafogására célszerű töre-
kedni. Az északi parti standok kapacitásfejlesztése 
indokolt lehet  
 

Átnézeti vázlat 

Feladatok leírása 
„Feladatok: a higiénés hiányok megszüntetése a korábban elvégzett felmérésre támaszkodva; a hatékony 
hulladékgyűjtés megoldása; az északi parton további strandok létesítése; lídós partszakaszok kialakítása; a 
Vértes településeiben helyi strandok létesítése.” 
 
- Az északi üdülőterületek ellátására további strandokat kell létesíteni Sukoró parti szakaszán (a strand kiépülőben van). A 
létesítésnél elsődleges szempontnak kell tekinteni az eredeti tájképi értékek megőrzését 
- Meglévő strandok korszerűsítése, felszerelésük, szolgáltatási színvonaluk, higénés állapotuk javítása 
( A Velencei – tó körül hosszú távon előirányzott strandkapacitás: 48 300 fh. 
 - A strandokon lídós jellegű partszakaszokat ikell kiépíteni. Elő kell segíteni, hogy partfalak rekonstrukciója során a már ki-
épített betonpartfalakat megbontva rövid szakaszon lídós kialakítással kisgyermekek számára is biztonságos strandfelületek 
létesüljenek. 
- A nyári csúcsszezonon kívül és rossz idő esetén a strandokon megvalósítható egyéb programok beindítása 
- A kotrással kikerülő iszap hasznosítása a strandterületeken belül—iszapfürdők létesítését szorgalmazni kell 
-. Kiemelt feladatnak kell tekinteni a belterületi, 10-30 m-es mélységű partmenti sávok közhasználatú kialakításá , kulturált 
közparkok és szolgáltató sávok összefüggő rendszerének létesítését. 
Fejlesztési feladat helyszíne 
A Velencei – tó partján megjelenő turistaforgalom az üdülőterületek, strandok kiépítettsége miatt túlnyomóan a déli és a keleti 
(kanyar menti) partszakaszon jelenik meg. 
--Gárdony: Tinistrand teljes rekonstrukció, Holdfény sétány, agárdi parton WC, Gárdony—fürdő, Velence – fürdő átépítés, 
kiszolgáló létesítmények fejlesztése, partfalak felújítása 
--Velence: VIÜK strand és Velencefűrdői Cserje u. strand, valamint a Tóbíró standon a gyermek medencék korszerűsítése, 
továbbá az északi strandon a korszerűsítések folytatása,  
 
Ütemezés: 
2008 – ig 
 
Pénzügyi terv  
Az érintett önkormányzatok 2006 – 2007 között évente 20 MFt saját erőt tudnak felmutatni, évi 40 MFt támogatással számol-
nak. 
Aktualizálása szükséges. A költségigények 
-- a strandok színvonalának emelésére 250 – 300 millió forintra becsülhetők, melyből 50 – 70 millió a tervezés, szervezés, 
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koordinálás, a többi a kivitelezés 
--a parti 10-30 m-s közhasználatú területek  kialakítására 5 Mft/10 m-ként—2013-ig 5000 m kiépítését előírányozva—2500 
mFt 
 
Jelenlegi előkészítettség: 
A települések tervi szinten foglalkoznak vele. VIZINTER 1997 – es tanulmány. Aktualizálása szükséges 
Kedvezményezettek: 
Vállalkozók, Települési önkormányzatok 
 
Finanszírozás formája: 
Vissza nem térítendő 
.  
A finanszírozás forrása  
Hazai központi költségvetés, önkormányzati források. Területfejlesztési támogatások ( turisztikai célelőirányzat) 
 
Várt támogatási arány: 
65% 
 
Eredmény (indikátor) meghatározása: 
kapacitás mértékének meghatározása, vízminőség és higiénés viszonyok (mellékhelyiségek száma) alakulása 
Várható környezeti hatások: 
Kapacitás mértékének meghatározása, vízminőség és higiénés viszonyok (mellékhelyiségek száma) alakulása 
Pénzügyi ütemterv középtávon 
 

2007-2013Mft feladatok ∑Mft 2006 
Mft 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Előkészítés,tervezés 75 5 10 10 10 10 10 10 10 
Kivitelezés 2675 55 350 355 355 390 390 390 390 
összesen 2750 60 360 365 365 400 400 400 400  
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Intézkedési csoport megne-
vezése: 

A meglévő szálláskínálat korszerűsítése, minőségi hiá-
nyosságainak felszámolása: D. 5.1. 

 
Célja: 
Fel kell számolni a Velencei – tó környékén a szállásférőhe-
lyek minőségi hiányosságait. 
 

Indoklása: 
A régió megítélését, fogadóképességét a szállásférőhelyek 
száma és színvonala jelentősen befolyásolja. Ezért a legfon-
tosabb feladat ezek még hiányzó, a korábbi központi fejlesz-
tési programokban előirányzott, de még ki nem épített eleme-
inek megvalósítása, illetve az ellátási színvonal javítása, az 
európai normákhoz történő igazítása 

 Átnézeti vázlat 

Feladatok leírása 
„ Feladatok: a Velencei-tó látogatói célcsoportjainak (családos, konferencialátogató, ökoturista, kempingező stb.) megfe-
lelő szálláskorszerűsítés ösztönzése, kiemelve a kemping funkció megtartását, azok korszerűsítése.” 
 
Beavatkozást igényelnek. 
---A Velencei – tó környékén a szállásférőhelyek száma már ma is magasabb a megyei átlagnál, de a minőségi hiányossá-
gok okoznak problémát. A szállásférőhelyek fejlesztésénél a következő irányelveket kell figyelembe venni és támogatni: 
• a szállodák férőhelyeinek jelenlegi alacsony kihasználtságát a szezonalítás csökkentésével és minőségi felújításával kell 
javítani. Kereskedelmi szállásférőhely – kapacitás bővítését elsősorban a fejlesztési területeken kell támogatni, magas minő-
ségi (exkluzív) kategóriában; 
• a kempingek férőhelyeinek bővítését és minőségük, ellátási színvonaluk emelését támogatni kell; 
• a tó közvetlen környékén – jelenleg tömegesen jelenlévő – telkes üdülőterületeket bővíteni csak kis mértékben és nagy 
telekméretekkel szabad, az aprótelkes területeken telekösszevonásokat kell végezni. 
Fejlesztési feladat helyszíne 
- Gárdony: elavult szállások felújítása, a tóparti szállodák termálvízzel való ellátása 
- Velencén minőségi szállásférőhelyfejlesztés 
 - Sukoró szállások minőségi fenntartása 
 - Agárd: agárdi sportiskola szállóépületének felújítása, fűtés korszerűsítés , egész évi üzemeltetése 
 - Falusi Turizmus Egyesülete támogatása Kápolnásnyék, Nadap, Pákozd, Sukoró, Pázmánd településeken 
Ütemezés: 
2010 – ig folyamatos 
Pénzügyi terv  
2006 – re 72MFt támogatás+saját erő 40%-- 48 Mft összesen 120 Mft 
2007 – 2010 között 27 Mft/év támogatás+saját erő 40%-- 18MFt/év  összesen 45 Mft/év 
 
Jelenlegi előkészítettség: 
A Falusi Turizmus Egyesület a fejlesztésekhez támogató nyilatkozatot ad amennyiben a projektgazda az előírásoknak meg-
felel. 
Velence wellness és gyógyászati központok tervi előkészítése megtörtént, ill. megvalósítása megkezdődött 
 
Kedvezményezettek: 
Települési önkormányzatok,beferktetők 
Finanszírozás formája: 
Vissza nem térítendő támogatás.  
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A finanszírozás forrása  
Strukturális Alapok – ROP (kereskedelmi szálláshelyek), EMVA (magánszálláshelyek, falusi turizmus), magántőke 
Várt támogatási arány: 
ROP 30 – 50%, EMVA 50 – 80% 
 
Eredmény (indikátor) meghatározása: 
A fejlesztéssel létrejött minősített szálláshelyek száma növekszik. A vendégéjszakák számának növekedése az érintett tele-
püléseken. 
 
Várható környezeti hatások: 
A vendégéjszakák növekedése, a térség gazdasági fellendülése 
Pénzügyi ütemterv középtávon 
 

2007-2013Mft feladatok ∑Mft 2006 
Mft 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Előkészítés,tervezés 32 12 5 5 5 5    
Kivitelezés 268 108 40 40 40 40    
összesen 300 120 45 45 45 45     
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Intézkedési csoport megne-
vezése: 

A falusi és ökoturizmushoz kapcsolódó szállásférőhelyek 
fejlesztése: D. 5.2. 

 
Célja: 
Ösztönözni kell a falusi turizmust és az ökoturizmust elősegí-
tő szállásférőhelyek kialakítását célzó fejlesztéseket. A szál-
lásférőhely fejlesztéseket természetesen a falusi turizmus 
többi összetevőivel összehangoltan kell fejleszteni 

Indoklása: 
A régió megítélését, fogadóképességét a szállásférőhelyek 
száma és színvonala mellett a kínálat megoszlása is jelentő-
sen befolyásolja. Ezért a legfontosabb feladat a kínálat még 
hiányzó, a korábbi központi fejlesztési programokban elő-
irányzott, de még ki nem épített elemeinek megvalósítása, 
illetve az ellátási színvonal javítása, az európai normákhoz 
történő igazítása. 
 

 Átnézeti vázlat 

Feladatok leírása 
„Feladatok: a falusi turizmus elősegítésére a meglévő lakások komfortfokozatának javítása, új lakások építésénél a turizmus 
igényeinek figyelembevétele; az ökoturizmust szolgáló szállásférőhelyek létesítése természeti környezetben és település-
képhez illő építészeti megformálással” 
 
---A falusi turizmus ideális fogadóterülete a térségben a Vértes hegység, de számításba vehető a Velencei tavi kistérség 
néhány települése is. Így  elsősorban Sukoró, Nadap, Pázmánd és Zichyújfalú. E települések nemcsak mint szálláshelyek, de 
mint a falusi élet teljességét bemutató tartós pihenőhelyek is figyelembe vehetők. A fogadóképesség fejlesztésének azonban 
számos feltételét meg kell teremteni a lakások komfortfokozatának javítását, a lakások, épületek felújítását, az új falusi laká-
sok építésénél a turizmus igényeinek figyelembevételét, és mindezek támogatását. Törekedni kell a speciális szolgáltatások, 
jellegzetességek bemutatására. A falusi turizmus nem tömegturizmus, családias, emberbarát, a sajátos helyi hagyományokat 
életformákat turisztikai termékké formáló szolgáltatás. A Falusi Turizmus Egyesület a fejlesztésekhez támogató nyilatkozatot 
ad abban az estben, ha a fejlesztés megfelel a falusi turizmus előírásainak (a Falusi és Agrárturizmus Országos Szövetsége 
szakemberei által kidolgozott feltételeknek, minősítési rendszernek), ill. az egyesület tagságába tartozik a projektgazda. 
A „vendégasztal" bevezetése egyszerre szolgálná a falusi turizmus jellegzetességének erősítését és a helyi mezőgazdaság 
fellendítését. A falusi vendégasztalt az a magánember tarthatna fenn, aki kizárólag saját lakóhelye és szűkebb környéke. 
ételeit, italait kínálná, ill. saját gazdasága és környékbeli őstermelők mezőgazdasági termékeit dolgozná fel. (sem külföldi, 
sem az ország más más tájairól származó ételeket italokat nem értékesítene) 
A fejlesztéseknél ajánlott a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége minősítési szaktanácsadásának igénybevétele. 
---Az ökoturizmust elősegítő szálláshelyek fejlesztésének helyszíne a természeti vonzerők közelében képzelhető el. Erre 
alkalmas területek találhatók a Velencei – tó északi partján. Az intézkedési csoporton belül meg kell oldani a természeti 
vonzerőket hasznosító természetközeli turizmus fogadási feltételeinek javítását. Ennek érdekében ki kell építeni olyan szál-
láshelyeket (ökofalukat), melyek a természetes, gépkocsi-mentes környezetben helyezkednek el, hagyományos építőanyag-
okból épülnek. A szállásférőhelyektől kiinduló ökotúra utak indulhatnak. A bemutatók, oktatóközpontok kijelölése, kiépítése 
alapfeltétele a működésnek. A létesítmények kialakításánál elsődleges szempontnak kell tekinteni az eredeti tájképi értékek 
megőrzését 
Mind a falusi túrizmus, mind az ökoturizmuson belül lenne igény a mozgássérültek fogadására. Ezért a mozgássérültek igé-
nyeit szolgáló fejlesztések támogatni kell. 
 
Fejlesztési feladat helyszíne 
-- Pákozd: szálláshelyek felújítása 
--Falusi Turizmus Egyesület: vendégasztal kialakítása—Kápolnásnyék, Sukoró, Nadap, Pázmánd,Pákozd, Zichyújfalú 
--Sukoró, Pákozd ökófalú 
 
Ütemezés: 
2009 – ig folyamatosan 
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Pénzügyi terv  
2006 – re: EMVA 30 MFt támogatás+10 MFt hazai támogatás+10 MFt saját erő—összesen 50 Mft 
2007-2013 között hazai támogatás évente 20 MFt/év+saját erő 50 % - ra tervezve—20Mft/év---összesen 40 Mft/év 
 
Jelenlegi előkészítettség: 
A lovasturizmus kiépítése a településen elkezdődött 
Kedvezményezettek: 
Települési önkormányzatok, vállalkozók, egyéb szervezetek. 
 
Finanszírozás formája: 
Vissza nem térítendő támogatás.  
A finanszírozás forrása  
Strukturális Alapok – EMVA (magánszálláshelyek, falusi turizmus), - ROP (kereskedelmi szálláshelyek), hazai támogatás, 
magántőke 
 
Várt támogatási arány: 
ROP 30 – 50%, EMVA 50 – 80% 
 
Eredmény (indikátor) meghatározása: 
Szálláshelyek kiépülésének száma 
Várható környezeti hatások: 
A vendégéjszakák növekedése, a térség gazdasági fellendülése. A falusi turizmus hálózatának bővülése 
Pénzügyi ütemterv középtávon 
 

2007-2013Mft feladatok ∑Mft 2006 
Mft 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Előkészítés,tervezés 33 5 4 4 4 4 4 4 4 
Kivitelezés 297 45 36 36 36 36 36 36 36 
összesen 330 50 40 40 40 40 40 40 40  
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Intézkedési csoport megne-
vezése: 

A termálfejlesztési lehetőségek összehangolása, az 
egészségturisztikai létesítmények hálózatának fejleszté-
se: 

E. 1. 

 
Célja: 
A kiemelt üdülőkörzet sajátos környezeti adottságainak 
megfelelő speciális turisztikai infrastruktúrák minőségi köve-
telményeknek megfelelő fejlesztése a térség sajátos turiszti-
kai arculatának kialakítását segíti elő. Ennek érdekében 
össze kell hangolni a gárdonyi és a velencei termálfejleszté-
si lehetőségeket, mind a strandok, mind pedig a tervezett 
gyógyászati központok tekintetében. Elő kell segíteni az 
egészségügyi ellátás turizmust segítő létesítményeinek 
fejlesztését, új egészségturisztikai szolgáltatásokkal, illetve 
kapacitásnöveléssel.  

Indoklása: 
A termál és gyógystrandok az idegenforgalmi idény meg-
hosszabbítását és rossz idő esetén az alternatív pihenést 
segíti elő és a Velencei – tó környéki jelentős számú családi 
üdülők számára speciális turisztikai kínálatot jelent. A régió 
megítélését, fogadóképességét a szállásférőhelyek általá-
ban alacsony száma és színvonala, a „rossz idő” – létesít-
mények, közművek, utak hiánya hátrányosan befolyásolja. 
Ezért a legfontosabb feladat az alapinfrastruktúra még hi-
ányzó, a korábbi központi fejlesztési programokban elő-
irányzott, de még ki nem épített elemeinek megvalósítása, 
illetve az ellátási színvonal javítása, az európai normákhoz 
történő igazítása. 

 Átnézeti vázlat 

Feladatok leírása 
„Feladatok: Gárdony termálfürdő II. ütemének befejezése, gyógycentrum kialakítása; wellness központ építése; Sukoró 
aquapark kialakítása; egyéb gyógyászati központok létrehozása.” 
 
A meglévő gárdonyi termálstrand termál-rekreációs és gyógyközpont kialakítására alkalmas. Az újonnan felmért velencei 
termálvagyon egy új termálközpont (wellness és gyógyászati) kiépítését teszi lehetővé. A termálvíz gyógyvízzé történő minő-
sítése megtörtént, mely a gyógyászati funkció kiépítését is lehetővé teszi. 
Támogatható legfontosabb feladatok 
--- termálstrandok, 
---gyógyászati egységek, 
--- színvonalas szolgáltatások és 
--- szállások kiépítése. 
A turistaidényben meg kell erősíteni az egészségügyi személyzet létszámát, a mentőállomások ügyeletét, esetleg kihelyezett 
állomásokat kell létesíteni (nagyobb rendezvények esetén). A gyógyszertárak nyitva tartását az igényekhez kell igazítani. 
Elsősegélynyújtó helyeket kell kialakítani strandokon, sportterületeken, nagyobb létszámú rendezvények helyszínén. 
Az egészségügyi hálózatok fejlesztésénél a lakónépesség mellett mindig figyelembe kell venni az üdülőnépességet is (ott – 
tartózkodás idejét, üdülőnépesség számát). A falusi üdülésre alkalmas településekben a színvonalas egészségügyi ellátásról 
külön gondoskodni kell, mivel ezt a fajta üdülési formát családos és idősebb, nyugdíjas vendégek veszik igénybe. 
 
Fejlesztési feladat helyszíne 
---Gárdony: termálfürdő II. ütemének folytatása 
--- Velence: Wellness és gyógyászati központok kiépítése,  
--- Sukoró: Aqua Park kialakítása 
---Gárdony: rekreációs és gyógycentrum kialakítása 
---Pákozd: Egészségcentrum létrehozása (a gyógyszertár és az orvosi rendelő egy központba kerüljön) 
Ütemezés: 
-- Gárdony: termálfürdő II. ütemének folytatása  2008 – ig 
-- Velence: Wellness és gyógyászati  központok kiépítése I. ütem 2007, II. ütem 2009--ig 
 
Pénzügyi terv  
Egészségturizmus:2006- 2007- ra évente hazai támogatás 20 MFt/év+ hitel 2,5 MFt/év+saját tőke 2,5 MFt/év, 
További évekre csak becslés van. 
Jelenlegi előkészítettség: 
Egészségturizmus tervezése elkezdődött egy esetben 
Kedvezményezettek: 
Vállalkozók, települési önkormányzatok 
 



VELENCEI-TÓ VÉRTES KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI PROGRAMJÁNAK KIVONATA A VELENCEI-TÓ KÖRNYÉK TELEPÜLÉSEIRE 

                                                                                           VÉLEMÉNYEK ÁTVEZETÉSÉVEL KÉSZÍTETT DOKUMENTÁCIÓ 2006 AUGUSZTUS 

65

Finanszírozás formája: 
Vissza nem térítendő támogatás.  
A finanszírozás forrása  
Önkormányzati források, magántőke. Hazai támogatás, EMVA 
 
Várt támogatási arány: 
Egészségturizmus: 60%. 
 
Eredmény (indikátor) meghatározása: 
A fürdő kapacitás növekedése, egyéb hozzátartozó szolgáltatások száma és minősége. Az intézmények számszerű növeke-
dése, ellátás minőségi javulása. 
 
Várható környezeti hatások: 
A termálturizmus megjelenése az egész évben szezont ad az üdülésnek. A szálláshely biztosítók és egyéb ellátást nyújtó 
vállalkozók számára előnyös. Tömegturizmus és helybeli lakosság ellátása javul. Munkahelyteremtő beruházások. 
 
Pénzügyi ütemterv középtávon 
 

2007-2013Mft feladatok ∑Mft 2006 
Mft 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Előkészítés,tervezés 20 2 3 5 5 5    
Kivitelezés 180 23 22 45 45 45    
összesen 200 25 25 50 50 50    
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Intézkedési csoport megne-
vezése: 

Az ifjúsági üdülési lehetőségek bővítése, a rekreációs 
sportok feltételeinek javítása: 
 

E. 2. 

 
Célja: 
Javítani kell az igényes amatőr sportolás feltételeit, elsősor-
ban a vízi sportolás, a természetjárás, a kerékpáros, a lovas 
turizmus és a téli sportok infrastrukturális feltételeinek javí-
tása révén –  
 

Indoklása: 
50 Az amatőr sportolás lehetőségei a kiemelt üdülő-

körzetben igen változatosak. Elsősorban a vízi, lo-
vas, kerékpáros – sportok, vadászat és a termé-
szetjárás tevékenységi lehetőségei a jellemzők. 

 

 Átnézeti vázlat 

Feladatok leírása 
„Feladatok: vízi sportolás infrastruktúráinak fejlesztése (evezés, vitorlázás, szörfözés, úszás); természetjárás, lovas turizmus feltételeinek 
javítása (gyalogos, lovas természetjárás, tájfutás); kerékpáros turizmus feltételeinek javítása; téli sportok feltételeinek javítása, sporthorgá-
szat infrastruktúrájának fejlesztése, vadgazdálkodáshoz, vadászathoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése”. 
 
1. Vízi sportolás infrastruktúráinak fejlesztése 
 - A vízi sportolás infrastruktúrájának fejlesztése az evezés, vitorlázás, szörfözés ,vízisí (Velencén megvalósult), úszás, stran-
dolás tevékenységeinek minőségi kiszolgálását, a tevékenységek lehetőségeinek bővítését szolgálja. Fejlesztési feladat a 
Velencei – tó északi partot követő vízi sportpályák kiépítése, felszerelése, a parti területek rendezése, a mögöttes parti terü-
letek amatőr sportolók számára való kiépítése. A Velencei – tó déli partján a vitorlás sport fogadása érdekében a meglévő és 
új vitorlás bázisok (kikötők, tárolók, szolgáltatások) fejlesztését szükséges szorgalmazni.  
2. Természetjárás, lovas turizmus feltételeinek javítása 
--- A kiemelt üdülőkörzet meghatározó turisztikai tevékenység – kínálata a gyalogos, kerékpáros, lovas természetjárás, tájfu-
tás, melyek a kedvező adottságok alapján jelentős érdeklődést kiváltó turisztikai termékké fejleszthetőek. A gyalogos túraút-
vonalak hálózatában a meglévő útvonalak felújítása, a hálózat bővítése, a táji – természeti értékek bemutató helyeinek, kul-
túrtörténeti emlékhelyeinek felfűzésével, a hálózat hiányzó elemeinek kialakításával. Az új útvonalakat célszerű az ökológiai 
folyosók mentén kijelölni. A közúti parkolók, tömegközlekedési megállók hálózatát a túraútvonalak hálózatához szükséges 
igazítani. A gyalogos kiinduló pontoknál pihenő – tűzrakó, esőbeálló,. Játszó helyek kialakítása szükséges. 
--- A természetjáró lovas turizmus meglévő, illetve létesítendő bázisait a Lovasutak, lovasfogadók hálózatának kialakítását, a 
lovas szolgáltatások minőségi fejlesztését támogatni szükséges. A lovas turizmus részét képezi a sportlovas – központok 
kiépítése. A díjugrató pályák, lovardák színesíthetik az idegenforgalmi kínálatot. 
3.Kerékpáros turizmus feltételeinek javítása 
A kerékpározás mára az egyik legkedveltebb szabadidős – ifjúsági és családi – elfoglaltság lett. A kerékpározás egyik alap-
vető feltétele a biztonságos kerékpárút hálózat kiépítése. Jó minőségű, vonzó turisztikai kínálattá akkor válik, ha a szolgálta-
tási háttere kiépül. Ezek a következők: 
• kerékpárkölcsönzők, javító – szervizelő műhelyek létesítése 
• pihenőhelyek, kerékpár parkolási lehetőségek, 
• vendéglátó és szálláshelyek a pihenő pontok közelében, 
• megfelelő információs hálózat (pl. eligazító táblák), 
• szervezett kerékpár utak, kerékpáros versenyek - (pl. Velencei – tó körüli kerékpár és triatlon versenyek stb.) 
A Közlekedési Tudományos Egyesület 1989-ben készítette el a Velencei-tó körüli kerékpárút tanulmánytervét, majd később a 
már megépült részek kiviteli tervét. Az elmúlt időszakban nem készült el a gyűrű, mely csatlakozna a székesfehérvári és az 
Adonyi kapcsolaton keresztül az országos hálózathoz. 
4. Téli sportok feltételeinek javítása 
 - A téli sportok feltételei a kiemelt üdülőkörzetben korlátozottak. A havas napok száma kevés. Mégis mint kiegészítő turiszti-
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kai kínálat figyelmet érdemel, különösen olyan téli sportok esetében, mint a sífutás vagy szánkózás, amelyek különösebb 
infrastruktúrát nem igényelnek. A teljes évi üzemelésű idegenforgalmi központok mellett indokolt a téli sportolási lehetőségek 
tágítása. Támogatni szükséges tehát a sífutó úthálózat, szánkópályák kijelölését, a sportközpontokban fedett jégpályák, 
természet adta és kisebb mesterséges korcsolyapályák kialakítását (pl. Velencei – tó mederben és környékén). 
5. Sporthorgászat infrastruktúrájának fejlesztése 
 - A sporthorgászat a Velencei – tó térségében hagyományokkal rendelkező működő turisztikai tevékenység (horgász egye-
sületek, versenyek). A fejlesztés feladata a meglévő csónakkikötők felújítása, új tájba illő csónakkikötők létesítése, környeze-
tük, ellátásuk színvonalának javítása (dinnyési horgásztábor, északi parti lehetőségek)  
6. Vadászsport infrastruktúrájának javítása 
 - A vadászsport hagyományai a kiemelt üdülőterületen jelentősek. A terület apró – és nagyvadakban gazdag (Gárdony). El 
kell érni, hogy a vadászsport háttér infrastruktúrája bővüljön és ezzel a térség turisztikai kínálatában jelentősége növekedjen. 
Vadásztársaságok, vadászházak jelenleg is működnek. A fejlesztéseket a társaságokon keresztül lehet hatékonnyá tenni. 
 
Fejlesztési feladat helyszíne 
- Kápolnásnyék: sportcentrum kialakítása, kerékpárút építése 
 - Pákozd: kerékpárút építése,Katonai Emlékhely bekapcsolása (ellátóközpont kialakítása) 
 - Pázmánd: lovassport 
 - Zichyújfalu: labdarúgásra lehetőség 
 - Agárdi Sportiskola: kikötő felújítása, jégpálya építése 
- Velencén további szörf, korcsolya, szánkópályák (ez utóbbi a Bence-hegyen) kijelölése 
 
Ütemezés: 
Középtáv 
 
Pénzügyi terv  
Kerékpárút építésére: 2007 – 2008 – ra évi 20 MFt hazai támogatásban részesülnek az érintett települések. 
--Tömegsport támogatása: 2013- ig összesen 550 MFt,--- saját tőke 10 MFt,/év+hitel 30MFt/év+egyéb hazai támogatás 60 
MFt/év+ partnerek hozzájárulása 10 MFt/ év 
 
Jelenlegi előkészítettség: 
A kerékpárút tervezése előrehaladott állapotban van, pályázni kívánnak vele 
Kedvezményezettek: 
Települési önkormányzatok, vállalkozók, civil szervezetek 
 
Finanszírozás formája: 
Vissza nem térítendő támogatás.  
A finanszírozás forrása  
Költségvetési forrás (címzett és céltámogatás, turisztikai célelőírányzat), magántőke, önkormányzati forrás 
Várt támogatási arány: 
(50 – 90%) 
 
Eredmény (indikátor) meghatározása: 
A megépült kerékpárút, lovaglóutak, stb. hossza, szolgáltató hálózatok bővülése 
 
Várható környezeti hatások: 
A helyszínek és programok bővülésével a turizmus egyik húzóágazatává válhat. 
 
Pénzügyi ütemterv középtávon 
 

2007-2013Mft feladatok ∑Mft 2006 
Mft 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Előkészítés,tervezés 14  2 2 2  2 2  2 2 
Kivitelezés 576  18 18 108 108 108 108 108 
összesen 590  20 20 110 110 110 110 110 
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Intézkedési csoport megne-
vezése: 

Az ökoturizmus feltételeinek javítása, természetvédelmi 
kutatóbázisok, létesítmények megvalósítása, felújítása E. 3. 

 
Célja: 
A kiemelt üdülőkörzet sajátos környezeti adottságainak 
megfelelő speciális turisztikai infrastruktúrák minőségi köve-
telményeknek megfelelő fejlesztése a térség sajátos turiszti-
kai arculatának kialakítását segíti elő. Ennek érdekében: 
támogatni kell a természetvédelmi oktatóbázisok, bemutató-
helyek, tanösvények, erdei iskolák, turistaházak kialakítását, 
felújítását, fejlesztését, a Pákozd – Sukoró arborétum terüle-
tének bővítését ( ismeretterjesztő, oktató, vendéglátó léte-
sítmények létesítésével) 

Indoklása: 
A térségben több értékes arborétum és védett vagy véde-
lemre érdemes park, kastélypark található. Felújításuk, 
bővítésük a bennük rejlő értékek átmentése, megőrzése és 
a turizmusba való szervezett bekapcsolásuk ill. oktatási célú 
hasznosításuk lehetőségének elengedhetetlen feltétele. 
 

 Átnézeti vázlat 

Feladatok leírása 
„Feladatok: látogatóközpontok, ökoturisztikai szolgáltatások megteremtése; Sukoró-Pákozd arborétum bővítése, fejleszté-
se”. 
--A védett kastélyparkok természeti értékeinek felmérése, felújítása, a védelemre érdemes parkok, kastélyparkok védetté 
nyilvánítása és a folyamatos fenntartásuk megoldása fontos feladat. 
--- A Velencei – tó északi partján jelenleg is működő arborétum területileg és szolgáltatásaiban is kiegészülhet, az ismeretter-
jesztés, oktatás, vendéglátás létesítményeivel és így komplex kirándulóprogrammá válhat. Információs anyagok, könyvek, 
térképek árusítását (fogadóépületben) is meg kell oldani. 
Feladat a bővítési terület megszerzése, az arborétum új részének telepítése, „berendezése”, vizes élőhely kialakítása (terve-
zés – kivitelezés), a kiszolgáló létesítmények tájba illő megvalósítása és az arborétum színvonalas üzemeltetése, fenntartá-
sa. 
- kilátó helyreállítása 
- Doni Kápolna közvilágítása, parkosítás 
A létesítmények kialakításánál elsődleges szempontnak kell tekinteni az eredeti tájképi értékek megőrzését 
 
Fejlesztési feladat helyszíne 
Fontosabb arborétumok, kastélyparkok, parkok: 
• arborétum – Sukoró-Pákozd,  
• kastélyparkok, történeti parkok, külterületi majorok parkjai (pl. kastélyparkok – Zichyújfalu, Velence, Pázmánd; parkok – 
Kápolnásnyék,). 
• Pákozd: oktatóterem és szállás kialakítása a Bella – tónál 
• Dinnyés: a Nádas tónál a Velencei tó természeti értékeit bemutató állandó kiállítás létesítése. 
• A DINPI működösével ill. egyéb tevékenységével összefüggő egyéb fejlesztések 
 
Ütemezés: 
Az arborétumok, kastélyparkok felújítását, bővítését, a turisztikai kínálat bővítése különösen indokolja. Ezért a felújítást, bőví-
tést 2006 – ig be kell fejezni. A parkok felújítását követően azok működési feltételeit is meg kell teremteni 
A Pákozd – Sukoró arborétum területi bővítésénél a területek megszerzése az I. ütem, azt követően a megvalósítás folyama-
tos lehet (2010 – ig). 
 
Pénzügyi terv  
Ökoturisztikai célú bázisok kialakítása 3 db x 30MFt= 90MFt 
Sukoró-Pákozd arborétum bővítésénél a területmegszerzés becsült költségigénye 20 MF/ 2007, a kiépítés becsült költség-
igény 10 Mft/év 2008-2010 között 
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Jelenlegi előkészítettség: 
A Duna – Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság hatéves fejlesztési tervében (2003 – 2008) a Vértesi és Mezőföldi Természetvé-
delmi Tájegységre vonatkoztatva szerepelnek fejlesztési prioritásként: 
 - A dinnyési kutatóház fejlesztése, a kapcsolódó kutatószállás berendezése 
- önálló tájegységi iroda kialakítása a Mezőföldön 
- bemutatóhelyek kialakítása a Mezőföldön  
A VADEX Rt. Tulajdonában és kezelésében lévő Sukoró-Pákozd arborétumi terület fejlesztési koncepciója megfelel a DINPI 
elképzeléseinek is és támogatásukról is biztosítottak. 
 
Kedvezményezettek: 
Önkormányzatok, ill. kezelő szervek, VADEX Rt.,  
 
Finanszírozás formája: 
Vissza nem térítendő támogatás.  
A finanszírozás forrása  
Hazai költségvetés, területfejlesztési célú támogatások (címzett és céltámogatások, turisztikai célelőirányzat, 
környezetvédelmi alap, célfeladatok) 
 
Várt támogatási arány: 
50 – 85% 
 
Eredmény (indikátor) meghatározása: 
Az oktató, bemutatóhelyek száma és a látogatottsága 
Várható környezeti hatások: 
A természeti értékek ismerete és védelemre nevelése 
Pénzügyi ütemterv középtávon 
 

2007-2013Mft feladatok ∑Mft 2006 
Mft 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Előkészítés,tervezés 29  20 3 3 3    
Kivitelezés 111   37 37 37    
összesen 140  20 40 40 40    
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Intézkedési csoport megne-
vezése: 

Az üzleti és incentiv turizmus feltételeinek javítása E. 4 

 
Célja: 
A Velencei-tó-Vértes Kiemelt Térségi Tanács elhatározása 
szerint a kiemelt térséget komplex szolgáltatórendszerrel 
működő rekreációs térséggé kell fejleszteni 
Ennek és az EU ajánlásainak megfelelően javítani kell 
a menedzser – és incentive – turizmus feltételeit, a 
rekreációs központok kialakításával, konferencia-, 
bor-, és gasztronómiai turizmus infrastruktúrájának 
fejlesztésével. 
.  

Indoklása: 
A kiemelt üdülőkörzetben kialakuló menedzser réteg tapasz-
talatszerző szakmai turizmusának és azt kiegészítő szabad-
idő és rekreációs tevékenységének színtere lehet. Egész-
séges és sajátos értékekkel rendelkező környezetben az 
üzleti tárgyalások összekapcsolhatók a regeneráló pihenési 
lehetőségekkel, gasztronómiai élményekkel. 
  
 

 Átnézeti vázlat 

Feladatok leírása 
„Feladatok: rekreációs központok hálózatának fejlesztése; konferenciaközpontok hálózatának fejlesztése, szakmai turizmus 
elősegítése; gasztronómiai turizmus feltételeinek javítása; borászati és mezőgazdasági szakmai turizmus feltételeinek 
kialakítása.” 
 
A fejlesztés intézkedési csoportjai: 
• rekreációs központok hálózatának fejlesztése, 
• konferencia – központok” hálózatának fejlesztése, szakmai turizmus elősegítése, 
• gasztronómiai turizmus feltételeinek javítása 
• borászati – és mezőgazdasági szakmai turizmus feltételeinek kialakítása. 
1.Rekreációs központok hálózatának kialakítása 
 - A meglévő rekreációs központok támogatását minőségi szolgáltatásainak biztosítása, nemzetközi versenyek rendezése, 
egészségmegőrzést elősegítő szórakozások létesítése jelenti .A rekreációs központok hálózatának bővítését, a táj – és ter-
mészetvédelem érdekeinek szem előtt tartása mellett, a szezonhosszabbítás érdekében a Velencei – tó északi térségében 
támogatni szükséges. 
2. Konferencia” – központok hálózatának kialakítása 
 - A térségben változatos kínálattal rendelkező kis „konferencia – központok”, szakmai előadások, tanácskozások hálózatá-
nak kialakítása az idegenforgalmi szezon hosszabbítását előnyösen befolyásolja. A „konferencia – központok” a rekreációs 
tevékenységekhez is kapcsolhatók, megfelelő marketing munkával egész évben üzemeltethetők. A meglévő felújítható kasté-
lyok, kúriák lehetőséget biztosítanának a rendezvények fogadására. 
3.Gasztronómiai turizmus feltételeinek javítása 
 - A térség speciális, hagyományőrző gasztronómiai (étel – és italfogyasztás, borfogyasztás) értékeit fel kell eleveníteni. 
Támogatni szükséges a táj jellegzetes termékeit előállító és felhasználó kezdeményezéseket. Ösztönözni szükséges a táj 
esztétikai jellegzetességeihez alkalmazkodó éttermek építését (halászcsárdák, vadéttermek stb.), a választékos, eltérő jelle-
gű kínálatok érvényesítését, a borturizmushoz kapcsolódó tevékenységeket, az országos borutakhoz való csatlakozások, 
borversenyek rendezését, és nem utolsósorban a kialakuló biogazdálkodás termékeinek hasznosítását, a” vendégasztal” 
programhoz való kapcsolódást. A kiemelt üdülőkörzet települései a gasztronómiai turizmus fejlesztésére kivétel nélkül alkal-
masak.  
4. Borászati - , mezőgazdasági és idegenforgalmi szakmai turizmus 
-- a borászati szakmai turizmus; 
--az idegenforgalmi szakmai turizmus. 
A szakmai utak, továbbképzések, tanulmányutak, cserekutató programok megszervezésével újfajta turisztikai kínálat jelen-
hetne meg a kiemelt üdülőkörzetben. A programokban résztvevő vendégek szívesen veszik igénybe a szabadidős, vendéglá-
tási és kulturális szolgáltatásokat, tehát a turizmusnak ez az új fajtája szintén kiválóan alkalmas a helyi adottságok hasznosí-
tására és a szezonhosszabbításra. 
 - A környéken működő szakirányú iskolák gyakorlati idejüket a szakmai turizmus keretein belül tölthetnék el. 
Fejlesztési feladat helyszíne 
a kistérségi települések, ezen belül különösen 
- Gárdonyt a Velecei-tó-Vértes kiemelt üdülőkörzet rekreációs központjaként kell fejleszteni (a termálfürdő, a sportiskola 
fejlesztésével, az agárdi sportcsarnok megépítésével) 
- Pákozd: Bella – tó melletti és a Suhogó melletti rekreációsközpont létesítése, a Mészeg – hegyi Katonai Emlékhely konfe-
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rencia központtá fejlesztése. 
- Velence térségi rekreációs központtá fejlesztése a tervezett termál rekreációs és gyógy központok kiépítésével, a Pro Rek-
reáció Alapítvány oktató és konferencia központtá fejlesztésével  
 
Ütemezés: 
Középtáv 
Pénzügyi terv  
A konferencia turizmushoz konkrét anyagi háttér nem jelentkezik a településeknél. A fürdők és borturizmushoz 
kapcsolódó programok esetében kell megteremteni. A gasztronómiai , borászati,túrizmus mintegy 50 Mft támogatására lenne 
szükség 
 
Jelenlegi előkészítettség: 
A szakmai turizmus kiszolgáló egységei közül a vízi létesítmények beruházása terén történt előrelépés 
Kedvezményezettek: 
Szervezetek, vállalkozók 
Finanszírozás formája: 
Vissza nem térítendő támogatás.  
A finanszírozás forrása  
Központi költségvetés, magántőke. 
 
Várt támogatási arány: 
Nem ismert 

Eredmény (indikátor) meghatározása: 
A kihelyezett munkahelyi ülések és egyéb szakmai célokra igénybevett szállások férőhelyszámának növekedése 
Várható környezeti hatások: 
Az ott töltött vendégéjszakáktól függően a települési kiszolgáló intézmények bővülése és minőségi javulása várható 
Pénzügyi ütemterv középtávon 

2007-2013Mft feladatok ∑Mft 2006 
Mft 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Előkészítés,szervezés 35  5 5 5 5 5 5 5 
Kivitelezés 315  45 45 45 45 45 45 45 
összesen 350  50 50 50 50 50 50 50 
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Intézkedési csoport megne-
vezése: 

Az ökológiai célú agrár-környezetgazdálkodási rendsze-
rek elterjesztése F.1. 

 
Célja: 
Az idegenforgalmat megalapozó táji – természeti vonzerők 
védelmében, továbbá azok megőrzése, bővítése és fejlesz-
tése érdekében gondoskodni kell a védelmi célokat érvé-
nyesítő ökológiai agrár-környzetgazdálkodási termelési 
rendszerek elterjesztéséről. 
 

Indoklása: 
A környezetbarát termelési rendszerekre egyrészt igény van 
természetvédelmi szempontból, fokozottan a természetvé-
delmi területeken, érzékeny természeti területeken (ÉTT), 
valamint Natura 2000 területeken, másrészt szükség van a 
környezetvédelmi zónákban vízvédelmi, talajvédelmi szem-
pontból. 
 
 

 Átnézeti vázlat 

Feladatok leírása 
„Feladatok: ökológiai célú szántóföldi, gyep- és ültetvénygazdálkodás; extenzív és őshonos állattartás; a természetvédelmi 
feladatok végrehajtását is segítő természetgazdálkodási rendszerek elterjesztése” 
 
Az agrár – környezetgazdálkodási termelési rendszerek bevezetésével pótlólagos jövedelemforrások is megteremthetők. 
Ezért vizsgálni kell, hogy e termelés során milyen piacképes termékek állíthatók elő, és ezekből származó jövedelem súlya 
jelent – e érzékelhető változást a települések életkörülményeinek fejlesztésében. Az intézkedési csoport összefügg a D.5.2. 
falusi és ökotúrizmus témával, azon belül is a „vendégasztal” programmal. 
1. Ökológiai célú szántóföldi, gyep és ültetvénygazdálkodás 
A környezetbarát növénytermesztési technológiák bevezetésére szükség van a kistérség összes szántó, kert és gyümölcsös 
területein, de kiemelten a termesztési értékeket hordozó, ill. a felszíni vizek vízminőség – védelmével érintett területeken. 
Feladatok: 
a) Az Érzékeny Természeti Területeken szántóföldi és gyepművelés meghonosítása az élőhely fejlesztést szem előtt tartva 
b) Méhlegelő célú növénytermesztés 
c) Ökológiai gyep és ültetvénygazdálkodás 
2. Extenzív állattartás 
Az intézkedés feladata hasonló az előzőekben megfogalmazottakkal, csak az állattenyésztés témakörére irányul. A kistérség 
különösen nagykiterjedésű extenzív hasznosításra alkalmas területekkel rendelkezik, mely a környezetbarát (ridegtartásos, 
legeltetéses) állattenyésztés fejlesztése számára kedvező. Nemcsak természet - , vízvédelmi, de tájképi, turisztikai szem-
pontból is kívánatos ez a fejlesztés. Ezen túl az üzemszerű állattenyésztő telepek technológiai váltását is szorgalmazni kell – 
kiemelten a vízvédelmi területeken. 
Feladatok: 
a) Őshonos és magas genetikai értéket képviselő állatok tartása (magyar szürkemarha, mangalica) 
b) Ökológiai állattartás 
3. A természetvédelmi feladatok végrehajtását is segítő természetgazdálkodási rendszerek elterjesztése. Az intézkedés 
feladata elsősorban a természetvédelmi területeken (országos, helyi) belül a gazdálkodási feltételek meghatározása és a 
természetvédelmi követelményeket teljesítő gazdálkodási rendszerek elterjesztése. E rendszerek támogatásánál figyelni kell 
arra is, hogy olyan gazdálkodás valósuljon meg, mely az önfenntartást tűzi ki célul. Azaz a gazdálkodásból származó bevéte-
lek legalább a kiadásokat tudják fedezni; jó esetben a többlet bevételekből egyes természetvédelmi feladatok is finanszíroz-
hatók legyenek. Éppen ezért különösen fontos az idegenforgalmi szempontok figyelemmel kísérése is. 
Feladatok: 
a)Nádgazdálkodás 
b)Vizes élőhelyek létrehozása 
4. Mezőgazdasági területek gyepesítése, erdősítése 
 
Fejlesztési feladat helyszíne 
Elsősorban vízvédelmi szempontból érzékeny területeken kívánatos a környezetbarát termelési rendszerek bevezetése. 
Érintett települések: Pákozd, Sukoró, Nadap, Gárdony (Dinnyés). 
 
Ütemezés: 
Védelmi célokat érvényesítő környezetbarát termelési rendszerek elterjesztése csak fokozatosan lehetséges. A természetvé-
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delmi feladatok végrehajtását segítő természetgazdálkodási rendszerek támogatását mielőbb el kell kezdeni. Alapjai meg-
vannak, különösebb előkészítő munka nem szükséges 
Pénzügyi terv  
Becsült költségigény: 300 MFt 
Az 1. és 2. intézkedés 
kb. 100 termelőt érinthet az 5 éves program, termelőnként átlag + 3 MFt többlet beruházási igény esetén összesen. 
 
Jelenlegi előkészítettség: 
Nincs kijelölt terület 
 
Kedvezményezettek: 
Gazdasági szervezetek 
Finanszírozás formája: 
Vissza nem térítendő támogatás.  
A finanszírozás forrása  
Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 
 
Várt támogatási arány: 
NVT 100%+EMOGA 
 
Eredmény (indikátor) meghatározása: 
A mezőgazdasági területeken a vegyszerhasználat csökken. A rét, legelők aránya növekszik. A környezetterhelés csökken a 
kímélő állattenyésztés során. 
 
Várható környezeti hatások: 
A térség kevésbé kedvező adottságú termőterületein (extenzív hasznosítású területeken) a szántóművelés visszaszorul és 
helyét más ágazatok veszik át. Ahol ez a megélhetési forrásokat veszélyeztet a „több lábon állás” megsegítésével, alternatív 
növénytermesztési ágazatok bevezetésével a veszélyek kivédhetők lesznek. A kedvező adottságú és piacképes ágazatok a 
meglévő termelőkapacitások rehabilitálásával, fejlesztésével megerősödnek. Az idegenforgalom igényeit kiszolgáló áruterme-
lés is segíti a stabilizálódást. 
A takarmánytermelést sikerül fokozni. A jobb kooperáció és közlekedési kapcsolatok révén bővülni fog a belső piac. A vízvé-
delmi területeken előtérbe kerülnek a környezetkímélő gazdálkodási technológiák. Fokozatosan növekedni fog a 
biotermesztési terület és kedvező piaci pozíciót fog elérni az idegenforgalom ellátásában. 
 
Pénzügyi ütemterv középtávon 
 

2007-2013Mft feladatok ∑Mft 2006 
Mft 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Előkészítés,szervezés 10 2 2 2 2 2    
Kivitelezés 290 58 58 58 58 58    
összesen 300 60 60 60 60 60     
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Intézkedési csoport megne-
vezése: 

A szőlőművelés és ahhoz kapcsolódó rendezvények tá-
mogatása F.2. 

 
Célja: 
Az idegenforgalmat megalapozó táji – természeti vonzerők 
védelmében, továbbá azok megőrzése, bővítése és fejlesz-
tése érdekében gondoskodni kell: a Velencei – hegység 
szőlőkultúráinak védelme érdekében támogatni kell az új 
szőlőtelepítéseket és a szőlőműveléshez kapcsolódó ren-
dezvények szervezését 

Indoklása: 
A Velencei – hegység meghatározó tájszerkezeti elemei a 
szőlőterületek. A szőlőterületek egy része ma is történelmi 
borvidék. A térség szinte minden települése mellett, volt 
zártkertekben jellemző szőlőművelés – az üdülőterületi 
hasznosítással párhuzamosan – csökken. A borvidéki tele-
pülések szőlő ültetvényeinek fejlesztését bár a piaci lehető-
ségek általában korlátozzák, de éppen az intenzív idegen-
forgalmi térségek közelsége a tájspecifikus területek iránti 
igény növelheti. Ezért támogatni szükséges az új telepítése-
ket, ill. a meglévő ültetvények rekonstrukcióját 
 

 Átnézeti vázlat 

Feladatok leírása 
„Feladatok: a szőlőkultúrák védelme érdekében a borvidékek szőlőművelésre alkalmas I. és II. szőlőkataszter szerinti terüle-
teinek felmérése; új szőlőültetvények, tájjellegű fajták ajánlásával ültetvényrekonstrukciók elősegítése; a hagyományos borá-
szat létesítményeinek felújítása (pincék, présházak); a szőlőműveléshez kapcsolódó rendezvények (szüreti mulatságok, 
bornapok, borversenyek stb.) támogatása” 
 
A szükséges feladatok: 
1. A szőlőkultúrák védelme érdekében fel kell mérni a borvidékek szőlőművelésre alkalmas I. és II. szőlőkataszter szerinti 
területeit. 
2. Szőlőültetvények rekontrukciója, tájjellegű fajták ajánlásával és ültetvényrekonstrukciók támogatással történő elősegítése 
a borvidéki településeken 
3. A hagyományos borászat létesítményeinek felújítása (pincék, présházak) támogatással. 
4. A szőlőműveléshez kapcsolódó rendezvények (szüreti mulatságok, bornapok, borversenyek stb.) támogatása A borturiz-
mus kialakulóban van a Velencei-tó környékén. Szervezetük a Velencei-tó környéki Borút Egyesület. Tagjai a tókörnyéki 
termelők, ill. a vendéglátó-ipari egységek. Támogatni kell az úgynevezett szekérút program kialakítása keretében az egyes 
látogatóhelyek összekapcsolását. A Borút Egyesület hirdető kocsiját alkalmassá kellene tenni vendégszállításra is. 
Ösztönözni kell a termelőket a nyitott pincék rendszerében való részvételre. 
Szükség lenne olyan védjegy kialakítására, mely alapján a szervezet által ajánlott, minősített, minőségi borokat ki lehetne az 
átlagból emelni és minőséget lehetne garantálni a fogyasztónak. 
 
Fejlesztési feladat helyszíne 
--1.és 2 feladatok borvidékenként: 
Etyek – Budai borvidéket a 2004. évi XVIII. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló törvény, valamint a 97/2004. 
(VI.3.) a borok eredetvédelmi szabályairól szóló FVM rendelet három (Etyeki, velencei és budai) körzetre osztja. E körzetek 
ősei a régi budai bortermelő helyek voltak. A talajait homokos – agyagos, agyagmézgás pannon üledékekre települt lösz – és 
futóhomok adja. E fiatal homokos lejtőlöszön alakultak ki a borvidék jellegzetes vályogos típusú talajai. Az enyhe lejtőjű dom-
bokat sekély lapos völgyek tagolják.  
A Velencei körzethez tartoznak: Gárdony, Kápolnásnyék, Nadap, Pákozd, Pázmánd, Sukoró 
--3. és 4. feladatok településenként: 

--Gárdonyban hagyományai vannak a tájjellegű szőlőművelésnek (tramini) 
   Dinnyés szüreti bál 
--Pákozd szüreti ünnepségek, bemutató pince („szőlős Pákozd falú pecsétje--1948” alapján Pákozd rendelkezik a legré-
gebbi borászati hagyományokkal) 

--Pázmánd: Szüreti bál 
--Zichyújfalu: szüreti bál-- 
-- Velencei Borút Egyesület: Királyi Bor Lakoma rendezvény 
--Sukoró-Nadap borút (szekérút) kialakítása 

- 
Pénzügyi terv  
Ültetvény rekonstrukciók az I. osztályú szőlőterületek 1/3 – án: 300 ha x 0,9 MFt. = 270 MFt. 
 



VELENCEI-TÓ VÉRTES KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI PROGRAMJÁNAK KIVONATA A VELENCEI-TÓ KÖRNYÉK TELEPÜLÉSEIRE 

                                                                                           VÉLEMÉNYEK ÁTVEZETÉSÉVEL KÉSZÍTETT DOKUMENTÁCIÓ 2006 AUGUSZTUS 

75

Jelenlegi előkészítettség: 
Az ültevények korösszetételéről nincs pontos képünk, de üzemi szakemberek szerint az utóbbi évtizedben az ültetvény – 
felújítások (új telepítések) üteme igen lelassult, amely előrevetíti fokozódó elöregedésüket. Gárdonyban az új telepítések 
aránya jobb. 
 
Kedvezményezettek: 
Vállalkozók, települési önkormányzatok, egyéb civil szervezetek 
Finanszírozás formája: 
Vissza nem térítendő támogatás.  
A finanszírozás forrása  
Strukturális Alapok – EMVA (egyes tevékenységek esetén), hazai költségvetés, önkormányzati saját erő 
 
Várt támogatási arány: 
50-75 % 
Eredmény (indikátor) meghatározása: 
Borturizmusban résztvevők száma 
Várható környezeti hatások: 
A magyar borkultúra minőségi javulása várható és idegenforgalmi vonzó tényezővé válik. Tájképi értékek pozitív változása. A 
borvidékkel érintett településeken a fajtaösszetétel előnyösen változik. 
 
Pénzügyi ütemterv középtávon 
 

2007-2013Mft feladatok ∑Mft 2006 
Mft 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Előkészítés,szervezés 15  5 5 5     
Kivitelezés 255  85 85 85     
összesen 270  90 90 90     
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Intézkedési csoport megne-
vezése: 

A tájjellegű mező és erdőgazdasági termékek előállításá-
nak támogatása F.3. 

 
Célja: 
Az idegenforgalmat megalapozó táji-természeti vonzerők 
védelmében, továbbá azok megőrzése, bővítése és fejlesz-
tése érdekében gondoskodni kell a szőlő- és bortermelés, 
valamint az idegenforgalom ellátását szolgáló egyéb helyi 
termékek előállításának ösztönzésével a tájjellegű mező- és 
erdőgazdasági termékek támogatását biztosítani kell. 
 

 Átnézeti vázlat 

Indoklása: 
A térség környezetkímélő gazdálkodási módjainak kialakítá-
sa mellett fontos feladat a megtermelt mezőgazdasági ter-
mékek feldolgozása, idegenforgalomban is értékesíthető 
termékké alakítása. A környezetkímélő gazdálkodási módok 
bevezetésével pótlólagos jövedelemforrások is megteremt-
hetők. Ezért vizsgálni kell, hogy e gazdálkodás során milyen 
piacképes termékek állíthatók elő, és ezekből származó 
jövedelem súlya jelent-e érzékelhető változást a települések 
életkörülményeinek fejlesztésében 
A tájjellegű és biotermékek kínálatával a turisztikai szolgál-
tatások színvonala emelkedhet. A turizmus, mint  

felvevő piac pedig jótékonyan hathat a helyi mezőgazdasági 
termelésre. Ennek érdekében támogatni kell a biofarmok 
létrehozását. Gondoskodni kell a termékek minősítéséről és a 
térségben történő értékesítéséről. Jelenleg a kistérségen 
belül a biotermeléssel hasznosított területek nem érik el az 
összes termőterület egy százalékát sem. 
A kistérségben a biótermelés jövőbeni jelentősége abból 
származik, hogy egyrészt a természetvédelmi, környezetvé-
delmi követelményeknek a hagyományos termesztési módnál 
jobban eleget tud tenni, másrészt az idegenforgalom ellátá-
sában a biotermékek mint helyi speciális és mint egészség-
kímélő termékek a hagyományosnál jobban értékesíthetők. 

Feladatok leírása 
„A tájjellegű termékek előállítása, termékfeldolgozás, illetve az élelmiszer-ipari tevékenység a falusi turizmussal, 
vendéglátással összekapcsolva, különösen egyedi, tájra jellemző termékek előállításával.” 
1. Biotermékek előállítása 
A biotermelésre való átállás azonban időt és nem kis költséget igényel – ezért támogatás, áthidaló kölcsön igénybevétele 
nélkül a kistérség tőkehiányos magángazdaságaiban nem várható ilyen irányú elmozdulás. 
Intézkedési feladatok: 
- A biogazdálkodás támogatására kijelölendő területek pontos lehatárolása alapján, a kidolgozott támogatási rendszer alap-
ján a biótermesztés és termékelőállítás fejlesztése 
2. Tájjellegű termékek előállítása 
A termelés, az elsődleges termékfeldolgozás, ill. az élelmiszeripari tevékenység a falusi turizmussal, vendéglátással 
összekapcsolható, különösen egyedi tájra jellemző termékek előállításával. Ilyen területek lehetnek pl. a feldolgozott 
juhtej (kecsketej), az egyedi palackozású borok, a gyümölcstermékek, erdei gyümölcsök, bodza, gombák, konyhakész 
zöldségek, esetleg speciális haltermékek (pácolt hal) egyedi tájjellegű konyhai termékek, méz stb., de pl. a 
dísznövénytermesztés is. A termékek előállításában javítani kell a területi együttműködést. 
Ezen belül a történelmi borvidékek szerepét és az árubortermelést erősíteni kell (Etyeki, történelmi borvidék). Fel kell tárni a 
szőlőkultúra és a borkészítés hagyományait, a borturizmus fogadására alkalmas területeket és létesítményeket. A térséget 
be kell kapcsolni az országos „borút hálózatba”. Támogatni kell a hegyközségek tevékenységét.  
E témakörhöz tartozik még a hagyományos borászat létesítményeinek felújítása is. A tájjellegű pincék, présházak felújításá-
hoz támogatás biztosítása. 
3. A vetőmagtermelés szorgalmazása 
A vetőmagtermelés adottságai a kistérségben jók, különösen a közeli martonvásári kutatóbázis szellemi kapacitása 
miatt. Az e téren elveszített piaci pozíciók visszaszerzése nagymértékben javítaná a gazdálkodás versenyképességét. 
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Intézkedési feladatok: 
1. A vetőmagok körének (a biotermesztési vetőmag 
igényét is ideértve) meghatározása. 
2. A vetőmagtermelés területeinek bővítése. 
 
Fejlesztési feladat helyszíne 
A biotermelésre alkalmas területek Gárdonyban, Zichyújfaluban,.Pázmándon, Nadapon, kisebb mértékben Sukorón, 
Pákozdon, Kápolnásnyéken, Velencén tzalálhatók 
 
Ütemezés: 
A szőlő- és bortermelés támogatása alatt a speciális termékek előállítása értendő. E téren minél előbb eredményt kell 
elérni. Öt évre javasolható a támogatási program. 
Az idegenforgalom ellátását szolgáló egyéb helyi termékek előállításának támogatása az előzőekhez hasonlóan 
javasolható.. 
 
Pénzügyi terv  
Kb. 50 ha-on biotermelésre való átállás: 50 ha x 5 MFt/ha = 250 MFt. 
Tájjellegű termékek támogatása kb. 20 termelő x 5 MFt = 100 MFt. 
Vetőmagtermelés 20 termelő x 5 MFt = 100 MFt. 
 
Jelenlegi előkészítettség: 
Jelenleg a kistérségben nem  jellemző a tájjellegű termékek termelése, de a kiemelt üdülőkörzeten belül jeles képviselője a 
Pro Vértes Alapítvány 
 
Kedvezményezettek: 
Vállalkozók, egyéb szervezetek 
Finanszírozás formája: 
Vissza nem térítendő támogatás 
A finanszírozás forrása  
NVT – Agrárkörnyezetgazdálkodási intézkedés 
Várt támogatási arány: 
NVT 100% 
Eredmény (indikátor) meghatározása: 
A tájjellegű termékek és az azt előállító üzemek regisztrálásával mérhető az eredmény 
Várható környezeti hatások: 
A turistaforgalom igényeihez igazodó tájjellegű termékek jelennek meg. A termékek előállítását helyi vállalkozók 
végzik. 
Pénzügyi ütemterv középtávon 
 

2007-2013Mft feladatok ∑Mft 2006 
Mft 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Előkészítés,kutatás, ter-
vezés 45 5 8 8 8 8 8   

Megvalósítás 405 45 72 72 72 72 72   
összesen 450 50 80 80 80 80 80   
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Intézkedési csoport megne-
vezése: 

Természetközeli erdőgazdálkodási módszerek, erdőtele-
pítés támogatása F.6. 

 
Célja: 
A táji – természeti vonzerők védelmében, megőrzése, bőví-
tése és fejlesztése, az idegenforgalmi érdekek szolgálata 
érdekében az erdőgazdálkodás,-- telepítés, használat–
természetközeli módszereinek alkalmazása. 

Indoklása: 
A térség környezetkímélő gazdálkodási módjainak alkalma-
zása mellett fontos az erdőszerkezet átalakítása, a tájjellegű 
növényállomány és élőhelyi környezet megőrzése rehabili-
tációja.  
A környezetkímélő gazdálkodási módok bevezetésével 
lehetőség nyílik helyi piacképes erdei termékek erdei gyü-
mölcsök, növények) előállítására is. A tájjellegű és értelem-
szerűen biotermékek kínálatával a turisztikai szolgáltatások 
színvonala emelkedhet.  
A környezetkímélő, természetközeli erdőgazdálkodás lehe-
tőséget nyújt erdei sétautak, pihenőhelyek, bemutatók, tan-
ösvények kialakítására is  
 

 Átnézeti vázlat 

Feladatok leírása 
„Feladatok: a természetközeli, folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodási módszerek (PRO SILVA), erdőszerke-
zet-átalakítások támogatása; az erdőben lévő természeti értékek feltárása, bemutatása, erdészeti közjóléti fejlesztések 
szorgalmazása; az élőhely-fejlesztés szempontjából indokolt erdőtelepítések, fásítások tervezése és megvalósítása”. 
 
A szükséges feladatok: 
1. Erdőszerkezet átalakítások, tájjellegű rehabilitációk támogatása 
2. Az erdők természeti értékeinek kutatása a Velencei hegységben, (geológiai, élővilág kutatások) 
3. Erdei termékek gyűjtésének, feldolgozásának támogatása 
4. Élőhelyfejlesztés szempontjából indokolt erdőtelepítések , fásítások támogatása. 
5. Erdészeti idegenforgalmi fejlesztések( közjóléti)  
Az erdőtelepítéseknél a természetvédelmi szempontokat érvényesíteni kell. 
Fejlesztési feladat helyszíne 
Velencei-hegység, Gárdony, Pákozd, Sukoró, Nadap, Velence, Pázmánd, települések közigazgatási területe 

Ütemezés: 
Folyamatos 
Pénzügyi terv  
Erdőszerkezet átalakítás ..0,5 MFt/ha 50ha/ év—7x25Mft 
Erdőtelepítés  1,0 MFt/ha…50 ha/év---7x50 Mft 
Kutatás  5 MFt/ év---7x5 Mft 
Erdei kiránduló központok, bemutatók 3,0 MFt/ db  10 db---10x3,0 Mft 
Jelenlegi előkészítettség: 
Erdőfejlesztési tervek 
Kedvezményezettek: 
Önkormányzatok, ill. kezelő szervek,magán erdőtulajdonosok. VADEX Rt.,  
 
Finanszírozás formája: 
Vissza nem térítendő támogatás.  
A finanszírozás forrása  
NVT—EMOGA Garancia intézkedés, FVM—Erdőtelepítésre, erdőszerkezet-átalakításra és fásításra szóló támogatása 
Várt támogatási arány: 
90 % 
Eredmény (indikátor) meghatározása: 
Természetközeli erdőgazdálkodásba bevont területek nagysága, új erdőtelepítések 
Várható környezeti hatások: 
Tájképi értékek pozitív változása. Az idegenforgalmi ellátottság javulása. A természeti értékek hosszútávú megőrzése. 
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Pénzügyi ütemterv középtávon 
 

2007-2013Mft feladatok ∑Mft 2006 
Mft 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Előkészítés,kutatás, ter-
vezés 50 5 5 10 10 5 5 5 5 

Kivitelezés 540  70 85 85 75 75 75 75 
összesen 590  75 95 95 80 80 80 80 
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Intézkedési csoport megne-
vezése: 

A települési környezetet javító programok készítése és az 
egységes tájékoztató jelrendszer kialakítása G.1.. 

 
Célja: 
A térség turisztikai versenypotenciáljának megőrzése meg-
kívánja, hogy a települési környezet színvonala emelésre, a 
humán infrastruktúra minősége pedig javításra és bővítésre 
kerüljön. Ennek érdekében az esztétikus települési környe-
zet kialakításának céljából településenként környezetjavító 
programokat kell kidolgozni.  

Indoklása: 
A turizmus minőségi fejlesztésének alapkövetelménye a 
tiszta, rendezett, egészséges, esztétikus települési környe-
zet. A települési és természeti értékek helyszíni felkeresé-
séhez , a tájékozódás megkönnyítéséhez elengedhetetlen a 
jól észrevehető, egységes, esztétikus, tájba illő eligazító 
táblák kihelyezése. A települések egy részében még nem 
készült településrendezési terv. A települési értékek megőr-
zése jogi szabályozások nélkül nem hatékony. Olyan helyi 
építészeti szabályzatokra van szükség, mely a helyben 
kialakult utcaképek tömegarányait, a hagyománnyal rendel-
kező beépítési módok továbbélését a mai kor követelmé-
nyeit is figyelembe véve biztosítani tudja 

 Átnézeti vázlat 

Feladatok leírása 
„Feladatok: környezetjavító programok készítése; az aprótelkes üdülőterületeken rehabilitációs tervek készíté-
se; telekösszevonások ösztönzése.” 
 
Ennek érdekében környezetjavító programokat kell kidolgozni településenként és azok végrehajtásához támogatást kell 
nyújtani. 
Irányelvek: 
--- el kell érni, hogy a települések tisztasága, a parkok gondozottsága javuljon, 
--- gondot kell fordítani arra, hogy a belterület határán ne keletkezzenek illegális hulladéklerakó helyek, 
--- a köz – és nem közterületi zöldfelületeket növelni kell, ezen belül különösen szorgalmazni kell a környezetvédelmi célú 
zöldfelület telepítését, 
--- a közterületeket és a közcélra igénybe vehető területeket bővíteni kell. Minden olyan intézményt, amelynek kertjét közcélú 
használatra is igénybe lehet venni, meg kell nyitni a nagyközönség előtt és kertjét vizuálisan is be kell kapcsolni a település 
zöldfelületi rendszerébe (példaértékű a velencei kezdeményezés – kerítések megszüntetése egyes intézmények körül), 
--- a települési és épített környezet minőségét jelentősen a zöldfelületek állapota határozza meg, ezért zöldfelületi 
fejlesztési programokat és azok végrehajtását támogatni szükséges. A közparkok, magánterületek zöldfelületeinek 
gondozottságát elősegíteni, a köz – és nem közterületi zöldfelületeket növelni, esztétikus berendezéseikről 
gondoskodni szükséges, 
--- a közterületek berendezését meg kell oldani (pihenőpadok, ivókutak, szobrok, nyilvános WC – k és kézmosók stb.), 
--- az utcanévtáblák és tájékoztató táblák színvonalas és egységes grafikai megoldásáról gondoskodni kell, reklámok elhe-
lyezését korlátozni kell, 
--- az épületek települési hagyományokat tükröző megformálását meg kell követelni, 
--- az épületeknek az utcaképet befolyásoló jó karbantartását meg kell követelni, 
--- természetvédelmi érdekeket nem sértő radikális beavatkozással csökkenteni kell az allergiát okozó növények jelenlétét, 
--- a települési környezet fontos eleme a rendezett utca – és telekstruktúra. A Velencei – tó déli partján az 50 – 60 – as évek-
ben kialakult törpetelkes (80 négyszögöles) üdülőtelkek a települési képet rontják. A telkek üdülési céllal alig használhatók. 
Hosszabb távon célul kell kitűzni összevonásukat. Ennek érdekében rehabilitációs tervet kell kidolgozni, amely megvizsgálja 
az összevonás műszaki, pénzügyi lehetőségeit,  - a táj – és természetvédelem, a turizmus azonos érdeke a térség tiszta 
levegője. A kiemelt térségben levegőtisztaság-védelmi szempontból a korábbi kiemelten védett kategóriának megfelelő köve-
telményeket kell érvényesíteni, 
--- a kiemelt üdülőkörzet köztisztaságának megbízható minősége és biztonságos üzemeltetése érdekében a köztisztasági 
szervezeteket támogatni szükséges technikai felszereltségük, személyzetük, ügyintézésük, belső szervezeti felépítésük ki-
alakításába. 
--- Ösztönözni szükséges a kiemelt üdülőkörzet teljes területén vagy legalább egy – egy sajátos térségen belül (Velencei-
tópart, Velence – hegység), a tájékoztató jelrendszer esztétikus, következetes, egységes megfogalmazását és a tájékozta-
táshoz szükséges logikus rendszerben történő kihelyezését. 
Feladatok: 
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1. A kiemelt üdülőkörzet területrendezési tervének megfelelően készülő településrendezési tervek törvényes alapot adnak az 
önkormányzatok építéshatósági munkájához, ezért az önkormányzatokon keresztül támogatni szükséges a települések tele-
pülésrendezési terveinek, ezen belül a település sajátosságainak megfelelő helyi építési szabályzatainak,rendezési tervei-
nek, fejlesztési programjainak összehangolását.. Ezt a feladatot oldhatná meg a Velencei-tavi kistérség területére kiterjedő a 
kistérségi fejlesztési-rendezési feladatainak összehangolását segítő struktúra terv készítése. A terv 1:10 000-es léptékben 
feltüntetné az együttműködéssel érintett közös projekt települési területeket, hálózatokat, ill. azokat a területeket, melyek 
egymás fejlesztési- rendezési elhatározásait befolyásolják. Egy ilyen terv a támogatási pályázatok sikerességét nagymérték-
ben növelnék.. 
2. Kistérségi Építési Hivatal létrehozása, az egységes és hatékony építési hatósági munka érdekében.  
3. A kistérségre összehangolt környezetvédelmi programot kell készíteni. 
4. Az aprótelkes üdülőterületeken rehabilitációs tervek keretében kell – támogatással – ösztönözni a telekösszevonások 
megvalósulását. 
 
Fejlesztési feladat helyszíne 
Település környezetét javító beruházások 
--- Gárdony: parkosítás, zöldfelület növelés, Üdülőszigeten liget kialakítása; Agárd, Gárdony, Dinnyés, Gárdonyfűrdő köz-

pontjainak rendezése 
--- Nadap: úthálózat felújítása, felszíni vízelvezetés   
--- Pákozd: parkosítás, utcabútorok, felszíni vízelvezetés, 
---Velence-déli kanyar 
--- Zichyújfalu: faluközpont parkosítás, kastélypark felújítás. 
Egységes tájékoztató rendszer kialakítása 
--- Gárdony: információs és utcanévtábla kihelyezése 
--- Kápolnásnyék: információs és utcanévtábla kihelyezése 
--- Pákozd: információs táblák 
---Falusi Turizmus Egyesület: falusi turizmus minőségi jelének „védjegyének” nyilvántartása 
---Pákozd környezetvédelmi koncepció készítése 
--- Pázmánd: településrendezési terv 
Kistérségi struktúra terv helyszíne a Velencei-tavi kistérség településeinek közigazgatási területe. 
Ütemezés: 
A program megvalósítása 2010 – ig folyamatos.  
 
Pénzügyi terv  
--Telekalakítás: 2007 – 2009 közötti időszakra: 100 MFt KIP támogatás, 25 MFt egyéb EU, 10 MFt saját tőke és 10 MFt part-
neri hozzájárulás. Összesen 145 MFt. 
--Parkosítás: 2006 – 2013 közötti időszakra: 45 MFt ROP támogatás, 110 MFt AVOP támogatás, 35 MFt egyéb EU – s tá-
mogatás, 8 MFt saját erő, 37 MFt partneri hozzájárulás. Összesen 236 MFt. 
--Belterületi úthálózat fejlesztése: 2007 – 20010 közötti időszakra 250 MFt ROP támogatás, 10 MFt egyéb EU – s, 1 MFt 
Céde támogatás, 15 MFt saját erő. Összesen: 277 MFt. 
--Jelek, táblák: 2007- 2009: 9 MFt ROP támogatás, 17 MFt AVOP támogatás, Zöld Forrás 1 MFt, egyéb hazai támogatás 15 
MFt, hitel 20 eFT, saját erő 4 MFt. Összesen: 66 MFt. 
--Településrendezés tervek:2006 – 2007- re 3 MFt Céde támogatás, 7 MFt saját tőke.—összesen 10 Mft 
--Környezetvédelmi koncepciók: 2006 – 2007 5 MFt KIOP, 1MFt Zöld Forrás, 1 MFt saját pénz---összesen 7 Mft 
 
Jelenlegi előkészítettség: 
A településeken jelentkező leghangsúlyosabb feladatok, melyekre pályázni is szándékoznak: 
 - belterületi úthálózat javítása, 
 - parkosítás, 
 - felszíni vízelvezetés, 
 - telekalakítás, 
 - erdőtelepítés. 
Nadap, Kápolnásnyék, Velence településekre „Harmónia a környezettel” c. környezetvédelmi koncepció elkészült 2002 – ben 
(Progresso). 
A táblák kihelyezését tekintve a települések nagy része tervekkel rendelkezik. 4 pályázatot adtak be. 
A települések önkormányzatai a jogszabály betartását szem előtt tartva maguk határozzák meg a településrendezési tervek 
felülvizsgálatának, módosításának idejét, és szükségességét. 
 
Kedvezményezettek: 
Települési önkormányzatok, vállalkozók, egyéb szervezetek 
Finanszírozás formája: 
Vissza nem térítendő támogatás.  
A finanszírozás forrása  
Strukturális Alapok – EMVA(egyes tevékenységek), hazai költségvetés, területfejlesztési támogatások (címzett és céltámoga-
tások), turiszikai célelőirányzat, környezetvédelmi alap célelőirányzatai 
 
Várt támogatási arány: 
EMOGA (AVOP) 50 – 85% 
 
Eredmény (indikátor) meghatározása: 
A belterületi úthálózat javítása eredményeként 360 km javított útszakasz, a parkosítás során 500 m² új zöldfelület jön létre. A 
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felszíni vízelvezetés 3 km hosszra vonatkozik. 
A kihelyezett táblák száma kb. 500. 
A rendezési tervek joghatályosságának regisztrálása. A környezetvédelmi koncepciók készítésének regisztrálása 
 
Várható környezeti hatások: 
Korszerű eszközzel a zöldfelületek gondozásával tiszta, virágos, rendezett településkép jön létre. A pihenés, parkolás feltét-
elei javulnak, a zsúfoltság megszűnik. Esztétikus vonzó településközpontok. A természetvédelmi területek fokozottabb fi-
gyelmet kapnak. 
Az információs táblák a turisták jobb eligazodását segíti. A településnek előnyös arculatot kölcsönöz. 
A turisztikai kapacitás minőségi fejlesztéséhez szükséges térbeli rendezettséget a rendezési és környezetvédelmi tervek jogi 
oldalról biztosítani fogják. 
 
Pénzügyi ütemterv középtávon 
 

2007-2013Mft feladatok ∑Mft 2006 
Mft 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Előkészítés, tervezés 67 1 20 20 15 2 3 3 3 
Kivitelezés 643 9 178 210 137 28 28 28 28 
összesen 710 10 198 230 152 30 30 30 30 
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Intézkedési csoport megne-
vezése: 

A közbiztonság javítása G.2. 

 
Célja: 
A térség turisztikai versenypotenciáljának megőrzése meg-
kívánja, hogy a meglévő közbiztonsági koncepcióhoz illesz-
kedően ki kell dolgozni a térség közbiztonsági stratégiáját, 
és létre kell hozni a terület sajátos feladatainak elvégzésé-
hez szükséges személyi és tárgyi intézményrendszert (vízi 
rendészet, rendőrségi szervezetek hálózata, megfelelő 
kommunikáció működtetése, természetvédelmi őrszolgálat 
működtetése. 
 

Indoklása: 
A kiemelt üdülőkörzet nemzetközi és országos idegenforga-
lom helyszíne, ezért a térség közbiztonsági állapota a turiz-
mus minőségét, eredményességét meghatár 
ozza 

 

 Átnézeti vázlat 

Feladatok leírása 
„Feladatok: a turizmus fogadási feltételeinek javítása érdekében a jelenleg érvényes közbiztonsági koncepcióhoz illeszke-
dően ki kell dolgozni a térség közbiztonsági stratégiáját és létre kell hozni a terület sajátos feladatainak elvégzéséhez szük-
séges személyi és tárgyi intézményrendszert (vízi rendészet, rendészeti szervezetek hálózata, megfelelő kommunikáció 
működtetése)”. 
 
A közbiztonság sajátos feladatait fel kell tárni és meg kell oldani. 
• A turizmus fogadási feltételeinek javítása érdekében a jelenleg érvényes közbiztonság koncepcióhoz illeszkedően ki kell 
dolgozni a térség közbiztonsági stratégiáját és 
• létre kell hozni a terület sajátos feladatainak elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi intézményrendszert (vízi rendé-
szet, rendőrségi szervezetek hálózata, megfelelő kommunikáció működtetése, természetvédelmi őrszolgálat 
működtetése). 
•szélessávú intranett kapcsolat kialakítása a Velencei-tavi kistérségben (tanulmány készült a fejlesztésre) 
•a polgárőrség számára URH összeköttetés megteremtése 
 
Fejlesztési feladat helyszíne 
--Gárdony: városi rendőrkapitányság fejlesztése 
-- Pázmánd: közbiztonsági koncepció, polgárőrség 
-- Zichyújfalu: polgárőrség 
 
Ütemezés: 
Középtáv 
 
Pénzügyi terv  
Rendőrség: 2006 – ra címzett támogatás 70MFt, saját erő 5 MFt 
Polgárőrség: 2006 – 2013időszakra évente saját tőke 4,5 MFt áll rendelkezésre, összesen 36 MFt 
 
Jelenlegi előkészítettség: 
A közbiztonsági koncepciók elkészítésére , a rendőrség és polgárőrség munkájának korszerűsítésére irányuló fejlesztések 
három település esetében már beindult. A továbbiak tervi vagy elképzelés szintjén foglalkoznak vele 
Kedvezményezettek: 
Települési önkormányzatok, egyéb szervezetek 
Finanszírozás formája: 
Vissza nem térítendő.  
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A finanszírozás forrása  
Költségvetés, hazai egyéb forrás 
Várt támogatási arány: 
Nem ismert 
 
Eredmény (indikátor) meghatározása: 
A rendőrség és polgárőrség által elért eredmények statisztikái, melyek a közbiztonsági mutatók javulását kell kimutassák.. A 
koncepciók alapján a védelmi szervek ellátási, működési körülményeinek mutatói növekedést eredményeznek. 
 
Várható környezeti hatások: 
A turisták és a lakosság nagyobb biztonságérzete, melyből fakadóan nőhet a forgalom, az odavándorlás, letelepedés és a 
beruházási kedv. 
 
Pénzügyi ütemterv középtávon 
 

2007-2013Mft feladatok ∑Mft 2006 
Mft 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Előkészítés,           
Kivitelezés          
összesen 110 75 5 5 5 5 5 5 5 
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Intézkedési csoport megne-
vezése: 

Marketing koncepció, ismeretterjesztő kiadványok készí-
tése, marketing tanácsadási hálózat szervezése G.3. 

 
Célja: 
A térség turisztikai versenypotenciáljának megőrzése meg-
kívánja, hogy marketing koncepció elkészítése, tanácsadási 
hálózat szervezése, és ismeretterjesztő propaganda kiad-
ványok készítése révén javítani kell a turisztikai marketing 
színvonalát. 
 

Indoklása: 
A turisztikai fejlesztések eredményességét következetes 
turisztikai marketing biztosítja. 
  
 

 

 Átnézeti vázlat 

Feladatok leírása 
„Feladatok: marketing stratégia elkészítése; tanácsadói hálózat megszervezése; információs és marketing centrum létreho-
zása; ismeretterjesztő kiadványok készítése.” 

 
A marketing javításához az alábbi intézkedési feladatok szükségesek: 
• marketing koncepció készítése, 
• tanácsadási hálózat szervezése, 
• ismeretterjesztő propaganda kiadványok készítése. 
1. Marketing stratégia készítése 
 - A hosszú távú fejlesztési koncepciók alapján a térséget átfogó és a kistérségekre, településekre is kitérő turisztikai téma-
körökre bontott marketing stratégiát kell készíteni. A stratégia gyors elkészítését támogatni szükséges. A marketing stratégi-
ákat össze kell hangolni a  területfejlesztési, településrendezési és  környezetvédelmi koncepciókkal. 
2. Tanácsadói hálózat megszervezése 
 - A marketing stratégiája keretében bővíteni kell szervező, tájékoztató, piackutató szervezetek hálózatát, a turisztikai befek-
tetési tanácsadást, a turisztikai projektek kínálatát befektetők számára. (A projektervek elkészítésének megszervezése érde-
kében célszerű egy Velencei-tavi kistérségi idegenforgalmi koordinációs irodát létrehozni, ill. egy idegenforgalmi referens 
foglalkoztatását biztosítani) Ezek megvalósítását támogatni szükséges. 
3.Új információs és marketing centrum létrehozása Velencén, 
4. Ismeretterjesztő propaganda kiadványok készítése 
 - A marketing stratégiája keretében meg kell határozni a legcélravezetőbb reklámpolitikát, el kell készíteni a 
térség turisztikai termékkínálatának tájékoztató kiadványait, a térség táj – természet, épített környezet – kulturális értékeit 
ismertető kiadványait, a térség turisztikai befektetési lehetőségeit bemutató tájékoztató anyagokat, kiállításokat. Ezek elké-
szítését támogatni szükséges. 
5.Velencei tó nagykövete cím adományozása évenként 
Azok kapnák akik tevékenységükkel ( közéleti személy, művész, sportoló )hozzájárulnak aVelencei-tó, Velencei-tavi kistér-
ség ismertségéhez, reklámozásához. 
Fejlesztési feladat helyszíne 
A térség településeinek majd mindegyikét érinti, ezek közül kiemelten fejleszteni szándékozó települések a következők: 
 - Gárdony: Programfüzet, ismeretterjesztő kiadvány 
 - Pákozd: térkép, kiadvány, információs központ (Budai u.78) 
 - Pázmánd: kiadványok honlap 
 - Falusi turizmus Egyesület: szálláskiadók katalógusa és programajánló Fejér megye vonatkozásában 
 - Agárdi Sportiskola: kiadványok készítése, arculat kialakítása 
 - Velencei Borút Egyesület: hirdető kocsi beszerzése Velencei – tó körüli közlekedéssel 
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Ütemezés: 
Középtáv 
 
Pénzügyi terv  
2006 – 2013 között:, egyéb hazai támogatás 15 MFt, saját tőke 30 MFt, partneri hozzájárulás 3 MFt—összesen 48Mft 
Jelenlegi előkészítettség: 
A települések az ön erejükhöz mérten beindították az ismeretterjesztő kiadványok elkészítését. A koncepciók és tanácsadási 
hálózat kiépítése nem halad a megfelelő gyorsasággal a magasabb költségek, a nagyobb szakmai tudás és háttérismeret 
birtoklása miatt. A honlap készítés és fenntartása egy folyamatos munka, melyre a költségek is folyamatosan hozzárende-
lődnek. 
 
Kedvezményezettek: 
Települési önkormányzatok, egyéb szervezetek, vállalkozók 
Finanszírozás formája: 
Vissza nem térítendő.  
A finanszírozás forrása  
Hazai költségvetés, területfejlesztési célú állami támogatások 
Várt támogatási arány: 
50 % 
 
Eredmény (indikátor) meghatározása: 
A piacra kerülő kiadványok száma és az ezt követő a térség iránt érdeklődők száma, az ennek következtében ellátogató 
vendégek száma. (Eladott könyvek, térképek száma, honlap megnyitást számláló állása). 
 
Várható környezeti hatások: 
A térségben működő hatékony propaganda egyenletesen és hosszabb távon is jelentős idegenforgalmat indukál. A jelenlegi 
szezonális vagy rendezvényekhez kapcsolható esetleges vonzóerőt kell kiterjeszteni az év többi részére is. A települési ösz-
szefogás kistérségi, társulási szinten a kiadványok kiadásának fajlagos költségeit is csökkenti 
 
Pénzügyi ütemterv középtávon 
 

2007-2013Mft feladatok ∑Mft 2006 
Mft 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Előkészítés,   1 1 1 1 1 1 1 1 
Kivitelezés  5 5 5 5 5 5 5 5 
összesen 48 6 6 6 6 6 6 6 6 
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Intézkedési csoport megne-
vezése: 

Az idegenforgalmi célpontok környéke és a belterületi 
határok menti területek hulladékmentesítésének ellenőr-
zése: 
 

G.4. 

 
Célja: 
Intézkedni kell a belterületi határ menti területek, továbbá a 
külterületi idegenforgalmi célpontok hulladék -–
mentesítéséről és a kommunális hulladék kezeléséről. 
 

Indoklása: 
A települések környékén kialakult illegális hulladéklerakók 
alapjaiban zavarják a környék turisztikai használatát, de 
komoly környezetvédelmi veszélyforrást is jelentenek (Által -
–ér vízgyűjtő területe) és a táj eredeti értékét is nagymér-
tékben károsítják. A kiemelt üdülőkörzetben az illegális 
hulladéklerakók a minőségi turizmus kialakulását gátolják. 
Az egyik legnagyobb turizmust taszító erő az üdülőterületek 
határában, a kiránduló helyeken és a turistautak mentén 
felhalmozódó hulladék. Fontos a teljes terület – de vízvé-
delmi okok miatt különösen a vízgyűjtő – tervszerű hulla-
dékmentesítése, hulladékok elhelyezése. 
 

 Átnézeti vázlat 

Feladatok leírása 
„Feladatok: részletes feltáró vizsgálatok készítése a beavatkozást igénylő területek megjelölésével; hulladékgazdálkodási 
koncepció készítése; a hulladékgyűjtési eszközök korszerűsítése; a kiskertekben keletkező hulladékok elszállításának 
megoldása; felvilágosító munka végzése.” 
 
• Az intézkedés a gyűjtés -–és elszállítás hiányosságainak felszámolását veszi célba. 
• A rendszeres elszállítás a legtöbb településben megoldott. Viszont sok helyütt nem veszik igénybe.. A kiskertekben (volt 
zártkertekben) nincs elszállítás. A hulladékgyűjtés módja sok esetben korszerűtlen. 
 • Intézkedési feladatok: 
• 1. Részletes feltáró vizsgálatok készítése, a problémakörök területi megjelölésével. A vízgyűjtő területére hulladékgazdál-
kodási koncepció készítése szükséges. Ennek a helyi hulladékgazdálkodási terven kell alapulnia. 
• 2. A hulladékgyűjtési eszközök korszerűsítésében támogatás (gépkocsi állomány, konténerek stb.). 
• 3. A kiskertek hulladék elszállításának megoldása, házi komposztálás támogatással. 
• 4. Felvilágosító munka -–szóróanyagok. 
 
Fejlesztési feladat helyszíne 
A kistérség települései 
 
Ütemezés: 
Folyamatos. 
 
Pénzügyi terv  
Települések illegális lerakóhelyeiről és a közkertekből évente kétszer hulladékbegyűjtés 8 x 4 MFt/település = 32/év 
Összesen 2006-2013 között 256 MFt 
 
Jelenlegi előkészítettség: 
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000 évi tv. előírja a hulladékgyűjtésben a közszolgáltatást. 
A 2003 -–2008 ig szóló Közép -–Dunántúli Régió Területi Hulladékgazdálkodási Terve a KDTKöFe készítésében valósult 
meg. 
A Közép -–Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer pályázatot nyújtott be ,melyben a hulladékgyűjtés keretében 
31 db hulladékudvar, 522 hulladéksziget és 4 átrakó állomás létesülne. A darabszámok mindegyike nem az 
üdülőkörzetre vonatkozik, a kívül eső létesítmények közül egyesek mint fogadóállomások lesznek kapcsolatba a települések-
kel. 
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Kedvezményezettek: 
Közép -Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer konzorciuma, VHG Kft (Velence) 
 
Finanszírozás formája: 
Vissza nem térítendő.  
A finanszírozás forrása  
KDVHR: Kohéziós Alap Hazai költségvetés és területfejlesztési támogatások (KAC céltámogatás) 
 
Várt támogatási arány: 
60% Kohéziós Alap, 30% költségvetési forrás 
 
Eredmény (indikátor) meghatározása: 
Hulladékmentesített területek növekedése. Felszámolt hulladéktelepek száma 
Várható környezeti hatások: 
Egészséges és tiszta esztétikus településkép jön létre. Ingatlanok felértékelődése várható. A betelt vagy nem megfelelően 
üzemelő hulladéklerakók megszüntetése termőterületeket tehermentesít, egyéb káros szennyezések is megszűnnek. 
 
Pénzügyi ütemterv középtávon 
 

2007-2013Mft feladatok ∑Mft 2006 
Mft 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Előkészítés,  8 1 1 1 1 1 1 1 1 
Kivitelezés 248 31 31 31 31 31 31 31 31 
összesen 256 32 32 32 32 32 32 32 32 
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6. A FEJLESZTÉSI FELADATOK INTÉZKEDÉSI CSOPORTONKÉNT ÉS TE-
LEPÜLÉSENKÉNT  
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Intézkedési cso-
port megnevezé-
se: 

A.2. A partfal rekonstrukció programjának korszerűsítése, végrehajtása, a vízhasz-
nálatokat érintő mederszabályozási és zagyelhelyezési munkák összehangolása: 
 
Intézkedési csoporton belüli feladatok rövid ismertetése  települések 
kódja megnevezése, 
1. A vízi létesítmények felújítása, az 1992-ben és 1996-ban készült tervek felülvizsgá-

lata  
2 A felülvizsgált vízi létesítményi terv szerint a partvédőművek felújítása és korszerű-

sítése  
3. Iszapkotrási és zagyelhelyezési integrált program elkészítése a turisztikai és termé-

szetvédelmi követelmények megtartásával  

Gárdony 

4 Mederfenntartás a kikötőkben és a strandokon  
Kápolnásnyék  --- 
Nadap  --- 

1. A vízi létesítmények felújítása, az 1992-ben és 1996-ban készült tervek felülvizsgá-
lata  

2 A felülvizsgált vizi létesítményi terv szerint a partvédőművek felújítása és korszerű-
sítése 

3. Iszapkotrási és zagyelhelyezési integrált program elkészítése a turisztikai és termé-
szetvédelmi követelmények megtartásával  

Pákozd 

4 Mederfenntartás a kikötőkben és a strandokon 
Pázmánd  --- 

1. A vízi létesítmények felújítása, az 1992-ben és 1996-ban készült tervek felülvizsgá-
lata  

2 A felülvizsgált vizi létesítményi terv szerint a partvédőművek felújítása és korszerű-
sítése 

3. Iszapkotrási és zagyelhelyezési integrált program elkészítése a turisztikai és termé-
szetvédelmi követelmények megtartásával  

Sukoró 

4 Mederfenntartás a kikötőkben és a strandokon 
1. A vízi létesítmények felújítása, az 1992-ben és 1996-ban készült tervek felülvizsgá-

lata  
2 A felülvizsgált vizi létesítményi terv szerint a partvédőművek felújítása és korszerű-

sítése 
3. Iszapkotrási és zagyelhelyezési integrált program elkészítése a turisztikai és termé-

szetvédelmi követelmények megtartásával  

Velence 

4 Mederfenntartás a kikötőkben és a strandokon 
Zichyújfalu  --- 

 
Intézkedési cso-
port megnevezé-
se: 

A.3. A települések vízrendezési és vízkármentesítési terveinek elkészítése, kivitele-
zése 
 
Intézkedési csoporton belüli feladatok rövid ismertetése  települések 
kódja megnevezése, 
2. A meglevő ill. készítendő vízrendezési tervek kivitelezése Gárdony 
3 Regionális szennyvízcsatornák nagy esőzéskor előforduló szennyvíz kiömléseinek 

megakadályozása 
Kápolnásnyék 2. A meglevő ill. készítendő vízrendezési tervek kivitelezése 
Nadap 2. A meglevő ill. készítendő vízrendezési tervek kivitelezése 
Pákozd 2. A meglevő ill. készítendő vízrendezési tervek kivitelezése 

1. Átfogó települési vízrendezési tervek elkészítése a meglevő elvi vízjogi engedélye-
zési tervek alapján 

Pázmánd 

2. A meglevő ill. készítendő vízrendezési tervek kivitelezése 
Sukoró 2. A meglevő ill. készítendő vízrendezési tervek kivitelezése 

2. A meglevő ill. készítendő vízrendezési tervek kivitelezése Velence 
3 Regionális szennyvízcsatornák nagy esőzéskor előforduló szennyvíz kiömléseinek 

megakadályozása 
Zichyújfalu 1. Átfogó települési vízrendezési tervek elkészítése a meglevő elvi vízjogi engedélye-

zési tervek alapján 
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2. A meglevő ill. készítendő vízrendezési tervek kivitelezése 
 
Intézkedési cso-
port megnevezé-
se: 

A.4.1. A Velencei-tó vízparti településein a szennyvízelvezető rendszerek fejleszté-
sének koordinálása, szakmai felügyelete, a rákötések ösztönző rendszerének kidol-
gozása: 
 
Intézkedési csoporton belüli feladatok rövid ismertetése  települések 
kódja megnevezése, 
2. A már csatornázott településrészeken a rákötési arány emelése, jegyzői intézke-

déssel 
Gárdony 

3 7.sz főút melletti területsáv szennyvízcsatorna-hálótarának kiépítése 
Kápolnásnyék 2. A már csatornázott településrészeken a rákötési arány emelése, emelése, jegyzői 

intézkedéssel 
Nadap 1. A még szennyvízcsatornával nem rendelkező településrészek csatornázása és 

rákötése a regionális szennyvízelvezető rendszerre 
Pákozd 1. A még szennyvízcsatornával nem rendelkező településrészek csatornázása és 

rákötése a regionális szennyvízelvezető rendszerre 
Pázmánd 1. A még szennyvízcsatornával nem rendelkező településrészek csatornázása és 

rákötése a regionális szennyvízelvezető rendszerre 
Sukoró 1. A még szennyvízcsatornával nem rendelkező településrészek csatornázása és 

rákötése a regionális szennyvízelvezető rendszerre 
Velence 2. A már csatornázott településrészeken a rákötési arány emelése, jegyzői intézke-

déssel 
Zichyújfalu 1. A még szennyvízcsatornával nem rendelkező településrészek csatornázása és 

rákötése a regionális szennyvízelvezető rendszerre 
 
Intézkedési cso-
port megnevezé-
se: 

A.4.3 Szennyvíztisztító telepeken keletkező szennyvíziszap hasznosításának szak-
mai felügyelete, koordinálása 
 
Intézkedési csoporton belüli feladatok rövid ismertetése  települések 
kódja megnevezése, 

Gárdony 1. A víztelenített szennyvíziszap optimális hasznosítása, ellenőrzése 
 

Kápolnásnyék  --- 
Nadap  --- 
Pákozd  --- 
Pázmánd  --- 
Sukoró  --- 
Velence  --- 
Zichyújfalu  --- 

 
Intézkedési cso-
port megnevezé-
se: 

A.5. A Velencei-tó vízgyűjtőjén a hulladékgazdálkodással összefüggően a felha-
gyott hulladéklerakó helyek rekultiválásának elvégzése 
 
Intézkedési csoporton belüli feladatok rövid ismertetése  települések 
kódja megnevezése, 

Gárdony 3. Dögkút rekultivációjának elvégzése 
Kápolnásnyék 2 A lezárt hulladéklerakó rekultivációjának elvégzése 
Nadap 2 A lezárt hulladéklerakó rekultivációjának elvégzése 

1. A bezárt (takart) hulladéklerakó rekultivációs terveinek elkészítése Pákozd 
2. A lezárt hulladéklerakó rekultivációjának elvégzése 
1. A bezárt (takart) hulladéklerakó rekultivációs terveinek elkészítése 
2. A lezárt hulladéklerakó rekultivációjának elvégzése 

Pázmánd 

3 Dögkút rekultivációjának elvégzése 
1. A bezárt (takart) hulladéklerakó rekultivációs terveinek elkészítése Sukoró 
2 A lezárt hulladéklerakó rekultivációjának elvégzése 

Velence 2 A lezárt hulladéklerakó rekultivációjának elvégzése 
Zichyújfalu 2 A lezárt hulladéklerakó rekultivációjának elvégzése 
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Intézkedési cso-
port megnevezé-
se: 

C.3 A kulturális örökség szellemi és tárgyi értékeinek felkutatása, nyilvántartásba 
vétele és beépítése a turisztikai programokba, temékfejlesztésbe 

Intézkedési csoporton belüli feladatok rövid ismertetése  települések 
kódja megnevezése, 
1. Kulturális hagyományok, események összegyűjtése, védelme és települési vonz-

erővé fejlesztése , 
2 Hagyományos kézműipar támogatása 

Gárdony 

3 Egyedi tájértékek felmérése és turisztikai bemutatása 
1 Kulturális hagyományok, események összegyűjtése, védelme és települési vonz-

erővé fejlesztése 
Kápolnásnyék 

2 Hagyományos kézműipar támogatása 
1 Kulturális hagyományok, események összegyűjtése, védelme és települési vonz-

erővé fejlesztése 
Nadap 

3 Egyedi tájértékek felmérése és turisztikai bemutatása 
1 Kulturális hagyományok, események összegyűjtése, védelme és települési vonz-

erővé fejlesztése 
Pákozd 

3 Egyedi tájértékek felmérése és turisztikai bemutatása 
Pázmánd 1. Kulturális hagyományok, események összegyűjtése, védelme és települési vonz-

erővé fejlesztése 
1 Kulturális hagyományok, események összegyűjtése, védelme és települési vonz-

erővé fejlesztése 
2 Hagyományos kézműipar támogatása 

Sukoró 

3 Egyedi tájértékek felmérése és turisztikai bemutatása 
1 Kulturális hagyományok, események összegyűjtése, védelme és települési vonz-

erővé fejlesztése 
2 Hagyományos kézműipar támogatása 

Velence 

3 Egyedi tájértékek felmérése és turisztikai bemutatása 
Zichyújfalu  --- 

 
Intézkedési cso-
port megnevezé-
se: 

C.4. Kulturális értékeket hordozó ingatlanokra, kastélyparkokra, arborétumokra vé-
delmi és fejlesztési programok készítése 

Intézkedési csoporton belüli feladatok rövid ismertetése  települések 
kódja megnevezése, 
1. Kultúrtörténeti emlékhely védelme és turisztikai termékké fejlesztése  Gárdony 
2. Építészeti értékek felmérése és idegenforgalmi vonzerővé fejlesztése  

Kápolnásnyék 1. Történelmi és kultúrtörténeti emlékhelyek, régészeti lelőhelyek védelme és turiszti-
kai termékké fejlesztése 

Nadap 2. Építészeti értékek felmérése és idegenforgalmi vonzerővé fejlesztése  
1. Történelmi és kultúrtörténeti emlékhelyek, régészeti lelőhelyek védelme és turiszti-

kai termékké fejlesztése  
2. Építészeti értékek felmérése és idegenforgalmi vonzerővé fejlesztése  

Pákozd 

3 Várak, várromok, kastélyok, kúriák, présházak-pincék-pincesorok védelme és felújí-
tása, kastélyparkok, arborétumok védelme  

Pázmánd 2. Építészeti értékek felmérése és idegenforgalmi vonzerővé fejlesztése  
2. Építészeti értékek felmérése és idegenforgalmi vonzerővé fejlesztése  Sukoró 
3 Várak, várromok, kastélyok, kúriák, présházak-pincék-pincesorok védelme és felújí-

tása, kastélyparkok, arborétumok védelme  
2. Építészeti értékek felmérése és idegenforgalmi vonzerővé fejlesztése Velence 
3 Várak, várromok, kastélyok, kúriák, présházak-pincék-pincesorok védelme és felújí-

tása, kastélyparkok, arborétumok védelme  
Zichyújfalu 3 Várak, várromok, kastélyok, kúriák, présházak-pincék-pincesorok védelme és felújí-

tása, kastélyparkok, arborétumok védelme  
 
Intézkedési cso-
port megnevezé-
se: 

D.1.1. Az üdülőkörzeten belüli hiányzó közúti kapcsolatok kiépítése 
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Intézkedési csoporton belüli feladatok rövid ismertetése  települések 
kódja megnevezése, 

Gárdony■ 3 Velencei tó körüli kerékpárút kiépítése 
Kápolnásnyék■ -- -- 
Nadap -- -- 

1 Településeket összekötő út megépítése Pákozd 
3 Velencei tó körüli kerékpárút kiépítése 

Pázmánd -- --- 
2 Településrészeket összekötő út kiépítése (A KORMÁNY ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT 

TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMBAN NEM SZEREPEL) 
Sukoró 

3 Velencei tó körüli kerékpárút kiépítése 
Velence■ 3 Velencei tó körüli kerékpárút kiépítése 
Zichyújfalu -- -- 

Megjegyzés: A 7 sz főút déli elkerülő szakaszának kiépítése A KORMÁNY ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT TERÜLET-
FEJLESZTÉSI PROGRAMBAN NEM SZEREPEL, de szükségessége vitathatatlan.(az előzetes anyagokban még 
mint fontos környezetvédelmi feladat megjelölésre került.) 
 
Intézkedési cso-
port megnevezé-
se: 

D.2.2. Ellátatlan vagy időszakosan ivóvízhiányos települések ivóvízellátásának 
megoldása 

Intézkedési csoporton belüli feladatok rövid ismertetése  települések 
kódja megnevezése, 

Gárdony 3 Csiribpuszta vízellátása 
Kápolnásnyék   
Nadap 2. Átemelő- és tározókapacitás kiépítése 

1. Átemelőzónák kiépítése Pákozd 
2. Átemelő- és tározókapacitás kiépítése 

Pázmánd   
1. Átemelőzónák kiépítése Sukoró 
2. Átemelő- és tározókapacitás kiépítése 

Velence   
Zichyújfalu   

 
Intézkedési cso-
port megnevezé-
se: 

D.2.3. Megújuló energiaforrások felkutatása, hasznosítása 

Intézkedési csoporton belüli feladatok rövid ismertetése  települések 
kódja megnevezése, 
1. Termálvíz hulladékhő hasznosítása,  Gárdony 
2 A szennyvíztisztításból származó energia (biogáz) hasznosítása 

Kápolnásnyék   
Nadap 4. Napenergia hasznosítása 
Pákozd 4. Napenergia hasznosítása 
Pázmánd   
Sukoró 4. Napenergia hasznosítása 
Velence 1. Termálvíz hulladékhő hasznosítás) 
   
Zichyújfalu 3 Mezőgazdasági hulladékból származó energia hasznosítása 

 
Intézkedési cso-
port megnevezé-
se: 

D.3. Az üdülőkörzet kistérségi központjaiban és turisztikai célterületein az ellátó és 
szolgáltató létesítmények hálózatfejlesztésének ösztönzése 

Intézkedési csoporton belüli feladatok rövid ismertetése  települések 
kódja megnevezése, 

Gárdony 2. „Rossz idő” ellátó és szolgáltató létesítmények fejlesztése 
Kápolnásnyék 2. „Rossz idő” ellátó és szolgáltató létesítmények fejlesztése 
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Nadap  --- 
1. Arborétum fejlesztés és turisztikai programmá szervezés  Pákozd 
2 „Rossz idő” ellátó és szolgáltató létesítmények fejlesztése 

Pázmánd  --- 
Sukoró 1. Arborétum fejlesztés és turisztikai programmá szervezés  
Velence 2. „Rossz idő” ellátó és szolgáltató létesítmények fejlesztése 
Zichyújfalu  --- 

 
Intézkedési cso-
port megnevezé-
se: 

D.4. A strandok színvonalának, kapacitásának fejlesztésére vonatkozó szakmai fel-
ügyelet 

Intézkedési csoporton belüli feladatok rövid ismertetése  települések 
kódja megnevezése, 
2. Meglevő strandok minőségi színvonalának emelése  Gárdony 
5.  Iszapfürdők létesítése  

Kápolnásnyék  --- 
Nadap  --- 
Pákozd 3. Új strandok, fürdők létrehozása  
Pázmánd   
Sukoró 3 Új strandok, fürdők létrehozása  
 5.  Iszapfürdők létesítése  

1. Meglevő strandok kapacitásbővítése, fejlesztése  
2. Meglevő strandok minőségi színvonalának emelése  

Velence 

5.  Iszapfürdők létesítése  
Zichyújfalu  --- 

 
Intézkedési cso-
port megnevezé-
se: 

D.5.1. A meglevő szálláskínálat korszerűsítése, minőségi hiányosságainak felszámo-
lása 

Intézkedési csoporton belüli feladatok rövid ismertetése  települések 
kódja megnevezése, 

Gárdony 1. Meglevő szállások minőségi felújítása  
Kápolnásnyék   
Nadap   
Pákozd   
Pázmánd   
Sukoró   
Velence 1. Meglevő szállások minőségi felújítása 
Zichyújfalu   

 
Intézkedési cso-
port megnevezé-
se: 

D.5.2. A falusi és ökoturizmushoz kapcsolódó szállásférőhelyek fejlesztése 

Intézkedési csoporton belüli feladatok rövid ismertetése  települések 
kódja megnevezése, 

Gárdony 3. Ökoturizmust szolgáló szállásférőhelyek létesítése  
1 Falusi turizmus szállásférőhelyeinek kapacitásbővítése 
2. Meglevő lakásállomány komfortosítása, vendégfogadásra alkalmassá téte-

le 

Kápolnásnyék 

4 Vendégasztal program magvalósítása 
1. Falusi turizmus szállásférőhelyeinek kapacitásbővítése 
2. Meglevő lakásállomány komfortosítása, vendégfogadásra alkalmassá téte-

le 

Nadap 

4 Vendégasztal program magvalósítása 
1. Falusi turizmus szállásférőhelyeinek kapacitásbővítése Pákozd 
2 Meglevő lakásállomány komfortosítása, vendégfogadásra alkalmassá téte-
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le 
3. Ökoturizmust szolgáló szállásférőhelyek létesítése  
4 Vendégasztal program magvalósítása 
1. Falusi turizmus szállásférőhelyeinek kapacitásbővítése 
2. Meglevő lakásállomány komfortosítása, vendégfogadásra alkalmassá téte-

le 

Pázmánd 

4 Vendégasztal program magvalósítása 
1. Falusi turizmus szállásférőhelyeinek kapacitásbővítése 
2. Meglevő lakásállomány komfortosítása, vendégfogadásra alkalmassá téte-

le 
3. Ökoturizmust szolgáló szállásférőhelyek létesítése  

Sukoró 

4 Vendégasztal program magvalósítása 
Velence --  

1. Falusi turizmus szállásférőhelyeinek kapacitásbővítése 
2. Meglevő lakásállomány komfortosítása, vendégfogadásra alkalmassá téte-

le 

Zichyújfalu 

4 Vendégasztal program magvalósítása 
 
Intézkedési cso-
port megnevezé-
se: 

E.1. A termálfejlesztési lehetőségek összehangolása, az egészségturisztikai létesít-
mények hálózatának fejlesztése 

Intézkedési csoporton belüli feladatok rövid ismertetése  települések 
kódja megnevezése, 

Gárdony 2. Wellness-központ építés  
 3. Egészségügyi létesítmények, egészségcentrum építés  
Kápolnásnyék  --- 
Nadap  --- 
Pákozd 3 Egészségügyi létesítmények, egészségcentrum építés  
Pázmánd  --- 
Sukoró  --- 
 4 Wellness-és gyógyközpont építés 
Zichyújfalu  --- 

 
Intézkedési cso-
port megnevezé-
se: 

E.2. Az ifjúsági üdülési lehetőségek bővítése, a rekreációs sportok feltételeinek javí-
tása 

Intézkedési csoporton belüli feladatok rövid ismertetése  települések 
kódja megnevezése, 
1. Vízisportok infrastruktúrájának fejlesztése  
2. Téli sportok infrastruktúrájának fejlesztése  
3. Sporthorgászat infrastruktúra fejlesztése  
4. Kerékpárút hálózat kiépítése 

Gárdony 

5. Sportpályák felújítása, építése  
4. Kerékpárút hálózat kiépítése, a kerékpáros turizmust kiszolgáló infrastruktúra fej-

lesztése 
Kápolnásnyék 

5. Sportpályák felújítása, építése  
4. Kerékpárút hálózat kiépítése, a kerékpáros turizmust kiszolgáló infrastruktúra fej-

lesztése 
Nadap 

6 Cserkésztáborok létesítményeinek fejlesztése 
3. Sporthorgászat infrastruktúra fejlesztése  Pákozd 
4. Kerékpárút hálózat kiépítése, a kerékpáros turizmust kiszolgáló infrastruktúra fej-

lesztése  
Pázmánd 4 Kerékpárút hálózat kiépítése, a kerékpáros turizmust kiszolgáló infrastruktúra fej-

lesztése 
1. Vízisportok infrastruktúrájának fejlesztése  Sukoró 
4. Kerékpárút hálózat kiépítése, a kerékpáros turizmust kiszolgáló infrastruktúra fej-

lesztése  
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5. Sportpályák felújítása, építése  
1. Vízisportok infrastruktúrájának fejlesztése 
2. Téli sportok infrastruktúrájának fejlesztés  
3. Sporthorgászat infrastruktúra fejlesztése  

Velence 

4. Kerékpárút hálózat kiépítése, a kerékpáros turizmust kiszolgáló infrastruktúra fej-
lesztése  

4. Kerékpárút hálózat kiépítése, a kerékpáros turizmust kiszolgáló infrastruktúra fej-
lesztése  

Zichyújfalu 

5. Sportpályák felújítása, építése  
 
Intézkedési cso-
port megnevezé-
se: 

E.3. Az ökoturizmus feltételeinek javítása, természetvédelmi kutatóbázisok, létesít-
mények megvalósítása, felújítása 

Intézkedési csoporton belüli feladatok rövid ismertetése  települések 
kódja megnevezése, 
1. A természetjárás feltételeinek javítása, ökoturisztikai utak, tanösvények kialakítása, 

ismertetőtáblák elhelyezése  
2. Természetjáró lovas-utak kijelölése  

Gárdony 

5 Turisztikai ismertető kiadványok és (speciális) túratérképek kiadása  
3. Arborétumok kialakítása, kastélyparkok és majorok felújítása, ismertető-bemutató 

hellyé fejlesztése  
Kápolnásnyék 

5 Turisztikai ismertető kiadványok és (speciális) túratérképek kiadása  
1. A természetjárás feltételeinek javítása, ökoturisztikai utak, tanösvények kialakítása, 

ismertetőtáblák elhelyezése  
2. Természetjáró lovas utak kijelölése  

Nadap 

5. Turisztikai ismertető kiadványok és (speciális) túratérképek kiadása  
1. A természetjárás feltételeinek javítása, ökoturisztikai utak, tanösvények kialakítása, 

ismertetőtáblák elhelyezése  
2. Természetjáró lovas-utak kijelölése  
3. Arborétumok kialakítása, kastélyparkok és majorok felújítása, ismertető-bemutató 

hellyé fejlesztése  
4. Oktatóközpont és szállásférőhelyek kialakítása  

Pákozd 

5. Turisztikai ismertető kiadványok és (speciális) túratérképek kiadása  
1. A természetjárás feltételeinek javítása, ökoturisztikai utak , tanösvények kialakítása, 

ismertetőtáblák elhelyezése  
2. Természetjáró lovas-utak kijelölése  

Pázmánd 

5. Turisztikai ismertető kiadványok és (speciális) túratérképek kiadása  
1. A természetjárás feltételeinek javítása, ökoturisztikai utak , tanösvények kialakítása, 

ismertetőtáblák elhelyezése  
2.. Természetjáró lovas-utak kijelölése  
3. Arborétumok kialakítása, kastélyparkok és majorok felújítása, ismertető-bemutató 

hellyé fejlesztése 

Sukoró 

5. Turisztikai ismertető kiadványok és (speciális) túratérképek kiadása  
1. A természetjárás feltételeinek javítása, ökoturisztikai utak, tanösvények kialakítása, 

ismertetőtáblák elhelyezése  
3. Arborétumok kialakítása, kastélyparkok és majorok felújítása, ismertető-bemutató 

hellyé fejlesztése  

Velence 

5. Turisztikai ismertető kiadványok és (speciális) túratérképek kiadása  
3. Arborétumok kialakítása, kastélyparkok és majorok felújítása, ismertető-bemutató 

hellyé fejlesztése 
Zichyújfalu 

2.. Természetjáró lovas-utak kijelölése  
 
Intézkedési cso-
port megnevezé-
se: 

E.4. Az üzleti és incentiv turizmus feltételeinek javítása 

Intézkedési csoporton belüli feladatok rövid ismertetése  települések 
kódja megnevezése, 

Gárdony 1. Rekreációs központ kialakítása  
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3. Gasztronómia-turisztikai fejlesztés  
Kápolnásnyék 3. Gasztronómia-turisztikai fejlesztés  
Nadap 3. Gasztronómia-turisztikai fejlesztés 

1. Rekreációs központ kialakítása  
2. Konferenciaközpont kiépítése  

Pákozd 

3. Gasztronómia-turisztikai fejlesztés  
Pázmánd 3. Gasztronómia-turisztikai fejlesztés 

1. Rekreációs központ kialakítása  
3 Gasztronómia-turisztikai fejlesztés  

Sukoró 

4. Borászati, mezőgazdasági szakmai turizmus fejlesztése  
1. Rekreációs központ kialakítása 
2. Konferenciaközpont kiépítése  
3. Gasztronómia-turisztikai fejlesztés  

Velence 

4. Borászati, mezőgazdasági szakmai turizmus fejlesztése 
Zichyújfalu 4. Borászati, mezőgazdasági szakmai turizmus fejlesztése  

 
Intézkedési cso-
port megnevezé-
se: 

F.1. Az ökológiai célú agrár-környezetgazdálkodási rendszerek 

Intézkedési csoporton belüli feladatok rövid ismertetése  települések 
kódja megnevezése, 
1. Ökológiai célú szántóföldi ültetvény és gyepgazdálkodás,  Gárdony 
3. Természetvédelmi feladatok végrehajtását segítő természetgazdálkodás: nádgaz-

dálkodás és vizes élőhelyek gazdálkodás  
Kápolnásnyék 1. Ökológiai célú szántóföldi ültetvény és gyepgazdálkodás,  
Nadap 1. Ökológiai célú szántóföldi ültetvény és gyepgazdálkodás,  

2 Extenzív, ökológiai állattartás Pákozd 
3. Természetvédelmi feladatok végrehajtását segítő természetgazdálkodás: nádgaz-

dálkodás és vizes élőhelyek gazdálkodás 
Pázmánd 1. Ökológiai célú szántóföldi ültetvény és gyepgazdálkodás,  
Sukoró 1. Ökológiai célú szántóföldi ültetvény és gyepgazdálkodás,  
Velence 1. Ökológiai célú szántóföldi ültetvény és gyepgazdálkodás,  
Zichyújfalu 1. Ökológiai célú szántóföldi ültetvény és gyepgazdálkodás,  

 
Intézkedési cso-
port megnevezé-
se: 

F.2. A szőlőművelés és ahhoz kapcsolódó rendezvények támogatása 

Intézkedési csoporton belüli feladatok rövid ismertetése  települések 
kódja megnevezése, 
1. Hagyományos tájjellegű szőlőművelés, minősített tájborok előállítása  
2. Borkultúrához kapcsolódó események támogatása  

Gárdony 

5 Bemutató pincék kialakítása 
Kápolnásnyék  --- 

1. Hagyományos tájjellegű szőlőművelés, minősített tájborok előállítása  Nadap 
4  Borút kialakítása 
1. Hagyományos tájjellegű szőlőművelés, minősített tájborok előállítása Pákozd 
5 Bemutató pincék kialakítása 
1. Hagyományos tájjellegű szőlőművelés, minősített tájborok előállítása Pázmánd 
2. Borkultúrához kapcsolódó események támogatása  
1. Hagyományos tájjellegű szőlőművelés, minősített tájborok előállítása 
3. Építészetileg és tájképileg értékes présházak, pincesorok védelme, felújítása 

Sukoró 

4  Borút kialakítása 
1. Hagyományos tájjellegű szőlőművelés, minősített tájborok előállítása 
2. Borkultúrához kapcsolódó események támogatása  

Velence 

3. Építészetileg és tájképileg értékes présházak, pincesorok védelme, felújítása  
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Zichyújfalu  --- 
 
Intézkedési cso-
port megnevezé-
se: 

F.3. A tájjellegű mező és erdőgazdasági termékek előállításának támogatása 

Intézkedési csoporton belüli feladatok rövid ismertetése  települések 
kódja megnevezése, 
1. Biotermékek előállítása  
2 Tájjellegű termékek előállítása 

Gárdony 

3.  Vetőmagtermelés támogatása 
Kápolnásnyék 3 Vetőmagtermelés támogatása 

1. Biotermékek előállítása  
2 Tájjellegű termékek előállítása 

Nadap 

3.  Vetőmagtermelés támogatása 
1. Biotermékek előállítása  Pákozd 
2 Tájjellegű termékek előállítása 
1. Biotermékek előállítása  
2 Tájjellegű termékek előállítása 

Pázmánd 

3.  Vetőmagtermelés támogatása 
1. Biotermékek előállítása  Sukoró 
2 Tájjellegű termékek előállítása 
1. Biotermékek előállítása  Velence 
2 Tájjellegű termékek előállítása 
1. Biotermékek előállítása  
2 Tájjellegű termékek előállítása 

Zichyújfalu 

3.  Vetőmagtermelés támogatása 
 
Intézkedési cso-
port megnevezé-
se: 

F.6. Természetközeli erdőgazdálkodási módszerek, erdőtelepítés támogatása 

Intézkedési csoporton belüli feladatok rövid ismertetése  települések 
kódja megnevezése, 

Gárdony 5. Erdészeti idegenforgalmi fejlesztések  
Kápolnásnyék ---  

1 Erdőszerkezet átalakítások, tájjellegű rehabilitációk támogatása 
2. Az erdők természeti értékeinek kutatása a Velencei hegységben, (geológiai, élővi-

lág kutatások) 
3. Erdei termékek gyűjtésének, feldolgozásának támogatása 

Nadap 

5. Erdészeti idegenforgalmi fejlesztések 
1. Erdőszerkezet átalakítások, tájjellegű rehabilitációk támogatása 
2. Az erdők természeti értékeinek kutatása a Velencei hegységben, (geológiai, élővi-

lág kutatások) 
3. Erdei termékek gyűjtésének, feldolgozásának támogatása 
4. Élőhely-fejlesztés szempontjából indokolt erdőtelepítések , fásítások  

Pákozd 

5 Erdészeti idegenforgalmi fejlesztések 
Pázmánd 4. Élőhely-fejlesztés szempontjából indokolt erdőtelepítések, fásítások 

1. Erdőszerkezet átalakítások, tájjellegű rehabilitációk támogatása  
2. Az erdők természeti értékeinek kutatása a Velencei hegységben, (geológiai, élővi-

lág kutatások) 
3. Erdei termékek gyűjtésének, feldolgozásának támogatása 
4. Élőhely-fejlesztés szempontjából indokolt erdőtelepítések, fásítások 

Sukoró 

5 Erdészeti idegenforgalmi fejlesztések 
4. Élőhely-fejlesztés szempontjából indokolt erdőtelepítések, fásítások Velence 
5. Erdészeti idegenforgalmi fejlesztések 

Zichyújfalu 4. Élőhely-fejlesztés szempontjából indokolt erdőtelepítések, fásítások  
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Intézkedési cso-
port megnevezé-
se: 

G.1. A települési környezetet javító programok készítése és az egységes tájékoztató 
rendszer kialakítása 

Intézkedési csoporton belüli feladatok rövid ismertetése  települések 
kódja megnevezése, 
1. Közterületek rendezése, utcabútorozás, parkosítás  
2. Településközpont rendezése 
4. Egységes tájékoztató rendszer kialakítása, információs táblák elhelyezése 
6 A kistérség egészére kiterjedő--fejlesztést-rendezési feladatokat koordináló--

struktúra terv készítése 

Gárdony 

7 Kistérségi Építési Hivatal létrehozása 
2. Településközpont  rendezése 
4. Egységes tájékoztató rendszer kialakítása, információs táblák elhelyezése 

Kápolnásnyék 

6 A kistérség egészére kiterjedő--fejlesztést-rendezési feladatokat koordináló--
struktúra terv készítése 

1 Közterületek rendezése, utcabútorozás, parkosítás  
4. Egységes tájékoztató rendszer kialakítása, információs táblák elhelyezése 

Nadap 

6 A kistérség egészére kiterjedő--fejlesztést-rendezési feladatokat koordináló--
struktúra terv készítése 

1. Közterületek rendezése, utcabútorozás, parkosítás 
4. Egységes tájékoztató rendszer kialakítása, információs táblák elhelyezése 

Pákozd 

6 A kistérség egészére kiterjedő--fejlesztést-rendezési feladatokat koordináló--
struktúra terv készítése 

1. Közterületek rendezése, utcabútorozás, parkosítás 
4. Egységes tájékoztató rendszer kialakítása, információs táblák elhelyezése 

Pázmánd 

6 A kistérség egészére kiterjedő--fejlesztést-rendezési feladatokat koordináló--
struktúra terv készítése 

1. Közterületek rendezése, utcabútorozás, parkosítás 
4. Egységes tájékoztató rendszer kialakítása, információs táblák elhelyezése 

Sukoró 

6 A kistérség egészére kiterjedő--fejlesztést-rendezési feladatokat koordináló--
struktúra terv készítése 

1. Közterületek rendezése, utcabútorozás, parkosítás 
5 Civil szolgáltatóház létesítése 

Velence 

6 A kistérség egészére kiterjedő--fejlesztést-rendezési feladatokat koordináló--
struktúra terv készítése 

2. Településközpont rendezése Zichyújfalu 
6 A kistérség egészére kiterjedő--fejlesztést-rendezési feladatokat koordináló--

struktúra terv készítése 
 
Intézkedési cso-
port megnevezé-
se: 

G.2. A közbiztonság javítása 

Intézkedési csoporton belüli feladatok rövid ismertetése  települések 
kódja megnevezése, 
2 Polgárőrség fejlesztése 
3. Térfigyelő rendszerek kialakítása 

Gárdony 

6 Szélessávú intranet kapcsolat kialakítása  
Kápolnásnyék  --- 
Nadap  --- 
Pákozd 4. Kültéri területek ellenőrzése (lovas járőrözés) 

1. Települési közbiztonsági koncepció összeállítása Pázmánd 
2. Polgárőrség megszervezése, fejlesztése, URH összeköttetés megteremtése 

Sukoró  --- 
4 Kistérségi védelmi rendszer kialakítása Velence 
5. Köztestületi Tűzoltóság létrehozása 

Zichyújfalu 2. Polgárőrség megszervezése, fejlesztése, URH összeköttetés megteremtése 
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Intézkedési cso-
port megnevezé-
se: 

G.3. Marketing koncepció, ismeretterjesztő kiadványok készítése, marketing tanács-
adói hálózat szervezése 

Intézkedési csoporton belüli feladatok rövid ismertetése  települések 
kódja megnevezése, 
1. Marketing stratégia készítése 
2 Tanácsadói hálózat megszervezése (Velencei-tavi kistérségi idegenforgalmi koor-

dinációs tanácsadói iroda létrehozása) 

Gárdony 

4. Ismeretterjesztő propaganda kiadványok, programfüzet, térkép, települé-
si/idegenforgalmi honlap készítése 

1. Marketing stratégia készítése Kápolnásnyék 
4. Ismeretterjesztő propaganda kiadványok, programfüzet, térkép, települé-

si/idegenforgalmi honlap készítése  
1. Marketing stratégia készítése Nadap 
4. Ismeretterjesztő propaganda kiadványok, programfüzet, térkép, települé-

si/idegenforgalmi honlap  készítése 
1. Marketing stratégia készítése 
3. Információs és marketingcentrum létrehozása 

Pákozd 

4. Ismeretterjesztő propaganda kiadványok, programfüzet, térkép, települé-
si/idegenforgalmi honlap  készítése 

1. Marketing stratégia készítése Pázmánd 
4. Ismeretterjesztő propaganda kiadványok, programfüzet, térkép, települé-

si/idegenforgalmi honlap  készítése 
1. Marketing stratégia készítése Sukoró 
4. Ismeretterjesztő propaganda kiadványok, programfüzet, térkép, települé-

si/idegenforgalmi honlap  készítése 
1. Marketing stratégia készítése 
4. Ismeretterjesztő propaganda kiadványok, programfüzet, térkép, települé-

si/idegenforgalmi honlap  készítése 
5. Borturizmussal kapcsolatos tevékenységek támogatása 

Velence 

6 Idegenforgalmi minőségi rendszer kiterjesztése 
1. Marketing stratégia készítése Zichyújfalu 
4. Ismeretterjesztő propaganda kiadványok, programfüzet, térkép, települé-

si/idegenforgalmi honlap  készítése 
 
Intézkedési cso-
port megnevezé-
se: 

G.4. Az idegenforgalmi célpontok környéke és a belterületi határok menti területek 
hulladékmentesítésének ellenőrzése 

Intézkedési csoporton belüli feladatok rövid ismertetése  települések 
kódja megnevezése, 
1. Az idegenforgalmi célpontok és a belterületi határ mente hulladékmentesítése 
2. Hulladékgyűjtők, gyűjtőkonténerek kihelyezése a z érintett területekre 

Gárdony 

3. A folyamatos ellenőrzés megszervezése 
1. Az idegenforgalmi célpontok és a belterületi határ mente hulladékmentesítése 
2. Hulladékgyűjtők, gyűjtőkonténerek kihelyezése a z érintett területekre 

Kápolnásnyék 

3. A folyamatos ellenőrzés megszervezése 
1. Az idegenforgalmi célpontok és a belterületi határ mente hulladékmentesítése 
2. Hulladékgyűjtők, gyűjtőkonténerek kihelyezése a z érintett területekre 

Nadap 

3. A folyamatos ellenőrzés megszervezése 
1. Az idegenforgalmi célpontok és a belterületi határ mente hulladékmentesítése 
2. Hulladékgyűjtők, gyűjtőkonténerek kihelyezése a z érintett területekre 

Pákozd 

3. A folyamatos ellenőrzés megszervezése 
1. Az idegenforgalmi célpontok és a belterületi határ mente hulladékmentesítése 
2. Hulladékgyűjtők, gyűjtőkonténerek kihelyezése a z érintett területekre 

Pázmánd 

3. A folyamatos ellenőrzés megszervezése 
Sukoró 1. Az idegenforgalmi célpontok és a belterületi határ mente hulladékmentesítése 
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2. Hulladékgyűjtők, gyűjtőkonténerek kihelyezése a z érintett területekre 
3. A folyamatos ellenőrzés megszervezése 
1. Az idegenforgalmi célpontok és a belterületi határ mente hulladékmentesítése 
2. Hulladékgyűjtők, gyűjtőkonténerek kihelyezése a z érintett területekre 

Velence 

3. A folyamatos ellenőrzés megszervezése 
Zichyújfalu 2. Hulladékgyűjtők, gyűjtőkonténerek kihelyezése a z érintett területekre 
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7. A FEJLESZTÉSI FELADATOK TELEPÜLÉSENKÉNT ÉS INTÉZKEDÉSI 
CSOPORTONKÉNT 
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GÁRDONY 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

A.2 A PARTFAL REKONSTRUKCIÓ PROGRAMJÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE, 
VÉGREHAJTÁSA, A VÍZHASZNÁLATOKAT ÉRINTŐ MEDERSZABÁLYO-
ZÁSI ÉS ZAGYELHELYEZÉSI MUNKÁK ÖSSZEHANGOLÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. A vízi létesítmények felújítása, az 1992-ben és 1996-ban 
készült tervek felülvizsgálata és korszerűsítési tervek ké-
szítése  
---4500 m önk. parthosszon 

2 A felülvizsgált vízi létesítményi terv szerint a partvédőmű-
vek felújítása és korszerűsítése  
--a kikötő medencék és strandok partvédő műveinek a +170 
cm-es vízszinthez igazítása, korszerűsítése, lídósítással és 
gyermekmedencék kialakításával 

3. Iszapkotrási és zagyelhelyezési integrált program elkészí-
tése a turisztikai és természetvédelmi követelmények meg-
tartásával  

4 Mederfenntartás a kikötőkben és a strandokon 
--a meglévő kikötők és strandok területéről a mederiszap eltá-
volítása  
--a meder homokolása a strandokon 

--- Strukturális Alapok 
–EMVA (ennek 
keretében lehető-
ség nyílik termé-
szetes és művi 
vízpartok rendbe-
tételére, rehabili-
tációjára, műtár-
gyak pótlására 
vagy felújítására), 
önkormányzati 
saját erő, központi 
kötségvetés 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

A.3 A TELEPÜLÉSEK VÍZRENDEZÉSI ÉS KÁRMENTESÍTÉSI TERVEINEK EL-
KÉSZÍTÉSE, KIVITELEZÉSE 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

2. A meglevő ill. készítendő vízrendezési tervek kivitelezése 
3  Regionális szennyvízcsatornák nagy esőzéskor előforduló 

szennyvíz kiömléseinek megakadályozása 

(19), (45) Előrelépés ezen a 
területen mindad-
dig nem várható, 
míg hiányoznak az 
állami, illetve EU 
programok által 
támogatható pá-
lyázati lehetősé-
gek. Ennek hiá-
nyában az önkor-
mányzatokra a 
vízügyi törvény 
által háruló, több 
évtizedes elmara-
dással terhelt 
feladatok megol-
dása nem várható. 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

A.4.1 A VELENCEI-TÓ VÍZPARTI TELEPÜLÉSEIN A SZENNYVÍZELVEZETŐ 
RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉNEK KOORDINÁLÁSA, SZAKMAI FELÜGYE-
LETE, A RÁKÖTÉSEK ÖSZTÖNZŐ RENDSZERÉNEK KIDOLGOZÁSA: 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 

2006 2007-2013 

2. A már csatornázott településeken a rákötési arány (56 %-
ról 85 %-ra) emelése---jegyzői intézkedésekkel 

3 7.sz főút melletti területsáv szennyvízcsatorna-
hálótarának kiépítése 

--- --- 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

A.4.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEKEN KELETKEZŐ SZENNYVÍZISZAP HASZ-
NOSÍTÁSÁNAK SZAKMAI FELÜGYELETE, KOORDINÁLÁSA 

Kód Fejlesztési feladat rövid leírása Lehetséges támogatások 
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2006 2007-2013 

1. A víztelenített szennyvíziszap optimális hasznosítása, 
környezetkímélő elhelyezése  
---Agárd - Dinnyés szennyvíz-tisztítótelep szennyvíziszapja 

 Strukturális Ala-
pok – KIOP 
ERFA támogatás+ 
központi költség-
vetés+ önkor-
mányzati saját erő 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

A.5 A VELENCEI-TÓ VÍZGYŰJTŐJÉN A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL ÖSZ-
SZEFÜGGŐEN A FELHAGYOTT HULLADÉKLERAKÓ HELYEK 
REKULTIVÁLÁSÁNAK ELVÉGZÉSE 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 

2006 2007-2013 

3. Dögkút rekultivációjának elvégzése  Kohéziós Alap + 
állami költségve-
tés+ önkormány-
zati forrás 

 
Intézkedési 
csoport meg-
nevezése 

C.3. A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG SZELLEMI ÉS TÁRGYI ÉRTÉKEINEK FELKUTATÁSA, 
NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE ÉS BEÉPÍTÉSE A TURISZTIKAI PROGRAMOKBA, 
TEMÉKFEJLESZTÉSBE 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 

2006 2007-2013 

1. Kulturális hagyományok, események összegyűjtése, vé-
delme és települési vonzerővé fejlesztése  
---Velencei tavi évadnyitó 
---Gárdonyi Géza napok, 
---kiállítások,fesztiválok 
---Dinnyési falunap 

2. Hagyományos kézműipar támogatása 
Dinnyés 
---nádazás 
---gyékényfonás 

3 
 

Egyedi tájértékek felmérése és turisztikai bemutatása 
---Gárdonyi szobor 
---Nádasdy obeliszk 

(12), (13), (30),  
(33), (34), (35), 
(36) 

Strukturális Alap – 
EMVA+Állami 
támogatás (hazai 
területfejlesztési 
forrá-
sok)+önkormányz
ati saját erő. A 
tevékenységek 
csak egy rész 
finanszírozható az 
EMVA által (a 
vidéki jövedelem-
szerzési lehetősé-
geken belül lehe-
tőség nyílik kéz-
műipari tevékeny-
ségek ösztönzésé-
re 

 
Intézkedési 
csoport megne-
vezése 

C.4. KULTURÁLIS ÉRTÉKEKET HORDOZÓ INGATLANOKRA, KASTÉLYPARKOKRA, 
ARBORÉTUMOKRA VÉDELMI ÉS FEJLESZTÉSI PROGRAMOK KÉSZÍTÉSE 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 

2006 2007-2013 

1. Kultúrtörténeti emlékhely védelme és turisztikai termékké 
fejlesztése  
---Gárdonyi Géza szülőháza—emlékház mellette  kastélypark 
 

2. Építészeti értékek felmérése és idegenforgalmi vonzerővé 
fejlesztése  
---templomok—Gárdony központ, Agárd, Dinnyés; katolikus 
kápolna—Agárd;  
---Nádasdy obeliszk—Agárdi temető;  
---népi lakóházak-—Gárdony központ) 
---Agárdi magtár 
---Dinnyési magtár 

(12),(14),(45) Strukturális Ala-
pok – EMVA, 
ROP (csak egyes 
tevékenységek 
esetén)+ hazai 
költségve-
tés+területfejleszt
ési támogatások, 
önkormányzati 
forrás 
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---XX. század elején épült agárdi, gárdonyi villák 
---löszpince hasznosítása 
---szovjet emlékmű kihelyezése a temetőbe 
--országzászló felállítása a Szövetkezetek útján 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

D.1.1 AZ ÜDÜLŐKÖRZETEN BELÜLI HIÁNYZÓ KÖZÚTI KAPCSOLATOK KI-
ÉPÍTÉSE 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

3 Velencei tó körüli kerékpárút kiépítése (4),(42) Strukturális Alapok 
– EMVA, ROP 
(csak egyes tevé-
kenységek esetén) 
Hazai költségve-
tés, területfejlesz-
tési támogatások, 
önkormányzati 
forrás 

 A 7. sz főút déli elkerülő szakasza Állami forrásból 
 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

D.2.2. ELLÁTATLAN VAGY IDŐSZAKOSAN IVÓVÍZHIÁNYOS TELEPÜLÉSEK 
IVÓVÍZELLÁTÁSÁNAK MEGOLDÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

3 Csiribpuszta vízellátása 
 

 ERFA (KIOP) + 
hazai költségve-
tés +, önkor-
mányzati saját 
erő  

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

D.2.3. MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELKUTATÁSA, HASZNOSÍTÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 

2006 2007-2013 

1. A termálvíz hulladékhő hasznosítása;  
---intézmények fűtése termálvízzel 

2 A szennyvíztisztításból származó energia (biogáz) hasz-
nosítása 

(20),(32) Mindkét települé-
sen a programok 
befektetői finanszí-
rozással valósul-
nak meg, szerző-
désben meghatá-
rozott koncessziós 
önkormányzati 
tulajdonrésszel.  

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

D.3. AZ ÜDÜLŐKÖRZET KISTÉRSÉGI KÖZPONTJAIBAN ÉS TURISZTIKAI CÉL-
TERÜLETEIN AZ ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ LÉTESÍTMÉNYEK HÁLÓZAT-
FEJLESZTÉSÉNEK ÖSZTÖNZÉSE 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 

2006 2007-2013 

2. „Rossz idő” ellátó és szolgáltató létesítmények fejlesztése. 
---Agárdi sportiskola fejlesztése--szauna, konditerem, uszoda) 
---Kereskedelmi, szolgáltató egységek építése a Gárdonyi, 
Agárdi központban 
---Agárdi sportcsarnok épírése 

(11), (15),(21),(24), 
(25),(26),(47), 

Strukturális Ala-
pok EMVA (a 
felsorolt tevékeny-
ségek közül kizá-
rólag közösségi 
célú épületek 
felújítása támo-
gatható), - GVOP 
(KKV fejlesztés)+ 
hazai költségve-
tés+magán 
tőke 
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+önkormányzati 
saját erő 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

D.4. A STRANDOK SZÍNVONALÁNAK, KAPACITÁSÁNAK FEJLESZTÉSÉRE VO-
NATKOZÓ SZAKMAI FELÜGYELET 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 

2006 2007-2013 

2 
 

Meglevő strandok minőségi színvonalának emelése  
---a Tinistrand teljes rekonstrukciója, 
---a Gárdonyfürdői strand átépítése  
---Agárd Holdfény sétány parti szabadstrand felszereltségé-
nek, szolgáltatásainak javítása,  
Hulladék termálvízzel üzemelő külső medencék építése  

5 Iszapfürdők létesítése 
---a tóból kiemelt iszap gyógyászati hasznosítása a strando-
kon belül elkülönített területen 

(11), (25),(45), Hazai központi 
költségvetés, ön-
kormányzati forrá-
sok. Területfejlesz-
tési támogatások ( 
turisztikai célelői-
rányzat) 

 
Intézkedési cso-
port megnevezése 

D.5.1. A MEGLEVŐ SZÁLLÁSKÍNÁLAT KORSZERŰSÍTÉSE, MINŐSÉGI HIÁNYOS-
SÁGAINAK FELSZÁMOLÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 

2006 2007-2013 

1. Meglevő szállások minőségi felújítása  
---Agárdi sportiskola szállásépület korszerűsítése 
---A tóparti szállodák termálvízzel való ellátása  

(25), Strukturális Alapok – ROP 
(kereskedelmi szálláshe-
lyek), 
EMVA(magánszálláshelyek, 
falusi turizmus)+magántőke 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

D.5.2. A FALUSI ÉS ÖKOTURIZMUSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZÁLLÁSFÉRŐHELYEK 
FEJLESZTÉSE 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 

2006 2007-2013 

3 Ökoturizmust szolgáló szállásférőhelyek létesítése  
---Kutatóállomásokhoz kapcsolódó szállásférőhelyek fejleszté-
se, (Madárvárta, Dinnyési kutatóház) 

(25), Strukturális Alapok 
– EMVA (magán-
szálláshelyek, 
falusi turizmus), - 
ROP (kereske-
delmi szálláshe-
lyek), hazai támo-
gatás+ magántőke 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

E.1 A TERMÁLFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK ÖSSZEHANGOLÁSA, AZ 
EGÉSZSÉGTURISZTIKAI LÉTESÍTMÉNYEK HÁLÓZATÁNAK FEJLESZTÉ-
SE 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 

2006 2007-2013 

2. Wellness-központ építés  
---a meglevő termálfürdőhöz kapcsolódóan 

3. Egészségügyi létesítmények, egészségcentrum építése ---
---meglevő termálfürdőhöz kapcsolódóan 
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Intézkedési csoport 
megnevezése 

E.2 AZ IFJÚSÁGI ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK BŐVÍTÉSE, A REKREÁCIÓS SPOR-
TOK FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 

2006 2007-2013 

1. Vízisportok infrastruktúrájának fejlesztése  
---sportiskola kikötőjének felújítása, vitorlásbázisok kialakítása, 
tárolóhelyek és szolgáltatások fejlesztés 

2. Téli sportok infrastruktúrájának fejlesztése 
---fedett jégpálya építés 

3. Sporthorgászat infrastruktúra fejlesztése  
---csónakkikötők felújítása 

4. Kerékpárút hálózat kiépítése,  
---a kerékpáros turizmus kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése 

5. Sportpályák felújítása, építése  
---sportiskolához kapcsolódó ill. agárdi szabadstrand- sportpá-
lyák felújítása 

  

(11), (15), (25), 
(26), (42), (44), 

Költségvetési for-
rás (címzett és 
céltámogatás, tu-
risztikai 
célelőírányzat)+ 
magántőke+ 
önkormányzati 
forrás 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

E.3 AZ ÖKOTÚRIZMUS FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA, TERMÉSZETVÉDELMI KU-
TATÓBÁZISOK, LÉTESÍTMÉNYEK MEGVALÓSÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 

2006 2007-2013 

1. A természetjárás feltételeinek javítása, ökoturisztikai utak, 
tanösvények kialakítása, ismertetőtáblák elhelyezése  
---Vízi-élőhely tanösvény a Dinnyés fertőn (Nádas tónál), ill. a 
Dinnyési partszakaszon ill. nádasban 
---A Nádas tónál a Velencei-tó természeti értékeit bemutató 
állandó kiállítás létesítése 

2 Lovassportok infrastruktúra fejlesztése, 
---lovas turistautak kijelölése, lovasbázisok fejlesztése 

5 Turisztikai ismertető kiadványok és (speciális) túratérké-
pek kiadása  

(1), (8), (11), (15), 
(25), (26), (42), 
(44) 

Hazai költségve-
tés, területfejlesz-
tési célú támoga-
tások (címzett és 
céltámogatások, 
turisztikai célelői-
rányzat, 
környezetvédelmi 
alap, célfeladatok) 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

E.4 AZ ÜZLETI ÉS INCENTIV TURIZMUS FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 

2006 2007-2013 

1. Rekreációs központ kialakítása  
---Gárdonyt a  kistérség rekreációs központjává kell fejleszteni  
Ennek megfelelően kell  
▪a termálfürdőt és környékét bővíteni 
▪az agárdi sportiskolát fejl 
eszteni 
▪az agárdi sportcsarnokot megépíteni 

3 Gasztronómia-turisztikai fejlesztése- 
---Gasztronómiai turisztikai központ fejlesztés Agárd központ 
térségében 

(11), (15), (25), 
(26) 

Központi költség-
vetés+ 
magántőke 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

F.1 AZ ÖKOLÓGIAI CÉLÚ AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI RENDSZEREK 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 

2006 2007-2013 

1. Ökológiai célú szántóföldi ültetvény és gyepgazdálkodás  
---környezetbarát technológiával művelt gyümölcsösök,  
---méhlegelő célú növénytermesztés 

3. Természetvédelmi feladatok végrehajtását segítő termé-
szetgazdálkodás: nádgazdálkodás és vizes élőhely- gaz-
dálkodás 

(18), (19), (2), 
(27), (28), (29) 

Nemzeti Vidékfej-
lesztési Terv 
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---Dinnyés előtti partszakaszon: 
--a Dinnyési fertő környékén 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

F.2 A SZŐLŐMŰVELÉS ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDEZVÉNYEK TÁMO-
GATÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 

2006 2007-2013 
1. Hagyományos tájjellegű szőlőművelés, minősített tájbo-

rok előállítása 
2 Borkultúrához kapcsolódó események támogatása 

---Dinnyési szüreti bál 
5. Bemutató pince 

---Mészeg-hegyen helyi borok (tramini) kóstolása, árusítása 
--- 

( Strukturális Ala-
pok—EMVA 
(egyes tevékeny-
ségek esetén) 
hazai költségveté-
si támogatás, ön-
kormányzati saját 
erő 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

F.3 A TÁJJELLEGŰ MEZŐ ÉS ERDŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁ-
NAK TÁMOGATÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 

2006 2007-2013 
1  Biotermékek előállítása 

---gyümölcsök, zöldségfélék, gyógynövények 
2 Tájjellegű termékek előállítása 

Pl.-velencei tavi pácolt hal, pálinkák, gyümölcstermékek, tájbo-
rok 
 

3 Vetőmagtermelés támogatása 

 Strukturális Ala-
pok—EMVA 
(egyes tevékeny-
ségek esetén) 
hazai költségveté-
si támogatás, ön-
kormányzati saját 
erő 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

F.6 TERMÉSZETKÖZELI ERDŐGAZDÁLKODÁSI MÓDSZEREK, ERDŐTELEPÍ-
TÉS TÁMOGATÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 

2006 2007-2013 

5 Erdészeti idegenforgalmi fejlesztések 
---Agárdi parkerdő berendezéseinek felújítása, új telepítések 
Dinnyés és Agárd között 

(1), (8), (43), NVT—EMOGA 
Garancia intézke-
dés, FVM—
erdőtelepítés-re, 
erdőszerkezet át-
alakításra és fásí-
tás-ra szóló támo-
gatása 

 
Intézkedési cso-
port megnevezé-
se 

G.1 A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETET JAVÍTÓ PROGRAMOK KÉSZÍTÉSE ÉS AZ 
EGYSÉGES TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER KIALAKÍTÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 

2006 2007-2013 

1. Közterületek rendezése, utcabútorozás, parkosítás,  
---elsősorban Gárdony és Agárd központjában,  

2 Településközpont rendezése 
---Gárdonyi 
---Gárdonyfűrdői 
---Dinnyési  
Központok rendezése, színvonalas kialakítása 

4. Egységes tájékoztató rendszer kialakítása, információs 
táblák elhelyezése 

6. A kistérség egészére kiterjedő—fejlesztési-rendezési fel-
adatokat koordináló—struktúra terv készítése 

7 Kistérségi Építési Hivatal létrehozása 

(1), (37), (47), Strukturális Alapok 
– EMVA (egyes 
tevékenysé-
gek)+hazai költ-
ségve-
tés+területfejleszté
si támogatások 
(címzett és céltá-
mogatások), 
turiszikai célelői-
rányzat, környezet-
védelmi alap cél-
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Velencével együttműködve--feladat megosztással előirányzatai 
 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

G.2 A KÖZBIZTONSÁG JAVÍTÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 

2006 2007-2013 

2 Polgárőrség fejlesztése 
--URH összeköttetés kiépítése 

3. Térfigyelő rendszerek kialakítása 
6 Szélessávú intranet kapcsolat kialakítása 

---a kistérségre kiterjedően 

(48) Költségvetés+hazai 
egyéb forrás 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

G.3 MARKETING KONCEPCIÓ, ISMERETTERJESZTŐ KIADVÁNYOK KÉSZÍTÉ-
SE, MARKETING TANÁCSADÓI HÁLÓZAT SZERVEZÉSE 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 

2006 2007-2013 

1. Marketing stratégia készítése 
2 Tanácsadói hálózat megszervezése 
4. Ismeretterjesztő propaganda kiadványok, programfüzet , 

térkép, települési/idegenforgalmi honlap  készítése 

(2), (3), (6), (7), 
(9), (7), (31), (47) 

Hazai költségvetés, 
területfejlesztési 
célú állami támoga-
tások 

 
Intézkedési cso-
port megnevezése 

G.4 AZ IDEGENFORGALMI CÉLPONTOK KÖRNYÉKE ÉS A BELTERÜLETI HATÁ-
ROK MENTI TERÜLETEK HULLADÉKMENTESÍTÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 

2006 2007-2013 

1. Az idegenforgalmi célpontok és a belterületi határ mente 
hulladékmentesítése,  
--Agárdi üdülőterület déli határán, 
-- kikötők, 
--Mészeg-hegyi emlékhely környékének  
--Szunyog-sziget 
tisztántartása 

2. Hulladékgyűjtők, gyűjtőkonténerek kihelyezése a z érin-
tett területekre 

3. A folyamatos ellenőrzés megszervezése 

 KDVHR: Kohéziós 
Alap+hazai költ-
ségve-
tés+területfejleszté
si támogatások 
(KAC céltámoga-
tás) 
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KÁPOLNÁSNYÉK 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

A.3 A TELEPÜLÉSEK VÍZRENDEZÉSI ÉS KÁRMENTESÍTÉSI TERVEINEK 
ELKÉSZÍTÉSE, KIVITELEZÉSE 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

2. A meglevő ill. készítendő vízrendezési tervek kivitelezése (19) (45) Előrelépés ezen a 
területen mindad-
dig nem várható, 
míg hiányoznak az 
állami, illetve EU 
programok által 
támogatható pá-
lyázati lehetősé-
gek. Ennek hiá-
nyában az önkor-
mányzatokra a 
vízügyi törvény 
által háruló, több 
évtizedes elmara-
dással terhelt fel-
adatok megoldása 
nem várható. 

 
Intézkedési cso-
port megnevezése 

A.4.1 A VELENCEI-TÓ VÍZPARTI TELEPÜLÉSEIN A SZENNYVÍZELVEZETŐ 
RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉNEK KOORDINÁLÁSA, SZAKMAI FEL-
ÜGYELETE, A RÁKÖTÉSEK ÖSZTÖNZŐ RENDSZERÉNEK KIDOLGOZÁ-
SA: 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

2. A már csatornázott településrészeken a rákötési arány (56 
%-ról 85 %-ra) emelése--jegyzői intézkedésekkel 

-- -- 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

A.5 A VELENCEI-TÓ VÍZGYŰJTŐJÉN A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL ÖSZ-
SZEFÜGGŐEN A FELHAGYOTT HULLADÉKLERAKÓ HELYEK 
REKULTIVÁLÁSÁNAK ELVÉGZÉSE 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 

2006 2007-2013 

2. A lezárt hulladéklerakó rekultiválása 
---a Pázmánd-Vereb vízfolyás (híd) melletti földel takart 
hulladéklarakó 

 Kohéziós Alap + 
állami költségve-
tés+ önkormány-
zati forrás 

 
 
Intézkedési cso-
port megnevezése 

C.3. A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG SZELLEMI ÉS TÁRGYI ÉRTÉKEINEK FELKU-
TATÁSA, NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE ÉS BEÉPÍTÉSE A TURISZTIKAI 
PROGRAMOKBA, TEMÉKFEJLESZTÉSBE 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1 Kulturális hagyományok, események összegyűjtése, vé-
delme és települési vonzerővé fejlesztése 
---Vörösmarty szavalóverseny,  
---Szent Mihály napi vigasság,  
---helytörténeti gyűjtemények támogatása (babamúzeum, Vö-
rösmarty emlékmúzeum, kovácsszerszámok, ásványgyűjte-
mény), 
---a Fő utca menti népművészeti vásárok(a régi vásárok felele-
venítése—javaslat) 

2 Hagyományos kézműipar támogatása 
---kovácsmesterség hagyományai 

(12),(13),(30),(33)
,(34),(35),(36) 

Strukturális Alap – 
EMVA+Állami 
támogatás (hazai 
területfejlesztési 
forrá-
sok)+önkormányz
ati saját erő. A 
tevékenységek 
csak egy rész 
finanszírozható az 
EMVA által (a 
vidéki jövedelem-
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 szerzési lehető-
ségeken belül 
lehetőség nyílik 
kézműipari tevé-
kenységek ösz-
tönzésére 

 
Intézkedési cso-
port megnevezése 

C.4. KULTURÁLIS ÉRTÉKEKET HORDOZÓ INGATLANOKRA, KASTÉLYPAR-
KOKRA, ARBORÉTUMOKRA VÉDELMI ÉS FEJLESZTÉSI PROGRAMOK 
KÉSZÍTÉSE 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. 
 

Történelmi és kultúrtörténeti emlékhelyek, régészeti lelő-
helyek védelme és turisztikai termékké fejlesztése 
---Vörösmarty Mihály szülőházának és parkjának felújítása, 
---Halász kastély felújítása (volt TSZ központ) 

(12),(14),(45) Strukturális Alapok 
– EMVA, ROP 
(csak egyes tevé-
kenységek ese-
tén)+ hazai költ-
ségve-
tés+területfejleszt
ési támogatások, 
önkormányzati 
forrás 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

D.1.1 AZ ÜDÜLŐKÖRZETEN BELÜLI HIÁNYZÓ KÖZÚTI KAPCSOLATOK KI-
ÉPÍTÉSE 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

 A 7. sz főút déli elkerülő szakasza Állami forrásból 
 
Intézkedési 
csoport megne-
vezése 

D.3. AZ ÜDÜLŐKÖRZET KISTÉRSÉGI KÖZPONTJAIBAN ÉS TURISZTIKAI CÉL-
TERÜLETEIN AZ ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ LÉTESÍTMÉNYEK HÁLÓZAT-
FEJLESZTÉSÉNEK ÖSZTÖNZÉSE 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

2. „Rossz idő” ellátó és szolgáltató létesítmények fejlesztése 
---Vendéglátó és szolgáltató egységek létesítésének támoga-
tása (bevásárlóközpont) 
--- Sport és szórakozási létesítmények felújítása, fejlesztése 
(minigolfpálya, egyéb sportpályák 

(11), 
(15),(21),(24), 
(25),(26),(47), 

Strukturális Alapok 
EMVA (a felsorolt 
tevékenységek 
közül kizárólag 
közösségi célú 
épületek felújítása 
támogatható), - 
GVOP (KKV fej-
lesztés)+ hazai 
költségve-
tés+magán 
tőke 
+önkormányzati 
saját erő 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

D.5.2. A FALUSI ÉS ÖKOTURIZMUSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZÁLLÁSFÉRŐHE-
LYEK FEJLESZTÉSE 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. Falusi túrizmus szálláshelyeinek kapacitásbővítése 

2 Meglévő lakásállomány konfortosítása, vendégfogadására 
való alkalmassá tétele 

(25), Strukturális Alapok 
– EMVA (magán-
szálláshelyek, 
falusi turizmus), - 
ROP (kereskedel-
mi szálláshelyek), 
hazai támogatás+ 
magántőke 
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4. Vendégasztal program megvalósítása 

 
 
 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

E.2 AZ IFJÚSÁGI ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK BŐVÍTÉSE, A REKREÁCIÓS 
SPORTOK FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

4. Kerékpárút hálózat kiépítése, a kerékpáros turizmus ki-
szolgáló infrastruktúra fejlesztése 

5 Sportpályák felújítása, fejlesztése 

(11), (15), (25), 
(26), (42), (44), 

Költségvetési for-
rás (címzett és 
céltámogatás, 
turisztikai 
célelőírányzat)+ 
magántőke+ 
önkormányzati 
forrás 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

E.4 AZ ÜZLETI ÉS INCENTIV TURIZMUS FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

3. Gasztronómia-turisztikai fejlesztés  
---vendéglők, cukrászdák helyi specialitások kínálatának támo-
gatása 

(11), (15), (25), (26) Központi költség-
vetés+ 
magántőke 

 
Intézkedési cso-
port megnevezé-
se 

F.1 AZ ÖKOLÓGIAI CÉLÚ AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI RENDSZEREK 

Lehetséges támogatások Kó
d 

Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. Ökológiai célú szántóföldi ültetvény és gyepgazdálkodás   (18),(19),(2)2,(27), 
(28),(29) 

Nemzeti Vidékfej-
lesztési Terv 
 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

F.3 A TÁJJELLEGŰ MEZŐ ÉS ERDŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁ-
NAK TÁMOGATÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 

2006 2007-2013 
3 Vetőmagtermelés támogatása   

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

G.1 A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETET JAVÍTÓ PROGRAMOK KÉSZÍTÉSE ÉS AZ 
EGYSÉGES TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER KIALAKÍTÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

2. Településközpontok rendezése 
---közintézmények környékének rendezése (parkosítás, burkola-
tok, utcabútorok) 

4. Egységes tájékoztató rendszer kialakítása, információs táb-
lák elhelyezése 

6 A kistérség egészére kiterjedő—fejlesztési-rendezési felada-
tokat koordináló—struktúra terv készítése 

(1),(37), (47), Strukturális Ala-
pok – EMVA 
(egyes tevékeny-
ségek)+hazai 
költségve-
tés+területfejleszt
ési támogatások 
(címzett és cél-
támogatások), 
turiszikai célelői-
rányzat, környe-
zetvédelmi alap 
célelőirányzatai 
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Intézkedési csoport 
megnevezése 

G.3 MARKETING KONCEPCIÓ, ISMERETTERJESZTŐ KIADVÁNYOK KÉSZÍTÉ-
SE, MARKETING TANÁCSADÓI HÁLÓZAT SZERVEZÉSE 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. Marketing stratégia készítése 
4. Ismeretterjesztő propaganda kiadványok, programfüzet , 

térkép, települési/idegenforgalmi honlap  készítése 

(2),(3),(6),(7),(9),(10), 
(17),(31),(47)  

Hazai költségve-
tés, területfejlesz-
tési célú állami 
támogatások 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

G.4 AZ IDEGENFORGALMI CÉLPONTOK KÖRNYÉKE ÉS A BELTERÜLETI HA-
TÁROK MENTI TERÜLETEK HULLADÉKMENTESÍTÉSÉNEK ELLENŐRZÉ-
SE 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. Az idegenforgalmi célpontok és a belterületi határ mente 
hulladékmentesítése 

2. Hulladékgyűjtők, gyűjtőkonténerek kihelyezése a z érintett 
területekre 

3. A folyamatos ellenőrzés megszervezése 

 KDVHR: Kohéziós 
Alap+hazai költ-
ségve-
tés+területfejleszt
ési támogatások 
(KAC céltámoga-
tás) 
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NADAP 
Intézkedési cso-
port megnevezé-
se 

A.3 A TELEPÜLÉSEK VÍZRENDEZÉSI ÉS KÁRMENTESÍTÉSI TERVEINEK ELKÉ-
SZÍTÉSE, KIVITELEZÉSE 

Lehetséges támogatások Kó
d 

Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

2. A meglevő ill. készítendő vízrendezési tervek kivitelezése (19,) (45) Előrelépés ezen a 
területen mindad-
dig nem várható, 
míg hiányoznak 
az állami, illetve 
EU programok 
által támogatható 
pályázati lehető-
ségek. Ennek 
hiányában az 
önkormányzatokra 
a vízügyi törvény 
által háruló, több 
évtizedes elmara-
dással terhelt 
feladatok megol-
dása nem várha-
tó. 

 
Intézkedési cso-
port megnevezése 

A.4.1 A VELENCEI-TÓ VÍZPARTI TELEPÜLÉSEIN A SZENNYVÍZELVEZETŐ 
RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉNEK KOORDINÁLÁSA, SZAKMAI FEL-
ÜGYELETE, A RÁKÖTÉSEK ÖSZTÖNZŐ RENDSZERÉNEK KIDOLGOZÁ-
SA: 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. A még szennyvízcsatornával nem rendelkező település 
részek csatornázása és rákötése a regionális szennyvízel-
vezető rendszerre 
---Dinnyési rendszerre 

 Strukturális Alapok 
KIOP programnál 
a 2004 nyarán 
kedvezően elbírált 
pályázat 
ERFA + központi 
költségvetés + 
önkormányzati 
saját erő. 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

A.5 A VELENCEI-TÓ VÍZGYŰJTŐJÉN A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL ÖSZ-
SZEFÜGGŐEN A FELHAGYOTT HULLADÉKLERAKÓ HELYEK 
REKULTIVÁLÁSÁNAK ELVÉGZÉSE 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 

2006 2007-2013 

2. A lezárt hulladéklerakó rekultiválása 
 

 Kohéziós Alap + 
állami költségve-
tés+ önkormány-
zati forrás 

 
Intézkedési cso-
port megnevezé-
se 

C.3. A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG SZELLEMI ÉS TÁRGYI ÉRTÉKEINEK FELKUTA-
TÁSA, NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE ÉS BEÉPÍTÉSE A TURISZTIKAI PROG-
RAMOKBA, TEMÉKFEJLESZTÉSBE 

Lehetséges támogatások Kó
d 

Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1 Néprajzi, népművészeti hagyományok, összegyűjtése vé-
delme és települési vonzerővé fejlesztése  
---sváb bál 

3 Egyedi tájértékek felmérése és turisztikai bemutatása 
---szintezési ősjegy,  

(12),(13),(30),(33), 
(34),(35),(36) 

Strukturális 
Alap – 
EMVA+Állami 
támogatás (ha-
zai területfej-
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---Nadapi kőbánya földtani értékei lesztési forrá-
sok)+önkormán
yzati saját erő. 
A tevékenysé-
gek csak egy 
rész finanszí-
rozható az 
EMVA által (a 
vidéki jövede-
lemszerzési 
lehetőségeken 
belül lehetőség 
nyílik kézműipa-
ri tevékenysé-
gek ösztönzé-
sére 

 
Intézkedési cso-
port megnevezé-
se 

C.4. KULTURÁLIS ÉRTÉKEKET HORDOZÓ INGATLANOKRA, KASTÉLYPAR-
KOKRA, ARBORÉTUMOKRA VÉDELMI ÉS FEJLESZTÉSI PROGRAMOK 
KÉSZÍTÉSE 

Lehetséges támogatások Kó
d 

Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

2. Építészeti értékek felmérése és idegenforgalmi vonzerővé 
fejlesztése  
---római katolikus templom,  
---jellegzetes sváb házakból álló utcakép védelme 

(12),(14),(45) Strukturális 
Alapok  
EMVA, ROP  
(csak egyes 
tevékenységek 
esetén)+ 
hazai költség-
vetés+ 
területfejlesztési 
támogatások+ 
önkormányzati 
forrás 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

D.2.2. ELLÁTATLAN VAGY IDŐSZAKOSAN IVÓVÍZHIÁNYOS TELEPÜLÉSEK 
IVÓVÍZELLÁTÁSÁNAK MEGOLDÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

2. Átemelő- és tározókapacitás kiépítése  ERFA (KIOP) + 
hazai költségve-
tés +, önkor-
mányzati saját 
erő  

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

D.2.3. MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELKUTATÁSA, HASZNOSÍTÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 

2006 2007-2013 

4 Napenergia hasznosítása (20),(32)  

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

D.5.2 A FALUSI ÉS ÖKOTURIZMUSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZÁLLÁSFÉRŐHE-
LYEK FEJLESZTÉSE 

Lehetséges támogatások Kó
d 

Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. Falusi turizmus szállásférőhelyeinek kapacitásbővítése 
2. Meglevő lakásállomány komfortosítása, vendégfogadásra 

alkalmassá tétele 
4 Vendégasztal program megvalósítása 

(25), Strukturális Ala-
pok – EMVA 
(magánszállás-
helyek, falusi 
turizmus), - ROP 
(kereskedelmi 
szálláshelyek), 
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hazai támoga-
tás+ magántőke 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

E.2 AZ IFJÚSÁGI ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK BŐVÍTÉSE, A REKREÁCIÓS 
SPORTOK FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

4. Kerékpárút hálózat kiépítése, a kerékpáros turizmus ki-
szolgáló infrastruktúra fejlesztése  
---rákapcsolódás a Velencei-tavi kerékpárút-hálózatra 

6 Cserkésztáborok, létesítményeinek fejlesztése,  
---a vallási turizmus támogatása 

(11),(15,) (25), 
(26),(42,(44), 

Költségvetési 
forrás (címzett és 
céltámogatás, 
turisztikai 
célelőírányzat)+ 
magántőke+ 
önkormányzati 
forrás 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

E.3 AZ ÖKOTÚRIZMUS FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA, TERMÉSZETVÉDELMI 
KUTATÓBÁZISOK, LÉTESÍTMÉNYEK MEGVALÓSÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. A természetjárás feltételeinek javítása, ökotúrisztikai utak, 
tanösvények kialakítása, ismertetőtáblák elhelyezése 
---geológiai tanösvény létrehozás) 

2 Természetjáró lovasutak kijelölése 
5 Turisztikai ismertető kiadványok és (speciális) túratérké-

pek kiadása  

(1),(8), (11), (15, 
(25), (26),(42),(44) 

Hazai költségve-
tés, területfejlesz-
tési célú támogatá-
sok (címzett és 
céltámogatások, 
turisztikai célelői-
rányzat, 
környezetvédelmi 
alap, célfeladatok) 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

E.4 AZ ÜZLETI ÉS INCENTIV TURIZMUS FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

3. Gasztronómia-turisztikai fejlesztés  
---Falusi gasztronómiai központ fejlesztés --néphagyományok 
és népi szórakozások felélesztésével, 

(11), (15), (25), 
(26) 

Központi költség-
vetés+ 
magántőke 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

F.1 AZ ÖKOLÓGIAI CÉLÚ AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI RENDSZE-
REK 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. Ökológiai célú szántóföldi ültetvény és gyepgazdálkodás,  
 

(18),(19),(2), 
(27),(28),(29) 

Nemzeti Vidékfej-
lesztési Terv 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

F.3 A TÁJJELLEGŰ MEZŐ ÉS ERDŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁ-
NAK TÁMOGATÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 

2006 2007-2013 
1  Biotermékek előállítása 
2 Tájjellegű termékek előállítása 

Pl.- borok, gyümölcsök, tej, sajttermékek, méz 
 

3 Vetőmagtermelés támogatása 

 Strukturális Ala-
pok—EMVA 
(egyes tevékeny-
ségek esetén) 
hazai költségveté-
si támogatás, ön-
kormányzati saját 
erő 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

F.2 A SZŐLŐMŰVELÉS ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDEZVÉNYEK TÁMO-
GATÁSA 

Kód Fejlesztési feladat rövid leírása Lehetséges támogatások 
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2006 2007-2013 
1. Hagyományos tájjellegű szőlőművelés, minősített tájbo-

rok előállítása 
4. Borút kialakítása 

---Nadap-Sukoró közötti út kiépítése 

 Strukturális Ala-
pok—EMVA 
(egyes tevékeny-
ségek esetén) 
hazai költségveté-
si támogatás, ön-
kormányzati saját 
erő 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

F.6 TERMÉSZETKÖZELI ERDŐGAZDÁLKODÁSI MÓDSZEREK, ERDŐTELEPÍ-
TÉS TÁMOGATÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1 Erdőszerkezet átalakítások, tájjellegű rehabilitációk tá-
mogatása 

2. Az erdők természeti értékeinek kutatása a Velencei hegy-
ségben, (geológiai, élővilág kutatások) 

3. Erdei termékek gyűjtésének, feldolgozásának támogatása 
5. Erdészeti idegenforgalmi fejlesztések 

---erdőtelepítések, turisztikai létesitmények 

(1),(8),(43), NVT—EMOGA 
Garancia intézke-
dés, FVM—
erdőtelepítés-re, 
erdőszerkezet át-
alakításra és fásí-
tás-ra szóló támo-
gatása 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

G.1 A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETET JAVÍTÓ PROGRAMOK KÉSZÍTÉSE ÉS AZ 
EGYSÉGES TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER KIALAKÍTÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. Közterületek rendezése, utcabútorozás, parkosítás  
--- parkolók, burkolatok rendezése, utcai fasorok telepítése 

4. Egységes tájékoztató rendszer kialakítása, információs 
táblák elhelyezése 

6 A kistérség egészére kiterjedő—fejlesztési-rendezési fel-
adatokat koordináló—struktúra terv készítése 

(1),(37), (47), Strukturális Alapok 
– EMVA (egyes 
tevékenységek) 
+hazai költségve-
tés 
+területfejlesztési 
támogatások (cím-
zett és céltámoga-
tások), turiszikai 
célelőirányzat, 
környezetvédelmi 
alap célelőirányza-
tai 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

G.3 MARKETING KONCEPCIÓ, ISMERETTERJESZTŐ KIADVÁNYOK KÉSZÍTÉ-
SE, MARKETING TANÁCSADÓI HÁLÓZAT SZERVEZÉSE 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. Marketing stratégia készítése 
4. Ismeretterjesztő propaganda kiadványok, programfüzet , 

térkép, települési-idegenforgalmi honlap  készítése 

(2),(3),(6),(7),(9), 
(10),(17),(31),(47)  

Hazai költségve-
tés, területfejlesz-
tési célú állami 
támogatások 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

G.4 AZ IDEGENFORGALMI CÉLPONTOK KÖRNYÉKE ÉS A BELTERÜLETI HA-
TÁROK MENTI TERÜLETEK HULLADÉKMENTESÍTÉSÉNEK ELLENŐRZÉ-
SE 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. Az idegenforgalmi célpontok és a belterületi határ mente 
hulladékmentesítése 

2. Hulladékgyűjtők, gyűjtőkonténerek kihelyezése az érintett 
területekre 

3. A folyamatos ellenőrzés megszervezése 

 KDVHR: Kohéziós 
Alap+hazai költ-
ségvetés+terület- 
fejlesztési támoga-
tások (KAC céltá-
mogatás) 
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PÁKOZD 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

A.2 A PARTFAL REKONSTRUKCIÓ PROGRAMJÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE, 
VÉGREHAJTÁSA, A VÍZHASZNÁLATOKAT ÉRINTŐ MEDERSZABÁLYO-
ZÁSI ÉS ZAGYELHELYEZÉSI MUNKÁK ÖSSZEHANGOLÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. A vízi létesítmények felújítása, az 1992-ben és 1996-ban 
készült tervek felülvizsgálata  
--130 m önk. parthossz 

2 A felülvizsgált vizi létesítményi terv szerint a partvédőmű-
vek felújítása és korszerűsítése 

3. Iszapkotrási és zagyelhelyezési integrált program elkészí-
tése a turisztikai és természetvédelmi követelmények 
megtartásával  

4 Mederfenntartás a kikötőkben és a strandokon 

 Strukturális Alapok 
–EMVA (ennek 
keretében lehető-
ség nyílik termé-
szetes és művi 
vízpartok rendbe-
tételére, rehabilitá-
ciójára, műtárgyak 
pótlására vagy 
felújítására), ön-
kormányzati saját 
erő,+ központi 
kötségvetés 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

A.3 A TELEPÜLÉSEK VÍZRENDEZÉSIÉS VÍZKÁRMENTESÍTÉSI TERVEINEK 
ELKÉSZÍTÉSE, KIVITELEZÉSE: 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. A meglevő ill. készítendő vízrendezési tervek kivitelezése (19,) (45) Előrelépés ezen a 
területen mindad-
dig nem várható, 
míg hiányoznak az 
állami, illetve EU 
programok által 
támogatható pá-
lyázati lehetősé-
gek. Ennek hiá-
nyában az önkor-
mányzatokra a 
vízügyi törvény 
által háruló, több 
évtizedes elmara-
dással terhelt fel-
adatok megoldása 
nem várható. 

 
Intézkedési cso-
port megnevezé-
se 

A.4.1 A VELENCEI-TÓ VÍZPARTI TELEPÜLÉSEIN A SZENNYVÍZELVEZETŐ 
RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉNEK KOORDINÁLÁSA, SZAKMAI FELÜGYE-
LETE, A RÁKÖTÉSEK ÖSZTÖNZŐ RENDSZERÉNEK KIDOLGOZÁSA: 

Lehetséges támogatások Kó
d 

Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. A még szennyvízcsatornával nem rendelkező települések 
csatornázása és rákötése a regionális szennyvízelvezető 
rendszerre 
---a település csatornázása és rákötése a székesfehérvári regi-
onális szennyvízelvezető rendszerre 
 

 Strukturális Ala-
pok KIOP prog-
ramnál a 2004 
nyarán kedvezően 
elbírált pályázat 
ERFA + központi 
költségvetés + 
önkormányzati 
saját erő. 

 
Intézkedési cso-
port megnevezése 

A.5 A VELENCEI-TÓ VÍZGYŰJTŐJÉN A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL ÖSZ-
SZEFÜGGŐEN A FELHAGYOTT HULLADÉKLERAKÓ HELYEK 
REKULTIVÁLÁSÁNAK ELVÉGZÉSE 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 
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1. A bezárt (takart) hulladéklerakó rekultivációs terveinek 
elkészítése  
---az 1985-ben bezárt (takart) hulladéklerakó rekultivációs 
terveinek elkészítése 

2. A lezárt hulladéklerakó rekultivációjának elvégzése 

 Kohéziós Alap + 
állami költségvetés 
+ önkormányzati 
forrás  

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

C.3. A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG SZELLEMI ÉS TÁRGYI ÉRTÉKEINEK FEL-
KUTATÁSA, NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE ÉS BEÉPÍTÉSE A TURISZTI-
KAI PROGRAMOKBA, TEMÉKFEJLESZTÉSBE 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1 Kulturális hagyományok, összegyűjtése, védelme és 
települési vonzerővé fejlesztése 
---majális,(páneurópai rendezvénnyé fejlesztése) 
--- nyári fesztivál, 
--- Pákozdi Napok (huszárkavalkád ,szüreti felvonulás) 
---Pünkösdi sárkányeresztő fesztivál 
---falufenyő állítása adventkor 
---népi örökség háza létrehozása (régi halászfalú bemutatá-
sa,tárgyi emlékek összegyűjtése) 
 

3 Egyedi tájértékek felmérése és turisztikába bekapcsolá-
sa  
---ingókövek, és egyéb tájértéke 

(12),(13),(30),(33), 
(34),(35),(36) 

Strukturális Alap – 
EMVA+Állami  
támogatás (hazai 
területfejlesztési 
források)+önkor-
mányzati saját erő. 
A tevékenységek 
csak egy rész fi-
nanszírozható az 
EMVA által (a vi-
déki jövedelem-
szerzési lehetősé-
geken belül lehe-
tőség nyílik kézmű-
ipari tevékenysé-
gek ösztönzésére 

 
Intézkedési cso-
port megnevezése 

C.4. KULTURÁLIS ÉRTÉKEKET HORDOZÓ INGATLANOKRA, KASTÉLYPAR-
KOKRA, ARBORÉTUMOKRA VÉDELMI ÉS FEJLESZTÉSI PROGRAMOK 
KÉSZÍTÉSE 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. Történelmi és kultúrtörténeti emlékhelyek, régészeti lelő-
helyek védelme és turisztikai termékké fejlesztése  
---bronzkori halomsírok és földvár feltárása,  
---Mészeg-hegyi Katonai Emlékhely fejlesztése  

2. Építészeti értékek felmérése és idegenforgalmi vonzerővé 
fejlesztése 
---régi parasztházak védetté nyilvánítása és felújítása, Műve-
lődési Ház felújítása, 1848-as emlékmű és emlékmúzeum 
bővítése, templomok felújítása  

3 Várak, várromok, kastélyok, kúriák, présházak-pincék-
pincesorok védelme és felújítása, kastélyparkok, arboré-
tumok védelme  
---egyes Belső hegyi pincék védelme. 

(12),(14),(45) Strukturális Alapok 
EMVA, ROP  
(csak egyes tevé-
kenységek ese-
tén)+ 
hazai költségve-
tés+ 
területfejlesztési 
támogatások+ 
önkormányzati 
forrás 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

D.1.1 AZ ÜDÜLŐKÖRZETEN BELÜLI HIÁNYZÓ KÖZÚTI KAPCSOLATOK KI-
ÉPÍTÉSE 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1 Településeket összekötő út megépítése 
---Pákozd-Pátka összekötő út megépítése 

3 Velencei tó körüli kerékpárút kiépítése 

(4),(42) Strukturális Alapok 
– EMVA, ROP 
(csak egyes tevé-
kenységek esetén) 
Hazai költségve-
tés, területfejlesz-
tési támogatások, 
önkormányzati 
forrás 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

D.2.2. ELLÁTATLAN, VAGY IDŐSZAKOSAN IVÓVÍZHIÁNYOS TELEPÜLÉSEK 
IVÓVÍZELLÁTÁSA 

Kód Fejlesztési feladat rövid leírása Lehetséges támogatások 
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2006 2007-2013 
1. Átemelő zónák kiépítése 
2. Átemelő- és tározókapacitás kiépítése 

 ERFA (KIOP) + 
hazai költségvetés 
+, önkormányzati 
saját erő  

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

D.2.3. MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELKUTATÁSA, HASZNOSÍTÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 

2006 2007-2013 

4 Napenergia hasznosítása (20),(32)  

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

D.3. AZ ÜDÜLŐKÖRZET KISTÉRSÉGI KÖZPONTJAIBAN ÉS TURISZTIKAI 
CÉLTERÜLETEIN AZ ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ LÉTESÍTMÉNYEK 
HÁLÓZATFEJLESZTÉSÉNEK ÖSZTÖNZÉSE 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. A Mészeg-hegyi arborétum fejlesztés és turisztikai prog-
rammá szervezés  
---az É-i parton összehangolva a Katonai Emlékhely fejlesz-
téssel 

2 „Rossz idő” ellátó és szolgáltató létesítmények 
---vendéglátó és szolgáltatóegységek létrehozása,  
---hajókikötő fejlesztés,  
---szolgáltatóház létrehozása,  
---Mészeg-hegyi Katonai Emlékhely fejlesztéssel 

Kiszolgáló létesítmények 
 vendéglátás٭
 információ, egész éven át nyitvatartó Turinform iroda٭
 higénés létesítmények٭
 ,esőbeálló٭
 közvilágítás٭
 pormentes parkoló٭
 kerékpáros ellátó központ٭

(11), 
(15),(21),(24), 
(25),(26),(47) 

Strukturális Alapok 
EMVA (a fenti 
tevékenységek 
közül kizárólag 
közösségi célú 
épületek felújítása 
támogatható), - 
GVOP (KKV fej-
lesztés), hazai 
költségvetés, ma-
gántőke, önkor-
mányzati saját erő 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

D.4. A STRANDOK SZÍNVONALÁNAK, KAPACITÁSÁNAK FEJLESZTÉSÉRE 
VONATKOZÓ SZAKMAI FELÜGYELET 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

3. Új strandok, fürdők létrehozása  
---Bella strand kiépítése, 
---Velencei-tóparti strand létesítése 

(11), (25),(45), Hazai központi 
költségvetés, ön-
kormányzati forrá-
sok. Területfejlesz-
tési támogatások ( 
turisztikai célelői-
rányzat) 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

D.5.2. A FALUSI ÉS ÖKOTURIZMUSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZÁLLÁSFÉRŐHE-
LYEK FEJLESZTÉSE 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. Falusi turizmus szállásférőhelyeinek kapacitásbővítése 
2 Meglevő lakásállomány komfortosítása, vendégfogadásra 

alkalmassá tétele 
3. Ökoturizmust szolgáló szállásférőhelyek létesítése  

---ökofalu 
4 Vendégasztal program megvalósítása 

(25), Strukturális Alapok 
– EMVA (magán-
szálláshelyek, 
falusi turizmus), - 
ROP (kereskedel-
mi szálláshelyek), 
hazai támogatás, 
magántőke 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

E.1 A TERMÁLFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK ÖSSZEHANGOLÁSA, AZ 
EGÉSZSÉGTURISZTIKAI LÉTESÍTMÉNYEK HÁLÓZATÁNAK FEJLESZ-
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TÉSE 
Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

3. Egészségügyi létesítmények, egészségcentrum építése (11), (15),(45), Önkormányzati 
források, magán-
tőke. Hazai támo-
gatás, EMVA 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

E.2 AZ IFJÚSÁGI ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK BŐVÍTÉSE, A REKREÁCIÓS 
SPORTOK FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

3. Sporthorgászat infrastruktúra fejlesztése  
---Horgászcsónak kikötők fejlesztése 

2. Kerékpárút hálózat kiépítése, a kerékpáros turizmus ki-
szolgáló infrastruktúra fejlesztése 
---kerékpárút-hálózat kialakítása, az emlékhelyek bekapcsolá-
sa a kerékpáros turizmusba 

(11),(15,) (25), 
(26),(42,(44), 

Költségvetési for-
rás (címzett és 
céltámogatás, 
turisztikai 
célelőírányzat), 
magántőke, ön-
kormányzati forrás 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

E.3 AZ ÖKOTÚRIZMUS FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA, TERMÉSZETVÉDELMI 
KUTATÓBÁZISOK, LÉTESÍTMÉNYEK MEGVALÓSÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. A természetjárás feltételeinek javítása, ökotúrisztikai 
utak , tanösvények kialakítása, ismertetőtáblák elhelye-
zése 
---ökotúrisztikai út kijelölése,  
---aplitbányák bemutatása 
---ingókövek bemutatása,  
---vizes élőhely bemutató a Bella strand és a Szúnyog-sziget 
mellett 

2. Természetjáró lovas-utak kijelölése  
---a szőlőhegyektől É-ra 

3. Arborétumok kialakítása, kastélyparkok és majorok fel-
újítása, ismertető-bemutató hellyé fejlesztése 
---a Mészeg-hegyi arborétum ismertető-bemutató hellyé fej-
lesztése (Sukoróval együtt) 

4. Oktatóközpont és szállásférőhelyek kialakítása  
---Oktatóközpont létrehozása a Bella-strandnál 

5. Turisztikai ismertető kiadványok és (speciális) túratér-
képek kiadása) 

(1),(8), (11), (15), 
(25), (26),(42),(44) 

Hazai költségvetés, 
területfejlesztési 
célú támogatások 
(címzett és céltá-
mogatások, turiszti-
kai célelőirányzat, 
környezetvédelmi 
alap, célfeladatok) 
 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

E.4 AZ ÜZLETI ÉS INCENTIV TURIZMUS FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. Rekreációs központ kialakítása  
---a Bella strand mellett 

2. Konferenciaközpont kiépítése  
---az emlékhely térségében (50 fh befogadására) 

3. Gasztronómia-turisztikai fejlesztés  
---a Szúnyog szigeten, helyi termékek, ételkülönlegességek 
kínálatával 

(11), (15), (25), 
(26) 

Központi költség-
vetés+magántőke  

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

F.1 AZ ÖKOLÓGIAI CÉLÚ AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI RENDSZE-
REK 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

2 Extenzív, ökológiai állattartás 
3. Természetvédelmi feladatok végrehajtását segítő termé-

szetgazdálkodás: nádgazdálkodás és vizes élőhelyek gaz-
dálkodás 

(18),(19),(2)2,(27), 
(28),(29) 

Nemzeti Vidékfej-
lesztési Terv 
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Intézkedési csoport 
megnevezése 

F.2 A SZŐLŐMŰVELÉS ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDEZVÉNYEK TÁ-
MOGATÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. Hagyományos tájjellegű szőlőművelés, minősített tájborok 
előállítása  

5 Bemutató pince 
---Mészeg-hegyen helyi borok kóstolása, árusítása 

 Strukturális Alapok 
– EMVA (egyes 
tevékenységek 
esetén), hazai 
költségvetés, ön-
kormányzati saját 
erő 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

F.3 A TÁJJELLEGŰ MEZŐ ÉS ERDŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁ-
NAK TÁMOGATÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 

2006 2007-2013 
1  Biotermékek előállítása 
2 Tájjellegű termékek előállítása 

Pl.-velencei tavi pácolt hal, gyümölcsök, erdei gyümölcsök, 
lekvárok, méz 
 

 Strukturális Ala-
pok—EMVA 
(egyes tevékeny-
ségek esetén) 
hazai költségveté-
si támogatás, ön-
kormányzati saját 
erő 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

F.6 TERMÉSZETKÖZELI ERDŐGAZDÁLKODÁSI MÓDSZEREK, ERDŐTELEPÍ-
TÉS TÁMOGATÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. Erdőszerkezet átalakítások, tájjellegű rehabilitációk támo-
gatása 

2. Az erdők természeti értékeinek kutatása a Velencei hegy-
ségben, (geológiai, élővilág kutatások) 

3. Erdei termékek gyűjtésének, feldolgozásának támogatása 
4. Élőhely-fejlesztés szempontjából indokolt erdőtelepítések, 

fásítások  
5 Erdészeti idegenforgalmi fejlesztések 

(1),(8),(43), NVT—EMOGA 
Garancia intézke-
dés, FVM—
Erdőtelepítésre, 
erdőszerkezet-
átalakításra és 
fásításra szóló 
támogatása 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

G.1 A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETET JAVÍTÓ PROGRAMOK KÉSZÍTÉSE ÉS AZ 
EGYSÉGES TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER KIALAKÍTÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. Közterületek, községközpont rendezése, utcabútorozás, 
parkosítás 

4. Egységes tájékoztató rendszer kialakítása, információs 
táblák elhelyezése 

6 A kistérség egészére kiterjedő—fejlesztési-rendezési fel-
adatokat koordináló—struktúra terv készítése 

(1),(37), (47), Strukturális Alapok 
– EMVA (egyes 
tevékenységek), 
hazai költségvetés, 
területfejlesztési 
támogatások (cím-
zett és céltámoga-
tások), turiszikai 
célelőirányzat, 
környezetvédelmi 
alap célelőirányza-
tai 
 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

G.3 MARKETING KONCEPCIÓ, ISMERETTERJESZTŐ KIADVÁNYOK KÉSZÍTÉ-
SE, MARKETING TANÁCSADÓI HÁLÓZAT SZERVEZÉSE 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. Marketing stratégia készítése (2),(3),(6),(7),(9), Hazai költségve-
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3. Információs és marketingcentrum létrehozása 
4. Ismeretterjesztő propaganda kiadványok, programfüzet , 

térkép, települési/idegenforgalmi honlap  készítése 

(10),(17),(31),(47) tés, területfejlesz-
tési célú állami 
támogatások 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

G.4 AZ IDEGENFORGALMI CÉLPONTOK KÖRNYÉKE ÉS A BELTERÜLETI HA-
TÁROK MENTI TERÜLETEK HULLADÉKMENTESÍTÉSÉNEK ELLENŐRZÉ-
SE 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. Az idegenforgalmi célpontok és a belterületi határ mente 
hulladékmentesítése 
---Mészeghegyi Emlékhely és környéke,  
---Szunyog sziget 

2. Hulladékgyűjtők, gyűjtőkonténerek kihelyezése az érintett 
területekre 

3. A folyamatos ellenőrzés megszervezése 

 KDVHR: Kohéziós 
Alap+hazai költ-
ségvetés és terü-
letfejlesztési tá-
mogatások (KAC 
céltámogatás) 
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PÁZMÁND 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

A.3 A TELEPÜLÉSEK VÍZRENDEZÉSIÉS VÍZKÁRMENTESÍTÉSI TERVEINEK 
ELKÉSZÍTÉSE, KIVITELEZÉSE: 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. Átfogó települési vízrendezési tervek elkészítése a meglevő 
elvi vízjogi engedélyezési tervek alapján 

2. A meglevő ill. készítendő vízrendezési tervek kivitelezése 

(19), (45) Előrelépés ezen a 
területen mindad-
dig nem várható, 
míg hiányoznak 
az állami, illetve 
EU programok 
által támogatható 
pályázati lehető-
ségek. Ennek 
hiányában az 
önkormányzatokra 
a vízügyi törvény 
által háruló, több 
évtizedes elmara-
dással terhelt 
feladatok megol-
dása nem várha-
tó. 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

A.4.1 A VELENCEI-TÓ VÍZPARTI TELEPÜLÉSEIN A SZENNYVÍZELVEZETŐ 
RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉNEK KOORDINÁLÁSA, SZAKMAI FEL-
ÜGYELETE, A RÁKÖTÉSEK ÖSZTÖNZŐ RENDSZERÉNEK KIDOLGOZÁ-
SA: 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. A még szennyvízcsatornával nem rendelkező települések 
csatornázása és rákötése a regionális szennyvízelvezető 
rendszerre 
---a település csatornázása és rákötése a Dinnyési regionális 
szennyvízelvezető rendszerre 

 Strukturális Ala-
pok KIOP prog-
ramnál a 2004 
nyarán kedvezően 
elbírált pályázat 
ERFA + központi 
költségvetés + 
önkormányzati 
saját erő. 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

A.5 A VELENCEI-TÓ VÍZGYŰJTŐJÉN A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL ÖSZ-
SZEFÜGGŐEN A FELHAGYOTT HULLADÉKLERAKÓ HELYEK 
REKULTIVÁLÁSÁNAK ELVÉGZÉSE 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. A bezárt (takart) hulladéklerakó rekultivációs terveinek el-
készítése 
---az 1995-ben (részlegesen takart lezárt) hulladéklerakó rekul-
tivációs terveinek elkészítése 

2. A lezárt hulladéklerakó rekultivációjának elvégzése 
3 Dögkút rekultivációjának elvégzése 

 Kohéziós Alap + 
állami költségve-
tés+ önkormány-
zati forrás 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

C.3. A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG SZELLEMI ÉS TÁRGYI ÉRTÉKEINEK FELKU-
TATÁSA, NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE ÉS BEÉPÍTÉSE A TURISZTIKAI 
PROGRAMOKBA, TEMÉKFEJLESZTÉSBE 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. Kulturális hagyományok, események összegyűjtése és 
települési vonzerővé fejlesztése  
---falunapok, szüreti bál, húsvéti-sibálás, citerazenekar, nép-
dalkör, lövészverseny, borverseny 

(12),(13),(30),(33) 
,(34),(35),(36) 

Strukturális Alap – 
EMVA+ 
Állami támogatás 
(hazai területfej-
lesztési forrá-
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sok)+önkormányza
ti saját erő. A tevé-
kenységek csak 
egy rész finanszí-
rozható az EMVA 
által (a vidéki jöve-
delemszerzési 
lehetőségeken 
belül lehetőség 
nyílik kézműipari 
tevékenységek 
ösztönzésére 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

C.4. KULTURÁLIS ÉRTÉKEKET HORDOZÓ INGATLANOKRA, KASTÉLYPAR-
KOKRA, ARBORÉTUMOKRA VÉDELMI ÉS FEJLESZTÉSI PROGRAMOK 
KÉSZÍTÉSE 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

2. Építészeti értékek felmérése és idegenforgalmi vonzerővé 
fejlesztése  
---romai katolikus templom és Nepomuki Szt. János szobor 
felújítása, a volt jezsuita rendház védelme és hasznosítása 

(12),(14),(45) Strukturális Alapok 
– EMVA, ROP 
(csak egyes tevé-
kenységek ese-
tén)+ hazai költ-
ségve-
tés+területfejleszté
si támogatások, 
önkormányzati 
forrás 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

D.5.2. A FALUSI ÉS ÖKOTURIZMUSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZÁLLÁSFÉRŐHE-
LYEK FEJLESZTÉSE 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. Falusi turizmus szállásférőhelyeinek kapacitásbővítése 
2. Meglevő lakásállomány komfortosítása, vendégfogadásra 

alkalmassá tétele 
4 Vendégasztal program megvalósítása 

(25), Strukturális Alapok 
EMVA(magánszál-
láshelyek, falusi 
turizmus), - ROP 
(kereskedelmi 
szálláshelyek), 
hazai támogatás+ 
magántőke 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

E.2 AZ IFJÚSÁGI ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK BŐVÍTÉSE, A REKREÁCIÓS SPOR-
TOK FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

4 Kerékpárút hálózat kiépítése, a kerékpáros turizmust ki-
szolgáló infrastruktúra fejlesztése  

(11),(15,) (25), 
(26), (42,(44), 

Költségvetési 
forrás (címzett és 
céltámogatás, 
turisztikai 
célelőírányzat)+ 
magántőke+ 
önkormányzati 
forrás 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

E.3 AZ ÖKOTÚRIZMUS FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA, TERMÉSZETVÉDELMI 
KUTATÓBÁZISOK, LÉTESÍTMÉNYEK MEGVALÓSÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. A természetjárás feltételeinek javítása. Tanösvény kialakí-
tása, ismertetőtáblák elhelyezése a pázmándi kvarcsziklák 
bemutatására 

2. Természetjáró lovas-utak kijelölése  
5. Turisztikai ismertető kiadványok és (speciális) túratérképek 

(1),(8), (11), (15, 
(25), (26),(42),(44) 

Hazai költségve-
tés, területfejlesz-
tési célú támoga-
tások (címzett és 
céltámogatások, 
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kiadása (Ismertető kiadvány összeállítása) turisztikai célelői-
rányzat, 
környezetvédelmi 
alap, célfeladatok) 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

E.4 AZ ÜZLETI ÉS INCENTIV TURIZMUS FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

3 Gasztronómia-turisztikai fejlesztés, 
---a gasztronomiai érdekességeket bemutató, megtapasztalható 
célpontokat összekötő útvonalak kijelölése  (Pázmándon étte-
rem kijelölése, pincékben borkostolás) 

(11), (15), (25), 
(26) 

Központi költség-
vetés+ 
magántőke 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

F.1 AZ ÖKOLÓGIAI CÉLÚ AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI RENDSZE-
REK 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. Ökológiai célú szántóföldi ültetvény és gyepgazdálkodás,  (18),(19),(2)2,(27), 
(28),(29) 

Nemzeti Vidékfej-
lesztési Terv 
 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

F.2. A SZŐLŐMŰVELÉS ÉS AHHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDEZVÉNYEK TÁMO-
GATÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. Hagyományos tájjellegű szőlőművelés,minősített tájjellegű 
borok előállítása 

2. Borkultúrához kapcsolódó események támogatása  
---szüreti bál 

 Strukturális Ala-
pok – 
EMVA(egyes te-
vékenységek ese-
tén), hazai költ-
ségvetés, önkor-
mányzati saját erő 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

F.3 A TÁJJELLEGŰ MEZŐ ÉS ERDŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁ-
NAK TÁMOGATÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 

2006 2007-2013 
1  Biotermékek előállítása 
2 Tájjellegű termékek előállítása 

Pl.-, gyümölcsök, borok, lekvárok, tejtermékek, méz, 
 

3 Vetőmagtermelés támogatása 

 Strukturális Ala-
pok—EMVA 
(egyes tevékeny-
ségek esetén) 
hazai költségveté-
si támogatás, ön-
kormányzati saját 
erő 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

F.6 TERMÉSZETKÖZELI ERDŐGAZDÁLKODÁSI MÓDSZEREK, ERDŐTELEPÍ-
TÉS TÁMOGATÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

4. Élőhely-fejlesztés szempontjából indokolt erdőtelepítések , 
fásítások 

(1),(8),(43), NVT—EMOGA 
Garancia intézke-
dés, FVM—
Erdőtelepítésre, 
erdőszerkezet-
átalakításra és 
fásításra szóló 
támogatása 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

G.1 A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETET JAVÍTÓ PROGRAMOK KÉSZÍTÉSE ÉS AZ EGYSÉ-
GES TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER KIALAKÍTÁSA 
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Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. Közterületek rendezése, utcabútorozás, parkosítás 
4. Egységes tájékoztató rendszer kialakítása, információs 

táblák elhelyezése 
6 A kistérség egészére kiterjedő—fejlesztési-rendezési fel-

adatokat koordináló—struktúra terv készítése 

(1),(37), (47), Strukturális Ala-
pok – EMVA 
(egyes tevékeny-
ségek), hazai 
költségvetés, terü-
letfejlesztési tá-
mogatások (cím-
zett és céltámoga-
tások), turiszikai 
célelőirányzat, 
környezetvédelmi 
alap célelőirány-
zatai 
 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

G.2 A KÖZBIZTONSÁG JAVÍTÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. Települési közbiztonsági koncepció összeállítása 
2. Polgárőrség megszervezése, fejlesztése 

(48) Költségvetés+hazai 
egyéb forrás 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

G.3 MARKETING KONCEPCIÓ, ISMERETTERJESZTŐ KIADVÁNYOK KÉSZÍTÉ-
SE, MARKETING TANÁCSADÓI HÁLÓZAT SZERVEZÉSE 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. Marketing stratégia készítése 
4. Ismeretterjesztő propaganda kiadványok, programfüzet , 

térkép, települési-/idegenforgalmi honlap  készítése 

(2),(3),(6),(7),(9), 
(10),(17),(31),(47) 

Hazai költségve-
tés, területfejlesz-
tési célú állami 
támogatások 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

G.4 AZ IDEGENFORGALMI CÉLPONTOK KÖRNYÉKE ÉS A BELTERÜLETI HA-
TÁROK MENTI TERÜLETEK HULLADÉKMENTESÍTÉSÉNEK ELLENŐRZÉ-
SE 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. Az idegenforgalmi célpontok és a belterületi határ mente 
hulladékmentesítése 

2. Hulladékgyűjtők, gyűjtőkonténerek kihelyezése a z érintett 
területekre 

3. A folyamatos ellenőrzés megszervezése 

 Hazai költségve-
tés, területfejlesz-
tési célú állami 
támogatások 
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SUKORÓ 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

A.2 A PARTFAL REKONSTRUKCIÓ PROGRAMJÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE, 
VÉGREHAJTÁSA, A VÍZHASZNÁLATOKAT ÉRINTŐ MEDERSZABÁLYO-
ZÁSI ÉS ZAGYELHELYEZÉSI MUNKÁK ÖSSZEHANGOLÁSA 

Lehetséges támogatások Kó
d 

Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. A vízi létesítmények felújítása, az 1992-ben és 1996-ban 
készült tervek felülvizsgálata  
---1200 m önk. parthossz 

2 A felülvizsgált vizi létesítményi terv szerint a partvédőmű-
vek felújítása és korszerűsítése 

3. Iszapkotrási és zagyelhelyezési integrált program elkészí-
tése a turisztikai és természetvédelmi követelmények meg-
tartásával  

4 Mederfenntartás a kikötőkben és a strandokon 

 Strukturális Ala-
pok –EMVA (en-
nek keretében 
lehetőség nyílik 
természetes és 
művi vízpartok 
rendbetételére, 
rehabilitációjára, 
műtárgyak pótlá-
sára vagy felújítá-
sára), önkor-
mányzati saját 
erő,+ központi 
kötségvetés 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

A.3 A TELEPÜLÉSEK VÍZRENDEZÉSIÉS VÍZKÁRMENTESÍTÉSI TERVEINEK 
ELKÉSZÍTÉSE, KIVITELEZÉSE: 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

2. A meglevő ill. készítendő vízrendezési tervek kivitelezése 
3 Regionális szennyvízcsatornák nagy esőzéskor előforduló 

szennyvíz kiömléseinek megakadályozása 

Regionális szenny-
vízcsatornák nagy 
esőzéskor előfordu-
ló szennyvíz kiöm-
léseinek megaka-
dályozása 

Előrelépés ezen a 
területen mindad-
dig nem várható, 
míg hiányoznak 
az állami, illetve 
EU programok 
által támogatható 
pályázati lehető-
ségek. Ennek 
hiányában az 
önkormányzatok-
ra a vízügyi tör-
vény által háruló, 
több évtizedes 
elmaradással 
terhelt feladatok 
megoldása nem 
várható. 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

A.4.1 A VELENCEI-TÓ VÍZPARTI TELEPÜLÉSEIN A SZENNYVÍZELVEZETŐ 
RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉNEK KOORDINÁLÁSA, SZAKMAI FEL-
ÜGYELETE, A RÁKÖTÉSEK ÖSZTÖNZŐ RENDSZERÉNEK KIDOLGOZÁ-
SA: 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. A még szennyvízcsatornával nem rendelkező települések 
csatornázása és rákötése a regionális szennyvízelvezető 
rendszerre 
---a település csatornázása és rákötése a Dinnyési regionális 
szennyvízelvezető rendszerre 

 Strukturális Ala-
pok KIOP prog-
ramnál a 2004 
nyarán kedvezően 
elbírált pályázat 
ERFA + központi 
költségvetés + 
önkormányzati 
saját erő. 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

A.5 A VELENCEI-TÓ VÍZGYŰJTŐJÉN A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL ÖSZ-
SZEFÜGGŐEN A FELHAGYOTT HULLADÉKLERAKÓ HELYEK 
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REKULTIVÁLÁSÁNAK ELVÉGZÉSE 
Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. A bezárt (takart) hulladéklerakó rekultivációs terveinek el-
készítése 
---az1999-ben felhagyott illegális hulladéklerakó rekultivációs 
terveinek elkészítése 

2 A lezárt hulladéklerakó rekultivációjának elvégzése 

 Kohéziós Alap + 
állami költségve-
tés + önkormány-
zati forrás 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

C.3. A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG SZELLEMI ÉS TÁRGYI ÉRTÉKEINEK FELKU-
TATÁSA, NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE ÉS BEÉPÍTÉSE A TURISZTIKAI 
PROGRAMOKBA, TEMÉKFEJLESZTÉSBE 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1 Kulturális hagyományok, események összegyűjtése és 
települési vonzerővé fejlesztése  
---néptánc 

2 Hagyományos kézműipar támogatása  
---csónakkészítés, nádazás 

3 Egyedi tájértékek felmérése és turisztikába bekapcsolása --
---ingókövek, Meleg-hegyi gránitsziklák és egyéb tájértékek 
védelme 

(12),(13),(30),(33), 
(34),(35),(36) 

Strukturális Alap – 
EMVA+Állami  
támogatás (hazai 
területfejlesztési 
források)+önkor-
mányzati saját 
erő. A tevékeny-
ségek csak egy 
rész finanszíroz-
ható az EMVA 
által (a vidéki jö-
vedelemszerzési 
lehetőségeken 
belül lehetőség 
nyílik kézműipari 
tevékenységek 
ösztönzésére 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

C.4. KULTURÁLIS ÉRTÉKEKET HORDOZÓ INGATLANOKRA, KASTÉLYPAR-
KOKRA, ARBORÉTUMOKRA VÉDELMI ÉS FEJLESZTÉSI PROGRAMOK 
KÉSZÍTÉSE 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

2. Építészeti értékek felmérése és idegenforgalmi vonzerővé 
fejlesztése  
---népi építészeti emlékek, parasztházak, tájház, református 
templom védelme 

3 Várak, várromok, kastélyok, kúriák, présházak-pincék-
pincesorok védelme és felújítása, kastélyparkok, arborétu-
mok védelme 
---pincék, pincesorok védelme és felújítása 

(12),(14),(45) Strukturális Ala-
pok  
EMVA, ROP  
(csak egyes tevé-
kenységek ese-
tén)+ 
hazai költségve-
tés+ 
területfejlesztési 
támogatások+ 
önkormányzati 
forrás 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 
 

D.1.1 AZ ÜDÜLŐKÖRZETEN BELÜLI HIÁNYZÓ KÖZÚTI KAPCSOLATOK KIÉPÍ-
TÉSE 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

2 Településrészeket összekötő út kiépítése 
---8116 sz. megyei út és a vízparti területeket összekötő út 
megépítése 

3 Velencei tó körüli kerékpárút kiépítése 

(4),(42) Strukturális Alapok 
– EMVA, ROP 
(csak egyes tevé-
kenységek esetén) 
Hazai költségve-
tés, területfejlesz-
tési támogatások, 
önkormányzati 
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forrás 
 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

D.2.2. ELLÁTATLAN, VAGY IDŐSZAKOSAN IVÓVÍZHIÁNYOS TELEPÜLÉSEK 
IVÓVÍZELLÁTÁSÁNAK MEGOLDÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. Átemelőzónák kiépítése 
2. Átemelő- és tározókapacitás kiépítése 

 ERFA (KIOP) + 
hazai költségvetés 
+, önkormányzati 
saját erő  

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

D.2.3. MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELKUTATÁSA, HASZNOSÍTÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 

2006 2007-2013 

4 Napenergia hasznosítása (20),(32)  

 
Intézkedési cso-
port megnevezése 

D.3. AZ ÜDÜLŐKÖRZET KISTÉRSÉGI KÖZPONTJAIBAN ÉS TURISZTIKAI CÉL-
TERÜLETEIN AZ ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ LÉTESÍTMÉNYEK HÁLÓZAT-
FEJLESZTÉSÉNEK ÖSZTÖNZÉSE 

Lehetséges támogatások Kó
d 

Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. Arborétum fejlesztés és turisztikai programmá szervezés az 
É-i parton (Pákozddal közösen) 

(11),(15),(21),(24), 
(25),(26),(47), 

Strukturális Ala-
pok EMVA (a fenti 
tevékenységek 
közül kizárólag 
közösségi célú 
épületek felújítása 
támogatható), - 
GVOP (KKV fej-
lesztés), hazai 
költségvetés, ma-
gántőke, önkor-
mányzati saját erő 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

D.4. A STRANDOK SZÍNVONALÁNAK, KAPACITÁSÁNAK FEJLESZTÉSÉRE 
VONATKOZÓ SZAKMAI FELÜGYELET 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

3 Új strandok, fürdők létrehozása 
---Új strand kiépítése, 
--- Aqua-park létesítése 

(11), (25),(45), Hazai központi 
költségvetés, ön-
kormányzati forrá-
sok. Területfej-
lesztési támoga-
tások ( turisztikai 
célelőirányzat) 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

D.5.2. A FALUSI ÉS ÖKOTURIZMUSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZÁLLÁSFÉRŐHE-
LYEK FEJLESZTÉSE 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. Falusi turizmus szállásférőhelyeinek kapacitásbővítése 
2. Meglevő lakásállomány komfortosítása, vendégfogadásra 

alkalmassá tétele 
3. Ökoturizmust szolgáló szállásférőhelyek létesítése  

---ökofalu 
4. Vendégasztal program megvalósítása 

(25), Strukturális Ala-
pok – EMVA (ma-
gánszálláshelyek, 
falusi turizmus), - 
ROP (kereske-
delmi szálláshe-
lyek), hazai támo-
gatás, magántőke 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

E.2 AZ IFJÚSÁGI ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK BŐVÍTÉSE, A REKREÁCIÓS 
SPORTOK FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA 
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Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

Kód Fejlesztési feladat rövid leírása Lehetséges források 
1. Vízisportok infrastruktúrájának fejlesztése  

---parti területeken a vízisportok infrastruktúrafejlesztése 
4. Kerékpárút hálózat kiépítése, a kerékpáros turizmus ki-

szolgáló infrastruktúra fejlesztése  
---kerékpárút-hálózat, kölcsönző és kiszolgálópont építése 

5. Sportpályák felújítása, építése  
---gurulós bobpálya létesítése 

(11),(15,) (25), 
(26), (42,(44), 

Költségvetési 
forrás (címzett és 
céltámogatás, 
turisztikai célelői-
rányzat), magán-
tőke, önkormány-
zati forrás 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

E.3 AZ ÖKOTÚRIZMUS FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA, TERMÉSZETVÉDELMI 
KUTATÓBÁZISOK, LÉTESÍTMÉNYEK MEGVALÓSÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. A természetjárás feltételeinek javítása, ökoturisztikai utak , 
tanösvények kialakítása, ismertetőtáblák elhelyezése az 
ingókövek és a gránitsziklák térségében 

2.. Természetjáró lovas-utak kijelölése a szőlőhegyektől É-ra 
3. Arborétumok kialakítása, kastélyparkok és majorok felújí-

tása, ismertető-bemutató hellyé fejlesztése 
---arborétum ismertető-bemutató hellyé (élővilág bemutatóval) 
fejlesztése (Pákozddal együtt) 

5. Turisztikai ismertető kiadványok és (speciális) túratérképek 
kiadása  

(1),(8), (11), (15),  
(25), (26),(42),(44) 
 

Hazai költségve-
tés, területfejlesz-
tési célú támoga-
tások (címzett és 
céltámogatások, 
turisztikai célelői-
rányzat, 
környezetvédelmi 
alap, célfeladatok) 
 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

E.4 AZ ÜZLETI ÉS INCENTIV TURIZMUS FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. Rekreációs központ kialakítása 
---az É-i parti vízisport-központhoz kapcsolódva, 

3 Gasztronómia-turisztikai fejlesztés  
---falusi gasztronómiai fejlesztések a néprajzi házakhoz kötődő-
en 

4 Borászati, mezőgazdasági szakmai turizmus fejlesztése 

(11), (15), (25), 
(26) 

Központi költség-
vetés+magántőke  

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

F.1 AZ ÖKOLÓGIAI CÉLÚ AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI RENDSZE-
REK 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. Ökológiai célú szántóföldi ültetvény és gyepgazdálkodás,  (18),(19),(2),(27), 
(28),(29) 

Nemzeti Vidékfej-
lesztési Terv 
 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

F.2 A SZŐLŐMŰVELÉS ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDEZVÉNYEK TÁ-
MOGATÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. Hagyományos tájjellegű szőlőművelés,minősített tájjellegű 
borok előállítása 

3. Építészetileg és tájképileg értékes présházak, pincesorok 
védelme, felújítása  

4 Borút kialakítása 
--Sukoró és Nadap között 

 Strukturális Ala-
pok – EMVA 
(egyes tevékeny-
ségek esetén), 
hazai költségve-
tés, önkormányza-
ti saját erő 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

F.3 A TÁJJELLEGŰ MEZŐ ÉS ERDŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁ-
NAK TÁMOGATÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 

2006 2007-2013 
1  Biotermékek előállítása  Strukturális Ala-
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2 Tájjelegű termékek előállítása 
Pl.-velencei tavi pácolt hal, gyümölcskészítmények, tejtermé-
kek 
 

pok—EMVA 
(egyes tevékeny-
ségek esetén) 
hazai költségveté-
si támogatás, ön-
kormányzati saját 
erő 

 
 
 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

F.6 TERMÉSZETKÖZELI ERDŐGAZDÁLKODÁSI MÓDSZEREK, ERDŐTELEPÍ-
TÉS TÁMOGATÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. Erdőszerkezet átalakítások, tájjellegű rehabilitációk támo-
gatása  

2. Az erdők természeti értékeinek kutatása a Velencei hegy-
ségben, (geológiai, élővilág kutatások) 

3. Erdei termékek gyűjtésének, feldolgozásának támogatása 
4. Élőhely-fejlesztés szempontjából indokolt erdőtelepítések , 

fásítások  
5 Erdészeti idegenforgalmi fejlesztések 

(1),(8),(43), NVT—EMOGA 
Garancia intézke-
dés, FVM—
erdőtelepítés-re, 
erdőszerkezet át-
alakításra és fásí-
tás-ra szóló támo-
gatása 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

G.1 A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETET JAVÍTÓ PROGRAMOK KÉSZÍTÉSE ÉS AZ 
EGYSÉGES TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER KIALAKÍTÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. Közterületek rendezése, utcabútorozás, parkosítás 
4 Egységes tájékoztató rendszer kialakítása, információs 

táblák elhelyezése 
6 A kistérség egészére kiterjedő—fejlesztési-rendezési fel-

adatokat koordináló—struktúra terv készítése 

(1),(37), (47), Strukturális Alapok 
–EMVA (egyes 
tevékenységek)+ 
hazai költségve-
tés+területfejleszté
si támogatások 
(címzett és céltá-
mogatások), 
turiszikai célelői-
rányzat, környe-
zetvédelmi alap 
célelőirányzatai 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

G.3 MARKETING KONCEPCIÓ, ISMERETTERJESZTŐ KIADVÁNYOK KÉSZÍTÉ-
SE, MARKETING TANÁCSADÓI HÁLÓZAT SZERVEZÉSE 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. Marketing stratégia készítése 
4. Ismeretterjesztő propaganda kiadványok, programfüzet , 

térkép, települési/idegenforgalmi honlap  készítése 

(2),(3),(6),(7),(9), 
(10),(17),(31),(47) 

Hazai költségve-
tés, területfejlesz-
tési célú állami 
támogatások 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

G.4 AZ IDEGENFORGALMI CÉLPONTOK KÖRNYÉKE ÉS A BELTERÜLETI HA-
TÁROK MENTI TERÜLETEK HULLADÉKMENTESÍTÉSÉNEK ELLENŐRZÉ-
SE 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. Az idegenforgalmi célpontok és a belterületi határ mente 
hulladékmentesítése 

2. Hulladékgyűjtők, gyűjtőkonténerek kihelyezése a z érintett 
területekre 

3. A folyamatos ellenőrzés megszervezése 

 KDVHR: Kohéziós 
Alap+hazai költ-
ségve-
tés+területfejleszté
si támogatások 
(KAC céltámoga-
tás) 
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VELENCE 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

A.2 A PARTFAL REKONSTRUKCIÓ PROGRAMJÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE, 
VÉGREHAJTÁSA, A VÍZHASZNÁLATOKAT ÉRINTŐ MEDERSZABÁLYO-
ZÁSI ÉS ZAGYELHELYEZÉSI MUNKÁK ÖSSZEHANGOLÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. A vízi létesítmények felújítása, az 1992-ben és 1996-ban 
készült tervek felülvizsgálata 
---3580 m önk. parthossz 

2 A felülvizsgált vizi létesítményi terv szerint a partvédőmű-
vek felújítása és korszerűsítése 

3. Iszapkotrási és zagyelhelyezési integrált program elkészí-
tése a turisztikai és természetvédelmi követelmények meg-
tartásával  

4 Mederfenntartás a kikötőkben és a strandokon 

 Strukturális Alapok 
–EMVA (ennek 
keretében lehető-
ség nyílik termé-
szetes és művi 
vízpartok rendbe-
tételére 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

A.3 A TELEPÜLÉSEK VÍZRENDEZÉSI ÉS VÍZKÁRMENTESÍTÉSI TERVEINEK 
ELKÉSZÍTÉSE, KIVITELEZÉSE: 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

2. A meglevő ill. készítendő vízrendezési tervek kivitelezése (19,) (45) Nincs, illetve az 
önkormányzatok a 
törvény által rájuk 
hárított kötelezett-
ségnek nem tud-
nak eleget tenni. 
Sürgős feladat egy 
vegyes finanszíro-
zású, közcélú tá-
mogatási program 
kidolgozása. 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

C.3. A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG SZELLEMI ÉS TÁRGYI ÉRTÉKEINEK FELKU-
TATÁSA, NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE ÉS BEÉPÍTÉSE A TURISZTIKAI 
PROGRAMOKBA, TEMÉKFEJLESZTÉSBE 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1 Kulturális hagyományok, események összegyűjtése és 
települési vonzerővé fejlesztése 
---Velencei-tavi nyári játékok, Orbán napi ünnep, borverseny, 
nyári színház, szüreti bál stb 

2 Hagyományos kézműipar támogatása 
---nádazás, sás-és gyékényfonás, kosárfonás 

3 Egyedi tájértékek felmérése és turisztikai hasznosítása  
---Bence hegyi kőbányák, 
--- geológiai bemutatók, 
--- Molla Szadik sírja, 
--- Nepomuki Szt János szobor  

(12),(13),(30),(33), 
(34),(35),(36) 

Strukturális Alap – 
EMVA. Állami 
támogatás (hazai 
területfejlesztési 
források), önkor-
mányzati saját erő. 
A tevékenységek 
csak egy rész 
finanszírozható az 
EMVA intézkedési 
által (a vidéki jöve-
delemszerzési 
lehetőségeken 
belül lehetőség 
nyílik kézműipari 
tevékenységek 
ösztönzésére 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

C.4. KULTURÁLIS ÉRTÉKEKET HORDOZÓ INGATLANOKRA, KASTÉLYPAR-
KOKRA, ARBORÉTUMOKRA VÉDELMI ÉS FEJLESZTÉSI PROGRAMOK 
KÉSZÍTÉSE 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

2. Építészeti értékek felmérése és idegenforgalmi vonzerővé 
fejlesztése ( 

(12),(14),(45) Strukturális Alapok 
– AVOP, ROP 
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3 Várak, várromok, kastélyok, kúriák, présházak, pincék, 
pincesorok védelme és felújítása, kastélyparkok, védelme  
---Meszlényi kastély és Beck kastély felújítása és hasznosítá-
sa,  
---Sárgaföldes úti pincesor védelme,  
---Bence-hegyi Vörösmarty présház hasznosítása, felújítása 

(csak egyes tevé-
kenységek esetén) 
Hazai költségve-
tés, területfejlesz-
tési támogatások, 
önkormányzati 
forrás 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 
 

D.1.1 AZ ÜDÜLŐKÖRZETEN BELÜLI HIÁNYZÓ KÖZÚTI KAPCSOLATOK KIÉPÍ-
TÉSE 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

3 Velencei tó körüli kerékpárút kiépítése (4),(42) Strukturális Alapok 
– EMVA, ROP 
(csak egyes tevé-
kenységek esetén) 
Hazai költségve-
tés, területfejlesz-
tési támogatások, 
önkormányzati 
forrás 

 7. sz főút déli elkerülő szakasza Állami forrásból 
 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

D.2.3. MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELKUTATÁSA, HASZNOSÍTÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. Termálvíz-hulladékhő hasznosítása ( (20),(32) a programok be-
fektetői finanszíro-
zással valósulnak 
meg, szerződés-
ben meghatározott 
koncessziós ön-
kormányzati tulaj-
donrésszel. 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

D.3. AZ ÜDÜLŐKÖRZET KISTÉRSÉGI KÖZPONTJAIBAN ÉS TURISZTIKAI 
CÉLTERÜLETEIN AZ ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ LÉTESÍTMÉNYEK HÁ-
LÓZATFEJLESZTÉSÉNEK ÖSZTÖNZÉSE 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

2. „Rossz idő” ellátó és szolgáltató létesítmények 
---vendéglátó és szolgáltatóegységek létesítése 

(11), 
(15),(21),(24), 
(25),(26),(47), 

 Strukturális Ala-
pok EMVA (a fenti 
tevékenységek 
közül kizárólag 
közösségi célú 
épületek felújítása 
támogatható), - 
GVOP (KKV fej-
lesztés), hazai 
költségvetés, ma-
gántőke, önkor-
mányzati saját erő 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

D.4. A STRANDOK SZÍNVONALÁNAK, KAPACITÁSÁNAK FEJLESZTÉSÉRE 
VONATKOZÓ SZAKMAI FELÜGYELET 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. Meglevő strandok kapacitásbővítése, fejlesztése  
---VIÜK strand korszerűsítése, 
--- Velencefűrdői Cserje u. strandbővítés 

2. Meglevő strandok minőségi színvonalának emelése  
---Velencefürdői strand fejlesztése---kemping létesítés és 

(11), (25),(45), Hazai központi 
költségvetés, ön-
kormányzati forrá-
sok. Területfejlesz-
tési támogatások 
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szabadstranddá fejlesztés 
---Tóbíró-strand fejlesztés, gyermekmedencék korszerűsítése 
---Északi strand további korszerűsítése 

(turisztikai célelői-
rányzat) 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

D.5.1. A MEGLEVŐ SZÁLLÁSKÍNÁLAT KORSZERŰSÍTÉSE, MINŐSÉGI HIÁ-
NYOSSÁGAINAK FELSZÁMOLÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. Meglevő szállások minőségi felújítása 
---VIÜK épületek, Héliosz fejlesztése 

(25), Strukturális Alapok 
– ROP (kereske-
delmi szálláshe-
lyek), EMVA (ma-
gánszálláshelyek, 
falusi turizmus), 
magántőke 

 
 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

E.1 A TERMÁLFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK ÖSSZEHANGOLÁSA, AZ 
EGÉSZSÉGTURISZTIKAI LÉTESÍTMÉNYEK HÁLÓZATÁNAK FEJLESZ-
TÉSE 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

4. Wellness és gyógyközpont építés  
---I ütem az Öregstrandon 
---II. ütem, a volt express tábor területén 

(11), (15),(45), Önkormányzati 
források, magán-
tőke. Hazai támo-
gatás, EMVA 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

E.2 AZ IFJÚSÁGI ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK BŐVÍTÉSE, A REKREÁCIÓS 
SPORTOK FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. Vízisportok infrastruktúrájának fejlesztése  
---vízisportok feltételeinek javítása a strandokhoz kapcsolódva 
és a vitorlássport kikötő- és tárolókapacitásának bővítése és a 
kiszolgáló szolgáltatások színvonalának javítása 

2. Téli sportok infrastruktúrájának fejlesztés  
---a korcsolyázás, szánkózás feltételeinek javítása  

3. Sporthorgászat infrastruktúra fejlesztése 
---horgászcsónak kikötők felújítása 

4. Kerékpárút hálózat kiépítése, fejlesztése 
---kölcsönző és kiszolgáló pontok létesítése 

(11),(15,) (25), 
(26), (42,(44), 

Költségvetési for-
rás (címzett és 
céltámogatás, 
turisztikai 
célelőírányzat), 
magántőke, ön-
kormányzati forrás 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

E.3 AZ ÖKOTÚRIZMUS FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA, TERMÉSZETVÉDELMI 
KUTATÓBÁZISOK, LÉTESÍTMÉNYEK MEGVALÓSÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. A természetjárás feltételeinek javítása, ökoturisztikai utak  
tanösvények kialakítása, ismertetőtáblák elhelyezése  
---Bence hegyen geológiai tanösvény (kőbányák) és madártani 
tanösvény létrehozása 

2. Természetjáró lovas út kijelölése  
3. Arborétumok kialakítása, kastélyparkok felújítása, ismer-

tető-bemutató hellyé fejlesztése  
---Meszlényi és Beck kastélyparkok rekonstrukciója 

5. Turisztikai ismertető kiadványok és (speciális) túratérké-
pek kiadása 

(1),(8), (11), (15), 
(25), (26),(42),(44) 

 Hazai költségve-
tés, területfejlesz-
tési célú támogatá-
sok (címzett és 
céltámogatások, 
turisztikai célelői-
rányzat, 
környezetvédelmi 
alap, célfeladatok) 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

E.4 AZ ÜZLETI ÉS INCENTIV TURIZMUS FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. Rekreációs központ kialakítása  
---a Wellness és gyógyközpont együttesén belül 

(11), (15), (25), 
(26) 

Központi költség-
vetés, magántőke 
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2. Konferenciaközpont kiépítése  
---a Pro Rekreatione alapítvány továbbfejlesztésével,  
---a Wellness és gyógyközponthoz kapcsolódóan  

3. Gasztronómia-turisztikai fejlesztés 
---Vörösmarty pince) 

4. Borászati, mezőgazdasági szakmai turizmus fejlesztése 
 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

F.1 AZ ÖKOLÓGIAI CÉLÚ AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI RENDSZE-
REK 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. Ökológiai célú szántóföldi ültetvény és gyepgazdálkodás,  (18),(19),(2)2,(27) 
(28),(29) 

Nemzeti Vidékfej-
lesztési Terv 

 
 
 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

F.2 A SZŐLŐMŰVELÉS ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDEZVÉNYEK TÁ-
MOGATÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. Hagyományos tájjellegű szőlőművelés támogatása, minő-
sített borok előállítása 

2. Borkultúrához kapcsolódó események támogatása  
---Orbán napi ünnepségek,  
---borversenyek, borbemutató és borvásár, borlakoma,  
---Márton napi események,  
---bortrezor létrehozása 

3. Építészetileg és tájképileg értékes présházak, pincesorok 
védelme, felújítása  
---Sárgaföldes úti pincesorok 

 Strukturális Alapok 
– EMVA (egyes 
tevékenységek 
esetén), hazai 
költségvetés, ön-
kormányzati saját 
erő 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

F.3  

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. Biotermékek előállítása 
Pl.- gyümölcsök, zöldségfélék 

2. Tájjellegű termékek előállítása 
Pl. velencei borok, velencei pácolthal, stb. 

 Strukturális Alapok 
– EMVA (egyes 
tevékenységek 
esetén), hazai 
költségvetés, ön-
kormányzati saját 
erő 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

F.6 TERMÉSZETKÖZELI ERDŐGAZDÁLKODÁSI MÓDSZEREK, ERDŐTELEPÍ-
TÉS TÁMOGATÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

4. Élőhely-fejlesztés szempontjából indokolt erdőtelepítések, 
fásítások 
---Gurjál völgy és környéke 

5. Erdészeti idegenforgalmi fejlesztések (közjóléti ( Bence-
hegy) 

(1),(8),(43), NVT—EMOGA 
Garancia intézke-
dés, FVM—
Erdőtelepítésre, 
erdőszerkezet-
átalakításra és 
fásításra szóló 
támogatása 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

G.1 A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETET JAVÍTÓ PROGRAMOK KÉSZÍTÉSE ÉS AZ 
EGYSÉGES TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER KIALAKÍTÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. Közterületek rendezése, utcabútorozás, parkosítás  
---zöldfelületek felújítása, a virágkiállítások megrendezési fel-
tételeinek megteremtése („Velence a virágváros”) 

(1),(37), (47), Strukturális Alapok 
– EMVA (egyes 
tevékenységek), 
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---Velence –déli kanyar fejlesztési koncepció keretében kidol-
gozott környezetjavító, fejlesztő programok (városközpont és 
korzó, városi közúti közlekedés továbbfejlesztése 

5 Civil szolgáltatóház létesítése 
6 A kistérség egészére kiterjedő—fejlesztési-rendezési fel-

adatokat koordináló—struktúra terv készítése 

hazai költségve-
tés, területfejlesz-
tési támogatások 
(címzett és céltá-
mogatások), 
turiszikai célelői-
rányzat, környe-
zetvédelmi alap 
célelőirányzatai 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

G.2 A KÖZBIZTONSÁG JAVÍTÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

4. Kistérségi védelmi rendszer kialakítása 
---a kistérségi központban Velencén 

5 Köztestületi Tűzoltóság létrehozása  
---a kistérségi központban Velencén 

  

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

G.3 MARKETING KONCEPCIÓ, ISMERETTERJESZTŐ KIADVÁNYOK KÉSZÍTÉ-
SE, MARKETING TANÁCSADÓI HÁLÓZAT SZERVEZÉSE 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. Marketing stratégia készítése 
4. Ismeretterjesztő propaganda kiadványok, programfüzet , 

térkép, települési/idegenforgalmi honlap  készítése 
5. borturizmussal kapcsolatos tevékenységek támogatása,  

---kiadványok készítése 
6  Idegenforgalmi minőségi rendszer kiterjesztése,  

--- a velencei rendszer 

(2),(3),(6),(7),(9), 
(10),(17),(31),(47) 

Hazai költségve-
tés, területfejlesz-
tési célú állami 
támogatások 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

G.4 AZ IDEGENFORGALMI CÉLPONTOK KÖRNYÉKE ÉS A BELTERÜLETI HA-
TÁROK MENTI TERÜLETEK HULLADÉKMENTESÍTÉSÉNEK ELLENŐRZÉ-
SE 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. Az idegenforgalmi célpontok és a belterületi határ mente 
hulladékmentesítése 

2. Hulladékgyűjtők, gyűjtőkonténerek kihelyezése a z érintett 
területekre 

3. A folyamatos ellenőrzés és gyűjtés megszervezése 

 KDVHR: Kohéziós 
AlapHazai költ-
ségvetés és terü-
letfejlesztési tá-
mogatások (KAC 
céltámogatás) 
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ZICHYÚJFALU 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

A.3 A TELEPÜLÉSEK VÍZRENDEZÉSI ÉS VÍZKÁRMENTESÍTÉSI TERVEINEK 
ELKÉSZÍTÉSE, KIVITELEZÉSE 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. Átfogó települési vízrendezési tervek elkészítése a meglevő 
elvi vízjogi engedélyezési tervek alapján 

2. A meglevő ill. készítendő vízrendezési tervek kivitelezése 

(19), (45) Nincs, illetve az 
önkormányzatok a 
törvény által rájuk 
hárított kötelezett-
ségnek nem tud-
nak eleget tenni. 
Sürgős feladat 
egy vegyes finan-
szírozású, közcélú 
támogatási prog-
ram kidolgozása. 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

A.4.1 A VELENCEI-TÓ VÍZPARTI TELEPÜLÉSEIN A SZENNYVÍZELVEZETŐ 
RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉNEK KOORDINÁLÁSA, SZAKMAI FEL-
ÜGYELETE, A RÁKÖTÉSEK ÖSZTÖNZŐ RENDSZERÉNEK KIDOLGOZÁ-
SA: 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. A még szennyvízcsatornával nem rendelkező települések 
csatornázása és rákötése a regionális szennyvízelvezető 
rendszerre 
---a település csatornázása és rákötése a Dinnyési regionális 
szennyvízelvezető rendszerre 

 Strukturális Ala-
pok KIOP prog-
ramnál a 2004 
nyarán kedvezően 
elbírált pályázat 
ERFA + központi 
költségvetés + 
önkormányzati 
saját erő. 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

A.5 A VELENCEI-TÓ VÍZGYŰJTŐJÉN A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL ÖSZ-
SZEFÜGGŐEN A FELHAGYOTT HULLADÉKLERAKÓ HELYEK 
REKULTIVÁLÁSÁNAK ELVÉGZÉSE 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1 A lezárt hulladéklerakó rekultivációjának elvégzése 
---az 1980-ban felhagyott (takart) kommunális hulladéklerakó 
rekultivációjának elvégzése 

 Kohéziós Alap + 
állami költségve-
tés + önkormány-
zati forrás 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

C.4. KULTURÁLIS ÉRTÉKEKET HORDOZÓ INGATLANOKRA, KASTÉLYPAR-
KOKRA, ARBORÉTUMOKRA VÉDELMI ÉS FEJLESZTÉSI PROGRAMOK 
KÉSZÍTÉSE 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

3 Várak, várromok, kastélyok, kúriák, présházak-pincék-
pincesorok védelme és felújítása, kastélyparkok, arboré-
tumok védelme 
---Zichy klastély és major –magtár felújítása és hasznosítása 

(12),(14),(45) Strukturális Ala-
pok – EMVA, ROP 
(csak egyes tevé-
kenységek ese-
tén) 
Hazai költségve-
tés, területfejlesz-
tési támogatások, 
önkormányzati 
forrás 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

D.2.3. MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELKUTATÁSA, HASZNOSÍTÁSA 

Kód Fejlesztési feladat rövid leírása Lehetséges támogatások 
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2006 2007-2013 
3 Mezőgazdasági hulladékból származó energia hasznosítá-

sa 
(20),(32) a programok be-

fektetői finanszíro-
zással valósulnak 
meg, szerződés-
ben meghatározott 
koncessziós ön-
kormányzati tulaj-
donrésszel. 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

D.5.2. A FALUSI ÉS ÖKOTURIZMUSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZÁLLÁSFÉRŐHE-
LYEK FEJLESZTÉSE 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. Falusi turizmus szállásférőhelyeinek kapacitásbővítése 
2. Meglevő lakásállomány komfortosítása, vendégfogadásra 

alkalmassá tétele 
4 Vendégasztal program megvalósítása 

(25), Strukturális Ala-
pok – EMVA (ma-
gánszálláshelyek, 
falusi turizmus), - 
ROP (kereske-
delmi szálláshe-
lyek), hazai támo-
gatás, magántőke 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

E.2 AZ IFJÚSÁGI ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK BŐVÍTÉSE, A REKREÁCIÓS 
SPORTOK FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

4 Kerékpárút hálózat kiépítése, a kerékpáros turizmus ki-
szolgáló infrastruktúra fejlesztés 
---kapcsolódás a Velencei-tavi kerékpárút hálózathoz 

5 Sportpályák felújítása, építése  
---labdarúgópálya létesítése 

(11),(15,),(25),(26), 
(42,(44), 

Költségvetési 
forrás (címzett és 
céltámogatás, 
turisztikai célelői-
rányzat), magán-
tőke, önkormány-
zati forrás 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

E.3 AZ ÖKOTÚRIZMUS FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA, TERMÉSZETVÉDELMI 
KUTATÓBÁZISOK, LÉTESÍTMÉNYEK MEGVALÓSÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

3. Arborétumok kialakítása, kastélyparkok és majorok felújí-
tása, ismertető-bemutató hellyé fejlesztése 
---Kúria park és majorsági terület parkrekonstrukciója 

6 Természetjáró lovasutak kijelölése 

(1),(8), (11), (15),  
(25), (26),(42),(44) 

Hazai költségve-
tés, területfejlesz-
tési célú támoga-
tások (címzett és 
céltámogatások, 
turisztikai célelői-
rányzat, 
környezetvédelmi 
alap, célfeladatok 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

E.4 AZ ÜZLETI ÉS INCENTIV TURIZMUS FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

4 Borászati, mezőgazdasági szakmai turizmus fejlesztése  
---szakmai turizmus fejlesztése a mezőgazdasági kombináthoz 
kapcsolódva 

(11), (15), (25), 
(26) 

Központi költség-
vetés+magántőke 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

F.1 AZ ÖKOLÓGIAI CÉLÚ AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI RENDSZE-
REK 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. Ökológiai célú szántóföldi ültetvény és gyepgazdálkodás  (18),(19),(2)2,(27), Nemzeti Vidékfej-
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Helyi biotermékek előállítása, idegenforgalmi célú forgal-
mazása  

(28),(29) lesztési Terv 
 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

F.2 A SZŐLŐMŰVELÉS ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDEZVÉNYEK TÁ-
MOGATÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. Hagyományos tájjellegű szőlőművelés támogatása, minő-
sített borok előállítása 

 Strukturális Alapok 
– EMVA (egyes 
tevékenységek 
esetén), hazai 
költségvetés, ön-
kormányzati saját 
erő 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

F.3 A TÁJJELLEGŰ MEZŐ ÉS ERDŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁ-
NAK TÁMOGATÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 

2006 2007-2013 
1  Biotermékek előállítása 
2 Tájjellegű termékek előállítása 

Pl.-, gyümölcsök, gyümölcstermékek, tejtermékek, méz 
 

3 Vetőmagtermelés támogatása 

 Strukturális Ala-
pok—EMVA 
(egyes tevékeny-
ségek esetén) 
hazai költségveté-
si támogatás, ön-
kormányzati saját 
erő 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

F.6 TERMÉSZETKÖZELI ERDŐGAZDÁLKODÁSI MÓDSZEREK, ERDŐTELEPÍ-
TÉS TÁMOGATÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

4. Élőhely-fejlesztés szempontjából indokolt erdőtelepítések , 
fásítások  
---Bikavölgy és környéke 

(1),(8),(43), NVT—EMOGA 
Garancia intézke-
dés, FVM—
erdőtelepítés-re, 
erdőszerkezet át-
alakításra és fásí-
tás-ra szóló támo-
gatása 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

G.1 A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETET JAVÍTÓ PROGRAMOK KÉSZÍTÉSE ÉS AZ 
EGYSÉGES TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER KIALAKÍTÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

2 Településközpont rendezése 
6 A kistérség egészére kiterjedő—fejlesztési-rendezési fel-

adatokat koordináló—struktúra terv készítése 

(1),(37), (47), Strukturális Alapok 
–EMVA (egyes 
tevékenységek)+ 
hazai költségve-
tés+területfejleszté
si támogatások 
(címzett és céltá-
mogatások), 
turiszikai célelői-
rányzat, környe-
zetvédelmi alap 
célelőirányzatai 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

G.2 A KÖZBIZTONSÁG JAVÍTÁSA 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

2 Polgárőrség megszervezése, fejlesztése (48) Költségvetés+hazai 
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egyéb forrás 
 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

G.3 MARKETING KONCEPCIÓ, ISMERETTERJESZTŐ KIADVÁNYOK KÉSZÍTÉ-
SE, MARKETING TANÁCSADÓI HÁLÓZAT SZERVEZÉSE 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

1. Marketing stratégia készítése 
4 Ismeretterjesztő propaganda kiadványok, programfüzet , 

térkép, települési- 
idegenforgalmi honlap  készítése 

(2),(3),(6),(7),(9), 
(10),(17),(31),(47) 

Hazai költségve-
tés, területfejlesz-
tési célú állami 
támogatások 

 
Intézkedési csoport 
megnevezése 

G.4 AZ IDEGENFORGALMI CÉLPONTOK KÖRNYÉKE ÉS A BELTERÜLETI HA-
TÁROK MENTI TERÜLETEK HULLADÉKMENTESÍTÉSÉNEK ELLENŐRZÉ-
SE 

Lehetséges támogatások Kód Fejlesztési feladat rövid leírása 
2006 2007-2013 

2. Hulladékgyűjtők, gyűjtőkonténerek kihelyezése a z érintett 
területekre 

 Hazai költségve-
tés, területfejlesz-
tési célú állami 
támogatások 

 
Megjegyzés: Az önkormányzati egyeztetés során elhangzott, hogy, Zichyújfalú fejlődése szempontjából nagyjelen-
tőségű lehet a Pusztaszabolcs-Székesfehérvár vasútvonal korszerűsítése, az V. sz. európai korridor alternatív 
útjaként. A fejlesztés lehetőségeire, régiós és országos jelentőségére Kőszegi Pál és Szűcs János tanulmánya 
hívta fel a figyelmet 
A táblázatban a fejlesztési feladatot azért nem szerepeltettük, mert a Velencei-tó Vértes kiemelt üdülőkörzet terü-
letfejlesztési programjában nem szerepelt.  
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8. A FEJLESZTÉS SZÜKSÉGES ÉS LEHETSÉGES FORRÁSAI  
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2006. ÉVI TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK 
hi-

vatko
zási 
kód 

támoga-
tási kód 

Korm. 
Hat. 

vonat-
kozó  

pontja 

megnevezés 
(pályázat címe) 

támoga-
tási 

forma 

beadási 
határidő 

támogatás célja  kedvezményezett 
(lehetséges pályázó) 

támogatási 
%, min./max. 

összeg 

kiíró szerv 

(1) Hazai 
támogatás 

 
 
G1 
C1 
E3 
F4 
F5 
F6 

 
Helyi önkormányzati fejlesz-
tésekhez nyújtandó támoga-
tások, Céde, Teki 

 
vissza 
nem 
térítendő 

 
2006-02-
15 

a) termelő infrastruktúra beruhá-
zásokra,  
b) termelő infrastruktúra felújítá-
sa korszerűsítése 
c) a felszíni vízelvezető rendsze-
rek kiépítése, fejlesztése, 
d) ipari területek előkészítése  
e) címzett és céltámogatásban 
részesülő fejlesztésekhez, 
f) önkormányzati tulajdonú köte-
lező feladatot ellátó intézmények 
fejlesztése,  
g) közfürdők korszerűsítése, 
h) a turizmushoz, a környezet- 
és természetvédelemhez, vala-
mint a szociális foglalkoztatás-
hoz kapcsolódó önkorm. fejl. 
i)településrendezési tervek elké-
szítésére. 
j) önkormányzati tulajdonra vo-
natkozó fejlesztésekhez, 
k)a címzett- és céltámogatással 
folyamatban lévő fejlesztések-
hez. 

 
települések önkormány-
zatai 

 
60 % 

 
Fejér Megyei 
Területfejlesz-
tési Tan 
8000 Székes-
fehérvár, Szent 
István tér 9. 
(22) 312-360 
(22) 522-574 
www.fejer.hu 

(2) Hazai 
támogatás 
MPA-
2006-2 

 
G3 

 
A magas hozzáadott értékű 
tevékenységek munkahelyte-
remtő beruházásainak támo-
gatása/2006 

 
vissza 
nem 
térítendő 

 
2006-02-
28 

 
új munkahelyek létrehozásának 
ösztönzése humántőke-igényes 
gazdasági ágazatokban 

belföldi székhelyű, in-
formáció-technológiai,-
pénzügyi- számviteli- 
üzletviteli szolgáltató, 
tanács-adó, telefonos 
ügyfélszolgálati profillal 
rendelkező jogi, vagy 
jogi személyiség nélküli 
gazdasági tár-saság, 
egyéni vállalkozó  

65-75 % (ki-
írásban rögzí-
tett feltételek 
függvényé-
ben) 
 
30 000 000 
HUF 

 
Foglalkoztatás-
politikai és 
Munkaügyi 
Min. 
1054 BUDA-
PEST, Alkot-
mány u. 3. 
(01) 473-8100  
www.fmm.gov.
hu 

(3) EU támo-
gatás 
HEFOP/2
005/3.4.1 

 
G3 

 
A vállalkozói készségek és a 
munkavállalók alkalmazko-
dóképességének fejlesztését 
célzó képzések támogatása 

 
vissza 
nem 
térítendő 

 
2006-12-
31 

 
alkalmazottak és vállalkozások 
versenyképességének fokozása 
érdekében a vállalkozások - 
különösen a kis- és közép-

önállóan vagy konzorci-
umban - Magyarorszá-
gon székhellyel vagy 
telephellyel rendelkező, 
tényleges tevékenységet 

 
35-90% 
Min.  
1 000 000.- 
HUF 

 
Foglalkoztatás-
politikai és 
Munkaügyi 
Min. 
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hi-
vatko
zási 
kód 

támoga-
tási kód 

Korm. 
Hat. 

vonat-
kozó  

pontja 

megnevezés 
(pályázat címe) 

támoga-
tási 

forma 

beadási 
határidő 

támogatás célja  kedvezményezett 
(lehetséges pályázó) 

támogatási 
%, min./max. 

összeg 

kiíró szerv 

vállalkozások - alkalmazkodó 
képességét fejlesztő képzési 
programok támogatása 

folytató egyéni vállalko-
zó, jogi személyiségű és 
jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdasági 
társaság, szövetkezet 

Max. 
50 000 000.- 
HUF 

1054 BUDA-
PEST, Alkot-
mány utca 3. 
(01) 473-8100  
www.fmm.gov.
hu 

(4) EU támo-
gatás 
KIOP 2.1 

 
D 1.1. 
D1.2. 

 
A főúthálózat műszaki szín-
vonalának emelése  

 
vissza 
nem 
térítendő 

 Település elkerülő útszakaszok 
építése, a települések átmenő 
forgalma csökkentése. Telepü-
lésláncok megközelíthetőségé-
nek, javítása, a külterületi útsza-
kaszok és települési átkelési 
szakaszok közlekedés-
minőségének javítása. 

 
Közútfejlesztésért felelős 
költségvetési szervek és 
intézményei 

  
Gazdasági és 
Közlekedési 
Min. 
1051 BUDA-
PEST, Vigadó 
utca 6. 
(01) 235-4500  
www.gkm.gov.
hu 

(5) EU támo-
gatás 
KIOP 2.2 

 
 

 
Környezetbarát közlekedési 
infrastruktúra fejlesztés 

 
vissza 
nem 
térítendő 

 - vasúti állomásokon P+R és 
B+R parkolók létesítése - utas-
forgalmi és utastájékoztató léte-
sítmények, jegykiadás korszerű-
sítése  
- Központi Forgalom Irányító 
rendszer (KÖFI) telepítése. - 
- különszintű közúti vasúti átjárók 
létesítése 

 
Költségvetési szervek és 
intézményei 

  
Gazdasági és 
Közlekedési 
Min. 
1051 BUDA-
PEST, Vigadó 
utca 6. 
(01) 235-4500  
www.gkm.gov.
hu 

(6) EU támo-
gatás 
GVOP-
2005-
4.4.1. 

 
G3 

 
Szélessávú internet-
infrastruktúra kiépítésének 
és a szolgáltatás beindítás 
támogatása Magyarország 
üzletileg kevésbé vonzó 
településein 

 
vissza 
nem 
térítendő 

 
2006-12-
31 

 
a szélessávú internet-ellátottság 
növelése a kisebb (15.000 fő 
lakosságszám alatti), a jelenleg 
még kevésbé ellátott és üzletileg 
kevésbé vonzó településeken 

 
regisztrált elektronikus 
hírközlési szolgáltató kis- 
és közepes vállalkozá-
sok 
 

46 % 
Min. 
10 000 000. 
HUF 
Max.  
250 000 000. 
HUF 

 
Gazdasági és 
Közlekedési 
Min. 
1051 BUDA-
PEST, Vigadó 
utca 6. 
(01) 235-4500  
www.gkm.gov.
hu 

(7) EU támo-
gatás 
GVOP-
2005-
4.2.2. 

 
G3 

 
Tartalomipari és közcélú 
tartalomszolgáltatás fejl. 

 
vissza 
nem 
térítendő 

 
2006-12-
31 

 
közcélú, közérdekű üzleti, tudo-
mányos és kulturális tartalmak 
on-line elérhetővé tételének, 
szolgáltatásának, kereskedel-
mének, újrafelhasználásának 
elősegítése 

kis- és közép-
vállalkozás, egyesület, 
szövetség, alapítvány, 
(kivéve önkormányzat 
által létrehozott közala-
pítvány), köztestület; 
közhasznú adatbáziso-

 
50 % 
Min. 
5 000 000.- 
HUF 
Max. 
100 000 000.- 

 
Gazdasági és 
Közlekedési 
Min. 
1051 BUDA-
PEST, Vigadó 
utca 6. 
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hi-
vatko
zási 
kód 

támoga-
tási kód 

Korm. 
Hat. 

vonat-
kozó  

pontja 

megnevezés 
(pályázat címe) 

támoga-
tási 

forma 

beadási 
határidő 

támogatás célja  kedvezményezett 
(lehetséges pályázó) 

támogatási 
%, min./max. 

összeg 

kiíró szerv 

kat kezelő intézmény; 
állami és non-profit szer-
vezet (kivéve önkor-
mányzat és szervezetei); 
közgyűjtemény és köz-
szolgáltató 

HUF (01) 235-4500  
www.gkm.gov.
hu 

(8) EU támo-
gatás 
KIOP 1.5 

 
C1 
E3 
F4 
F5 
F6 
 

 
Természetvédelem erősítése 

 
vissza 
nem 
térítendő 

 Demonstrálni - példaértékű 
témaki-választás, célmeghatáro-
zás és kivi-telezés alapján köz-
ponti támogatással - összefüggő 
rendszer működtetését. Termé-
szetvédelmi célú rekonstrukció 
megvalósítása a NATURA 2000 
program, valamint az élőhelyek, 
fajok fokozott védelméről szóló 
doktrinák, jövőben megvalósí-
tandó elképzelések alapján na-
gyobb, összefüggő területen. 

 
Nemzeti Park igazgató-
ságok 

 Környezetvé-
delmi és Víz-
ügyi Miniszté-
rium - Fejlesz-
tési Igazg. 
1012 BUDA-
PEST, Mészá-
ros u.58/a 
(01) 224-9114 
(01) 224-9135 
www.kvvm.hu 
kiop@mail.kvv
m.hu 

(9) EU támo-
gatás 
GVOP-
2005-
4.1.2. 

 
G3 

 
Üzleti partnerek közötti e-
kapcsolat fejlesztése 

 
vissza 
nem 
térítendő 

 
2006-12-
31 

 
- elektronikus piactér létesítése 
- vállalati elektronikus értékesí-
tési és ügyfélszolgálati rendszer 
létrehozása 
- vállalatközi elektronikus üzletvi-
teli rendszer kialakítása 
- csatlakozás elektronikus piac-
terekhez  

 
kis- és középvállalkozá-
sok 

 
50 % 
Min. 
2 000 000.- 
HUF 
Max. 
50 000 000. 
HUF  
(l. pályázati 
feltételek) 

 
Gazdasági és 
Közlekedési 
Min. 
1051 BUDA-
PEST, Vigadó 
utca 6. 
(01) 235-4500  
www.gkm.gov.
hu 

(10) EU támo-
gatás 
GVOP-
2005-
4.2.1. 

 
G3 

 
Üzleti tartalomfejlesztés 
támogatása kis- és középvál-
lalkozásoknak 

 
vissza 
nem 
térítendő 

 
2006-12-
31 

 
Új on-line tartalom létrehozása, 
szolgált meglévő tartalmak on-
line hozzáférhetővé tétele, szol-
gáltatása,  a hozzáférés javítása 

kis- és közép-
vállalkozás, egyesület, 
szövetség, alapítvány, 
(kivéve önkorm. által 
létrehozott közalapít-
vány), köztestület; köz-
hasznú adatbázisokat 
kezelő intézmény; állami 
és non-profit szervezet 
(kivéve önkormányzat és 
szervezetei); közgyűjte-
mény és közszolgáltató 

 
50 % 
Min. 
5 000 000.- 
HUF 
Max. 
100 000 000.- 
HUF 

 
Gazdasági és 
Közlekedési 
Min. 
1051 BUDA-
PEST, Vigadó 
utca 6. 
(01) 235-4500  
www.gkm.gov.
hu 

(11)   
D3 

Az idegenforgalmi fejleszté-
sek támogatásainak elnyeré-

 
vissza 

 
2006-02-

 
az Európai Unió által nem társfi-

magyarországi szék-
helyű vagy az Európai 

 
Pályázati 

 
Közép-
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hi-
vatko
zási 
kód 

támoga-
tási kód 

Korm. 
Hat. 

vonat-
kozó  

pontja 

megnevezés 
(pályázat címe) 

támoga-
tási 

forma 

beadási 
határidő 

támogatás célja  kedvezményezett 
(lehetséges pályázó) 

támogatási 
%, min./max. 

összeg 

kiíró szerv 

D4 
E1 
E2 
E3 
E4 

sére szolgáló regionális 
pályázat (KDRFT) 

nem 
térítendő 

15 nanszírozott idegenforgalmi 
fejlesztések ösztönzése a komp-
lex turisztikai kínálat kialakításá-
hoz, a turisztikai szolgáltatások 
színvonalának emeléséhez az 
ehhez szükséges feltételek biz-
tosításának elősegítésével 

Gazdasági Térség terü-
letén székhellyel és 
Magyarországon telep-
hellyel rendelkező jogi 
személy, jogi személyi-
ségű gazdasági társaság 
és egyéni vállalkozó, 
magyar állampolgárságú 
vagy az EGT tagállama 
állampolgárának minősü-
lő természetes személy 

felhívás sze-
rint differenci-
ált 

Dunántúli 
Regionális 
Fejlesztési 
Tanács 
8800 Székes-
fehérvár, Rá-
kóczi út 25. 
Honlap: 
www.kdrfu.hu 

(12) Hazai 
támogatás 
 
Nemzeti 
Örökség 
Program 
Altéma 
2732 

 
C3 
C4 

 
Veszélyeztetett műemlék 
állagmegóvása,  helyreállítá-
sa, műemléki képzőművé-
szeti alkotás restaurálása 

 
vissza 
nem 
térítendő 

 
2006-02-
28 

 
Építészeti értékek megóvása, 
állagjavítása, turisztikai vonzerő-
vé tétele 

 
Tulajdonosok, kezelők, 
alapítványok, társadalmi 
szervezetek 

 
Max. 70 % 
Max.  
16 000 000 
HUF 

Nemzeti Kultu-
rális Örökség 
Min. 
1077 BUDA-
PEST, Wesse-
lényi u. 22 
(1) 484-7100  
www.nkom.hu 

(13) Hazai 
támogatás 
  
Nemzeti 
Örökség 
Program 
Altéma 
2731 

 
C3 
C4 

 
Régészeti lelőhelyek tudo-
mányos feltárása és állag-
megóvása 

 
vissza 
nem 
térítendő 

 
2006-02-
28 

 
Régészeti emlékek megóvása, 
bemutathatósága, vonzerővé 
tétele 

 
Tulajdonosok, kezelők, 
alapítványok, társadalmi 
szervezetek, önkor-
mányzatok 

 
Max. 70 % 
Max. 
5 000 000 
HUF 

Nemzeti Kultu-
rális Örökség 
Min. 
1077 BUDA-
PEST, Wesse-
lényi u. 22 
(1) 484-7100  
www.nkom.hu 

(14) EU támo-
gatás 
ROP 3.1.2 

 
G3 

 
 területfejlesztésben érintett 
intézmények valamint a civil 
szereplők kapacitásépítése 

 
vissza 
nem 
térítendő 

 
2006 
közepéig 
folyama-
tos 

 
felnőttképzési szervezetek által 
szervezett képzéseken részvétel 
támogatása 

Kistérségi ügynökségek 
alkalmazottai, kistérségi 
megbízottak és mene-
dzserek, nem köztiszt-
viselő falugazdászok  és 
vidékfejlesztési mene-
dzserek. civil szerveze-
tek munkatársai, önkor-
mányzati képviselők. 
Intézményvezetők,  
terület- és településfej-
lesztéssel foglalkozó 
önkormányzati tulajdonú 
közhasznú társaságok  

  
Országos 
Terület-
fejlesztési 
Hivatal 
1015 BUDA-
PEST, Hattyú 
u. 14. 
(01) 441-7340  
www.oth.hu 

(15) EU támo-
gatás 

 
E2 

 
Szakképzési és szakmai 

 
vissza 

 
2006 

 
A turisztikai vállalkozások sike-

 
Vállalkozások, (kkv-k és 

 Országos 
Területfejlesz-
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hi-
vatko
zási 
kód 

támoga-
tási kód 

Korm. 
Hat. 

vonat-
kozó  

pontja 

megnevezés 
(pályázat címe) 

támoga-
tási 

forma 

beadási 
határidő 

támogatás célja  kedvezményezett 
(lehetséges pályázó) 

támogatási 
%, min./max. 

összeg 

kiíró szerv 

ROP 
3.4.2. 

E3 
E4 
D3 
E1 (?) 

továbbképzési programok 
lebonyolítása 

nem 
térítendő 

közepéig 
folyama-
tos 

res működésének elősegítése 
humán kapacitásaik fejlesztésé-
vel 

mikrovállalkozások), 
alkalmazottak, önfoglal-
koztatók 

tési Hivatal 
1015 BUDA-
PEST, Hattyú 
u. 14. 
(01) 441-7340  
www.oth.hu 

(16) EU támo-
gatás 
1/2004-
ROP2.2 

telepü-
lés-méret 
miatt 
pályáz-
hatósága 
kétséges 
( több 
település 
együtt 

 
Városi területek rehabilitáció-
ja 

 
vissza 
nem 
térítendő 

 
2006-03-
16 fo-
lyamatos 

 
Város-rehabilitáció 
Barnamezős rehabilitáció 

 
Helyi önkormányzatok 

90 % 
Min. 
125 000 000.- 
HUF 
Max. 
1 500 000 
000.- HUF 

Országos 
Területfejlesz-
tési Hivatal 
1015 BUDA-
PEST, Hattyú 
u. 14. 
(01) 441-7340  
www.oth.hu 

(17) Hazai 
támogatás 

 
G3 

 
Mezőgazdasági termékek 
harmadik országokba irányu-
ló tájékoztató és promóciós 
programjainak támogatása 

 
vissza 
nem 
térítendő 

 
2006. 
márc. 31. 

 
promóciós program több akció-
ból álló marketing intézkedés-
csomagra (több, egymásra épülő 
vagy egymást kiegészítő marke-
tingeszköz alkalmazásával, 
koherens stratégia alapján) 

 
szakmai/szakmaközi 
szervezetek (együtt is) 
Előny: több tagállam 
szervezetei együtt. 

 
Max. 50 % 

FVM - Agrár-
piaci Főosztály 
1055 Buda-
pest, Kossuth 
tér 11. 
 06-1-301-
4000  
Fax:06-1-302-
0408 

(18) EU támo-
gatás 
AVOP 
3.2.11 

 
F1 

 
Öntözőrendszerek fejleszté-
sére irányuló kollektív beru-
házások  
 

 
vissza 
nem 
térítendő 

 
2006. 12. 
29. 

öntöző vízszolgáltató létesítmé-
nyek (csatornák és azok műtár-
gyai). A termő-föld víz- és ener-
giatakarékos öntözéséhez a 
vízbeszerzést, tározást, szállí-
tást, szétosztást biztosító új vízi 
létesítmények létrehozása, meg-
lévők felújítása. Csak az öntöző-
víz gazdaságokhoz történő eljut-
tatását  szolgáló, gazdaságon 
kívüli, kollektív beruházások 
támogat. 

 
Olyan önkormányzatok, 
földhasználók és/vagy 
vízitársulatok, akik tulaj-
donában és/vagy keze-
lésében öntözővízi léte-
sítmények vannak 

 
75 % 
Min.  
500 000 HUF 
Max. 
80 000 000 
HUF 
 

 
Földművelés-
ügyi és Vidék-
fejlesztési Min. 
1055 Buda-
pest, Kossuth 
tér 11. 
06-1-301-4000  
Fax:06-1-302-
0408 

(19) EU támo-
gatás 
AVOP 
3.2.12 

 
C2 (vizes 
élőhely) 
F1 
A3 

 
Vízkárelhárítás önkormány-
zati és/vagy magántulajdon-
ban, állami tulajdonban és 
vízi társulat üzemeltetésében 
és kezelésében lévő létesít-
ményeinek kollektív beruhá-

 
vissza 
nem 
térítendő 

 
2006. 12. 
29. 

 
Belvízkárok megelőzése, csök-
kentése, a mezőgazdasági ter-
melés biztonsága és a vizek és 
vizes élőhelyek jó ökológiai álla-
potának elérése és megőrzése 
érdekében mezőgazdasági célú 

 
Olyan önkormányzatok, 
földhasználók és/vagy 
vízitársulatok, akik tulaj-
donában és/vagy keze-
lésében öntözővízi léte-
sítmények vannak 

75 % 
Min.  
500 000 HUF 
Max. 
80 000 000 
HUF 

Földművelés-
ügyi és Vidék-
fejlesztési Min. 
1055 Buda-
pest, Kossuth 
tér 11. 
06-1-301-4000  



VELENCEI-TÓ VÉRTES KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI PROGRAMJÁNAK KIVONATA A VELENCEI-TÓ KÖRNYÉK TELEPÜLÉSEIRE 

                                                                                           VÉLEMÉNYEK ÁTVEZETÉSÉVEL KÉSZÍTETT DOKUMENTÁCIÓ 2006 AUGUSZTUS 

156

hi-
vatko
zási 
kód 

támoga-
tási kód 

Korm. 
Hat. 

vonat-
kozó  

pontja 

megnevezés 
(pályázat címe) 

támoga-
tási 

forma 

beadási 
határidő 

támogatás célja  kedvezményezett 
(lehetséges pályázó) 

támogatási 
%, min./max. 

összeg 

kiíró szerv 

zásai   vizek és vízilétesítmények létre-
hozása, fejlesztése, felújítása. 

Fax:06-1-302-
0408 

(20) EU támo-
gatás 
AVOP 
3.2.22 

 
D2.3. 

 
Mezőgazdasági vállalkozá-
sok korszerű energiaellátá-
sának kiala-
kítása/fejlesztése, a megúju-
ló energia használat fejlesz-
tése mező-gazdasági üze-
mekben  

 
vissza 
nem 
térítendő 

 
2006. 12. 
29. 

 
Telephelyen energia előállítás és 
szét-osztás eszközeinek, gépei-
nek, berendezéseinek beszerzé-
se, üzembe helyezése, a beru-
házáshoz kapcsolódó épület, 
létesítmény létesítése. Hálózatos 
energiaforrás telephelyre juttatá-
sa, bevezetése, szétosztása. 

 
mezőgazdasági 
üzem(ek) 

 
50 % 
Min.  
500 000 HUF 
Max. 
60 000 000 
HUF 

Földművelés-
ügyi és Vidék-
fejlesztési Min. 
1055 Buda-
pest, Kossuth 
tér 11. 
06-1-301-4000  
Fax 06-1-302-
0408 
 

(21) EU támo-
gatás 
AVOP 
3.2.23 

 
D3 

 
Helyi piacok és felvásárló 
helyek felújítása, átalakítása, 
bővítése és újak létrehozása 

 
vissza 
nem 
térítendő 

 
2006. 12. 
29. 

 
Fedett és fedetlen elárusítóhe-
lyek, egyéb üzlethelyiségek, 
raktárak, szociális és hatósági 
helységek, hulladéktárolók kiala-
kítása és eszközök, gépek, be-
rendezések beszerzése 

 
Magyarországon bejegy-
zett jogi személyek, jogi 
személyiség nélküli 
gazdálkodó szervezetek, 
egyéni vállalkozók és 
fentiek társulásai 

 
65 % 
Min.  
500 000 HUF 
Max. 
25 000 000 
HUF 

Földművelés-
ügyi és Vidék-
fejlesztési Min. 
1055 Buda-
pest, Kossuth 
tér 11. 
06-1-301-4000  
Fax 06-1-302-
0408 

(22) EU támo-
gatás 
AVOP 
3.2.3 

 
F1 

 
Földterület fejlesztés, melio-
ráció 

 
vissza 
nem 
térítendő 

 
2006. 12. 
29. 

 
több gazdálkodó területét érintő 
melioráció, földút-hálózat, út 
menti árkok és műtárgyaik, talaj-
csövezés létesítményei, műtár-
gyak létesítése/felújítása, vízmo-
sások, felesleges utak, árkok 
megszűntetése, teraszolás, 

 
Önkormányzatok, Ma-
gyarországon bejegyzett 
jogi személyek, jogi 
személyiség nélküli 
gazdálkodó szervezetek, 
egyéni vállalkozók és 
fentiek társulásai 

 
75 % 
Min.  
500 000 HUF 
Max. 
80 000 000 
HUF 

Földművelés-
ügyi és Vidék-
fejlesztési Min. 
1055 Buda-
pest, Kossuth 
tér 11. 
06-1-301-4000  
Fax:06-1-302-
0408 

(23) EU támo-
gatás 
AVOP 
3.1.1 

 
F3 

 
Agrártevékenységek diverzi-
fikációja 

 
vissza 
nem 
térítendő 

 
2006. 12. 
29. 

Kiváló minőségű, tájegységre 
jellemző, piaci réseket betöltő 
egyedi élelmiszer és nem élelmi-
szertermékek kis léptékű előállí-
tásának, feldolgozásának fej-
lesz-tése, a mezőgazdasági 
termékek minősé-gének, piaci 
megjelenésének, kiszerelésének 
javítása, minősítések, oltalmak 
kezdeményezése 

 
új mezőgazdasági ter-
mék elő-állítók és feldol-
gozó kisüzemek, fejlesz-
tők,  mezőgazdasági 
egyéni és kisvállalkozók, 
társadalmi szervezetek 

 
45 % 
Max. 30 millió 
HUF 

Földművelés-
ügyi és Vidék-
fejlesztési Min. 
1055 Buda-
pest, Kossuth 
tér 11. 
06-1-301-4000  
Fax 06-1-302-
0408 

(24) EU támo-
gatás 
 

 
D3 

 
Minőségi mezőgazdasági 
termékek marketingje 

 
vissza 
nem 

 
2006. 12. 
29. 

 
árusító helyek és azok hálózatá-
nak kialakítása Minőségi mező-

 
Mezőgazdasági és/vagy 
élelmiszeripari tevékeny-

 
Egyén 45 % 
Kollektíva 80 

Földművelés-
ügyi és Vidék-
fejlesztési Min. 
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AVOP 
3.1.2 

térítendő gazdasági termékek népszerűsí-
tése 

séget folytató, belföldi 
székhellyel rendelkező 
egyéni-,  mikro- és kis-
vállalkozások,  

% 
Max. 8-30 
millió HUF 

1055 Buda-
pest, Kossuth 
tér 11. 
06-1-301-4000  
Fax:06-1-302-
0408 

(25) EU támo-
gatás 
AVOP 
3.1.3 

D5.1 
D5.2 
D3 
D4 (?) 
E2 
E3 
E4 
F3 
 

 
Idegenforgalom fejlesztése 
(Falusi turizmus) 

 
vissza 
nem 
térítendő 

 
2006. 12. 
29. 

magánszálláshelyek bővítése, új 
falusi szálláshelyek kialakítása, 
magánszállásadói-vendéglátói 
tevékenységhez kapcsolódó 
falusi turisztikai szolgáltatások 
fejlesztése, kínálatbővítés, tradi-
cionális falusi vendég-látás, 
horgász-turisztika, borturizmus, 
sport- és szabad-idős-, lovas 
turizmus fejlesztése 

 
Helyben lakó, falusi 
vendéglátással foglalko-
zó természetes szemé-
lyek, helyi székhellyel 
vagy telephellyel rendel-
kező egyéni-, mikro- és 
kisvállalkozások 

 
45 % 
Max. 20 millió 
HUF 

 
Földművelés-
ügyi és Vidék-
fejlesztési Min. 
1055 Buda-
pest, Kossuth 
tér 11. 
06-1-301-4000  
Fax:06-1-302-
0408 

(26) EU támo-
gatás 
AVOP 
3.1.4 

 
D3 
E2 
E3 
E4 

 
Kézműipari tevékenység 
fejlesztése 

 
vissza 
nem 
térítendő 

 
2006. 12. 
29. 

 
Kézműipari vállalkozások esz-
közfejlesztése, termékfejlesztés, 
marketing eszközök fejlesztése, 
bemutató mű-helyek kialakítása 

 
A szakmában működési 
engedéllyel bíró egyéni-, 
mikro- és kisvállalkozás-
ok 

 
45 % 
Max. 30 millió 
HUF 

Földművelés-
ügyi és Vidék-
fejlesztési Min. 
1055 Buda-
pest, Kossuth 
tér 11.  
06-1-301-4000  
Fax06-1-302-
0408 

(27) EU támo-
gatás 
AVOP 
1.1.5 

 
F1 

 
Öntözési beruházások tá-
mogatása 

 
vissza 
nem 
térítendő 

 
2006. 12. 
29. 

 
gazdaságon belüli víztakarékos 
öntözési rendszerek kiépíté-
se,fejlesztése, öntözővíz kinye-
réséhez szükséges létesítmé-
nyek kiépítése vagy fejlesztése 

 
Legalább 50 %-ban 
mezőgazdasági bevételt 
termelő természetes 
személy, jogi személyi-
séggel rendelkező vagy 
jogi személyiség nélküli 
vállalkozó 

 
Max. 45 % 
Max. 90 millió 
HUF 
Min. 1 millió 
HUF 

Földművelés-
ügyi Vidékfej-
lesztési M. 
1055 Buda-
pest, Kossuth 
tér 11. 
06-1-301-4000  
Fax:06-1-302-
0408 

(28) EU támo-
gatás 
AVOP 
1.1.6 

 
F1 

 
Meliorációs beruházások 
támogatása 

 
vissza 
nem 
térítendő 

 
2006. 12. 
29. 

 
Gazdaságon belüli meliorációs 
beavatkozások támogatása 

 
Legalább 50 %-ban 
mezőgazdasági bevételt 
termelő természetes 
személy, jogi személyi-
séggel rendelkező vagy 
jogi személyiség nélküli 
vállalkozó 

 
Max. 45 % 
Max. 90 millió 
HUF 
Min. 1 millió 
HUF 

Földművelés-
ügyi Vidékfej-
lesztési M. 
1055 Buda-
pest, Kossuth 
tér 11. 
06-1-301-4000  
Fax 06-1-302-
0408 
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(29) EU támo-
gatás 
AVOP 
1.3.3 
 

 
F1 
F3 

 
természetes vízi halászat  

 
vissza 
nem 
térítendő 

 
2006. 12. 
29. 

 
a természetes vízi halászat meg-
őrzése, a halászati eszközök 
megújításának támogatása, 
marketing és egyéb tevékenysé-
gek segítése, munkahelyek 
létrehozása, megtartása 

 
Halászati szervezetek, 
egyéni halászok 

46-100 % 
(téma függvé-
nyében)  
Min. 1 millió 
HUF 
Max.20 millió  

Földművelés-
ügyi Vidékfej-
lesztési M. 
1055 Buda-
pest, Kossuth 
tér 11. 
06-1-301-4000  
Fax 06-1-302-
0408 

(30) EU támo-
gatás 
AVOP 3.4 
FELFÜG- 
GESZTVE 

 
C3 
 

 
A falufejlesztés és megújítás, 
a vidék tárgyi és szellemi 
örökségének megőrzése 

 
vissza 
nem 
térítendő 

 
2006. 12. 
29. 

 
Épületek, épületegyüttesek 
(templom, közcélú ép.) hagyo-
mány és arculatőrző felújítása, 
sortatarozás, közterületek ren-
dezése, utcabútorozása, víz-
partok, műtárgyak (támfalak) 
rendbehozása 

 
Önkormányzatok és 
társulásaik, egyházak, 
egyesületek, mikro- és 
kisvállalkozók, egyéni 
vállalkozók, nonprofit 
szervezetek 

Közcélú fejl. 
75% 
Vállalkozási 
célú fejl. 50 % 
Max. 
 60 000 000 
HUF 

Földművelés-
ügyi Vidékfej-
lesztési M. 
1055 Buda-
pest, Kossuth 
tér 11. 
06-1-301-4000  
Fax 06-1-302-
0408 

(31) EU támo-
gatás 
AVOP 2.1. 

 
G3 

 
Mezőgazdasági termékek 
feldolgozásának és értékesí-
tésének fejlesztése 

 
vissza 
nem 
térítendő 

 
2006. 12. 
29. 

Szerkezetátalakítást, új, maga-
sabb feldolgozottságú, innovatív 
termékek előállítását, a környe-
zetterhelést  csökkentő, a hulla-
dékok/veszélyes hulladékok 
elkülöní-tett gyűjtését és kezelé-
sét, a korszerűsítést és a terme-
lési költségek csökkentését 
szolgáló, munka feltételeit javító 
fejl. 

Jogi személyek és jogi 
személyiség nélküli 
gazdasági társulások 

40-45 % 
Min.  
30 000 000 
HUF 
Max. 
500 000 000 
HUF 

Földművelés-
ügyi Vidékfej-
lesztési M. 
1055 Buda-
pest, Kossuth 
tér 11. 
06-1-301-4000  
Fax 06-1-302-
0408 

(32)  
Hazai 
támogatás 

 
D 2.3 

 
Sikeres Magyarországért” 
hitelprogram környezetvédelmi 
célú fejlesztéseinek kiegészítő 
kamattámogatására 

 
vissza 
nem 
térítendő 
kamat-
támoga-
tás 

 
2006.11.1
5 
(kamat-
támoga-
tás 2007. 
végéig 
ítélhető 
meg 

környezetvédelmi célú beruhá-
zások kamattámogatása levegő-
tisztaság-védelmi, vízminőség-
védelmi, zaj-védelmi, hulladék-
gazdálkodással összefüggő és a 
megújuló energiaforrások fel-
használását elősegítő beruházá-
sokhoz 

 
Mikro-, kis- és középvál-
lalkozások 

 
a támogatás 
az EURIBOR 
feletti kamat 
100 %-áig 
terjedhet 

Magyar Fej-
lesztési Bank 
és 
KvVM Fejezeti 
Költségvetési 
Főoszt 
1011 Buda-
pest, 
 Fő u. 44-50. 
(www.kvvm.hu) 

(33) Hazai 
támogatás 
 
 

 
C3 

 
települési közkulturális szol-
gáltatások továbbfejlesztése 

 
vissza 
nem 
térítendő 

 
2006. 
03.06. 

települési közkulturális szolgálta-
tások továbbfejlesztését biztosító 
népművészeti alkotóházak, nép-
művészeti alkotó műhelyek inf-

Kistérségi önkormány-
zatok együtt, önkor-
mányzati társulás, (több-
célú, kistérségi tanács), 

80 % (max. 5 
millió HUF) 
ill. 
90% (max. 3 

 
Nemzeti Kultu-
rális Örökség 
Minisztériuma 
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KÖZ-
KINCS-
06/II 

rastrukturális és eszközfejleszté-
sének támogatása, a hagyomá-
nyok művelésére alkalmas terek 
kialakítása 

több (min. három) tele-
pülés komplex tervezet-
tel, népművé-
szeti/kézműves ház 
fenntartója 

millió HUF) 

(34) Hazai 
támogatás 
 
Tenger-
tánc – I. 

 
C3 

 
Népi kultúrát megőrző és 
megújító helyi alkotó közös-
ségek és műhelyek támoga-
tása  

 
vissza 
nem 
térítendő 

 
2006. 
jan. 31. 

helyi alkotó közösségek és mű-
helyek hagyományőrző és ha-
gyományalkotó tevékenységé-
nek segítése, fejlesztése, a 
táncház-mozgalom felfrissítése, 
támogatása 

önálló jogi személyiség-
gel bíró non-profit szer-
vezetek, egyesületek, 
alapítvá-
nyok,önkormányzatok, 
intézmények 

 
Max.  
1,5 millió HUF 

 
Nemzeti Kultu-
rális Örökség 
Minisztériuma 

(35) Hazai 
támogatás 
 
Tenger-
tánc – II. 

C3  
Népművészeti és hagyo-
mányőrző tájházak infrast-
rukturális eszközfejlesztése 

 
vissza 
nem 
térítendő 

 
2006. 
jan. 31. 

 
a tájházak infrastruktúrájának 
megújítása 

tájházakat fenntartó és 
sikeresen működtető 
önkormányzatok, egye-
sületek, alapítványok, 
non-profit társaságok; 
vagy a tájházban nép-
művészeti, hagyomány-
őrző tevékenységet 
végző szervezetek 

 
Max. 
5 millió HUF 

Nemzeti Kultu-
rális Örökség 
Minisztériuma 

(36) Hazai 
támogatás 
 
Tenger-
tánc – IV 

C3 A modern népi kultúra tudás-
bázisának erősítése, isme-
ret-anyagának bővítése, 
Nemzeti Digitális Tudástár 
kialakítása  

 
vissza 
nem 
térítendő 

 
2006. 
jan. 31. 

helyi történeti emlékezet, a nép-
művészeti gyűjtések és a folklór 
ismeretanyag digitalizálása, 
archiválása, széles körű közzé-
tétele. 

   
Nemzeti Kultu-
rális Örökség 
Minisztériuma 

(37) Hazai 
támogatás 
 
P 25/3 

 
G1 

 
Önkormányzati tulajdonban 
vagy kezelésben lévő köz-
épületek, illetve az önkor-
mányzati alapfunkciók közé 
tartozó feladatokat betöltő 
középületek akadálymentesí-
tés 
 

 
vissza 
nem 
térítendő 

Szemé-
lyes 
2006. 
febr 28.  
Postára 
adás 
végső 
dátuma:  
február 
24 

 
Esélyegyenlőség, a közszolgál-
tatásokhoz való hozzáférés 
biztosítása 

 
Egészségügyi és oktatá-
si intézmények, gyámhi-
vatal, okmányiroda, 
ügyfélszolgálati funkciót 
ellátó helyiségek, szociá-
lis intézmények  

 
önerő a pá-
lyázati felhí-
vási útmutató 
táblázat sze-
rint 
Max.  
3 millió HUF 

Fogyatékosok 
Esélye 
Közalapítv. 
Bp., 1134. 
Dózsa György 
u. 144. 
Fax 1-239-59-
54 
Tel. 1-239-52-
95 
www.foka.hu 

(38) Hazai 
támogatás 
Helyi 
önkor-
mányz. 
támogatá-
sai 

  
települési hulladék közszol-
gáltatás fejlesztéseinek 
támogatása 

 
vissza 
nem 
térítendő 

 
2006. 
február 
15 

a) szelektív gyűjtéshez szüksé-
ges edényzet,  

b) házi komposztálást segítő 
speciális eszköz  

c) szennyvíztisztító telepen 
települési folyékony hulladé-
kot befogadó műtárgy 

 
Önkormányzatok, az 
önkormányzati társulá-
sok, többcélú kistérségi 
társulások 

 
60-80 % (té-
mától függő-
en) 

 
Közép-
Dunántúli 
Regionális 
Fejlesztési 
Tanács 
www.kdrfu.hu  
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hi-
vatko
zási 
kód 

támoga-
tási kód 

Korm. 
Hat. 

vonat-
kozó  

pontja 

megnevezés 
(pályázat címe) 

támoga-
tási 

forma 

beadási 
határidő 

támogatás célja  kedvezményezett 
(lehetséges pályázó) 

támogatási 
%, min./max. 

összeg 

kiíró szerv 

2. cím, 11. 
alcím 

d) szelektív hulladékgyűjtő, -
szállító jármű 

e) települési folyékonyhulladék-
szippantó, -szállító céljármű 

f) hulladéklerakó rekultivációs 
kiviteli terve 

(39) Hazai 
támogatás 
Helyi 
önkor-
mányz. 
Tám. 2. 
cím, 21. 
alcím 

  
önkormányzati belterületi 
közút-- burkolatok felújításá-
nak támogatása  

 
vissza 
nem 
térítendő 

 
2006. 
február 
15     

 
Önkormányzatok 

bruttó felújítá-
si kiadásaik 
50% 
Max. 50 millió 
HUF 

Közép-
Dunántúli 
Regionális 
Fejlesztési 
Tanács 
www.kdrfu.hu 

(40)  
Hazai 
támogatás 
Helyi 
önkor-
mányz. 
tám. 22. 
cím, 21al 

 Terület- és Régiófejlesztési 
cél-előirányzat decentralizált 
területfejlesztési programok 
támogatása 

 
vissza 
nem 
térítendő 

 
2006. 
február 
15 Térségi területfejlesztési prog-

ramok tám. 

 
Kistérségi önkormányzati 
társulások 

Nincs megha-
tározva 

Közép-
Dunántúli 
Regionális 
Fejlesztési 
Tanács 
www.kdrfu.hu 

(41) Hazai 
támogatás 

  
Helyi önkormányzatok EU-s 
fejlesztési pályázati forrás 
kiegészítésének támogatása 
(2006) 

 
vissza 
nem 
térítendő 

 
2006.  
Okt.. 31. Önkormányzati saját forrás ki-

egészítése EU-s pályázatokhoz 

 
Önkormányzat, társult 
önkormányzatok, kistér-
ségi társulás,  

Nincs megha-
tározva 

Belügyminiszt. 
Bp., 1055. 
József Attila u. 
2-4. 
Tel.: 1/441-
1000 

(42) Hazai 
támogatás 

 
D1.1. 
E2 
E3 
 

 
Euro-Velo-Kerékpárút-
hálózat magyarországi sza-
kaszainak kiépítése 

 
vissza 
nem 
térítendő 

 
2006. 
május 
22. 

GKM-BM-OTH Útpénztár elői-
rányzatból kerékpárutak fejlesz-
tésének támogatása 

Önkormányzatok, ön-
kormányzati társulások, 
kistérségi társulások 

50 %  
(17,5-175 
millió Ft) 

GKM 
1051. Bp., 
Vigadó u.6.  
Tel:1/235-4500 
www.gkm.gov.
hu 

(43) Hazai 
támogatás 

 
F6 

 
Erdőtelepítés, erdőszerkezet 
átalakítás, fásítás támogatá-
sa 

 
vissza 
nem 
térítendő 

 
2006. 
október 
1. 

Erdőterületek növelése, minősé-
gi javítása, az erdő védelmi, 
gazdasági, egészségügyi-
szociális, turisztikai fejlesztésé-
nek  és a folyamatban levő er-
dőberuházások támogatása 

1996. évi LIV. Törvény 
13. § szerinti gazdálko-
dók ill. földhasználók 

Témától füg-
gően 

FVM 
1055. Bp., 
Kossuth Lajos 
tér 11. 
Tel: 1/301-
4000 
www.fvm.hu 

(44)  
IFJ-GY-

 
E2 

 
Közösségi ifjúsági terek 

 
vissza 

 
2006. 

Berendezési tárgyak, játék és 
sporteszközök  

Önkormányzatok, társa-
dalmi szervezetek, köz-

 
75 % 

Mobilitás Pá-
lyázat Ig. 
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hi-
vatko
zási 
kód 

támoga-
tási kód 

Korm. 
Hat. 

vonat-
kozó  

pontja 

megnevezés 
(pályázat címe) 

támoga-
tási 

forma 

beadási 
határidő 

támogatás célja  kedvezményezett 
(lehetséges pályázó) 

támogatási 
%, min./max. 

összeg 

kiíró szerv 

KD-06-D E3 kialakításához, fejlesztésé-
hez szükséges kis értékű 
tárgyi eszközök beszerzésé-
nek támogatása/2006 

nem 
térítendő 

május 
15. 

alapítványok, oktatási-
nevelési-közművelődési, 
szociális és egészség-
ügyi intézmények, egy-
házak 

1145.Bp., 
Amerikai út 96. 
Tel: 40/ 444-
555 

(45) Hazai 
támogatás 

 
A3 
D4 
E1 
C4 
 

 
2006. évi decentralizált helyi 
önkormányzati fejlesztések-
hez nyújtandó támogatások  
(TEKI, CÉDE) igénylésére 

 
vissza 
nem 
térítendő 

 

Felszíni vízelvezető rendszerek 
fejlesztése, közfürdők korszerű-
sítése, turizmushoz, környezet- 
és természetvédelemhez kap-
csolódó önkormányzati fejleszté-
sek 

önkormányzatok  Fejér Megyei 
Területfejlesz-
tési Tanács, 
Szfvár, Szt. 
István tér 9. 
Tel/fax:22/312-
174 
fejteri@t-
online.hu 
www.fejer.hu 

(46) Hazai 
támogatás 

 
 

 
2006. évi decentralizált helyi 
önkormányzati fejlesztések-
hez nyújtandó támogatások  
(TEKI, CÉDE) igénylésére 

 
vissza 
nem 
térítendő 

 

Helyi önkormányzatok feladatkö-
rébe tartozó, önkormányzati 
tulajdonra vonatkozó fejleszté-
sek valamint címzett- és céltá-
mogatással folyó fejlesztések 
támogatása 

 
önkormányzatok 

 Fejér Megyei 
Területfejlesz-
tési Tanács, 
Szfvár, Szt. 
István tér 9. 
Tel/fax:22/312-
174 
fejteri@t-
online.hu 
www.fejer.hu 

(47)  
AVOP 3.5 

D3 
F3 
G1 
G3 
 

 
A LEADER+ 

vissza 
nem 
térítendő 

 
2006. 
dec.31. 

Vidéki fejlesztési együttműködés 
hatékonyabbá tétele, helyi ter-
mékek versenyképességének 
javítása, jobb minőségű szolgál-
tatások kialakítása, közösségi 
részvétel és szervezettség javí-
tása 

Önkormányzatok és 
társulásaik, jogi szemé-
lyek,  jogi személyiség 
nélküli gazdasági társa-
ságok, társadalmi szer-
vezetek, természetes 
személyek 

 
Max.  
100 millió Ft 

FVM 
1055. Bp., 
Kossuth Lajos 
tér 11. 
Tel: 1/301-
4000 
www.fvm.hu 

(48) Hazai 
támogatás 

 
G2 

Bűnmegelőzési modellpro-
jekt 
II. komponens: modellprog-
ram a települések biztonsá-
ga érdekében az épített és 
természeti környezet védel-
mére 

vissza 
nem 
térítendő 

2006. 
május 
29. Településbiztonság növelése, 

gyermek- és fiatalkorú bűnözés 
csökkentése, 

Önkormányzatok, gyer-
mek és ifjúsági szerve-
zetek, oktatási intézmé-
nyek, egyházak, sport-
szervezetek, gazdasági 
társasá-
gok,közművelődési int. 

75 % 
Min.10 millió 
Ft 
Max 20 millió 
Ft 

Igazságügyi 
Min. 
1055.Bp.,Koss
uth tér 4. 
www.im.hu 
Tel.: 1/441-
3003 
im@im.hu 

A Velencei tóra leginkább használható KvVM pályázatok (amelyeknek a beadási határideje lejárt, vagy 2006-ra még nem kerültek kiírásra): 
• KAC Zöld falu- zöld város 

o 1.2. Megújuló energiaforrások hasznosítása 
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o 1.3. Települési szennyvizek természetközeli szennyvíztisztítása és egyedi szennyvízelhelyezés 
o 1.4. Barnamezős területelőkészítés, kármentesítés 
o 1.5. Állattartó telepek trágyatárolóinak környezetkímélő átalakítása 

• KAC Hulladék 
o 2.1. Szelektív hulladékgyűjtés bevezetése 
o 2.2. Térségi települési hulladékgazdálkodási komplex rendszer kialakítása 
o 2.3. Hulladéklerakók felszámolása, rekultiválása 

• KAC Környezet-egészségügy 
o 3.2. Meglevő közlekedési létesítmények zajterhelése elleni védekezés 
o 3.3. Biológiai eredetű allergének koncentrációjának csökkentése 

• KAC Természet és tájvédelem 
o 4.1. Védett, kiemelten védett és Natura 2000 területek növény és állatfajok élőhely megőrzése, rekonstrukciója 
o 4.2. Táji értékek megőrzése 
o 6.    Bányavállalkozókra át nem hárítható tájrendezési (rekultivációs) feladatok 

• VICE (Vízügyi célelőirányzat  
o Vízgazdálkodási feladatok megvalósításának támogatása 

• „Zöld forrás” pályázat (a 2006-os is lejárt jan. 31-én) 
o 1.2. Közcélú, mezőgazdaságot vagy környezetvédelmet segítő vízgazdálkodás 
o 2.1. Szúnyogirtás környezetkímélő technológiával 
o 2.2. Bányászattal összefüggő tájrendezési feladatok védett ill. üdülőterületeken 
o 2.5. Közcélú vízgazdálkodási fejlesztések 

Jelmagyarázat 
 Pályázható, aktuális pályázat 
 Lejárt határidejű pályázat1 
 Felfüggesztett vagy bezárt pályázat2 

 
1 A lejárt (idei) határidejű pályázatok szerepeltetését a táblázatban az indokolja, hogy a következő évben hasonló témájú pályázatok kiírásra kerülhetnek 
2 A rendelkezésre álló források felhasználása vagy egyéb okból bezárt vagy felfüggesztett pályázatok szerepeltetését a táblázatban az indokolja, hogy a következő évben hasonló témájú pályázatok kiírásra kerülhetnek, bár az EU 2007-2013 közötti tervidőszakára vonatkozó pályá-
zati rendszer még az előkészítés fázisában van, sem a pontos pályázati témák, sem a támogatási feltételek és mértékek még nem tisztázottak 
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2007-2010 között várható EU támogatási lehetőségek 

 

Mivel az Európai Uniós támogatások vélhetően jelentős szerepet játszanak a program megvalósításában,döntő 
fontosságú annak meghatározása, hogy a következő programozási időszakban – 2007 és 2013 között – milyen 
területeken lesz lehetőség támogatások felhasználására. 
Annak ellenére, hogy hatályos EU rendelet jelen időpontban a támogatott beavatkozási területekről még nem áll 
rendelkezésre, a rendelet-tervezetek alapján valószínűsíthető, hogy a Strukturális Alapokból és a Kohéziós Alapból 
mely területek lesznek támogathatóak. Az alábbi beavatkozási területek a vélhetően az EU által a jövő programo-
zási időszakban támogatott, jelen területfejlesztési program intézkedéseivel összhangban levő területeket tartal-
mazza. 
 
ERFA (Európai Regionális Fejlesztési Alap) támogatási tématerületei: 
Környezetvédelem 
- hulladékkezelés 
- városi szennyvízelvezetés 
- integrált szennyezés megelőzés és ellenőrzés, 
- biodiverzitás és természetvédelem elősegítése, 
- KKV-knak támogatás a költséghatékony környezeti menedzsment rendszerek bevezetéséért  
 
Kockázatmegelőzés 
 
Turizmus (természeti és kulturális értékek védelme) 
 
Vidéki körzetek és halászattól függő területek gazdasági diverzifikációja 
 
Kiegészítő jelleg a vidékfejlesztési alap és az ERFA között, utóbbi inkább a vidéki körzetek és halászattól függő 
területek gazdasági diverzifikációjára összpontosít. Így a támogatható tevékenységek: 
1. infrastruktúra beruházás 
2. távközlési hálózatok és szolgáltatások ellátásának gyorsítása a vidéki körzetekben 
3. turizmus és vidéki kikapcsolódás fejlesztése 
4. új gazdasági tevékenységek fejlesztése a mezőgazdasági és halászati tevékenységen 
ágazatokon kívül 
5. városi és vidéki térségek közötti kapcsolat erősítése 
Így az operatív programokban az 1., 3., és 5. pont esetében világos kritériumokat kell megszabni, milyen 
típusú tevékenységet támogat az ERFA és milyet az EMVA. 
 
EMVA (Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap) 
A korábbi EMOGA –ból két alap lesz  
--az EMVA 
--az EMGA 
 
Az EMVA prioritásai: 
--a mezőgazdasági és élelmiszeripari és az erdészeti termelés színvonalának, biztonságának és a termékek minő-
ségének növelése 
--a vidéki foglalkoztatás bővítése, a tevékenységek diverzifikálása 
--a vidéki foglalkoztatás bővítése, a tevékenységek diverzifikálása 
--a helyi közösségek fejlesztése 
--a földhasználat racionalizálása a környezeti és a természeti értékek figyelembevételével 
 
Az EMGA a jelen Velencei tavi kistérségi fejlesztéseknél nem vehető figyelembe, azok az agrárpiaci támogatások-
ra vonatkoznak 

 

 

 

 

 

 

 

 



VELENCEI-TÓ VÉRTES KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI PROGRAMJÁNAK KIVONATA A VELENCEI-TÓ KÖRNYÉK TELEPÜLÉSEIRE 

                                                                                           VÉLEMÉNYEK ÁTVEZETÉSÉVEL KÉSZÍTETT DOKUMENTÁCIÓ 2006 AUGUSZTUS 

164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELLÉKLET 
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1. sz melléklet: 1117/2005. (XII. 14.) Korm. határozat 

a Velencei-tó-Vértes Kiemelt Üdülőkörzet  
Területfejlesztési Programjáról 

A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 7. §-ának g) pontja alapján a 
melléklet szerint elfogadja a Velencei-tó-Vértes Kiemelt Üdülőkörzet Területfejlesztési Programját (a továbbiakban: 
Program), és felkéri az érintett minisztereket, valamint a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnökét, 
hogy a II. Nemzeti Fejlesztési Terv és a Közép-Dunántúli Régió operatív programjának tervezése, illetőleg végre-
hajtása során - lehetőség szerint - vegyék figyelembe a Programban szereplő fejlesztési prioritásokat és feladato-
kat. 

Felelős: regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter 

 érintett miniszterek 

Határidő: folyamatos 

 

 

Melléklet az 1117/2005. (XII. 14.) Korm. határozathoz 

A Velencei-tó-Vértes kiemelt üdülőkörzet területfejlesztési prog-
ramja (2007-2013) 

A Területfejlesztési Program az 1117/2003. (XI. 28.) Korm. határozattal elfogadott Velencei-tó-Vértes Kiemelt Üdü-
lőkörzet Területfejlesztési Koncepciójában meghatározott településekre, illetőleg területekre terjed ki. 

I. Prioritások 

A Velencei-tó-Vértes Kiemelt Üdülőkörzet Területfejlesztési Programjában: 

1. A Velencei-tó-Vértes térség ökológiai, természeti-táji, kulturális örökségéből adódó turisztikai vonzerejének 
megőrzése, környezet- és természetvédelmi érdekekkel való összehangolt fejlesztése, valamint a nemzetközi 
egyezményekben vállalt természetvédelmi kötelezettsége megtartásának célja mellett középtávú prioritásként kell 
kezelni: 

- A Velencei-tó vízminőségének védelmét, vízháztartásának szabályozását; 

- A térség szellemi és kulturális örökségének megőrzését és bemutathatóvá tételét; 

- A természeti és táji értékek megőrzését. 

2. „A turisztikai kapacitás minőségi fejlesztése, az üdülőkörzet turisztikai versenypozíciójának megőrzése, a hazai, 
és a nemzetközi turizmus igényes fogadási feltételeinek fejlesztése, az európai normák szerinti kiegészítése” című 
alapvető célon belül középtávú prioritásként kell kezelni: 

- Budapest és Székesfehérvár közelségéből adódó rekreációs, wellness, valamint konferencia turizmus fogadási 
feltételeinek javítását; 

- A turisztikai vonzerőként figyelembe vehető természeti és kulturális értékek turisztikai termékké fejlesztését; 

- A települési és gazdálkodási hagyományok átörökítését, a természetkímélő mező- és erdőgazdálkodási rendsze-
rek, fenntartható turizmus működését elősegítő natúrpark intézmények létrehozását; 

- A hétvégi kirándulóforgalom fogadási feltételeinek minőségi javítását; 

- Az üdülőkörzet arányos, területileg kiegyensúlyozott fejlesztése érdekében - az üdülőkörzeten belül - a hiányzó 
közlekedési hálózati elemek megépítését, a közlekedési feltételek korszerűsítését, továbbá az IC hálózati elemek 
megépítését; 

- A műszaki infrastruktúrák fejlesztésénél a környezetet kímélő megújuló energiaforrások alkalmazását; 

- A települési környezet általános javítását, a turizmus szempontjából fontos üdülő- és gyógyhelyi arculat kialakítá-
sát; 

- A természetkímélő erdőgazdálkodási módszerek alkalmazásának elterjesztése, a parkerdei fejlesztések, közjóléti 
erdőgazdálkodás és az élőhelyfejlesztést szolgáló erdőtelepítések támogatása. 
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II. A Program intézkedési csoportjai 

A. A Velencei-tó vízminőségének megőrzése, javítása, a vízkészlet-gazdálkodás javítása című stratégiai 
program keretében 

A.1. A Velencei-tó és tározók üzemeltetésének, fenntartásának és felújítási programjának vízminőség-védelmi célú 
összehangolása: 

Feladatok: a hosszú távú vízpótlási lehetőségek vizsgálata, a pátkai és zámolyi tározók felújítási tervének az öko-
lógiai igények alapján történő felülvizsgálata, a tározókban az ökológiai viszonyok feltárása és a tározók körüli 
gyepesítés megvalósítása, a vízgyűjtő-vízgazdálkodási terv elkészítése. 

A.2. A partfal rekonstrukció programjának korszerűsítése, végrehajtása, a vízhasználatokat érintő mederszabályo-
zási és zagyelhelyezési munkák összehangolása: 

Feladatok: a korábbi műszaki állapotot vizsgáló és felújításokat rögzítő terv felülvizsgálata; a Velencei-tó partfalai-
nak egységesen a +170 cm-es maximális vízszinthez való igazítása; a turisztikai és természetvédelmi szempontok 
szerinti iszapkotrási és zagyelhelyezési integrált program készítése, mederfenntartási feladatok elvégzése. A ná-
dasok szakszerű kezelése és rendszeres aratása. 

A.3. A települések vízrendezési és vízkár-mentesítési terveinek elkészítése, kivitelezése: 

Feladatok: a Velencei-tó parti településeire a már elkészült tanulmánytervek felülvizsgálata, a felszíni vízrendezés 
tervezése és kivitelezése; a vízgyűjtőn található további települések közül Csákvár, Lovasberény, Pátka, Pázmánd, 
Zámoly, Vereb, Zichyújfalu települések vízrendezési kiviteli terveinek elkészítése és a vízrendezés megvalósítása. 
Csákberényben a korábban elkészült vízrendezés felülvizsgálata. 

A.4.1. A Velencei-tó vízparti településein a szennyvízelvezető rendszerek fejlesztésének koordinálása, szakmai 
felügyelete, a rákötések ösztönző rendszerének kidolgozása: 

Feladatok: az agárdi szennyvíztisztító kapacitásának bővítése és ezáltal Sukoró, Vereb, Pázmánd, Nadap, Diny-
nyés, Zichyújfalu szennyvizeinek fogadása és tisztítása, valamint a felsorolt településeken hálózati bővítések, illet-
ve kiépítések megvalósítása; Pákozd, Pátka szennyvízhálózatának kiépítése és a székesfehérvári rendszerre kö-
tése. 

A.4.2. A Velencei-tó vízgyűjtő területére eső, nem vízparti települések szennyvízelvezető rendszere fejlesztésének 
szakmai felügyelete, koordinálása: 

Feladatok: Csákvár szennyvízhálózatának, a tisztítókapacitásának bővítése. Lovasberény csatornahálózatának és 
biológiai szennyvíztisztító telepének megépítése. 

A.4.3. Szennyvíztisztító telepeken keletkező szennyvíziszap hasznosításának szakmai felügyelete, koordinálása: 

Feladatok: a vízgyűjtő teljes területén működő szennyvíztisztító telepekről a víztelenített szennyvíziszapok össze-
gyűjtése és elszállítása; komposzttelepeken történő és mezőgazdasági hasznosítása. 

A.5. A Velencei-tó vízgyűjtőjén a hulladékgazdálkodással összefüggően a felhagyott hulladéklerakó helyek 
rekultiválásának elvégzése: 

Feladatok: a felhagyott és jelenleg üzemelő települési hulladéklerakók környezetvédelmi felülvizsgálatának elvég-
zése; az illetékes hatóság döntése alapján rekultivációs terv készítése; a rekultiváció kivitelezése. 

A.6. A Középtávú Komplex Kutatási Program alapján a tudományos kutatás folytatása: 

Feladatok: vízminőségi alap-állapotfelmérés kiterjesztése a vízgyűjtő egész területére, legalább 2 naptári éven 
keresztül. Algológiai kutatások; növényvilág (nádasok, úszólápok) biológiai vizsgálata; integrált vízminőségi akció-
terv kidolgozása; komplex monitoring rendszer kiépítése a VKI előírásai alapján, a meglévő megfigyelési rendsze-
rek hasznosításával és összehangolásával. 

B. Az Észak-Vértesi térség turisztikai fejlesztéséhez szükséges környezeti állapot javítása című stratégiai 
program keretében 

B.1. A szennyezések mérséklésére intézkedések kidolgozása, végrehajtása: 

Feladatok: a mezőgazdasági majorok, illetve volt majorok rendszeres ellenőrzése. Az ellenőrzésnek az állattartó 
telepek esetén a telepen képződő trágya kezelésére és megfelelő tárolására kell kiterjednie, ipari üzem esetén a 
levegő-, a zaj- és talajszennyezés felmérésére, illetve a keletkező hulladékok kezelésére és ártalmatlanítására; 
komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése; a lezárt hulladéklerakók rekultivációjának megkezdése; az 
engedély nélküli szilárd és folyékony hulladéklerakás felszámolása. Az állati hulladéktemetők felülvizsgálatának 
elvégzése és rekultivációjának befejezése; erdősítés. 

B.2. A felhagyott bányatelepek, bányák tájrendezése: 
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Feladatok: a roncsolt területek részletes felmérése; a felhagyott bányák felszámolása, fásítása, eredeti vagy ahhoz 
hasonló táj visszaállítása; környezetminőséget ellenőrző monitoring működtetése; idegenforgalmi célú hasznosítá-
sok végrehajtása. 

 

C. Az üdülőkörzet természeti, környezeti, táji és kulturális értékeinek megőrzése és fejlesztése című straté-
giai program keretében 

C.1. A tájvédelmi körzetek, természetvédelmi területek bővítése: 

Feladatok: Zámolyi-medence Tájvédelmi Körzet létrehozása a Zámolyi-medencében elhelyezkedő víztározók és 
környékének természeti értékeinek oltalmára. A medence a Vértes Tájvédelmi Körzethez tartozó csíkvarsai réttel 
együtt az európai madárélőhelyek listáján szerepel; Velencei-tavi Madárrezervátum TT bővítése; Dinnyési Fertő TT 
bővítése; a Vértes Tájvédelmi Körzet bővítésének előkészítése, tudományos megalapozása (a helyi védelem alatt 
lévő területek átminősítése), a Velencei Tájvédelmi Körzet létrehozása a madárélőhelyek, vizes élőhelyek, földtani 
értékek, tájképi és kultúrtörténeti értékek megőrzése és ismeretterjesztése érdekében. 

C.2. Az ökológiai folyosók vizes élőhelyeinek megőrzése, fejlesztése: 

Feladatok: a szükséges területek biztosítása; rekonstrukciós tervek készítése, a Császár-patak menti vizes élőhe-
lyek rekonstrukciója és helyenként ezzel összefüggésben a természetes patakmedrek rehabilitációja; vízgazdálko-
dási viszonyok megteremtése, patakrendezés, vízellátás megoldása, a zámolyi víztározó vízgazdálkodási és ter-
mészetvédelmi funkciójának egyeztetése; a vizes területek mellett bokorfüzesek és ligetes fásítások kialakítása; 
növény- és állatvédelmi programok kidolgozása. 

C.3. A kulturális örökség szellemi és tárgyi értékeinek felkutatása, nyilvántartásba vétele és beépítése a turisztikai 
programokba, termékfejlesztésbe: 

Feladatok: néprajzi, kézműves hagyományok védelme érdekében a térség néprajzi kulturális hagyományainak 
felkutatása, megörökítése és átmentése a következő nemzedékek számára; a térség néprajzi, kulturális hagyomá-
nyait, népszokásait bemutató táj- és helytörténeti múzeumok építése; a kézműipar fejlesztése érdekében kézmű-
ves hagyomány (fazekasság, fafaragás, bőrművesség, szövés, kosárfonás, hímzés, kovácsolás stb.) művelésé-
nek, bemutatásának támogatása; egyedi táj értékek felmérése. 

C.4. Kulturális értékeket hordozó ingatlanokra, kastélyparkokra, arborétumokra védelmi és fejlesztési programok 
készítése: 

Feladatok: a történelmi emlékhelyek, régészeti lelőhelyek védelmének biztosítása, a már meglévő emlékhelyek 
fenntartása; a települések építészeti örökségének védelme; a térség településein fellelhető értékek nyilvántartásba 
vétele, a jelenlegi állapot regisztrálása, az értékek turisztikai jelentőségének meghatározása, felújítást segítő tá-
mogatási rendszer kidolgozása, épületek átépítésénél, új épületek építésénél a hagyományos, tájra, településre 
jellemző formanyelv és anyag használatának szabályozással történő ösztönzése. 

 

D. A minőségi követelményeknek megfelelő műszaki és turisztikai alap infrastruktúra fejlesztése című stra-
tégiai program keretében 

D.1.1. Az üdülőkörzeten belüli hiányzó közúti kapcsolatok kiépítése: 

Feladatok: Pákozd-Pátka-Zámoly közötti közúti kapcsolat és Vereb-Vál-Gyúró közötti közúti kapcsolat megterem-
tése a zsáktelepüléseket megszüntető program keretében, 8116. sz. út Sukoró vízparti területei közötti közúti kap-
csolat megépítése, borutak kialakítása az önkormányzati utak fejlesztése keretében, a Velencei-tó körüli kerékpár-
út hiányzó szakaszainak és Várgesztes-Vérteskozma közötti kerékpárút megépítése kerékpárút építési pályázati 
rendszer keretében. 

D.1.2. A 7. sz. főút martonvásári elkerülő szakaszának megépítése: 

Feladatok: a 7. sz. főút elkerülő szakaszának megvalósítása, belső gyűjtőúthálózat fejlesztése, a központi csomó-
pont átépítése; elkerülő út kiépítése a 7. sz. főút és az autópálya csomópont között. 

D.2.1. A Velencei-tó vízgyűjtő területén kívül eső települések közműfejlesztéseinek szakmai felügyelete: 

Feladatok: Szent László völgy településein a még hiányzó, de elkezdett 30 km hosszú szennyvízcsatorna megépí-
tése, az Által-ér vízgyűjtőjén fekvő települések még hiányzó közműveinek megépítése (Szárliget csatornahálózat, 
Tatabánya-Körtvélyes Csákányospuszta közművei). 

D.2.2. Ellátatlan vagy időszakosan ivóvíz hiányos települések ivóvízellátásának megoldása: 

Feladatok: Rákhegy-kincsesbányai távvezeték vízellátási főműveinek kiépítése (az elosztóhálózatok bővítése). 
Ezen belül, átemelő-kapacitás kiépítése, tárolókapacitás kiépítése; elosztóhálózat kiépítése (társulati); távvezeték 
meghosszabbítása. 

D.2.3. Megújuló energiaforrások felkutatása, hasznosítása: 
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Feladatok: termálvíz készletek energia hasznosítása, biomasszából nyert energia hasznosításának vizsgálata, 
biomassza-feldolgozás. 

D.3. Ösztönözni szükséges az üdülőkörzet kistérségi központjaiban, valamint a turisztikai célterületeken az ellátó 
és szolgáltató létesítmények hálózatának fejlesztését: 

Feladatok: vendéglátás; szolgáltató, kereskedelmi központok, egységek; banki szolgáltatások javítása; rekreációs 
szolgáltatások; egészségügyi ellátás; hálózatának bővítése, színvonalának emelése, a település és a táj arculatá-
hoz illeszkedő épület megformálással. 

D.4. A strandok színvonalának, kapacitásának fejlesztésére vonatkozó szakmai felügyelet: 

Feladatok: a higiénés hiányok megszüntetése a korábban elvégzett felmérésre támaszkodva; a hatékony hulla-
dékgyűjtés megoldása; az északi parton további strandok létesítése; lídós partszakaszok kialakítása; a Vértes te-
lepüléseiben helyi strandok létesítése. 

D.5.1. A meglévő szálláskínálat korszerűsítése, minőségi hiányosságainak felszámolása: 

Feladatok: a Velencei-tó látogatói célcsoportjainak (családos, konferencialátogató, ökoturista, kempingező stb.) 
megfelelő szálláskorszerűsítés ösztönzése, kiemelve a kemping funkció megtartását, azok korszerűsítése. 

D.5.2. A falusi és ökoturizmushoz kapcsolódó szállásférőhelyek fejlesztése: 

Feladatok: a falusi turizmus elősegítésére a meglévő lakások komfortfokozatának javítása, új lakások építésénél a 
turizmus igényeinek figyelembevétele; az ökoturizmust szolgáló szállásférőhelyek létesítése természeti környezet-
ben és településképhez illő építészeti megformálással. 

 

E. A minőségi követelményeknek megfelelő speciális turisztikai infrastruktúra fejlesztése című stratégiai 
program keretében 

E.1. A termálfejlesztési lehetőségek összehangolása, az egészségturisztikai létesítmények hálózatának fejleszté-
se: 

Feladatok: Gárdony termálfürdő II. ütemének befejezése, gyógycentrum kialakítása; wellness központ építése; 
Sukoró aquapark kialakítása; egyéb gyógyászati központok létrehozása. 

E.2. Az ifjúsági üdülési lehetőségek bővítése, a rekreációs sportok feltételeinek javítása: 

Feladatok: vízi sportolás infrastruktúráinak fejlesztése (evezés, vitorlázás, szörfözés, úszás); természetjárás, lovas 
turizmus feltételeinek javítása (gyalogos, lovas természetjárás, tájfutás); kerékpáros turizmus feltételeinek javítása; 
téli sportok feltételeinek javítása, sporthorgászat infrastruktúrájának fejlesztése, vadgazdálkodáshoz, vadászathoz 
kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése. 

E.3. Az ökoturizmus feltételeinek javítása, természetvédelmi kutatóbázisok, létesítmények megvalósítása, felújítá-
sa: 

Feladatok: látogatóközpontok, ökoturisztikai szolgáltatások megteremtése; Sukoró-Pákozd arborétum bővítése, 
fejlesztése. 

E.4. Az üzleti és incentiv turizmus feltételeinek javítása: 

Feladatok: rekreációs központok hálózatának fejlesztése; konferenciaközpontok hálózatának fejlesztése, szakmai 
turizmus elősegítése; gasztronómiai turizmus feltételeinek javítása; borászati és mezőgazdasági szakmai turizmus 
feltételeinek kialakítása. 

 

F. A természetkímélő mező- és erdőgazdálkodás és az idegenforgalom kölcsönhatásának fejlesztése című 
stratégiai program keretében 

F.1. Az ökológiai célú agrár-környezetgazdálkodási rendszerek elterjesztése: 

Feladatok: ökológiai célú szántóföldi, gyep- és ültetvénygazdálkodás; extenzív és őshonos állattartás; a természet-
védelmi feladatok végrehajtását is segítő természetgazdálkodási rendszerek elterjesztése. 

F.2. A szőlőművelés és ahhoz kapcsolódó rendezvények támogatása: 

Feladatok: a szőlőkultúrák védelme érdekében a borvidékek szőlőművelésre alkalmas I. és II. szőlőkataszter sze-
rinti területeinek felmérése; új szőlőültetvények, tájjellegű fajták ajánlásával ültetvényrekonstrukciók elősegítése; a 
hagyományos borászat létesítményeinek felújítása (pincék, présházak); a szőlőműveléshez kapcsolódó rendezvé-
nyek (szüreti mulatságok, bornapok, borversenyek stb.) támogatása. 

F.3. A tájjellegű mező- és erdőgazdasági termékek előállításának támogatása: 
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Feladatok: tájjellegű termékek előállítása; termékfeldolgozás, illetve az élelmiszer-ipari tevékenység a falusi turiz-
mussal, vendéglátással összekapcsolva, különösen egyedi, tájra jellemző termékek előállításával. 

F.4. Vértes Natúrpark megvalósításának támogatása: 

Feladatok: a Natúrpark jogi kereteinek megteremtése; a Natúrpark kialakításának és folyamatos fejlesztésének 
támogatása; a látogatók széles körű tájékoztatása, szakképzett vezetők, ökotúra kísérők alkalmazása, oktatás, 
túrautak, információs pontok, esőbeállók, pihenők, vadetetők stb. létesítése; geológiai és botanikai tanösvények 
kialakítása. 

F.5. Erdőrezervátum kutatások beindítása: 

Feladatok: az erdődinamikai folyamatok vizsgálatának beindítása és bemutatása az erdőrezervátumokban. 

F.6. Természetközeli erdőgazdálkodási módszerek, erdőtelepítés támogatása: 

Feladatok: a természetközeli, folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodási módszerek (PRO SILVA), erdő-
szerkezet-átalakítások támogatása; az erdőben lévő természeti értékek feltárása, bemutatása, erdészeti közjóléti 
fejlesztések szorgalmazása; az élőhelyfejlesztés szempontjából indokolt erdőtelepítések, fásítások tervezése és 
megvalósítása. 

 

G. A települési környezet és a humán infrastruktúra minőségi turizmust segítő fejlesztése című stratégiai 
program keretében 

G.1. A települési környezetet javító programok készítése és az egységes tájékoztató jelrendszer kialakítása: 

Feladatok: környezetjavító programok készítése; az aprótelkes üdülőterületeken rehabilitációs tervek készítése; 
telekösszevonások ösztönzése. 

G.2. A közbiztonság javítása: 

Feladatok: a turizmus fogadási feltételeinek javítása érdekében a jelenleg érvényes közbiztonsági koncepcióhoz 
illeszkedően ki kell dolgozni a térség közbiztonsági stratégiáját és létre kell hozni a terület sajátos feladatainak 
elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi intézményrendszert (vízi rendészet, rendészeti szervezetek hálózata, 
megfelelő kommunikáció működtetése). 

G.3. Marketing koncepció, ismeretterjesztő kiadványok készítése, marketing tanácsadási hálózat szervezése: 

Feladatok: marketing stratégia elkészítése; tanácsadói hálózat megszervezése; információs és marketing centrum 
létrehozása; ismeretterjesztő kiadványok készítése. 

G.4. Az idegenforgalmi célpontok környéke és a belterületi határok menti területek hulladékmentesítésének ellen-
őrzése: 

Feladatok: részletes feltáró vizsgálatok készítése a beavatkozást igénylő területek megjelölésével; hulladékgazdál-
kodási koncepció készítése; a hulladékgyűjtési eszközök korszerűsítése; a kiskertekben keletkező hulladékok el-
szállításának megoldása; felvilágosító munka végzése. 
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2. sz melléklet: AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEZETEK ÉS A CIVIL SZERVEZETEK EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓRA 
ÉRKEZETT ÉSZREVÉTELEINEK TÁBLÁZATOS ÖSSZEFOGLALÁSA 

Sor-
szám 

Véleményező szervezet 
megnevezése 

A vélemény rövid 
összefoglalása 

Tervezői válasz 

1.  
Honvédelmi Minisztérium Honvéd 
Vezérkar Katonai Tervező Fő-
csoportfőnökség 

--a program a katonai szervezetek 
tevékenységét nem befolyásolja., 
de néhány program HM kezelésű 
ingatlant érint. A műszaki tervek 
készítésénél a HM hozzájárulását 
be kell szerezni 

 

2. 
Közép-dunántúli Környezetvé-
delmi és Vízügyi Igazgatóság 

--ad D. 2.2 a településenkénti fel-
adatoknál kimaradt az ivóvíz távve-
zeték építése. A regionális főművi 
fejlesztésnek a lakosság vízellátá-
sának javítását kell szolgálnia. A 
bővítéssel a Velencei regionális 
rendszerre kapcsolódó valamennyi 
település kedvezményezett lesz. 
--ad. D1. nem értenek egyet a 
Sukorói aqva park fejlesztéssel, 
csak, ha annak vízellátási feltételei 
megoldódnak 
--ad A.4.1 fejezet. A program kivite-
lezése már folyamatban van, befe-
jezési határidő 2007 év vége. Kivé-
tel Zichyújfalú, mely településben 
még nem is tervezik a szennyvíz-
csatornázást. 
--ad. 4.3. a szolgáltatás nem KIOP-
ból finanszírozható. A KIOP-ból 
megvalósítható a korszerű iszapke-
zelési létesítmények, mely már 
folyamatban van. 
--9. old:  

1. maximális szabályozási 
vízszint széthúzása helyett 
a maximális szabályozási 
vízszint emelése szöveget 
javasolják 

2. Az üzemeltetési szabály-
zatról nem készül éves ér-
tékelés 

--10. old:a kikötök bejáratánál vég-
zendő kotrások nem állami felada-
tok. A zagyelhelyezési tervek 2005-
ben elkészültek 
--11 old.:a táblázatban a hátralévő 
rekonstrukciós munkáknál 
Pákozdot szerepeltetni kell. A he-
lyes szöveg : a partfal rekonstrukci-
ót tovább kell folytatni. A nádgaz-
dálkodás fejezetnél a nádminősítés 
elkészült. 
--a parti 20 m-es sávban nem java-
solnak lakó ill. szolgáltató épületek 
elhelyezését. 
--a vízrendezés, vízhasznosítás 
ismertetésénél-az aszályos idő-
szakokban nem jelentős korlátozás-
ról, hanem tartós aszály esetén 
rendkívüli éves korlátozások beve-
zetésére kerülhet sor—a helyes 
szövegezés. 
--ad 38. old.:a települések vízren-
dezésére előirányzott 1 Mrd Ft csak 
töredéke a szükségesnek. 
--szorgalmazni kell a tó körüli tele-
püléseknél a csapadék elvezető 
rendszerek kiépítését, a tó vízmi-

--a Programot valóban nem csak 
Pákozdnál, de a többi településnél is 
indokolt megemlíteni.  
 
 
 
 
 
--A vízellátási követelményeket leírjuk 
 
 
 
--a program szövegét aktualizáljuk 
 
 
 
 
 
--a program szövegét aktualizáljuk 
 
 
 
 
 
--javítjuk 
 
 
 
 
--töröljük 
 
 
--korrigáljuk 
 
 
 
--szerepeltetjük, aktualizáljuk 
 
 
 
 
 
-- 30m-es sáv kialakításával értünk 
egyet 
 
--módosítjuk a szöveget 
 
 
 
 
 
 
--megvizsgáljuk 
 
 
--az A3 program erről szól. 
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nőségének védelme érdekében. 
--a tó vízszint szabályozása érde-
kében a Pátkai és a Zámolyi táro-
zók burkolat megerősítését el kell 
végezni. 
--ad. 2.1 pont.: Jelenleg Gárdony 
és Velence között 1000 m³/ nap 
termálvíz felhasználás lett engedé-
lyezve. A végleges felhasználási 
mennyiséget még nem határozták 
meg. 
--ad. D2.3. :itt hasonló korrekció 
szükséges. A hidrogeológiai védő-
idomot még nem határozták meg. 
--ÁLALÁBAN A VIZSGÁLATI 
ANYAGOKNÁL A 2004 II. FÉLÉV 
ÚTÁNI FEJLESZTÉSEKET IS-
MERTETNI KELL 
--ad 3. fejezet: a prioritások között 
nem kapott kellő hangsúlyt 

1. a standok európai szintű 
fejlesztése 

2. a 30 m-es parti sáv egybe-
függő kiépítése 

3. a horgászat infrastruktúra 
fejlesztése 

4. a vízrendezés I. üteme-
ként a csapadékvizek 
szennyvízhálózatba jutá-
sának megakadályozása 

--VÉLEMÉNYÜK SZERINT A FEJ-
LESZTÉSBEN FELSOROLT 
STRANDRA ÉS FÉRŐHELYEKRE 
NINCS SZÜKSÉG, AZOK EGY 
RÉSZÉT EGÉSZ ÉVBEN HASZ-
NÁLHATÓ PARKOKKÁ, PARTI 
SÉTÁNYOKKÁ KELLENE KIALA-
KÍTANI. 
--A JELENLEGI SZABADSTAN-
DOK FEJLESZTÉS NÉLKÜLI 
ÜZEMELTETÉSÉVEL NEM ÉR-
TENEK EGYET 
--ad.A.2 a pénzügyi ütemterv nem 
megfelelő. Gyorsabb fejlesztésre 
lenne szükség 
ÁLTALÁNOSS VÉLEMÉNYÜK, 
HOGY FELÜLVIZSGÁLATRA, 
JAVÍTÁSRA VAN SZÜKSÉG 

--a kistérségen kívül eső állami feladat, 
de megemlítjük. 
 
 
--javítjuk 
 
 
 
 
 
--kiegészítjük a szöveget 
 
 
--KIEGÉSZÍTJÜK 
 
 
 
--a prioritásokat a kormányhatározat 
rögzítette. A felsoroltak egy-egy prog-
ramban szerepelnek. Ennek ellenére 
törekedni fogunk, hogy nagyobb hang-
súlyt kapjanak. 
 
 
 
 
 
 
 
--A MEGÁLLAPÍTÁSOKKAL EGYET-
ÉRTÜNK, A PROGRAM SZÖVEGE-
KET KIEGÉSZÍTJÜK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
--megvizsgáljuk 

3. 
Fejér Megyei Közlekedési Fel-
ügyelet 

--Egyetértenek  

4. 
Magyar Közút Állami Közútkezelő 
Fejlesztő Műszaki és Információs 
Közhasznú Társaság Fejér Me-
gyei Területi Igazgatósága 

--a programban megnevezett hi-
ányzó közúti kapcsolatok kiépítését 
támogatják 

 

5. 
Földművelési és Vidékfejlesztési 
Minisztérium Fejér Megyei Föld-
művelési Hivatal 

--ad 14. oldal: a Gránit fürdő üzem-
be helyezése nem történt meg 
--az F.1 és az F.2 programoknál az 
FVM az NVT és AVOP keretből 
származó pénzeket jelöli meg 
--az F.3 tájjellegű mező és erdő-
gazdasági termékek előállításának 
támogatása nem szerepel az 5. 
fejezetben 
--felhívják a figyelmet arra, hogy az 
EU korlátozza az új szőlőtelepíté-
seket 
--a tájjellegű nem feltétlen bio 
--a biotermékek között vitatja, hogy 
a gomba, bodza lenne a főtermék a 
kistérségben 
--el kell kerülni a párhuzamos ren-

--elírás, javítjuk 
 
--kiegészítjük 
 
 
--szerkesztési hiba, javítjuk 
 
 
 
--árnyaltabb megfogalmazást alkalma-
zunk 
 
--egyetértünk 
 
--a gomba termesztését töröljük 
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dezvényeket 
--nem elég a polgári jó ízlésre ha-
gyatkozni az épített környezet vé-
delmében 
 
 
--ad 18 old.: a szállásférőhelyek 
táblázatát javasolják átszerkeszte-
ni, hogy tendenciák kiolvashatók 
legyenek 
VÉLEMÉNYÜK SZERINT AZ 
ANYAG NEM KAPCSOLÓDIK AZ 
OFK-HOZ AZ NFTII.-HÖZ. Nem 
kerültek be a korábbi javaslataik. 
Ezért az anyag elfogadását nem 
javasolják 

 
--a szigorú szabályozás jogi eszközök-
kel teremthető meg. Ez nem a fejlesz-
tés, hanem a rendezés témakörébe 
tartozik. Egyébként egyetértünk a 
megállapítással 
--átszerkesztjük 
 
 
 
EZEK A MEGÁLLAPÍTÁSOK FÉLRE-
ÉRTÉSEM ALAPULNAK. A KISTÉR-
SÉGRE KÉSZÜLT FEJLESZTÉSI 
PROGRAM NEM ÚJ ANYAG A KOR-
MÁNY ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT FEJ-
LESZTÉSI PROGRAM KISTÉRSÉGI 
LEBONTÁSÁT TARTALMAZZA. A 
FELADAT A TELEPÜLÉSI KEZDE-
MÉNYEZÉSEK ÉS A KORMÁNYHA-
TÁROZATTAL ELFOGADOTT FEJ-
LESZTÉSI PROGRAM ÖSSZEKAP-
CSOLÁSA VOLT. Ez utóbbin nem volt 
lehetőségünk változtatni. 

6. 
Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke --javasolja az A.1 –A Velencei tó és 

tározók üzemeltetésének, fenntar-
tásának és felújítási programjának 
vízvédelmi összehangolása c. in-
tézkedési alprogram szerepelteté-
sét 
--a lídós, fövenyes partszakaszok 
kialakítását a D.4-es program mel-
lett az A.2 alatt jobban kell hangsú-
lyozni .  
--javasolja a C1. tájvédelmi körze-
tek, természetvédelmi területek 
bővítése, valamint a C2 ökológiai 
folyosók vizes élőhelyeinek megőr-
zése, fejlesztése c. alprogramok 
szerepeltetését is  
--a középtávú prioritások között 
javasolja feltüntetni a tájképvédelmi 
feladatokat. 
--az E3 és F6 programok szerepel-
jenek a kistérségnél is.  
--A D programon belül a közleke-
désfejlesztési feladatokat szerepel-
tetni javasolja 
 
 
--A települési környezet javító prog-
ramon belül a kápolnásnyéknél 
haladó autópálya menti fásítások 
nem csak zajterhelés enyhítése, de 
levegőminőség védelmi okokból is 
fontos feladat. 
--javasolja rögzíteni, hogy a termál-
felhasználások révén keletkező 
szennyvízkezelési feladatok alap-
vetően szükségesek 
--D4-nél a standok fejlesztésénél, 
javasolják rögzíteni, hogy az új 
fejlesztéseknél elsődleges szem-
pont legyen az eredeti tájképi ter-
mészeti értékek megőrzése. 
Ugyanez a követelmény állítható a 
D.5.2, E.2, E.3 intézkedési csopor-
toknál (falusi túrizmus, ifjúsági 
üdülési lehetőségek, ökotúrizmus 
fejlesztésénél) 
--Az F6 intézkedési csoportnál 
(erdőtelepítésnél)  a természetvé-
delmi szempontokat érvényesíteni 

--A tisztán állami feladatként jelentkező 
programokat tudatosan nem szerepel-
tettük a kistérségi fejlesztési feladatok 
között. Erre a bevezetőben utaltunk. 
 
 
--hangsúlyosabbá tesszük 
 
 
 
--az előzőekhez hasonlóan azért nem 
szerepelnek, mert tisztán állami fej-
lesztési feladatok 
 
 
 
--a fejlesztési feladatok között hangsú-
lyosan szerepelnek, de valóban indo-
kolt a prioritások között is kiemelni. 
--szerepelnek 
 
--az idézett szövegek a kormányhatá-
rozattal jóváhagyott programba már 
szelektáltan kerültek be. Így kimaradt a 
Velencei tóparti területeket elkerülő 7. 
sz főút kiépítése. 
--a javasolt kiegészítést megtesszük 
 
 
 
 
 
--megtesszük a szükséges kiegészíté-
seket 
 
 
--egyetértünk, rögzíteni fogjuk 
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kell 

7. 
Egyesület Fejér Megye Falusi 
Turizmusért, Pákozdi Turinform---
Pákozd 

--ad. C.3  
1. 10 éve megrendezésre ke-

rül pünkösdkor a Sárkány-
eresztő Fesztivál 

2. népi örökségház, hagyo-
mányház  létrehozását 
szorgalmazzák 

3. a művelődési ház tetőte-
rében szállásférőhelyeket 
kell kialakítani hagyo-
mányőrző táborok számá-
ra. 

4. a 11 szervezetből álló Em-
lékhely Bizottság létrehoz-
ta a Mészeg-hegyi Katonai 
Emlékhelyet 

--ad. C.4--a Mészeg-hegyi Katonai 
Emlékhely rossz idő létesítmény-
ként is üzemelhet. Fontos az Em-
lékhely folyamatos rendben tartása 
--ad. D.2.3—a napenergia haszno-
sítást is támogatni kellene (Pákozd, 
Sukoró, Nadap)ű 
--ad. D.3.--a Mészeg-hegyi Katonai 
Emlékhely ellátó, szolgáltató léte-
sítményeinek fejlesztése fontos 
feladat.  A tókörnyéki kerékpáros 
túristák ellátó központja is itt lehet-
ne. 
--ad. D.5.1—felhívják a figyelmet, 
hogy fontos a Falusi és 
Agroturizmus Országos Szövetség 
minősítési szaktanácsadói igény-
bevétele 
--ad.D.5.2—A falusi turizmus fo-
galmát definiálja. A falusi túrizmus 
helyszínei lehetnek Sukoró, Nadap, 
Pázmánd, Zichyújfalú, Pákozd. 
Lenne kereslet a mozgássérültek 
fogadására is  Szükséges lenne az 
ezirányú fejlesztés is  
Meghatározza a „vendégasztal” 
programot. Javasolt helyszínei: 
Sukoró, Nadap, Pázmánd,  
Zichyújfalú, Pákozd. 
--ad. E.1—Pákozdon a gyógyszer-
tár és az orvosi rendelő egy helyre 
kerüljön 
--ad E.2—kerékpáros turizmus  és 
a téli sportok feltételeinek javítása 
fejlesztési feladat. 
--ad.E.3—az Arborétum és az Em-
lékhely közös, összehangolt fejlesz-
tése fontos lenne. 
--ad.E.4—A falusi vendégasztal 
fejlesztése a gasztronómiai túriz-
mus szempontjából is fontos. 
--ad.G.1—a polgárőr szervezetek 
támogatása is a célt szolgálja. 
Nyilvános WC-ék és kézmosók 
létesítése elengedhetetlen. 
--G.2—az összes településben 
szükséges a helyi polgárőrség 
kialakítása 
--ad. G.3—a marketing stratégiát 
össze kell hangolni a területfejlesz-
tési és környezetvédelmi koncepci-
ókkal. 
A Katonai Emlékhelyen támogatni 
kell, hogy a Turinform iroda egész 
évben nyitva legyen. 

--a javaslatokat beépítjük 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--egyetértünk 
 
 
 
--megemlítjük 
 
 
--megemlítjük 
 
 
 
 
 
--megemlítjük 
 
 
 
 
--kiegészítjük a fejlesztési feladatokat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--megemlítjük 
 
 
--egyetértünk 
 
 
 
--javasoljuk 
 
 
--így szerepel 
 
 
--egyetértünk 
 
 
 
--így szerepel 
 
 
--a javaslatokkal kiegészítjük a fejlesz-
tési feladatokat. 
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A kiadványok elkészítéséhez támo-
gatás kell. 
A Borút Egyesület hirdető kocsiját 
alkalmassá kellene tenni vendégek 
szállítására is. 
Velencei tó nagykövete cím ado-
mányozását javasolja évenként. 
 

8. 
Székesfehérvári Kistérségi Iroda A program a székesfehérvári kis-

térségi fejlesztésekkel  összhang-
ban van 

 

9.  
Velencei-tó-Vértes Térségi Fej-
lesztési Tanács 

A Tanács elhatározása alapján a 
kiemelt térséget kohézióerősítő, 
komplex szolgáltatási rendszert 
biztosító rekreációs térséggé kíván-
ják fejleszteni. Javasolják, hogy ez 
szerepeljen a kistérségi program-
ban. 

 

10. 
Közép-Dunántúli Környezetvé-
delmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség 

A Program igazodik a 2003-2008 
közötti időszakra szóló Nemzeti 
Környezetvédelmi Program célkitű-
zéseihez. 
A Program a feladatok végrehajtá-
sának ellenőrzési rendszerére nem 
tér ki. 
Összességében az észrevételek 
figyelembevétele mellett javasolják 
a Program elfogadását. 

 
 
 
 
--egy önálló fejezetben meghatározzuk 
az eredményesség indikátorait. 

11. 
Civil szervezetek Érdekegyeztető 
Fóruma 

--Általános megjegyzés, hogy a 
programban nagyobb hangsúllyal 
kellene szerepeltetni a humán erő-
források fejlesztését és a civil szek-
tor közreműködését 
--kiegészítő észrevételeket tettek 
az alábbi oldalakhoz: 
14, 16, 17,19, 20, 28-32, 36, 37, 39, 
41, 42, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 
63, 65, 67, 77, 84, 86, 88-90, 98. 

--a G stratégiai programba tartozik.  
 
 
 
 
--a javasolt kiegészítéseket megtettük. 

12 
Civil szervezetek javaslata alap-
ján Tóth István Gárdony önkor-
mányzati képviselő 

--az egész kistérséget érinti  
1. a déli elkerülő út (7. sz.) 

megépítésének,  
2. a közutak felújításának, 
3. a felszíni vizek rendezé-

sének szükségessége. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--Gárdonyt érintő témák közül ész-
revételt tett ill. kiegészítette a fej-
lesztési feladatokat az alábbi intéz-
kedési csoportokban: 
A.2, A.2, C.3, C.4, D.2.2, D.2.3, 
D.3, D.4, D.5.1,E.3, E.4, F.1, F.2, 
F.6, G.1, G.2,  

 

--Az elkerülő út, valamint a közutak 
felújítása nem szerepel a Kormány 
által jóváhagyott fejlesztési program-
ban. A beruházások tisztán állami 
feladatot képeznek. A szükségességük 
egyértelmű. A megfelelő helyen meg-
említjük. 
--A felszíni vízrendezés  az A3-as 
intézkedési csoportba tartozik. Ott mint 
sürgős feladatot kiemeltük a regionális 
szennyvíz hálózatok nagy esőzésekkor 
kapott többletterhelésének, és a vízmi-
nőséget veszélyeztető hatások elhárí-
tásának feladatait. 
 
--a kiegészítéseket átvezettük 
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