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Köszönetnyilvánítás 
 
 
Köszönetet kívánunk nyilvánítani annak a több mint száz szakértőnek, önkormányzati 
vezetőnek, kormányzati tisztviselőnek, társadalmi szervezetek vezetőinek és tagjainak, 
valamint a válaszadó lakosságnak, akik idejüket erre áldozva, tudásukat, megérzéseiket és 
tapasztalataikat megosztva mind-mind hozzátettek a Balaton komplex rendszereinek a 
megismeréséhez és megértéséhez. 

Jelen tanulmány, úgy gondoljuk, egy olyan folyamat része, aminek a Balaton térségében 
évtizedes hagyományai vannak, ezek azonban az elmúlt lassan két évtizedben sajnálatos 
módon elhaltak vagy elhalványultak. Mindezek miatt köszönettel tartozunk Somlyódy Balázs 
volt, és Láng István jelenlegi főigazgató uraknak az OVF Balaton Munkacsoport létrehozásáért 
és működtetéséért; Dr. Botos Barbara helyettes államtitkár asszonynak a probléma 
fölismerésért és az útkeresés megindításáért; Dr. Herodek Sándornak, a Balatoni Limnológiai 
Intézet nyugalmazott igazgatójának inspiratív kérdéseiért és holisztikus szemléletért; Dr. 
Józsa János akadémikusnak, a BME rector emiritusának bizalmáért és iránymutatásaiért, 
valamint dr. Pomogyi Piroska biológus kandidátusnak a hihetetlen mennyiségű helyszíni 
információért, amik mind-mind segítették és formálták ezt a tanulmányt. 

Reméljük, hogy a tanulmány elkészülte egy lépés előre, amit a Balaton klímaadaptációs 
felkészítésének irányában tettünk annak érdekében, hogy mindannyian, gyermekeinket és 
unokáinkat is beleértve, növekvő mértékben részesei lehessünk a térség által nyújtott jó 
létnek, és élvezhessük annak ökológiai, gazdasági és társadalmi szolgáltatásait. 
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Jog nyilatkozat 
 
Jelen dokumentum a Balaton Klíma Konzorcium tagjai által EKPPF/120/2021-ITM_SZERZ 
iktatószámú Támogatói okiratban megfogalmazottak szerint és alapján készült. A Konzorcium 
határozottan kijelenti, hogy jelen munka a Támogatói szerződésben meghatározott célok 
elérésének érdekében és szellemében, valamint a Támogatóval tartott rendszeres 
értekezleteken jelzett szempontok figyelembevételével készült.  
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Vezetői összefoglaló 
 
Jelen tanulmány célja a Balaton fenntartható jövőjének érdekében a niche innovációk 1 
értékeléséhez szükséges és rendelkezésre álló tudás összegyűjtése és összevetése, a hiányzó 
tudás megszerzésének meghatározása, valamint bemutató jellegű, azonnal indítható 
projektek felkutatása, bemutatása és megvalósításra történő javaslattétel kialakítása a térség 
klímaadaptációjának érdekében. 

A Balaton térségének gazdasági és társadalmi jólléte alapvetően épít és támaszkodik a térség 
egyedi tájkarakteréhez is hozzájáruló, diverz ökoszisztémája által nyújtott szolgáltatásokra. A 
térség fenntartható társadalmi és gazdasági környezete nem létezhet sokszínű, támogató és 
megfelelően használt ökoszisztéma-szolgáltatások nélkül. A klímaváltozás azonban jelentős 
nyomást gyakorol az ökoszisztémákra, és ezzel egyidejűleg az általuk nyújtott ökoszisztéma-
szolgáltatások iránt felmerülő társadalmi és gazdasági igények megvalósíthatóságát és 
kereteit is megváltoztatja. 

A klímaváltozás, a RCP4.5 kibocsátási forgatókönyv alapján, a Balaton környékének éghajlatát 
az 1981-2010 referencia-időszakhoz képest 2050-re a jelenlegi prognózis szerint az 
alábbiakban változtatja meg:  

• az átlagos évi középhőmérséklet 1.3˚C-kal nő 

• az évi átlagos csapadékmennyiség mintegy 10%-kal nő 

• a fagyos napok száma jelentősen visszaesik 

• a tenyészidőszakok különböző naptári szakaszaiban a hőösszegek kb. 20%-kal lesznek 
magasabbak 

• az extrém meleghez kapcsolódó események gyakorisága kiugróan megnő 

• a nagy intenzitású csapadékesemények száma és intenzitása növekszik (ez utóbbi akár 
+50%-kal), előfordulásuk megduplázódik; ritkább, de eseményenként átlagosan több 
csapadék várható. 

A klímaváltozás hatására tehát számos elkerülhetetlen ökológiai, társadalmi és gazdasági 
változás várható a térségben. A kérdés az, hogy e változások tudatosan, kontrolláltan és 
monitorozottan, vagy kontrollálatlanul zajlanak. Az ökológiai és társadalmi rendszerek 
változása elkerülhetetlen sikeresnek tekinthető klímaadaptáció esetén is, egyrészt a 
módosuló klímából adódó változások, másrészt a klímaváltozás hatásainak mérséklésére tett 
hazai és nemzetközi erőfeszítések módosító (nemzetközi egyezmények, hazai jogszabályok és 
a személyes preferencia változások) hatásai miatt.  

A helyes válasz a változásra az adaptív cselekvés, azaz a cselekvésre való felkészülés és az 
egyes cselekvések időbeni megindítása. Nem tehetjük meg, hogy e változások tudatában nem 
cselekszünk adaptívan, mert annak a hatása katasztrofális lesz. Jelen helyzetben a megelőzés 
és elővigyázatosság elvének gyakorlatba ültetése is létfontosságú cselekvést jelenti.  

Az elfogadott jövőkép alapján cselekvéshez irányokat / irányvonalakat szükséges kijelölni. 
Nem tanácsos azonban olyan jövőképet kialakítani és annak megvalósításán ügyködni, ami 
nem, vagy csak hatalmas társadalmi költségek árán valósítható meg, különösen, ha van más 

 
1 Társadalmi – technológiai rések (niches) alacsony szintű védett terek, amelyek kedvező feltételeket 
biztosítanak kísérletekhez és radikális innovációk kifejlesztéséhez. 
https://eionet.kormany.hu/fenntarthatosagba-valo-atmenet-vagy-bezarodas 
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alternatíva egy fenntartható, klíma-reziliens jövőkép felé. Az általunk felvázolt jövőkép a 
társadalmi szereplők preferenciáin alapul, vagyis olyan életminőségileg, gazdaságilag és 
ökológiailag egyaránt fenntartható klíma-reziliens jövőkép, amely figyelembe veszi a 
klímaváltozás várható nagyságát és az azt övező bizonytalanságot is. 

A jelen megvalósíthatósági tanulmányban meghatározott jövőképben az ökoszisztéma-
szolgáltatás alapú szemlélet jól illeszkedik a klímaváltozás társadalmilag káros hatásainak 
mérséklésére tett erőfeszítéseinkhez, továbbá lehetőséget teremt a körforgásos és a 
regeneratív gazdasági átmenetre, ezért e szemlélet térnyerésének elősegítése célunk. 

A jövőképben felvázoltak szerint a Balaton és környezete kiemelt figyelmet érdemlő térség, 
amely képes odavonzani a számára szükséges releváns szaktudást, valamint a pénzügyi és 
további humán erőforrásokat is, miközben adaptív módon biztosítja természeti és társadalmi 
értékeit. Mindez alkalmassá teszi arra, hogy klíma-reziliens mintarégióként funkcionáljon 
hazai és nemzetközi összevetésben egyaránt. 

Ennek érdekében 24 db intézkedést határoztunk meg 5 pillér alá csoportosítva. Időtáv 
szempontjából az alábbiak szerint kategorizáltunk: 1.) azonnal indítható projektek 
nagyságrendileg 500 millió Ft értékben; 2.) a közeljövőben (1-3 év) indítható projektek; 3.) 
egy jelentősen hosszabb időtávot (3-5 év) felölelő kutatás-alapú projekt 1 milliárd Ft-ot 
meghaladó értékben. 

A Balaton térségében a térségre jellemző társadalmi-gazdasági folyamatok jelentős része zéró 
összegű játszma2, amelyek kimenetele a jelenlegi országos és helyi szabályozási rendszerben 
mind-mind a terület klímaadaptációs képességének csökkenése irányába hat. A tóban/tavon 
és környezetében olyan klasszikus környezeti problémák a meghatározóak, mint a közlegelők 
tragédiája és az egyéni döntéshozatal csapdája. Amennyiben a klímaadaptáció szinten tartása 
és fejlesztése a cél, a jelenleg kedvezőtlen irányok és az elővigyázatosság elve alapján a 
mihamarabbi cselekvés szükséges, azaz cselekvési kényszer áll fenn. 

Ennek elősegítése érdekében Konzorciumunk a tanulmány tárgyán felül javasolja a 
klímaváltozás bizonytalanságát figyelembe vevő adaptációs intézkedések keretrendszerének, 
valamint a szükséges meteorológia változók és a változókból származtatott tervezési 
alapadatok rendszerének egzakt kidolgozását, valamint az új eredmények rendszeres 
felülvizsgálatát, ennek jogszabályi kereteinek a kialakítását. A Konzorcium szorgalmazza a 
különböző szektorokon átívelő országos használatát, ezzel elősegítve a Kormány, az 
önkormányzatok, a lakosság és a magánszektor felkészülését a klímaváltozás negatív 
veszélyeinek mérséklésére, illetve a klímaváltozásból adódó lehetőségek kiaknázására, és az 
ehhez szükséges források biztosítását. 

  

 
2 A játékelméletben használt fogalom. Az a játék, amelyben a játékosok csak egymás kárára növelhetik 
nyereségüket. 
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1. A megvalósíthatósági tanulmány témája és keretei 
 
1. 1. A tanulmány helye az államigazgatásban 
 
A “Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv - Hazai vizeink komplex éghajlati alkalmazkodását 
segítő fejlesztési prioritások kidolgozása.” című projekt keretein belül futó, „Balaton” 
elnevezésű részfeladat végrehajtása során kiemelt figyelmet fordítottunk a 
megvalósíthatóságra, a kiemelt kormányzati programok és tervezetek előkészítésének 
nyomonkövetesére, valamint a lehetséges szinergiák kiaknázására annak érdekében, hogy 
elkerüljük a duplikációkat, ellentétes hatásokat és egymást kioltó célokat.  

A “Balaton” részfeladat intézkedési javaslatainak kidolgozása során az alábbi, párhuzamosan 
végzett és Balatonhoz kapcsolódó kormányzati előkészítő munkák eredményeit vettük 
figyelembe: 

• “Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv”: A megjelent balatoni algavirágzás okainak 
felkutatása és az intézkedési javaslatok kidolgozása (BALATON-ZFR-2020/1)  

• A Lóczy Lajos program előkészítő munkája, mely az ITM-hez köthető 
• A Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium tervezete, mely az ITM-hez 

köthető 
• Szári Zsolt, a Balaton élővilágáért felelős miniszteri biztos úr munkája, mely az AM-

hez köthető 
• Ökológiai Gazdálkodási Program, mely az AM-hez köthető és az ÖMKI vezetésével 

készül 

Az államigazgatási szférán belül a Balaton térségével elsősorban az alább felsorolt 
intézmények és szakterületek foglalkoznak, amely szervek döntéshozatalai jelentős hatással 
vannak a Megvalósíthatósági Tanulmányban megfogalmazott célokra. Következésképp, e 
területek szabályozásaira rendkívüli figyelmet kell fordítani, hatásainak elemzése is 
szükségszerű a Balaton és környezete klíma-adaptációs képessége tekintetében. 

 
1. ábra: A Balaton és térségének fejlődését leginkább meghatározó minisztériumi 

kapcsolódások 

  

Balaton

ME
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1. 2. A tanulmány tárgyának földrajzi kiterjedése – mit értünk a Balatonon 
 
A “Balatont” az egyes ágazati jogszabályok földrajzilag eltérően definiálják, ezért 
mindenképpen szükséges a vizsgálat által érintett terület egzakt lehatárolása, amelyen belül 
a klímaváltozással kapcsolatos kihívásokat vizsgálhatjuk. 

A földrajzi definíciók értelmében: a jogi partvonal (283/2002. (XII. 21.) Korm. Rendelet), a 
Balaton Kiemelt Üdülő Körzet (2000. évi CXII. Tv. ½. melléklete), illetve a tó vízgyűjtő területe 
(1155/2016. (III. 31.) Korm. Határozat) (1. térkép). Ezek unióját tekintjük a tanulmány 
földrajzi határainak, vagyis annak a területnek, amire vizsgálataink vonatkoznak. A 
tanulmány által felvázolt terület-definíció szükségessé teszi a tervezett intézkedéseknél 
felvázolt, különböző állami, önkormányzati, gazdasági és civil szereplők újfajta területi 
együttműködésének kialakítását. 

1. térkép: A tó jogi partvonal, az üdülő körzet települései (piros foltok összekötése), illetve 
a tó vízgyűjtő terület (kék vonal) uniója a projekt földrajzi kerete 

 

 
 

A tanulmány társadalmi, gazdasági lehatárolása: A tanulmány kialakítása során szükséges 
figyelembe venni, hogy bár a Balaton társadalmi és gazdasági hatásai (hatói és hatásviselői) 
ugyan túlmutathatnak a fent meghatározott földrajzi területen, azonban jelen dokumentum 
kizárólag a projekt földrajzi területére fókuszál. A Megvalósíthatósági Tanulmány során ezért 
ezeket a Balaton szempontjából releváns társadalmi és gazdasági hatásokat elemezzük. E 
társadalmi és gazdasági hatások vizsgálatát a jövőkép és a tervezett intézkedések, továbbá a 
rendszeres monitoring tevékenységek kialakításánál is fontosnak és elengedhetetlennek 
tartjuk, mivel ezek elengedhetetlen a társadalmi és gazdasági folyamatok klímaadaptációs 
szempontú nyomonkövetéséhez.  
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1. 3. Klímaadaptáció 
 

Egy térség társadalmi, gazdasági és ökológiai rendszereit nem választhatjuk el egymástól, a 
valóságban összekapcsolódva, egymásra is hatva működnek. A rendszerek között pozitív, 
negatív és semleges kölcsönhatások is lehetnek. Két alapvető külső hatást azonban ki kell 
emelni a térségen belüli komplex változások vizsgálatánál: a klímaváltozást, valamint a térség 
határain túlmutató társadalmi és gazdasági folyamatokat:  

2. ábra: A projekt során alkalmazott komplex szemlélet és hatás-háló 

  

 
A fenti ábrából is látható, hogy a Balaton térségének egészét komplex rendszernek kell 
tekintenünk. A klímaváltozás, mint külső hatás, valamint az átalakuló társadalom és gazdaság 
alapvető hatással bírnak az ökológiai rendszerre. A Balaton és térsége környezeti állapotának 
és folyamatainak szempontjából két lényeges külső hatást (drivert) fogunk figyelembe venni, 
amik azonban nem függetlenek egymástól: a klímaváltozásnak erős hatása van a Balaton 
szempontjából releváns társadalmi és gazdasági folyamatokra, míg a Balaton szempontjából 
figyelembe veendő társadalmi és gazdasági folyamatoknak kis szerepe van a klímaváltozás 
egészére, de befolyásolják a térség ezzel összefüggő környezeti folyamatait és 
klímaadaptációs képességét. 

Társadalmi és gazdasági szempontból azokat a hatásokat, tendenciákat és elvárásokat vesszük 
figyelembe, amelyek a projekt fizikai (földrajzi) határain belül keletkeznek és/vagy ott 
realizálódnak. Az eredmény oldalon azonban a Balaton és térsége, mint nemzeti érték, 
átalakulásának össztársadalmi hatását is figyelembe vesszük értékelési szempontként. 

  

Hatásháló

A Balaton
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1. 4. Az IPCC RCP 4.5 kibocsátási forgatókönyvének használata 
 
Az ember okozta kibocsátások nyomán földünk éghajlata megváltozóban van, és ezalól a 
Balaton térsége sem kivétel. Jelen tanulmány az IPCC optimistán realista RCP4.5 3 
forgatókönyvét veszi kiindulópontnak, amely 2-3oC-ra teszi a globális átlagos 
hőmérsékletnövekedés maximumát. Ez meghaladja a Párizsi Klímaegyezmény vállalásait, 
azaz a globális átlagos hőmérsékletnövekedés 2oC alatti tetőzését, majd 1,5oC alá csökkenését. 
Az átlagos hőmérsékletnövekedés 2022. elejére már 1,3oC-ot ért el, így a 2 oC alatti tetőzést 
jelen tanulmány az elővigyázatosság elve alapján nem tekintheti referencia értéknek.  

Mivel a Magyarországon jelenleg hatályban lévő stratégiai dokumentumok, azaz  
Magyarország Nemzeti Energia- és Klímaterve (NEKT), a Nemzeti Energiastratégia 2030, a 
Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia-tervezet, a Jelentés az éghajlatváltozás Kárpát-medencére 
gyakorolt esetleges hatásainak tudományos értékeléséről, valamint a 23/ 2018 (X. 31) OGY. 
Határozat a 2018-2030 közötti időszakra vonatkozó, 2050-ig tartó időszakra kitekintést nyújtó 
második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról (II. Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia) közül 
egyik sem határozza meg az RCP ("Reprezentatív Koncentrációs Nyomvonalak") 
forgatókönyvekhez köthető várható éghajlatváltozás mértéket. Ennek következtében jelenleg 
Magyarországon nincsen kormányzatilag elfogadott IPCC RCP-alapú referencia, ajánlás, 
továbbá jogszabály arra vonatkozóan, hogy milyen mértékű klímaváltozásra kell az országnak 
felkészülnie. Az Országgyűlési határozat mindösszesen a 2000-ben publikált SRES A1B 
forgatókönyv alapú ALADIN-Climate és REMO regionális klímamodellek eredményei alapján, 
az 1961-1990 közötti időszakra vonatkozó modellátlagaihoz képesti értékeket mutat be 
térképi megjelenítésben, csupán néhány változóra. Ennek a hiánynak a jelentőségét a 
későbbiekben részletesen kifejtjük. 

Véleményünk szerint a Párizsi Klímaegyezmény alkalmas lehetne referenciadokumentumnak, 
amelynek Magyarország is az aláírója, és amelyet a Magyar Országgyűlés is ratifikált. De, 
amint említettük, a Párizsi Klímaegyezmény az RCP1,9 kibocsátási forgatókönyvet tűzi ki célul, 
ez azonban nem tűnik realista jövőképnek.  A „Jelentés az éghajlatváltozás Kárpát-medencére 
gyakorolt esetleges hatásainak tudományos értékeléséről” használja az IPCC RCP 
forgatókönyveit, viszont az RCP1,9-es értéket meg sem említi, hatásait nem értékeli, csak az 
RCP4,5 és RCP8,5 forgatókönyvek hatásaira épít. 

Konzorciumunk a tanulmány tárgyán felül javasolja a bizonytalan helyzetet figyelembe vevő 
adaptációs intézkedések keretrendszerének, valamint a figyelembe veendő meteorológia 
változók és a változókból származtatott tervezési alapadatok rendszerének kidolgozását, 
továbbá az új eredmények rendszeres felülvizsgálatát, és ezek szektorokon átívelő országos 
használatát és jogszabályba foglalását. 

Jelen tanulmány a fenti megfontolások alapján az RCP4,5 forgatókönyvet veszi alapul, mert 
véleményünk szerint az RCP8,5 forgatókönyv megvalósulása esetén az ökológia és társadalmi 
kihívások és elvárások a maival össze sem hasonlíthatok, hisz számos mértékadó nemzetközi 
kutató, kutatás és intézmény álláspontja az RCP8,5 forgatókönyv esetén a ma ismert emberi 
civilizáció kerül veszélybe és apokaliptikus jövőre számíthatunk.4 

 
3 IPCC V. Jelentés  
4 Richards, C.E., Lupton, R.C. & Allwood, J.M. Re-framing the threat of global warming: an empirical causal loop 
diagram of climate change, food insecurity and societal collapse. Climatic Change 164, 49 (2021). 
https://doi.org/10.1007/s10584-021-02957-w 
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A fenti feltételezés mellett ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy eltérő mértékű átlagos 
globális klímaváltozás (hőmérséklet növekedés) esetén az elképzelhető jövőképek lényegesen 
eltérnek, így másfajta kihívásokra szükséges alkalmazkodási stratégiákat és megoldásokat 
keresni. 

 

1. 5. Kapcsolódás „A megjelent balatoni algavirágzás okainak felkutatása és intézkedési 
javaslatok kidolgozása (BALATON-ZFR-2020/1)” projekthez 

„A megjelent balatoni algavirágzás okainak felkutatása és intézkedési javaslatok kidolgozása” 
elnevezésű projekt (ún. Algás projekt) alapvetően a Balaton vizében lejátszódó folyamatokra 
összpontosít, míg jelen tanulmány a vízen kívüli feladatokat veszi számba. 

Mindazonáltal, az Algás projekt azon megállapításai, amelyek a szűken értelmezett 
célkitűzéseit és kereteit meghaladták, jelen tanulmányban visszaköszönnek az alábbi 
területeken: 

• a tó külső tápanyag terhelését is csökkentő vagy szinten tartó, de a növekedést 
mindenképpen megakadályozó intézkedési javaslatok; 

• a változó vízszinthez alkalmazkodó parti infrastruktúra kialakítása; 
• a tó monitorozásával kapcsolatos intézkedések (ökoszisztéma szolgáltatások); 
• a társadalmi nyomás csökkentése ismeretátadással. 
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1. 6. A tanulmány készítésében résztvevők 
 
A Balaton Klíma Konzorcium tagjai:  

o Konzorciumvezető: Trinity Enviro Kft. 
o Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetem (BME) 
o Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) 
o Megérti Kft. 

 
Szakmai munkánkban részt vett: 

• PADON Alapítvány a Környezeti Igazságosságért (PAD) 
• Alkalmazott Víztudományi Intézet Nonprofit Kft. (AVI) 

 A közvéleménykutatásban résztvevők: 
- Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (BLKI) (kérdések összeállítása) 
- Big Data Kft. (lekérdezés) 
- Győri Adél szociológus, közvéleménykutató (kérdések összeállítása, válaszok 

kiértékelése)  
- Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség (kutatási terv, szakmai inputok) 
- NRC Kft. (lekérdezés) 
- PADON Alapítvány (kérdések összeállítása) 
- Zöld Alga Kft. (PCA elemzés) 
 

További közreműködők: 
Az élettudományok tekintetében a munkát összefogta: 

• Dr. Zlinszky András kutató biológus, Alkalmazott Víztudományi Intézet Nonprofit Kft.  
(AVI) 

Szakértők: 
• Dr. Balogh Csilla tudományos főmunkatárs, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (BLKI)  
• Berecz Diána, a PADON Alapítvány elnöke 
• Dr. Ilosvay György, a CSEMETE Egyesület elnöke 
• Dr. Istvánovics Vera tudományos tanácsadó, az MTA-BME Vízgazdálkodási 

Kutatócsoport tagja 
• Dr. G-Tóth László tudományos tanácsadó és professor emeritus, Balatoni Limnológiai 

Kutatóintézet (BLKI)  
• Dr. Hajósy Adrienne geofizikus, a Nők a Balatonért programfelelőse 
• Dr. Kovács Barnabás oktató, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) 
• Dr. Kovács Gyula, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Dél-balatoni 

Természetvédelmi Csoport vezetője 
• Dr. Nagy Lajos osztályvezető, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (BFNPI)  

Természetmegőrzési Osztály  
• Nagy Zsombor, egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem 
• Papp Gergely, kutató, PADON Alapítvány 
• Dr. Pomogyi Piroska hidrobiológus, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (KDTVIZIG) 

volt munkatársa,  
• Dr. Szilassi Péter docens, Szegedi Tudományegyetem (SZTE) 
• Dr. Specziár András kutatási igazgatóhelyettes, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet 

(BLKI)  
• Dr. Takács Péter tudományos főmunkatárs, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (BLKI)  
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• Dr. Vári Ágnes, tudományos munkatárs, Ökológiai Kutatóközpont 
• A balatonjovojekutatas.hu kérdőívét kitöltő 23 kutató és 58 térségi szereplő 

 
Értékes kérdéseikkel, hozzászólásaikkal irányt mutattak: 

• Dr. Barina Zoltán szakértő, WWF Magyarország  
• Berencsi Miklós, Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ 
• Dr. Borovics Attila főigazgató, Erdészeti Tudományos Intézet (ERTI) 
• Dr. Csonki István igazgató, Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (KDTVIZIG)  
• Dr. Erős Tibor igazgató, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (BLKI)  
• Dr. Gelencsér András rektor, Pannon Egyetem, az Éghajlatváltozás Multidiszciplináris 

Nemzeti Laboratórium szakmai vezetője 
• Dr. Horváth Zoltánt szakértő, Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ)  
• Dr. Illés Gábor, Erdészeti Tudományos Intézet (ERTI) 
• Dr. Józsa János akadémikus-professzor, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem (BME) volt rektora, BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék 
• Juhász Szabolcs turizmus szakmai igazgató, Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ Zrt.) 
• Dr. Kutics Károly irodavezető, VIZITERV Environ Kft. 
• Kravinszkaja Gabriella osztályvezető, Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

(KDTVIZIG)  
• Molnár Gábor igazgató, Balaton Fejlesztési Ügynökség (BFT)  
• Dr. Navracsics Tibor, Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex 

fejlesztéséért felelős kormánybiztos 
• Szári Zsolt igazgató, Balatoni Halgazdasági Zrt., a Balaton élővilágáért felelős 

miniszteri biztos 
  



 
 
 
Hazai vizeink komplex éghajlati alkalmazkodását segítő fejlesztési prioritások kidolgozása  Balaton 

 

15 

2. A MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MÓDSZERTANA 
 
A projektkiírásban leírt cél és a rendelkezésre álló adatok alapján a megvalósíthatósági 
tanulmány (MT) elkészítése során a változásmenedzsment módszert alkalmazzuk, emiatt 
eltérünk az általánosan megszokott MT tematikától. 

Jelen MT egy általános helyzetelemzéssel indít, ami meghatározza a megvalósíthatóság 
kereteit. Ezt követően a tanulmány a társadalmi szereplők interjúin alapuló idealista, de 
elérhető és megvalósítható jövőképet ír le, meghatározva az intézkedések célját. 

A jövőkép szemszögéből visszatekintő helyzetelemzést végzünk a jövő és a jelen közötti 
különbségek felderítésére. Az így detektált különbségek leküzdése a javasolt intézkedések 
témája. 

A szakértői interjúk és kérdőív során összegyűjtött megoldási javaslatok (vezérfonalak -
leadek) közül a céljukban és témájukban a jövőkép elérésébe beleillő elgondolások 
megvalósíthatóságát megvizsgáltuk és ez alapján csoportosítottuk őket. 

Azon esetekben, ahol konkretizálni lehetett, megvalósítható és azonnal indítható 
intézkedéseket határoztunk meg. Azon esetekben pedig, ahol még kutatási igényt 
érzékeltünk, egy átfogó kutatási téma javaslatot fogalmaztunk meg a kutatási cél 
megjelölésével. Mindezeket intézkedési pillérekbe rendeztük a hatásterületek alapján (2. 
ábra). 

3. ábra: A megvalósíthatósági tanulmány logikai felépítése 
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3. Cselekvési kényszer – tenni vagy nem tenni? 
 
3. 1. A cselekvés szüksége 
 
Ebben a fejezetben a klímaadaptív cselekvés szükségszerűségét és a nem-cselekvés várható 
eredményeit mutatjuk be. 
 
A fejezetben az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) az Európai Környezeti 
Információs és Megfigyelő Hálózat (EIONET) keretein belül meghatározott „Fenntarthatóság 
és változás” eszközrendszerén keresztül mutatjuk be a cselekvés szükségszerűségét és 
elkerülhetetlenségét.5 

A változó külső peremfeltételek, azaz a klíma- és társadalmi változások miatt (lásd bővebben 
3.2. fejezet) elkerülhetetlen a Balatont meghatározó jelenlegi ökológiai és társadalmi 
rendszerek részletes felülvizsgálata annak érdekében, hogy a várható, emberi szempontból 
katasztrofális jövőt elkerülhessük. 

A részletes felülvizsgálat(ok) eredménye(i) alapján a kockázatok mérlegelésével és a kezelési 
stratégiák kidolgozásával, az ökológiai és társadalmi rendszerek számára egyaránt képesek 
leszünk támogatást és segítséget nyújtani. A támogatással és a segítségnyújtással: 

• a sokkszerű megrázkódtatásokat minimalizáljuk vagy elkerüljük; 
• elérjük, hogy az elkerülhetetlen változások tervezetten, monitorozottan és 

felkészülten történjenek / játszódjanak le, az elérhető legkisebb gazdasági, társadalmi 
és ökológiai megrázkódtatásokkal; 

• a pozitív változásokat mihamarább felismerve, támogatva, segítve az ökológiai és 
társadalmi rendszereket erősítjük. 

A helyes válasz a kihívásokra, jelen esetben a cselekvésre való felkészülést, és az egyes 
cselekvések időbeni megindítását jelenti, a megelőzés és elővigyázatosság elvét szem előtt 
tartva. A cselekvések hiánya a gazdaságra, a társadalomra egyaránt negatív hatással lenne: 

1) Gazdasági szempontból: egyrészt a klímaváltozás hatására megváltozik a globális 
gazdaság, másrészt a természeti katasztrófák valószínűsége megnő, harmadrészt a 
bizonytalanság nem kedvez a gazdasági prosperitásnak. 

2) Társadalmi szempontból: egyrészt a klímaváltozás hatására növekszik a globális 
migráció, másrészt a természeti katasztrófák valószínűsége megnő, illetve emelkedik 
a kár- és halálesetek száma, valamint megindul a versengés az alapvető javakért. Ez a 
fajta bizonytalanság összességében nem kedvez a társadalmi kiegyensúlyozottságnak. 

3) Ökológiai szempontból: a klímaváltozás miatt fokozottan elengedhetetlen 
megelőzés és elővigyázatosság elveinek figyelmen kívül hagyása a területre jellemző 
faj- és életközösségek eltűnéséhez, de minimum visszaszorulásához vezet, és 
helyükön ökológiai értékeiben szegényebb fajtársulások alakulnak ki. 

 

 
5 https://eionet.kormany.hu/fenntarthatosagba-valo-atmenet-vagy-bezarodas Sustainability transitions: policy 
and practice EEA Report No 9/2019 
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A folyamatok megértésére és szemléltetésére alkalmas az MLP6  (Multi-Level Perspective), 
azaz a többszintű perspektívák rendszerének szemléletéhez kapcsolódó modell. Ennek 
szemszögéből vizsgálva egyértelmű a cselekvési kényszer, hiszen a klímaváltozás hatására a 
természet, illetve a környezet (landscape) 7  megváltoznak, beleértve az ezeket szabályzó 
folyamatokat is. Ennek hatására a status quo állapotban lévő középső szinten elhelyezkedő 
rendszerek (regimes) is megváltoznak, hiszen alkalmazkodnak a landscape változásaihoz. Ezek 
a változások nyitják meg a lehetőséget az alsó szinten lévő új elgondolások a status quo 
állapotban való megjelenésére. 

4. ábra: Multi-Level Perspective nested hierarchy8 
 

 
A Balaton esetén a rendszerek az egyes ágazatoknak tekinthetőek. A Balaton térségében ilyen 
különleges rendszer a turizmus (szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás), ingatlan beruházás, 
halászat, természetvédelem, vagy akár a vitorlázás és azt kiszolgáló szolgáltatások, melyek 
lazán kapcsolódó, egymással nem kommunikáló rendszert alkotnak. (Lásd 3. fejezet). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6  Ontologies, socio-technical transitions (to sustainability), and the multi-level perspective Frank W. Geels 
Research Policy 39 (2010) 495–510 
7 Környezet (landscape): elemzési kategória a többszintű perspektívák érzékeltetésére. A rendszer sok külső 
tényezős makro-szintjét nem tudják közvetlenül megváltoztatni a rendszer szereplői. A környezet (lansdcape) 
változásai vagy a lassan kialakuló megatrendeken alapulnak, vagy a sokkal hirtelenebbül jelentkező sokkok (olaj 
sokk, háború, krízis)  https://eionet.kormany.hu/fenntarthatosagba-valo-atmenet-vagy-bezarodas 
8 Forrás: F. W Geels, 2002 The MLP has been expanded by Haxeltine et al. (2008) 
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5. ábra: A multi-level perspective9 

 
 

A kérdés az, hogy a változás tudatosan, kontrolláltan és monitorozottan vagy esetleg 
kontrollálatlanul történjen. A rendszer változása elkerülhetetlen a megváltozó klímából 
adódó változások miatt, valamint klímaadaptációs szempontból pozitív forgatókönyv 
szerint a klímaváltozás hatásainak mérséklésére tett és szabályozókban (egyezményekben, 
törvényekben) megjelenő hazai és nemzetközi erőfeszítéseknek köszönhetően. 

Jelen tanulmány feladata a niche innovációk értékeléséhez szükséges és rendelkezésre álló 
tudás összevetése és a hiányzó tudás megszerzésének meghatározása. 

Azokban az esetekben, amikor a tanulmányban meghatározott klímareziliens és klímaadaptív 
jövőképbe illő, megfelelő niche innovációkat azonosítunk, ezeket bemutató vagy 
próbaprojektnek (pilot projekt), illetve úttörő projektnek kategorizáljuk. Ezután javasoljuk 
megvalósításukat és felerősítésüket, ami egyben a változás realizálódásának gyakorló terepe 
is. 

  

 
9 Forrás: F. W Geels, 2002 The MLP has been expanded by Haxeltine et al. (2008) 
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3. 2. A Balatont és térségét érő hatások 
 
Ebben az alfejezetben összefoglaljuk a Balatont érő jelenlegi és jövőbeli hatásokat, amelyek 
befolyásolják a környezetet (landscape). 
 

A Balaton és térsége az ember által erősen módosított, élő rendszer. A tó és a balatoni régió 
élővilágát számos globálisan is jelen lévő, vagy csak lokálisan jellemző kockázat befolyásolja, 
amelyek hatásai összeadódnak. Ezek hatására populációk halhatnak ki, csökkenhet a rendszer 
rezilienciája / alkalmazkodóképessége, és alapvetően megváltozhat az balatoni táj, amit 
ismerünk. Ezen kockázati tényezők nemcsak a térség természetes élővilágára, hanem az 
emberi jelenlétre és a tájhasználat hosszú távon fenntartható módjaira is veszélyt jelentenek.  

A Balaton régiójában legfontosabb, globálisan is ható kockázatokat az emberi túltermelés és 
túlfogyasztás, a klímaváltozás (ezen belül is a víz körforgásának megváltozása), valamint a 
levegő, a vizek és a talajok fokozódó terhelése jelentik. A szakértők értékelése szerint a 
globális folyamatok figyelembevételénél az elsőrendű hatótényezők ezek térségen belüli, 
lokális megjelenései. A tó élővilágának változásai nem elsősorban a térség által 
elhanyagolható mértékben befolyásolható globális folyamatok számlájára írhatók, hanem a 
tónak és a vízgyűjtőjének jelenlegi emberi használata a változások közvetlen kiváltó oka. 

Önmagunkat ismételve a Balaton, mint ökoszisztéma szempontjából két lényeges külső hatás 
(driver) azonosítható: 

• társadalmi és gazdasági folyamatok 
• globális és lokális klímaváltozás 

E kétfajta folyamat azonban nem független egymástól. A klímaváltozásnak erős hatása van a 
Balaton szempontjából releváns társadalmi [és gazdasági] folyamatokra, míg a Balaton 
szempontjából figyelembe veendő társadalmi [és gazdasági] folyamatoknak kis szerepe van a 
globális klímaváltozás egészére, ugyanakkor erősen befolyásolják és meghatározzák a térség 
adaptációs képességét. 
 
A Balaton térségében azonosított két külső hatás nemcsak a Balaton térségében figyelhető 
meg, hanem országos és globális szinten is. Az egyik, ökológiai szempontból legfajsúlyosabb 
globális, klímaváltozás hatására is erősődő folyamat a VI. globális kihalási hullám10, aminek 
változásai és következményei a Balatont is érinteni fogják. A jövőképünk kialakítása során 
ezeket a folyamatokat is szükséges figyelembe venni. 
 
Nem tanácsos olyan jövőképet felvázolni és megvalósítását kialakítani, amely nem, vagy 
csak hatalmas társadalmi költségek árán valósítható meg, főleg abban az esetben, ha van 
más alternatíva egy fenntartható, klíma-reziliens jövőkép formájában.  

 
10 Accelerated modern human–induced species losses: Entering the sixth mass extinction - SCIENCE ADVANCES, 
19 Jun 2015, Vol 1, Issue 5; DOI: 10.1126/sciadv.1400253 
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3. 2. 1. Társadalmi és gazdasági folyamatok 
 
A korábbiakban megfogalmazottakon alapulva a térség társadalmi-gazdasági folyamatai 
jelentős hatással bírnak a terület környezeti állapotára és a klímaváltozás során megvalósuló 
további változásokra is. A társadalmi és környezeti jelenségek, változások egymásra hatása 
kölcsönös, oda-vissza ható folyamategyüttes, így minden beavatkozás, fejlesztés, változtatás 
során fontos prioritásként szem előtt tartani és összefüggő rendszerként is tekinteni a teljes 
társadalmi-környezeti viszonyrendszerre. Nemcsak a társadalom, és annak életmódbeli, 
gazdasági tevékenységei vannak hatással a természeti környezetre, hanem a környezet is 
lehetőségeket ad és határokat szab az emberi tevékenységeknek. Egyes emberi 
tevékenységek és folyamatok negatív (lásd túlzott beépítettség, kiépített partszakaszok), de 
akár pozitív (lásd természetközeli, slow turizmus) hatása is felerősödhet a klímaváltozás során. 
A klímaváltozás egyes jelenségei és folyamatai is ugyanúgy felerősíthetik a már meglévő 
negatív (például villámárvíz és a nem rugalmas közmű infrastruktúra) és pozitív (például a 
klímarezisztens új szőlőfajtáknak kedvező felmelegedés) társadalmi jelenségeket egyaránt. 
Ehhez az érzékeny társadalmi-természeti rendszerhez kapcsolódik a jelenleg megfigyelhető 
fokozott fejlesztési kedv és sok esetben épp az adott aktuális uniós, valamint hazai források 
által vezérelt kényszer, mint a térségben is egyre meghatározóbb erős folyamat (lásd a 
jelenlegi nagy számú és volumenű lakossági, önkormányzati, vállalati és kormányzati 
beruházások), amelynek környezet formáló ereje egyre jelentősebb. Itt is elmondható, hogy 
egyes beavatkozások és folyamatok pozitív irányba vihetik el a térség klímaadaptációs 
képességét (pl. megújuló energetikai fejlesztések), míg mások a térségen belüli egy-egy 
mikrotérség, és így közvetetten az egész rendszer környezeti degradálódásához járulhatnak 
hozzá, hosszabb távon akár jelentős mértékben (pl. egyes partszakaszok túlzott 
kiépítettségének fokozása, az épületállomány és szilárd burkolatok felületének rohamos 
növekedése). 

Alapvetően a térségben - mint a globálisan jellemző település- és térségfejlődési 
mechanizmusban is - a helyi társadalmak klímaadaptációs képességét erősen meghatározza 
az egyes települések és térségek gazdasági prosperitása és az ezzel összefüggő innovációs 
képessége/ lehetősége.11  

A Balaton térségén belül is nagy különbségek vannak a települési önkormányzatok 
felkészültsége között, a saját források, forrásszerzési képesség, szakmai és innovációs és 
egyéb kompetenciák tekintetében. 

Ez összeadódik a térségen belüli települések, mikrotérségek helyi társadalmának (állandó 
lakosok, nyaraló tulajdonosok, vállalkozások, önkormányzatok) gazdasági és egyéb 
adaptációs képességét befolyásoló erőforrásainak különbségeivel. Így elmondható, hogy 
intézményi és lakossági szempontból egyaránt eltérő klímadaptációs adottságok rajzolódnak 
ki a Balaton térségén belül, amellett, hogy összességében ezekből a szempontokból az 
országos átlag fölöttinek tekinthető a régió. 

 
11 Buzási Attila: A klímaváltozás városi szinten dől el, van még itthon tennivaló, Másfélfok- Éghajlatváltozás 
közérthetően, 2021.12.12., elérés: https://masfelfok.hu/2021/12/12/klimaalkalmazkodas-varos-szint-
adaptacio-secap-klimastrategia-magyarorszag/  
Promoting equitable climate adaptation through community engagement, Community Development Innovation 
Review, Federal Reserve Bank of San Francisco, October/2019, elérés: https://www.frbsf.org/community-
development/publications/community-development-investment-review/2019/october/promoting-equitable-
climate-adaptation-through-community-engagement/ 
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Ezt tovább erősíti a turisztikailag felkapottabb mikrotérségek (déli part keleti és középső része, 
északi part keleti és nyugati vége, Káli-medence, Tihanyi-félsziget) tőkevonzásának, helyi 
bevételeinek fokozottsága, mellyel nagyobb potenciállal tudnak ezek a turisztikai profilú 
mikrotérségek  akár a klímaadaptáció hatékonyságát is előmozdító szerkezetváltoztatásokra 
forrásokat juttatni. Ugyanakkor az eddig turisztikailag háttérben lévő és maradó 
mikrotérségeknek (pl. Kis-Balaton parttól távolabbi vidéke, Balaton-felvidék északi zónája) 
megvan az a helyzeti előnynek is felfogható adottsága, hogy a kisebb meglévő környezeti 
terhelés, a beruházási-tőkevonzási hiányosságaik, és turisztikailag kevésbé felkapott mivoltuk 
miatt, ha megtalálják a megfelelő, szükséges, de elégséges, meglévő belső erőforrásokra is 
épülő környezettudatosabb lehetőségeiket és fejlesztéseiket, kevesebb erőforrás 
ráfordítással és kisebb fokú szerkezetváltoztatással tudnak egy hatékonyabb klímaadaptív 
útra lépni (kedvezőbb incremental cost).12 

Az előzőek alapján a Balaton térségén belül jelentős társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek 
figyelhetők meg, mind a különböző méretű és elhelyezkedésű települések, mind a különböző 
adottságú mikrotérségek között. 

Mivel országos viszonylatban a Balaton térsége gazdaságilag fejlett régiónak számít13, így 
sokszor a térség peremterülete hátrányos helyzetbe kerül. Ennek oka, hogy sokkal kevésbé 
vannak ebből a szempontból az uniós és hazai forrásallokáció célkeresztjében ezek a Balaton 
környéki, de kevésbé látható, hátrányos helyzetű települések, mint például a keleti országrész 
teljes térségekre kiterjedő hátrányos helyzetű településrendszerei. Ilyenek például a Kis-
Balaton térségének a Balaton-parttól távolabbi települései, vagy a Balaton-felvidék 
turisztikailag kevésbé felkapott, parttól távolabbi aprófalvai. 

A Kis-Balaton Balaton-parttól távolabbi területe a leginkább és tömbszerűen hátrányos 
helyzetben lévő mikrotérség - kb. 20-30 kistelepülést érint, amelyek (pl. Zalavár, 
Balatonmagyaród, Zalakomár) sokszor mégsem tudnak a hátrányos helyzetűekre célzott 
pályázatokon kellőképpen részt venni, mivel a tágabb térség nem olyan mértékben hátrányos, 
illetve a magas önrészt rendszerint nem tudják előteremteni.14 

A Balaton térségében - ahogy országosan is – jelentős probléma, hogy a települések sok 
esetben - főleg, ha nincs meg a megfelelő belső erőforrásuk - nem tudnak a saját, környezeti 
fenntarthatóság szempontjából legtöbbször tudatos helyi településfejlesztési elképzeléseik és 
stratégiáik mentén konzekvensen haladni. Mivel alapvetően és szinte állandósult jelleggel az 
állami és uniós, erősen kötött és meghatározott aktuális pályázati kiírások és azok céljai 
mentén tudják csak a fejlesztéseiket finanszírozni, alapvetően ezekhez kell igazodniuk, 
kevésbé adaptívan reagálva a helyi viszonyokra és elképzelésekre.  

Ha a térségi társadalom balatoni jellegzetességeit nézzük, a nagyszámú üdülő népesség egy 
jelentős része egyre inkább, és az év egyre nagyobb részében életvitelszerűen lakik a Balaton 
térségében (second home), a megváltozott munkaerőpiaci lehetőségeknek köszönhetően, (pl. 
home office), amely a településeken eddig nem várt társadalmi konfliktusokat is gerjeszt(het), 

 
12 Buzási Attila, Szalmánl Csete Mária: Fenntartható Fejlődés és Klímaváltozás - Globális összefüggések lokális 
értelmezése, In.: Magyar Tudomány- Környezeti kihívások - Klímapolitika - Intelligens válaszok, 179(2018)9, p. 
3., elérés: https://mersz.hu/mod/object.php?objazonosito=matud_f10360_i1 
13 Nemes Nagy József: A Balaton régió gazdasági fejlettsége a GDP térségi becslése tükrében, pp 4-5., 
Budapest, MTA RTK, 2003. 
14 BFT-ITM 2021 évi közös település fejlesztési támogatás 60%-os önrésze nem keltette fel az önkormányzatok 
érdeklődését a magas önrész miatt. 
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növelheti a települések környezeti terhelését, adott esetben szétterülését a természeti 
és/vagy természetközeli táj rovására. Ugyanakkor ez lehetőséget is rejt magában - ha 
környezetileg fenntartható módon szabályozzuk, és a lakóövezetek jelenlegi kiterjedését 
megtartjuk -, mivel a növekvő fizetőképes kereslet a rövid és minőségi ellátási láncok - pl. a 
Termőföldtől az asztalig (Farm to Fork Strategy, F2F) szemlélet gyakorlati megvalósulása - 
fokozását, illetve fenntarthatóságát erősíti(heti). 

A hazai viszonyokhoz képest az üdülőtulajdonosok egy külön szegmensét alkotják a tőkeerős 
nyugat-európai lakossági ingatlanszerzők, akik idővel szintén akár részben állandó lakosokká 
válhatnak, melyre a kétezres évektől látunk fokozott tendenciát. Ez egyrészről társadalmilag 
hasznos a sok esetben környezettudatos társadalmi innovációk és szemléletek erősödése és 
azok térségi - pozitív transznacionális társadalmi innovációs transzport általi - terjedése 
szempontjából, másrészről a hazai, akár térségi lakosság számára a tulajdonlás és külső 
szereplők megjelenése elégedetlenség, vagy egyenesen konfliktusforrás is lehet. Hasonló 
folyamat figyelhető meg a hazai tőkeerős ingatlanszerzők a térségben való egyre fokozottabb 
megjelenése kapcsán, amellett, hogy a környezettudatos fejlesztési innovációk jellemzően 
kisebb mértékben jelen(het)nek meg ennél a társadalmi csoportnál, mint külföldi társaiknál. 

 
3. 2. 2. Ökoszisztéma-szolgáltatások, mint beavatkozási pont 
 
„Az ökológiai szolgáltatások azok, a természet adta értékek és hatások, amit az ember 
hasznosít, vagy épp kárt okoz az embernek. Előbbire példa a gyümölcsben, zöldségben 
található vitaminok, utóbbira a betegségek vagy mezőgazdasági kártevők. A hasznos 
ökoszisztéma-szolgáltatásokat négy kategóriába csoportosíthatjuk: fenntartható, ellátó, 
szabályzó, kulturális szolgáltatások. A fenntartható szolgáltatások olyan szolgáltatások, 
amelyek szükségesek a többi ökoszisztéma-szolgáltatások fenntartásához (pl.: talajképződés, 
fotószintézis). Ellátó szolgáltatások az életközösségek által nyújtott termékek (pl.: méz, 
virágpor). Szabályzó szolgáltatások az ökoszisztéma-folyamatokból származó előnyök (pl.: 
természet által szabályozott - beporzás, ember által szabályozott - folyó 
szabályozás). Kulturális szolgáltatások azok a nem anyagi javak, amelyeket az emberek az 
életközösségekből merítenek (p.: spirituális gazdagodás, kikapcsolódás).”15 

Életfeltételeink biztosítására, fejlesztésére ökoszisztéma szolgáltatásokat tervezetten is 
kialakítunk és használunk, amire hazánkban megfigyelhető gyakori példa lehet a szántóföldi 
erdősávok telepítése, emberi folyó- és tószabályozás, vagy az eredetileg nem őshonos busa 
betelepítése magyarországi folyókba és tavakba. Mindenképpen le kell szögezni, hogy a 
tervezett ökoszisztéma szolgáltatásnak vannak kockázatai is. Ha az ember megpróbálja a 
környezetét átalakítani, olykor jól sikerülő beavatkozásnak tűnik rövid távon, de számtalan 
előre nem várt negatív hatás is megjelenhet a későbbiekben. Következésképp mindenképpen 
szükséges az elővigyázatosság elvét alkalmazni beruházásaink és környezetátalakító 
tevékenységeink megtervezése és kivitelezése során. 

A természetes ökoszisztéma-szolgáltatásokat azonban a legtöbb esetben észre se vesszük, 
vagy állandóan jelen lévő adottságként gondolunk rájuk. Alapigazságként tekintünk például 
arra, hogy a zöld növények számunkra elengedhetetlen oxigént termelnek, vagy arra, amikor 

 
15 http://regioldal.bfnp.hu/hu/okologiai-szolgaltatasok 
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egy forró nyári napon a fa árnyékában kellemesen hűvös van. Ezeket megváltoztathatatlan 
axiómának vesszük. 

Sok esetben azonban a természet más szolgáltatását vagy hatását számunkra kedvezőtlennek 
tartjuk, ezért azt alapvetően megváltoztatjuk – ha egy fa elveszi a kilátásunkat, kivágjuk; ha 
egy legelő gondozatlannak és rendetlennek hat, pázsitot létesítünk a helyén. E a gyakorlatok 
elterjedése során, és az ehhez kapcsolódó kényelmi fókuszú szemlélet társadalmilag 
meghatározóvá válása során sok esetben nem tudatosul bennünk, hogy ezzel bizonyos, 
számunkra hasznos ökoszisztéma-szolgáltatásokról lemondunk. 

A természetes ökoszisztéma-szolgáltatások nem-felismerésével természetátalakító 
tevékenységeinkről jellemzően hamis költség-haszon elemzést végzünk össztársadalmi 
szinten. Mindezt az EU 2030 Biodiverzitási Stratégiája 16 , mint hazánkra is érvényes 
dokumentum, írja le és keretezi. 

Habár alapvetően az ökoszisztéma-szolgáltatás nem értünk, emberekért van, a szolgáltatás 
„értékét” a klasszikus kereslet-kínálat felfogással is szemléltethetjük: a sivatagban egy fa 
árnyéka hatalmas kincs, míg egy erdőben akad másik fa is, legfeljebb arrébb állunk pár 
méterrel, ha árnyékra vágyunk. A probléma a fel nem ismert ökoszisztéma-szolgáltatások és 
az azokat érő fenyegetésekből ered beruházási döntéseink során. 

A társadalom számára kedvező értékkel bíró ökoszisztéma-szolgáltatások mértéke összefügg 
azok felismerésével és értékelésével. Ez a társadalmi felismerés elengedhetetlen az 
ökoszisztéma-szolgáltatások szinten tartásához és növeléséhez, amely fontos eszköze lehet a 
klímareziliens és klímaadaptív balatoni környezetnek. 

Az EU 2030 Biodiverzitási Stratégiájában megfogalmazott ökoszisztéma-szolgáltatás 
értékelési módszertan jól szemlélteti az ökoszisztémák és a társadalmi-gazdasági rendszerek 
összekapcsoltságát. Ennek alapján kijelenthető, hogy a prosperáló társadalmi-gazdasági 
környezet nem létezhet támogató ökoszisztémák nélkül. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a Balatont és térségét érő hatások közül az 1.1-es fejezetben 
bemutatott kettős nyomás, amelyet a térség elszenved az ökoszisztéma-szolgáltatások 
tekintetében, jelentősen hat a térség teljes társadalmi és gazdasági rendszerére is. A balatoni 
gazdaság jellegadó szegmensei az ökoszisztéma-szolgáltatásokra épülnek, vagy alapvetően 
függenek tőlük (fürdőzés, kellemes klíma, szőlészeti-borászati potenciál, turizmus stb.),17 így 
e szolgáltatások tudatos és fenntartható használata alapvető fontosságú. Az elővigyázatosság 
és kárenyhítés elvére itt is figyelemmel kell lennünk, kerülve vagy legalább csökkentve a 
túlhasználatot, adott esetben a diverzebb ökoszisztéma-szolgáltatás használat lehetőséget is 
figyelembe véve.  

  

 
16 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/865560/factsheet-EU-biodiversity-
strategy_en.pdf.pdf 
17 Az ökológia-szolgáltatásokat négy fő csoportba sorolhatjuk The Millennium Ecosystem Assessment alapján: 

• rendelkezésre bocsát – étel, ívóvíz, üzemanyag biztosítása 
• szabályozás – mint a klíma és betegségek /járványok szabályozása, víztisztás, vízvisszatartás 
• támogatás – mint tápanyagkörforgás, oxigén termelés, talajformáció 
• kultúra – mint érzelmi kötődés és kikapcsolódás 
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3. 2. 3. Globális és lokális klímaváltozás 
 
Az ember okozta klímaváltozás hatására földünk éghajlata megváltozik, ez alól a Balaton 
térsége sem kivétel. Jelen tanulmány az optimistán realista IPPC RCP4.5 18  kibocsátási 
forgatókönyvet veszi kiinduló pontnak, ami 2-3˚C-ra teszi az átlagos globális 
hőmérsékletnövekedést. Ez meghaladja a Párizsi Klímaegyezmény vállalását, amely a globális 
átlagos hőmérsékletnövekedés 2˚C alatti tetőzését, majd 1,5˚C alá csökkenését 
prognosztizálja. Most 2022 elején 1,3˚C-on állunk globális szinten. Jelen tanulmány az 1981-
2010-es évek átlagát tekinti referenciának. 
 
3. 2. 3. 1. Klímaváltozás mértéke a Balaton térségében 
 
Az RCP4.5 forgatókönyv alapján 2050-re a Balaton környékének éghajlata az 1981-2010-es 
referencia-időszakhoz képest: 

• Az éves átlaghőmérséklet átlagosan 1.3˚C-kal nő 
• a csapadék átlagos mennyisége mintegy 10%-kal nő 
• a fagyos napok száma jelentősen visszaesik 
• a tenyészidőszak különböző naptári szakaszaiban a hőösszegek kb. 20%-kal lesznek 

magasabbak az 1981-2010 között mért átlaghoz képest 
• az extrém meleghez kapcsolódó események gyakorisága kiugróan megnő 
• a csapadékösszeg csekély relatív változása mellett a modellszámítások szerint a nagy 

intenzitású csapadékesemények száma és intenzitása is növekszik (akár +50%-kal!), 
előfordulásuk megduplázódik 

A siófoki és keszthelyi előrejelzések eredményei között számottevő különbség nem volt.19 

A többféle éghajlatimodell-lánc használata lehetővé teszi, hogy az előrejelzések 
bizonytalanságát legalább durván megbecsülhessük. Az eredmények közötti különbség 
mutatja az előrejelzés sokváltozós voltát, és ezáltal a várható jövő bizonytalanságát. 

Az eredmények megjelenítéséhez különböző éghajlati indikátorokat használunk (6. és 7. 
ábra). A havi átlaghőmérséklet és csapadékösszeg változásai jól tükrözik, hogy míg a 
melegedés tekintetében az alkalmazott előrejelzési horizontra szinte konszenzus van a 
különböző modellek között (vagyis az előrejelzések szóródása a változás mértékéhez képest 
csekély), addig a csapadéknál jóval változatosabb a kép. Mindkét helyszínen összességében a 
nyári csapadék kismértékű csökkenése és a téli-tavaszi csapadék növekedése a 
legvalószínűbb, de a modellek egy része ezekkel ellentétes előrejelzéseket mutat, továbbá 
még az éves csapadék változásának iránya sem biztos. 

 
18 IPCC V. Jelentés  
19 A Balaton jövőben várható klímáját éghajlati modellek és időjárásgenerátorral végzett statisztikai leskálázás 
segítségével becsültük. Mért hosszútávú meteorológiai adatok hiányában a jelen körülményekre az 
időjárásgenerátort (UKCP09, Kilsby et al. 2009) az ECMWF órás felbontású re-analízise alapján tanítottuk be az 
1981-2010 referenciaidőszakra. A felhasznált változók: szélsebesség, felszíni léghőmérséklet, relatív 
páratartalom, rövidhullámú sugárzás és csapadékösszeg. Az előrejelzéseket a 2036-2065 időszakra végeztük, 
amely a 2050 körül várható éghajlatot jellemzi. Az előrejelzésekben az IPCC RCP4.5 forgatókönyvén futtatott, 
napi felbontásban elérhető EUROCordex modell-láncokat használtuk. (Bővebben: 4 melléklet) 
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6. ábra: Éghajlatváltozás Siófokon20 

 
 
  
 
 
 

 
20 Felső sor balról jobbra: az éves átlaghőmérséklet és a csapadékösszeg havi értékei a referenciaidőszakban és 
a jövőben, valamint a csapadékintenzitás eloszlásának előrejelzése (szürke + jelek) és a referenciaidőszak 
vonatkozó adatai (fekete körök). Alul: különböző éghajlati indikátorok relatív változása (pirossal: átlag, a box-
diagram jelzi az egyes modell-láncok eredményeinek eloszlását), 100% az indikátor értéke a referencia-
időszakban (1981-2010). Forrás: Trinity Enviro számítása. 
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7. ábra: Éghajlatváltozás Keszthelyen21 

 
Az egyéb éghajlati indikátorokban eltérő mértékű változás tapasztalható, ami összefüggésben 
áll az indikátor típusával és mértékegységével. Az aggregált típusú indikátoroknál (pl. 
átlaghőmérséklet, csapadékösszeg, átlagos szélsebesség) a változás mértéke kisebb, míg az 
extrém eseményekkel kapcsolatos indikátoroknál (pl. maximális csapadékintenzitás, extrém 
napok számai) a relatív változás akár meghaladhatja az 50%-ot is.   

 
21 Felső sor balról jobbra: az éves átlaghőmérséklet és a csapadékösszeg havi értékei a referenciaidőszakban és 
a jövőben, valamint a csapadékintenzitás eloszlásának előrejelzése (szürke + jelek) és a referenciaidőszak 
vonatkozó adatai (fekete körök). Alul: különböző éghajlati indikátorok relatív változása (pirossal: átlag, a box-
diagram jelzi az egyes modell-láncok eredményeinek eloszlását), 100% az indikátor értéke a referencia-
időszakban (1981-2010). Forrás: Trinity Enviro számítása 
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3. 3. A jövő kockázatai 
 
A korábbi fejezetekben megfogalmazottak alapján a Balaton térségére az alábbi klíma és 
társadalmi változások által vezérelt kockázatokat azonosíthatjuk. Ezek nagyságának 
meghatározása, a kockázat változása, lehetséges kezelése, valamint a kockázat csökkentése 
figyelmet érdemel az elkövetkező időszakban, már rövidtávon is.  
 
A kockázati tényezők a következők:  
 

• kiszáradó vidék – nem a jelentősen kevesebb csapadék miatt, hanem a nagyobb 
evapotranspirációból 22

- kifolyólag; 
• növekvő villámárvizek – mind nagyságukban, mind előfordulási gyakoriságukban, 

valamint a növekvő kárpotenciál miatt is; 
• növekvő erdő-, bozót-, nádas- és berektűz kockázat; 
• invazív élőlények további fokozott térnyerése; 
• hőstressz; 
• vízminőségi problémák; 
• megváltozó időjárási trendek – száraz és csapadékos periódusok éves eltolódása; 
• jelentősebb viharkárok, 
• intenzív emberi területhasználat és beépítettség fokozódása, 
• térségen belüli települési/ társadalmi egyenlőtlenségek növekedése az erőforrás 

gazdálkodás lehetőségei terén, 
• növekvő szezonális és állandó lakónépesség, ezáltal növekvő kibocsátás; 
• a turizmus és a hobbi sportok növekvő volumene, a szezon kitolódásával együtt 

  

 
22  Az óceánok, a föld, a légkör és a bioszféra közötti vízforgalom a föld egyik legfontosabb ciklusa, amit 
hidrológiai ciklusnak neveznek. Az evapotranspiráció az a folyamat, amely a vizet visszajutattja a légkörbe, 
egyrészt a vízfelületek, a növények felületi (passzív) és a talaj (felszíni és felszín alatti) párolgásos vízvesztesége 
révén, másrészt a növények általi aktív párologtatás által.  
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4. Jövőkép, azaz future-casting 
 
Az MT készítést megalapozó folyamat során, illetve a szintézis jövőkép javaslat kapcsán tartott 
szakértői egyeztetések, szakmai interjúk és kérdőívek, valamint témaspecifikus 
résztanulmányok alapján az alábbi, a korábban feltárt problémákra reflektáló, megvalósítható 
és fenntartható (cél)jövőképet képzeljük el: 

A Balaton 2002-2018 közötti vízminőségével megegyező vagy jobb vízminőséggel 
jellemzett rekreációs célú tó, ahol a tó és környezetének természetes és természetközeli 
folyamatai biztosítják az emberi használathoz szükséges ökoszisztéma-szolgáltatásokat, 

amelyek elősegítik a klímaváltozás káros hatásainak a csökkentését. 

A vízgyűjtő és ezen belül a tó és a parti sáv táji adottságoknak megfelelő felosztása azt célozza, 
hogy a tó és a vízgyűjtő, mint élőhely emberi használatának különböző módjai megtalálják a 
természetes vagy természetközeli feltételeiket, és egymással ne legyenek konfliktusban (pl. 
vitorlázás, horgászat, strand, vadászat, ökoturizmus, környezettudatos mezőgazdaság). A 
tóhoz viszonyított zonális felosztás eltérő funkcióinak igényeit figyelembe véve a Balaton és 
környezetének látogatói és lakosai a tó és tágabb környezete által nyújtott szolgáltatásokat 
észszerű időn belül elérhetik, környezet- és helykímélő közlekedési módok segítségével. A 
turizmus a változatos kínálatnak köszönhetően egész szinte évben jelentkezik (négyévszakos 
desztináció) és hatása az egész térségben kiterjed a nem közvetlenül Balaton-parti 
településekre is. 

A tó térségének gazdasága a körkörös és a regeneratív gazdaság elemeit ötvözi. Míg a 
körkörös gazdaság elsősorban a térség jövedelemtermelő képességének fenntartására, 
erősítésére, valamint a hasznok helyben tartására és az ezt elősegítő multiplikátor hatások 
kiaknázására irányul, a regeneratív gazdálkodás célja a térség ökoszisztéma-szolgáltatásainak 
általános szinten tartása, illetve a klímaváltozás hatásaiból adódó növekvő kockázatok 
mérséklésére ható ökoszisztéma-szolgáltatások rezilienciájának, illetve hatásának növelése. 
A régió urbanizációját a fenntarthatósági alapelvek szerint meghatározott felső korlátok alatt 
tartják minden egyes mozaikos egységben, a Bécsi Egyetem által kidolgozott smart city 
koncepció szemléletének a térségre adaptált smart vidék elképzelésnek megfelelően.23 

A tó és környezetének gazdaságában a turizmus – habár jelentős marad –, de csak kiegészítő 
bevételi forrása lesz a régiónak. 

A tó vízszintje a természetes változékonysághoz hasonlóan ingadozik, a tópart használata 
ehhez idomul. A tó környezetének használata a zonalitás vagy zonális elrendeződés 
segítségével megteremti a feltételeket a regeneratív gazdaság megerősödésére, ezáltal a 
meglévő externáliák becsatornázására, továbbá a körkörös gazdaságon alapuló rövid ellátási 
láncok megerősítésére, amely a kreatív ipar által megtermelt javakat a térségben osztja szét, 
vagyis a gazdaság és az élővilág rezilienciája növekszik. 

A tó és térségének területhasználói (lakosok, nyaralótulajdonosok, turisták, önkormányzatok, 
gazdasági szereplők, hobbi-szabadidős használók) értik és támogatják a természetmegőrzés 
és a környezettudatos használat módjait, és a körkörös és regeneratív gazdaság működtetését. 

 
23 http://www.smart-cities.eu/?cid=2&ver=3  
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A tó és környezete kiemelt helyzetéből adódóan klímaadaptív mintaterületként nyújt 
kézzelfogható megoldásokat más vidéki térségek számára. 

 
4. 1. A jövőkép jó gyakorlatai 
 
A felvázolt szintézis jövőkép javaslat megvalósulását az alábbi rendszerek egymással 
együttműködő jellegét képzeljük el: 
 
4. 1. 1. Értékajánlat (teremtés - value proposition) 
 
A térség meghatározó bevételi forrása a kreatív iparra épül. A térség, mint turisztikai 
desztináció, a könnyen elérhető közelségben fekvő környező régiók rekreációs és a kreatív 
iparhoz kapcsolódó kapcsolatépítő és tudásátadó központjaként funkcionál, továbbá az 
értékteremtést és az innovációt szolgálja. 

A turizmus, az agrárium, az ökoszisztéma-szolgáltatások rendszere egyaránt segíti a kreatív 
ipart, illetve a kreatív ipar értékteremtése tartja fent az agrárium és az ökoszisztéma-
szolgáltatások megfelelő szinten tartásához szükséges emberi cselekvések rendszerét, így ez 
a négy terület szimbiózisban segíti egymást. 

Az előbbiekben megfogalmazott jövőképben a térséget holisztikusan kezelő információ- és 
tudásalapú döntéshozatali rendszer érvényesül, amelyet a társadalmi részvétel és a 
tudományos szféra adatalapú elemzései és javaslatai támogatnak. 

A jövőkép megvalósításban a természetvédelemre fontos szerep hárul: az adaptív 
természetvédelem elősegíti a természeti környezet klímarezisztenciájának megerősödését, és 
egyben hozzájárul a térség emblematikus fajai és élőhelyei megőrzéséhez. 

Az eddigi jelentős környezeti terhelést jelentő turizmust fokozatosan a szelíd turizmus (slow 
travel) váltja fel: a turisztikai attrakciók és kampányok a szelíd turizmust szolgálják ki, és a 
hagyományos turisztikai igények is efelé a szemlélet felé közelítenek. 

Az agrárium regeneratív gazdálkodásának és ökoszisztéma-szolgáltatásainak társadalmi 
hasznai térségi szinten beépülnek a tájhasználatba és a ráépülő gazdaságba. Így, az agrárium 
ökológiai minősítésű terményei, amelyek egyrészt helyi körforgásos gazdaságban vesznek 
részt, másrészt az ökológiai gazdálkodásból eredő piaci előnyöket más régiókban is 
kihasználják, gazdaságilag kifizetődők. 

A termőhelyek kiterjedését és használatát a területhasználati szabályozás tartja kontroll alatt, 
ami a smart landscape rendszerre épül, figyelembe véve a területek ökológiai és 
éghajlatvédelmi értékeit is. 

A klímaváltozás kihívására az agrárium aktívan és adaptívan reagál. A szőlészet-borászat új 
borstílusok kialakításával, és/vagy alkalmazkodó művelési eljárásokkal fenntartja az adott 
tájkaraktert, illetve a helyi identitásban betöltött meghatározó szerepét. A Balaton körül 
elterülő borvidék a szőlőtermesztés jelenlegi északi határához közel elhelyezkedő területe   a 
portugál, spanyol és olasz területek besorolásával lesz megegyező, így a klímaváltozás 
hatására a jövőben tőlünk eddig délebbre tapasztalt (pl.: toszkán) klimatikus viszonyok között 
lesz művelhető. Mindemellett, a nagyobb számban áttelelő kártevők okozta potenciális 
kártétel mellett még a hordókészítéshez felhasznált faanyag megváltozó szerkezetére, 
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valamint a beltartalmi értékek megváltoztatásával módosuló borstabilizációs szempontokra 
is ügyelni kell.  

Dedikált nemesítési program eredményeként a klímaváltozás várható hatásaira reagáló 
hagyományos fajták klónszelekciója révén, valamint a keresztezéssel végzett nemesítési 
program segítségével a klímaváltozás kihívásainak ellenálló fajták terjednek el a térségben, és 
ez továbbra is lehetővé teszi a klasszikus stílusú borfajták fennmaradását. A dedikált 
nemesítési program segítségével például a térségben történelmi hagyományokra épülő 
kékszőlő-termesztés aránya várhatóan növekedésnek indul.  

Kialakul a környezetkímélő, valamint ökoszisztéma-szolgáltatásokat nyújtó turisztikai 
attrakcióként is szolgáló szőlészet-borászat, amely az alábbi jellemzőkkel bír: 

• visszafogott, az emberi egészségre veszélyt nem jelentő peszticid felhasználás honosul 
meg 

• fajgazdag sorköztakaró növényzetet alkalmaz (esztétikai, és ökoszisztéma-
szolgáltatások tekintetében kedvező, vízvisszatartást megvalósító) 

• erózió elleni védelmet biztosító teraszos művelésre épül (tájképi elem, hatékony 
erózió gátlás, vízvisszatartást megvalósító) 

Az alacsony gépesítési szinttel művelhető meredekebb térszínek gyomszabályozására és 
trágyázására egyrészt képzett munkaerő áll rendelkezésre, másrészt e műveleteket az 
állattartás és legeltetés a tenyészidőszakon kívül, és egyes helyeken az alatt is segíti. Ez a 
gyakorlat amellett, hogy jelentősen csökkenti a gépekkel végzett munkálatok számát 
(gyomszabályozás, trágyázás), szűkíti a leggyakrabban ma még kézi munkával, a munkaerő 
korlátozottsága miatt egyre nehezebben ellátható feladatok körét (soralj kaszálás, 
törzstisztítás). Az ültetvényeken legelő állatok hozzájárulnak a turisztikai szempontból is 
vonzóbb agrárkultúrtáj kialakításához a régióban, illetve az idelátogatók természethez való 
kötődését erősítik (re-connection). 

A szántóföldi termelés a nagy parcellás monokultúrák felől, az ökoszisztéma-szolgáltatások, a 
regeneratív gazdaság és a rövid ellátási láncok szemléleteit figyelembe véve a tó felől egy 
gradiális tengely mentén a magas jövedelmezőségű, ökológiai művelésű, diverz zöldség- 
ésgyümölcstermesztés irányába vált a tó közelében, míg távolodva a tó területétől és a 
felvevő piacoktól, a nagyobb táblás ökológiai mezőgazdaság válik dominánsa, egyrészt 
csökkentve a tó tápanyag és vegyszer terhelését, másrészt növelve az ökoszisztéma-
szolgáltatások bekapcsolásának mértékét. A termőhelyek javasolt terményeit és termesztési 
kultúráját, technológiáját a smart landscape-re épülő területhasználati és támogatási 
rendszer szabályozza. 

Az aranykorona érték (földminősítési értékszám) szerinti besorolást (a XIX. századi viszonyok 
alapján megalkotott, mára elavult értékek) a termőhelyismereti adatgyűjtés váltja fel, amely 
figyelembe veszi a termőhelyek ökoszisztéma-szolgáltatás potenciálját is. 

A talajnedvességi viszonyok alakulását mért adatokkal figyelembe vevő művelésmódok és az 
így (pl.: zavarásmentes talajműveléssel, zöldtrágya használatával, növények nélküli vagy 
növényekkel végzett szerves-szervetlen trágyázással stb.) termesztett növények terjednek el, 
kiszolgálva a térség lakosságát és részben a környező gazdasági centrumokat (Győr, Budapest, 
Zalaegerszeg, Veszprém). 

Az erdészet a megváltozó környezet hatására agrárerdészet formájában készíti fel az erdőket 
az átmenetre, csökkentve a tömeges sokkszerű hatások kialakulásának lehetőségét, beleértve 
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az erdőtüzek és a paraziták okozta tömeges fapusztulást. Az erdőművelés segíti a 
klímaváltozásból adódó sztyeppesedési folyamatokat a kontrollált átmenet érdekében. Ennek 
során újból meghonosodik a makkoltatás, amelynek biotermékei (sajt- és húsféleségek) a 
körforgásos gazdaság és a Termőföldtől az asztalig (Farm to Fork, F2F) kezdeményezés szerint 
a helyi üzletekbe és éttermekbe kerül, megalapozva ezzel a regeneratív gazdasági átmenetet. 
Így az állattartásra kiemelt feladat hárul a sztyeppesedési folyamatok kontroll alatt 
tartásában. 

Az akvakultúra ágazatban a tó és környezetének halgazdálkodása a berkek fokozatos 
visszacsatolásával közelít az egykori, természetes állapotokhoz, valamint a halszaporulat 
önfenntartásához. Az ágazat újból hozzájárul a tó tápanyagkészletének csökkentéséhez. A 
visszacsatolt berkeken a pákász-rákász mesterség újra megtelepül és változatos fehérjedús 
termékekkel látja el a környék üzleteit és vendéglőit a farm to fork, körkörös és regeneratív 
gazdálkodási szemléletek elvei mentén, jövedelmezőségüket pedig a smart landscape alapú 
ökoszisztéma-szolgáltatás kompenzációja is segíti. 

Az ivóvíz, szennyvíz ágazat kérdéseit jelen tanulmány társprojektje, a 2019-es balatoni 
algavirágzást vizsgáló Algás projekt fejti ki. 

Bár az energiagazdálkodás nem kifejezetten adaptációs kérdés, fontosnak tartjuk 
megjegyezni, hogy a tó környezetében a magasabb napsütéses órákból adódóan jók a 
fotovoltaikus rendszeren alapuló áramtermelés lehetőségei. A kiaknázott lehetőség 
megteremti az ott élő gazdálkodók bevételforrásainak diverzifikációját, kiegészülve a 
biomassza alapú kisléptékű energiaforrásokkal. 

A távközlési szolgáltatások kiemelt fejlesztése segíti a térség húzóágazatának számító kreatív 
ipart. A térségben nagy biztonságú és nagysebességű vezetékes internet elérés mindenhol 
biztonságosan és olcsón megoldható, illetve rendelkezésre áll. 

Közlekedés területén helyi szinten a mikromobilitási módok dominálnak, és az így 
felszabaduló parkolóhelyek újból zöldfelületként funkcionálnak, csökkentve a városi 
hőszigetek kialakulásának esélyét, javítva a települési vízgazdálkodást, a települési 
ökoszisztéma-szolgáltatások minőségét, mennyiségét, valamint rezilienciáját. Ezt 
elősegítendő, a bicikliutak árnyékosak és jól kiépítettek. 

Távolabbi területek között kis kapacitású, de gyakori elektromos alapú közlekedés dominál, 
amely a kor igényei szerint felmért desztinációk/megállók között funkcionál heat-map 
(hőtérkép) alapú dinamikus útvonal tervezéssel, és mindezt on-demand (igény szerinti) 
szolgáltatások egészítik ki. 

A térséget elérő látogatók, az állandó helyi lakosság, illetve a szezonális second-home lakosság 
utazásait közösségi közlekedéssel bonyolítja, amelyet a last-mile koncepció szerint bérelhető 
e-mobilitási szolgáltatók, azaz elektromos autó-, kerékpár-, és rollerrendszerek támogatnak. 

Az itt élőknek és a térségbe látogatóknak nem szükséges autóba ülniük, mert különböző, 
változatos, kis terület igényű, kényelmes, gyors és költséghatékony közlekedési módokkal 
tudnak a desztinációk között közlekedni. 
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4. 1. 2. Szakmai tudatosság és társadalmi kontroll 
 
A térségi intézkedésekkel és fejlesztésekkel kapcsolatos döntéseket széles körű szakmai és 
társadalmi egyeztetés előzi meg. A döntések előkészítését a kapcsolódó szakterületek 
szakmai képviselőinek platformja támogatja adatokkal alátámasztott, objektív és független 
szakmai tanácsadás során és holisztikus szemléletben. A döntések meghozatalánál a térségi 
szakmai platformnak erős képviseleti lehetősége van. Az adott döntésekben érintett 
lakosságnak előre kialakított keretben, a szakmai vélemények és információk megfelelő 
megismertetésével, van lehetőségre a döntéselőkészítési folyamatban a véleményezésre, 
majd a megvalósítás és fenntartás során a lakosságot képviselő szerveződések részt vesznek 
a monitoring tevékenységben. Tekintve, hogy a tó és környezete továbbra is nemzeti kincs, a 
döntéshozatal előkészítésében és a monitoring során a nem, vagy csak részben térségi 
szakértői és civil szerveződések is képviselve lehetnek. 

A döntések a tó és környezetének átalakulási, változtatási képességének és mértékének 
szélesítése, valamint a klímaváltozás hatásainak adaptív mérséklése érdekében történnek. 

 
4. 1. 3. Társadalmi tudatosság és kooperáció 
 
A térség lakossága, gazdasági és önkormányzati szereplői döntéseikben figyelembe veszik a 
klímaváltozás hatásait. A térségen belüli lokális, önkormányzati hatáskörbe tartozó 
döntéseknél is alapvető szempont a szakmai platform véleményének kikérése és beépítése, 
és a helyi lakossági bevonása a döntéselőkészítési folyamatba. A lakosság, gazdasági 
szervezetek és önkormányzatok valós, validált, nyilvánosan hozzáférhető és közérthető 
szakmai adatok és információk alapján hozhatják meg döntéseiket. Az önkormányzatok a 
smart landscape szemléletén alapuló, klímareziliens és közérthető területhasználati és helyi 
építési szabályozás mentén hozzák meg döntéseiket. 

A térségi szereplők a különböző szinteken együttműködnek, a szintekhez kapcsolódó előre 
kialakított és szabályozott platformok segítségével, kilépve az egyéni döntéshozatal 
csapdájából a közös vízió és célok elérése érdekében. 
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5. Helyzetelemzés – a jelen (back-casting) 
 

A jelen leírása a változásmenedzsment elméletek alapján az elképzelt idealisztikus jövőképből 
tekintve történik visszafelé. Ennek a módszernek az előnye, hogy a jelen leírása távolságot 
vesz a múlt problémáira adott válaszoktól és a kialakult rendszerek nagy inerciájától, 
elsődlegesen a jövőre fókuszál, annak víziójából indul ki.24 A klasszikus értelemben vett leíró 
helyzetelemzést a tanulmány mellékletei tartalmazzák. 

 
5. 1. A Balaton társadalmi-gazdasági rendszere 
 
5. 1. 1. Értékteremtés 
 

Egy térség gazdaságra általánosan jellemző, hogy a térségi értékteremtést erősen befolyásolja 
és módosítja a térségen belüli és a környező gazdasági centrumok és vonzáskörzetük hatása. 
Ez a jelenség a Balaton térségénél is megfigyelhető.  Ennek a jelenségnek a vizsgálatát 
torzíthatja, hogy számos turisztikai egység (főképp szállodák) cégbejegyzése a térségen kívüli. 
Ez a megállapítás azonban magyarázatot ad arra, hogy a térséget érintő döntések két 
pólusúak (távolabbi térség pl.: Budapest, Győr, Debrecen, illetve a helyi pólus) és a két pólus 
sok esetben nem ér össze, nem kommunikál, továbbá nem történik érdekegyeztetés. Jól 
detektálható ez a konfliktus térségi és helyi szinten is az önkormányzatok és saját 
választópolgáraik közötti kommunikáció és érdekütközések során. A térségi és települési 
szintet érintő jelentős döntések nagyrészben nem, vagy csak erősen korlátozottan történnek 
a térségi szereplők hatáskörében, különösképpen nem a Balaton arculatát meghatározó 
vízparti övezet tekintetében. 

Fontos észrevenni, hogy a vállalkozási aktivitás országos viszonylatban is jelentős, és az 1000 
főre jutó működő egyéni vállalkozások száma magas. Országos szinten ugyancsak 
kiemelkedően magas a kis, 1-9 főt foglalkoztató vállalkozások száma, mindez pedig jól 
reprezentálja a térség vállalkozási kedvét, bátorságát, illetve tapasztalatát, amely alapját 
képezheti az innovatív vállalkozási megoldásoknak.25 

Az innovatív vállalkozási megoldások elterjedését, életképességét tovább segíti a térségbe 
áramló magasan kvalifikált, az elmúlt években fokozottan betelepülő, itt második otthonnal 
rendelkező, szezonálisan jelen levő vagy egész éves lakhatás felé elmozduló társadalmi réteg. 

Sajnálatosan nem vizsgálható az adatok hiányában, hogy a térségbe áramló fejlesztési 
források hatására realizálódó gazdasági profit milyen mértékben marad a régióban és milyen 
mértékben áramol ki. A fejlesztési források jelentős hányada vélhetően sem most, sem 
később nem a régióban fog realizálódni, így növelve tovább a helyi és a külsős érdekek közötti 
különbséget és az üzleti döntések térségi konfliktusait, szemben a hosszabb távú fejlesztési 
stratégiákkal. 

 
24  Annika Carlsson-Kanyama, Henrik Carlsen, Karl-Henrik Dreborg, Barriers in municipal climate change 
adaptation: Results from case studies using backcasting, Futures, Volume 49, 2013, Pages 9-21, ISSN 0016-
3287,https://doi.org/10.1016/j.futures.2013.02.008. 
25 Központi Statisztikai Hivatal: Balaton térség, Tér-Kép, 2008, p. 60., KSH, Budapest, 2019, 
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/ter_kep_2018.pdf 
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További probléma, hogy jelenleg nem ismert a tény, miszerint: 

• jelenleg nem ismert olyan tudományos kutatási adatalapú vizsgálat, mely egzakt és 
összehasonlítható módon feltárja, hogy a tó jó ökológiai állapota, jó vízminősége 
milyen beépítettség és milyen terhelés mellett tartható fenn; 

• a rendelkezésre álló adatok alapján nem ítélhető meg, hogy a turizmus volumenének 
(a vendégek számának) csökkenése - amely kedvezően hatna a térség klímaadaptációs 
képességére - milyen módon hatna a térség gazdaságára; 

• a rendelkezésre álló adatok alapján nem ítélhető meg, hogy turisztikai szempontból a 
desztináció négyévszakossá tétele milyen hatással bír a térség klímaadaptációs 
képességére (ökoszisztémájának állapotára); 

• nehezen ítélhető meg, hogy a turizmushoz kapcsolódó bevételek hogyan viszonyulnak 
a turizmus feltételeinek megteremtéséhez és jövőbeni fenntartásához és/vagy 
átalakításához szükséges költségekhez; 

valamint: 

• nyitott kérdés, hogy a Balaton környezetében és a vízgyűjtőn érvényes korlátozások 
költségei, amelyet a tótól nagyobb távolságra lakók is viselnek, hogyan aránylanak a 
tóhoz kapcsolódó gazdasági haszonhoz, amit elsősorban a vízparti települések és lakói 
élveznek, tehát térségi szinten mennyire valósul meg az igazságos közteherviselés. 

Ugyanakkor az is megállapítható, hogy a térség gazdaságának működése jelentősen 
különbözik az ideálisnak tekinthető körkörös/körforgásos regeneratív gazdaság modelljétől. 
A turizmusban felhasznált erőforrások (élelmiszerek, munkaerő, eszközök és energia) jelentős 
része a területen kívülről érkezik. A szezonális turizmus működési modellje a körkörös 
gazdaság másik elvével, a takarékos erőforrásfelhasználással is ütközik. 

Az érdekek és lehetőségek, illetve az érdekellentétek kezelése szempontjából kedvezőtlen, 
hogy a különböző ágazatok szereplői egymással nem kommunikálnak, nem egyeztetik a 
fejlesztési terveiket, versengenek a lehetőségekért, amelyek elsősorban az ökoszisztéma-
szolgáltatások kiaknázására irányulnak, és mindez tovább rontja a térség klímadaptációs 
képességét. A kommunikáció hiánya ráadásul kizárja a körforgásos gazdaságban rejlő 
lehetőségek összehangolt kihasználását, illetve azok multiplikátor hatását.  

Fontos azonban észrevenni, hogy a térség, különösen a part menti települések 
önkormányzatai és partközeli vállalkozásai fejlesztési kényszerbe kerültek. Emiatt e 
területek beépítettsége országos viszonylatban is kiemelkedő a többi, jellemzően vidéki falvas 
és kisvárosias területekhez képest, és a beépítési ütem is jelentős. Mindez úgy, hogy az elmúlt 
három év (2019, 2020 és 2021) kiemelkedő fejlesztéseinek eredményét az általunk vizsgált 
műholdas adatok még nem tartalmazzák. Tekintve, hogy az önkormányzatok saját forrással 
nem vagy szűkösen rendelkeznek és fejlesztései lehetőségeiket sok esetben nincs módjuk 
összehangolni a hosszútávú stratégiai célkitűzéseikkel, mivel többnyire a 90-100%-os magas 
támogatás-intenzitású aktuális pályázati források megszerzésére tudnak fókuszálni. Ezek a 
kényszerpályák sok esetben negatívan hatnak a település klímaadaptációs képességére. 

A Balaton környezetében a területek egyre intenzívebb használata, a burkolt felületek 
arányának erőteljes növekedése figyelhető meg. Ez a jelenség annál erőteljesebb, minél 
közelebb kerülünk a tóhoz. 
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8. ábra: Burkolt felületek aránya és ennek növekedése 2006 és 2018 között26 

 
A jelenlegi beépítési tendenciák klímaadaptációs szempontból rendkívül kedvezőtlenek, 
elsősorban és fokozottan a tópart 500 méteres sávján belül. Az ott keletkező szennyezett 
csapadék akadálytalanul juthat el a tóba, ráadásul a parti és partközeli beépültség a terület 
kiemelkedő vonzerejének és egyben megkülönböztető jegyének számító ökoszisztéma-
szolgáltatásainak csökkenését is jelenti. Ez különösen azokban a kérdésekben válik sokszor 
hangos konfliktussá, ahol mindez egy zéró összegű játszma, azaz ahol az új területhasználat 
jellemzője a kizárólagosság és visszafordíthatatlanság. A Balaton térségében számos hasonló 
folyamattal találkozhatunk, mint például a szőlőhegyek és a parti területek funkcióváltása és 
beépülése. 

Az európai uniós területhasználati monitoring légifelvételei alapján megállapítottuk, hogy 
2000 és 2018 között a Balaton partvonalának 500 méteres sávjában a települési zöldterületek 
12%-kal, a szőlők 21%-kal, a mocsaras területek 10%-kal az erdőterületek 1,2%-kal 
csökkentek, ugyanakkor a települési lakóterületek 16%-kal, az ipari kereskedelmi területek 
25%-kal az út és vasúti területek pedig 12%-kal növekedtek. 

Magának a teljes vízgyűjtőnek a beépülése viszont az országos átlagnál kisebb mértékű, ami 
az ökoszisztéma-szolgáltatások szempontjából kedvező, és a hosszútávú térségi 
klímaadaptáció sikerességének alapvető tényezője tud lenni. 

A leírtakból látható, hogy a térség jelenlegi jellemző társadalmi-gazdasági folyamatai közül 
leginkább a területhasználat változása, a beépítettség fokozatos növekedése az, amely a 
legnagyobb kockázatot jelenti a sikeres klímaadaptáció szempontjából. Ennek a folyamatnak 
a kezeléséhez, a negatív tendenciák mérsékléséhez, környezetileg is fenntartható mederben 
tartásához elsődleges feladat az országos és helyi állami és önkormányzati szabályozási 
rendszerek felülvizsgálata és összehangolása. 

 
26 Saját szerkesztés a Copernicus High Resolution Layers Imperviousness, https://land.copernicus.eu/pan-
european/high-resolution-layers/imperviousness alapján. 
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 A balatoni halgazdálkodás korábban jelentős foszfor-eltávolító volt a tó életében, mára 
azonban a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer tápanyag-eltávolításával megegyező mennyiségű 
foszfor tóba juttatásáért felel még az optimista számítások27 szerint is, és ez hozzájárul a tó 
vízminőségi kockázataihoz. 

9. ábra: A halgazdálkodás foszfor mérlege a halgazdálkodásban résztvevők szerint28 

 
A Balaton berkei az akvakultúra szempontjából, valamint egyéb – turisztikai, 
mezőgazdálkodási, állattartási stb. - szempontból a tótól és a térségtől elzárt területnek 
számítanak. Az elzárás kétségkívül lokális természetvédelmi értékkel bír, a terület azonban 
nem tud organikusan bekapcsolódni a térség társadalmi-gazdasági rendszerébe, és jelentős 
ökoszisztéma-szolgáltatási potenciál marad így kihasználatlanul. A berkek ökológiai 
szemléletű visszacsatolása a Balatonhoz jelentős kihasználatlan lehetőség. 
 
A Balaton közvetlen környékének emblematikus tájképet és a helyiek önképét meghatározó 
tevékenység a szőlészet-borászat. Ennek ellenére az ágazat kisbirtokosai, a szőlő 
termelőhellyel rendelkező helyiek, építési telekként árulják a történelmi dűlőket rossz 
jövedelmezősége miatt, ezzel visszafordíthatatlan tájkarakter változást okozva. Csopak és 
Balatonfüred közt lényegében eltűntek a szőlők, megszűnt létezni a Balatonfüred-csopaki 
borvidék.  A folyamat nyugat felé halad, érintve Aszófő, Örvényes, Vászoly és Dörgicse 
településeit. Munkaerő hiányában és az alacsony felvásárlási árak hatására a megmaradt 
területeken a költség-minimalizálás a cél a minőségi alapanyag előállítással szemben. Így a 
nagygépes és erős peszticid használaton alapuló termelés a meghatározó, amely az 
ökoszisztéma-szolgáltatások gyérítésével rontja a termőhely klímaadaptációs képességét, 
valamint a talajéletet, beleértve a talaj szénmegkötőképességét és porozitását. Azok a 
gazdálkodók tudnak gazdaságosan működni, akik a termesztéstől az eladásig a teljes 
termékláncot lefedik, hozzáadott értékű gasztronómiai és turisztikai szolgáltatásokkal, 
valamint attrakciókkal kiegészítve. Az üdülő célú ingatlanvásárlás hatására megnövekedett 

 
27 A halgazdálkodás foszfor mérlege a Balatonban és az etetőanyagok használatának hatása Specziár András és 
Boros Gergely, BLKI, Nagy Gábor, Fodor Ferenc és Hamvasi Miklós, BHNP Zrt. 
28 A halgazdálkodás foszfor mérlege a Balatonban és az etetőanyagok használatának hatása Specziár András és 
Boros Gergely, BLKI, Nagy Gábor, Fodor Ferenc és Hamvasi Miklós, BHNP Zrt.  
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termőhely árak azonban a gazdálkodók méretgazdaságossági törekvéseit gátolják. A 
történelmi dűlők helyén kerítésekkel határolt, idegenhonos kertészeti növények alkotta 
kultúrtáj-kialakulás érhető tetten, aminek következtében az ökológiai átjárhatóság csökken, 
a térség öntözővíz igénye növekszik, csökkentve a térség klímaadaptációs képességét. 
 
5. 1. 2. Kritikus infrastruktúrák 
 

Az ivóvíz ellátás kérdését az MT társprojektje dolgozta fel. A belterületek burkolat növekedése 
a már megváltozott (gyakoribb és nagyobb intenzitású) csapadékesemények károkozás 
nélküli elvezetését nem tudják ellátni, részint karbantartási okokból, részint a megnövekedett 
csapadékterhelésből kifolyólag. A külterületek beépítései, a kultúrtáj, valamint - ahol a 
megmaradt - a hagyományos, takaró növényzet nélküli szőlőművelés vízvisszatartó képessége 
csekély, jelentős eróziós tevékenység figyelhető meg. A szőlőhegyek dűlőútjai a megváltozott 
felhasználói szokások – turisztikai célú használat, gépesítés - hatására hamarabb kátyúsodnak, 
így növelve a fő közlekedési utak és vízfolyások hordalékterhelését. 

 
5. 1. 3. Társadalmi tudatosság és kooperáció 
 

Az elmúlt egy évben végzett megalapozó munka közben is számos eredményes helyi 
kezdeményezés alakult, általában beruházás-megállítási céllal (Balatonaliga, Zamárdi, 
Tihany). Kérdéses azonban, hogy ezek az önszerveződő, tudatos helyi társadalmi kooperációk 
fennmaradnak-e és érdemi kontroll szerepet tudnak-e betölteni a térség klímaadaptív 
fejlesztésének érdekében. Fontos, hogy a helyi társadalom véleménye, hasonlóan a szakmai 
szervezetekéhez, már a fejlesztéseket megelőző döntéselőkészítési folyamatban tudatosan és 
megfelelően kialakított keretek között be legyen csatornázva a döntéshozók munkájába. 
Ennek a lehetőségnek a kialakítása minden esetben elsősorban a helyi önkormányzati és 
országos állami szervek felelőségén és együttműködésén alapulhat. 

 
5. 1. 4. Döntéshozatal, szakmai tudatosság és társadalmi kontroll 
 

A döntéshozatal során a társadalmi partnerek bevonása tájékoztató jellegű, érdemi hatással 
nem rendelkeznek, a konzultációknak nincs hatása a döntésekre, csak formális cselekedetek. 

 
13. ábra: A bevonás szintjei 
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Így sajnálatos módon a társadalmi és tudományos kontroll érdemben nem érvényesül. Ez 
különösképpen a tudományos élet szereplőinek ellenőrző szerepére 29  igaz. Ők még a 
lakossággal ellentétben a helyi politikai élet alakításában, mint választói tömegbázis sem 
vesznek részt. A lakosság legalább közvetett, hosszútávú kontrollt gyakorolhat, ami egy 
bizonyos mértékű társadalmi elégedetlenség után a döntéshozókat is befolyásolja. Azonban 
ez a helyi civil érdekvédelmi szerveződések közvetlen kontroll szerepének hatástalanságát az 
aktuális döntések meghozatalánál nem, vagy csak kevéssé befolyásolja.   

Hasonlóképpen problémás a széleskörű konszenzuson alapuló döntéshozatal hiánya. Erre is 
számtalan példát és tématerületet lehet hozni, beleértve a süllő-fészkek telepítését a Tihanyi-
szorosban 30 , a nádasok mindenhatóságának hirdetését vagy jó néhány átgondolatlan, 
koncepció nélküli és újabb igényeket generáló parkoló építését, ha a különböző szereplők 
túlkapásait vizsgáljuk. Sok esetben érdemi befolyás nélküli látszat-konzultáció folyik, szakmai 
párbeszéd nélkül. A szakmaiságot mellőző párbeszédhez hozzáférhető és hiteles információ 
híján, valamint adat és szakmai alapú folyamatmagyarázat hiányában, a civil szervezetek, a 
fejlesztők, az önkormányzatok és az állami szereplők egyaránt hozzájárulnak. Azonban itt is 
látnunk kell, hogy a társadalmi párbeszédnek pozitív mederbe terelésére elsősorban az 
önkormányzati és állami szereplőknek van lehetősége és felelősége, ahol a tudományos/ 
szakmai szervezeteknek természetes szövetségeseiknek kéne lenniük a szakmai alapú adatok, 
folyamatok és információk hiteles és közérthető társadalmi hozzáférésének 
megteremtésében. 

Az ideális jövőkép kialakítására bár holisztikus szemléletű dokumentumok születnek, mint 
ahogy azt a Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja is jól reprezentálja, de ezek egyes 
ágazati dokumentumokból épülnek fel és nem az egységes jövőképből vezetik le az ágazati 
teendőket. Az ágazatok képviseletük nyomán kivehetnék a részüket a kitűzött jövőkép 
eléréséből, de a közös és széles körben elfogadott jövőkép hiánya ezt ellehetetleníti, hiszen a 
szűken vett ágazati célok éltérő jövőképek elérését segítik elő, melyek sok esetben kizárják 
egymást. 

 
5. 2. Természetvédelem 
 
A fenntartható fejlődés elérése csak úgy lehetséges, ha a gazdasági és társadalmi 
tevékenységek az ökológiai eltartóképesség határain belül maradnak. Ehhez az összes 
társadalmi és gazdasági fejlesztési döntésnél integrálni kell a környezeti szempontokat. Mivel 
az európai társadalmak, köztük hazánk erőforráshasználata jelentősen meghaladja az 

 
29  Erre legjobb példa a Balaton vízszintjének szabályozása, amiben rég nem látott tudományos összhang 
figyelhető meg a tó természetes vízjárásához hasonló vízszinttartási rend kialakítása érdekében, aminek 
eredménye a BLKI, MTA-BME Vízgazdálkodási Kutatócsoportja és BfNPI közös levele a Veszprém megyei 
Kormányhivatalhoz a tópart feltöltése ellenében, valamint a tó korábbi vízszintjének és vízjárásának 
visszaállítása érdekében tett közös állásfoglalás, melyet az érintett Veszprém Megyei Kormányhivatal nem 
tartott érdemlegesnek. Hasonló a szinte teljes tudományos közösség megítélése a nagyléptékű 
vízminőségvédelmi célú mederkotrás elnapolása,  illetve a változó vízszint és a korábbi alacsonyabb vízszint 
visszaállításának szükségessége tekintetében (bővebben lásd a Balaton alga projektet). Ennek ellenére továbbra 
is tartalmazzák az ezekkel a véleményekkel ellentétes intézkedéseket a térségi fejlesztési dokumentumok. 
 
30 https://www.balatontipp.hu/balatoni_hirek/a-balatoni-limnologiai-intezet-elhatarolodik-a-tihany-mellett-
folyo-kotoltesi-munkatol/ 
https://vitorlazzitthon.hu/hirek-cikkek/meg-figyelmesebben-tihanynal-tartani-kell-a-hajozasi-utvonalat/ 
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eltartóképesség határát, a fejlesztéseknek összességében csökkenteniük kell a környezeti 
terhelést és a térhasználatot. Az európai gazdasági rendszerünkben a környezeti integráció 
nem valósul meg a szükséges mértékben, a profitorientált gazdasági szempontok dominálják 
a döntéseket. A gazdaság dominanciája miatt a természetvédelem ágazati jelleggel működik, 
a megmaradt értékek konzerválására fókuszál. A rezervátumokba szoruló természetvédelem 
és a gazdasági fejlesztő szféra viszonya így is konfliktusos. Nincs másképpen ez a Balatonnál 
sem, sőt az ingatlanfejlesztések felfutása miatt a konfliktusok állandósultak.  

A helyzetet bonyolítja, hogy az éghajlatváltozás miatt változik az élőlények természeti 
környezete. A természetvédelemnek figyelembe kell vennie az éghajlatváltozás tényét a 
tevékenységei megvalósításánál. Az élő rendszerek adaptációját az szolgálná a legjobban, ha 
minél nagyobb területen valósulna meg természetes, bolygatás nélküli, vagy kismértékű 
emberi tevékenységgel bolygatott állapot, és biztosított lenne a területek közötti interakció 
az ökológiai folyosók által.  

Magyarországon a természeti erőforrások és értékek védelme elvben magas szinten 
biztosított az Alaptörvényben megfogalmazottak alapján (lásd Alaptörvény P cikkelye). A 
természet védelme mindenkinek, de hatalmi pozíciójánál fogva elsősorban az államnak a 
kötelessége, amely kötelezettséget a Alkotmánybíróság több döntésében megerősítette és 
értelmezte a közelmúltban. A környezet- és természetvédelmi intézményrendszer 
töredezettsége és kapacitáshiánya, a gazdasági érdekek rendszerszintű dominanciája miatt a 
védelmi kötelezettséget az állami szereplők nehezen érvényesítik az egyes fejlesztési 
döntéseknél.  

A természetvédelmi értékek és potenciálok a tó közvetlen közelében folyamatosan sérülnek, 
átalakulnak vagy eltűnnek. Természetvédelmi területeken vagy láthatóságból kiemelkedő 
helyszíneken viszont számottevő és reprodukálandó eredményeket ér el a természetvédelem 
(génmegőrzés, bizonyos területek tájképvédelme, kevésbé ismert/felkapott területek 
természetvédelme). 

A pénzforrások megszerzése érdekében az állami természetvédelem - az önkormányzatokhoz 
hasonlóan - turisztikai attrakciók kialakításában érdekelt, hogy a fenntartási és üzemelési 
költségeiket is részben fedezni tudják (hasonlóan a vízügyi ágazathoz). Működésük fejlesztési 
projekt-vezérelt, így elősegítve a tömeg turizmust a természetközeli élményt adó attrakció 
fejlesztéseikkel (látogatóközpontok, tanösvények, kilátók). Következésképp ezen fejlesztések 
leginkább az érzékenyítés és edukációs feladatok területén számottevőek.  

 
5. 3. Területfejlesztés 
 
A terület klímaváltozással kapcsolatos tevékenységét jelenleg számos dokumentum 
szabályozza. Ezek egy része kifejezetten a klímaváltozásra fókuszál, az adaptációs és 
mitigációs célkitűzések és intézkedések vannak a középpontban. Ezek a dokumentumok 
jellemzően stratégiák, tervek, egyezmények, amelyek nem bírnak kötelező érvénnyel. A 
dokumentumok másik része területfejlesztési, területrendezési vagy más, ágazati 
dokumentum, amelynek nem elsődleges fókusza a klímaváltozás, ugyanakkor ezen 
dokumentumok egy része jogszabályi kötelezettség révén jön létre, így kötelező érvényű. 

A klímaváltozással kapcsolatos adaptációs célok és intézkedések dinamikusan fejlődnek az 
idő előrehaladtával, ahogy az klímaváltozással kapcsolatos ismeretek és tapasztalatok is 
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bővülnek. Ennek következtében a dokumentumok között az elvárható hierarchia nem 
tudott kialakulni, illetve sok esetben az adott dokumentum már meghaladott, vagy már 
azóta jobban specifikált ismereteket tartalmaz. Egy alsóbb szintű dokumentum gyakran 
tartalmaz olyan célokat és intézkedéseket, amelyek egy korábbi, hosszú időtávú, felsőbb 
szintű dokumentumban nem jelennek meg. Ugyanakkor az alsóbb szintű dokumentumban 
egyes területek esetében már más intézkedések kerülnek a középpontba. 

A regionális, megyei klímastratégiák minősége rendkívül változó. A korábban készült 
dokumentumok még nem tudtak megfelelő minőségű éghajlati adatokra, modellekre 
támaszkodni, ennek megfelelően a célok és intézkedések közül gyakran hiányoznak fontos és 
releváns irányok. Ezen dokumentumok jelentős része a Balaton vízminőségével, vízjárásával 
gyakorlatilag nem foglalkozik, ha pedig az elemzés részben meg is jelennek ezek a 
témakörök, akkor intézkedéseket, elsősorban hatáskör hiányában, nem fogalmaznak meg. 

A nemrégiben aktualizált, országos, vagy „Balaton szintű” dokumentumok felelnek meg 
leginkább az elvárásoknak, azaz figyelembe veszik az aktuális klímaváltozással kapcsolatos 
ismereteket, bár ezek is jelentősen elavultak. Ezek a dokumentumok, bár releváns célokat és 
intézkedéseket definiálnak, hiányosságuk, hogy a mérnöki (építő, agrár, építész) 
gondolkodásba nem illeszthető megállapításokat tartalmaznak (nincs jól számszerűsítve a 
változás várható mértéke és szórása – mi a legvalószínűbb érték, és mi az a tartomány, ami 
még elképzelhető). 

Ezeknél a dokumentumoknál is megjelenik az a probléma, amely minden nem klímaközpontú 
dokumentumban tetten érhető, azaz a klímaváltozást elkülönülő problémaként kezelik, a 
fejlesztések definiálásakor nem veszik figyelembe, hogy annak megvalósítása fokozza-e a 
klímaváltozást vagy annak káros hatásait, valamint azt sem, hogy az adott fejlesztést nem 
veszélyezteti-e a klímaváltozás kapcsolódó hatása.  

A megyei, települési szintű dokumentumok esetében jellemző probléma, hogy a 
klímaváltozáshoz kapcsolódó tématerületek közül csak azokat veszik figyelembe, amelyek 
már ma is jelentős hatással járnak, de ezekben az esetekben is csak a jelenlegi mértékkel 
számolnak, a problémák fokozódásával, és ezek előrejelzéseire adott válaszokkal kevésbé. 

Gyakori, hogy az adott terület, például települési klímastratégiai dokumentumokban 
nevesített célok, intézkedések nem jelennek meg az általános településfejlesztési és -
rendezési dokumentumokban. Ezt több esetben magyarázza, hogy például a vizsgált 
szerkezeti, vagy szabályozási terv korábbi keltezésű. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy ezeket 
a terveket rendszeresen módosítják, de a klímaszempontok a módosításokban nem vagy 
elenyésző mértékben azonosíthatóak. Másik gyakori tapasztalat, hogy a dokumentumok a 
klímaváltozás kapcsán a belterületre koncentrálnak, megjelenik a csapadékvíz elvezetés, 
települési zöldfelület megőrzés, de a belterületen túlmutató problémák már kiesnek a 
fókuszból, így az erdőterületek, biológiai sokféleség, mezőgazdaság, vagy a balatoni vízszint, 
vízminőség kérdése hiányzik. Tehát itt is tetten érhető, hogy még a tóparti települések sem 
érzik felelősnek magukat a Balatonért, annak ellenére, hogy gyakran a település közigazgatási 
területének nagyobb része vízfelület. 

Számos esetben előfordul, hogy az országos, megyei, vagy települési dokumentumok olyan 
célokat tűznek ki, amelyek magasabb hierarchiájú tervekből nem következnek. Sajnos a másik 
irányú eltérésre is számos példa van, azaz egy országos stratégia, terv meghatároz egy célt, 
vagy beavatkozást, ami helyi szinten releváns lenne, mégsem jelenik meg a helyi 
dokumentumban. 
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A SECAP dokumentumok fókusza a mitigáció, mely beavatkozási területtől függetlenül 
végezhető. Ezzel szemben az adaptáció esetében a cél a problémás területek megismerése. 
Az adaptációs célok kitűzése, a feladatok meghatározása az első előrehaladási jelentéshez 
kapcsolódóan készül majd el, de ez egyelőre várat magára. 

A településfejlesztés helyi szintű fődokumentumnál, a HÉSZ-nél (helyi építési szabályzat) 
jelenleg sem a klímaváltozás adaptációs kérdéseire, sem a VI. kihalási hullámra nincs 
országos szintű szakmai útmutatás és szabályozás. Itt alapvetően az adott települési 
önkormányzat ilyen irányú tudatosságára van bízza a szabályozás biztosítása, és ezáltal a 
klímareziliens településrendezés felé való elmozdulás. Ez a fajta hosszútávú 
klímaadaptációs szemlélet a megyei területrendezési tervekben se képviselteti magát 
rendszerszinten. 

Az EU 2030 Biodiverzitási Stratégiájában megfogalmazott ökoszisztéma szolgáltatások se helyi 
szinten, se országos szinten nem jelennek meg az ágazati dokumentumokban, fejlesztési 
koncepciókban. 

 
5. 4. Közlekedés 
 
A térség megközelíthetőségét tekintve alapvetően a közúti közlekedésre dominál, bár a 
vasútrekonstrukciók hatására a vasút, mint közlekedési forma érték-ajánlata javult az autós 
közlekedéssel szemben, bár az egyéni közlekedés nyújtotta értéket nem tudja meghaladni az 
utazó közönség legnagyobb részénél. A kötött pályás közlekedés hátrányának legnagyobb oka 
a nevében is szereplő kötött volta, az utazók hiába jutnak el a település központjába, 
közösségi közlekedéssel onnan nem tudnak eljutni végső úticéljukhoz, ezért nem ezt a 
közlekedési módot választják. Egy másik ok, amely 2022 nyarán többször előfordult, hogy az 
északi parti fejlesztés során a pálya klímaállékonyságát nem növelték, így a kánikulai napokon 
csak csökkentett sebességgel haladhattak a vonatok, így érték ajánlatában lényegesen 
alulmaradt az egyéb közlekedési módoktól, mind a térség megközelíthetősége, mind helyközi 
közlekedés tekintetében. 

A tömegközlekedésben érintettbuszjáratok a vonatközlekedéshez hasonlatos érték-ajánlattal 
rendelkeznek, sok esetben a menetrend és a megállóhelyek tervezése sem tart lépést a térség 
fejlődésével, illetve nem az igények alapján történik a kapacitások megtervezése, így a 
rendszer rugalmassága kicsi. 

Tekintettel arra, hogy a térség jelenleg nem kínál az autós közlekedés érték ajánlatát legalább 
megközelítő lehetőséget, a települési és a térségi közlekedési fejlesztések az autós 
társadalom kiszolgálásra irányulnak leginkább a közkedvelt úticélok közelében (turisztikai 
attrakciók, kereskedelmi létesítmények). 
 
Összességében a közösségi közlekedést és a last mile koncepciót elősegítő beruházások, 
különösen a települések fejlesztéseiben, elvétve kapnak szerepet. A kerékpáros fejlesztések 
turisztikai attrakcióként és nem közlekedési opcióként lettek megtervezve. 
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6. Nemzetközi esettanulmányokból levonható következtetések 
 
6. 1. Müritzi tó – Németország, Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartomány 
 
A tó mai vízszintje a Balatonhoz hasonlóan a XIX. század végén alakult ki, addigi szintjéhez 
képest alacsonyabban. Akkori vízszintje, hasonlatosan a Balatonhoz, némi duzzasztás 
hatására alakult ki. A duzzasztást a malmok okozták, megegyezően a Balatonhoz. 

Vízminősége is a Balatonhoz hasonló pályát írt le, azonban korábban, már az 1930-as, majd 
1980-es években végrehajtott fejlesztések hatására a tó vízminősége nem érte el az eutróf 
kategóriát, míg a Balaton esetében a keleti medence hipertróf kategóriában is járt. Jelenleg 
mind a két tó vize általában mezotróf. 

Mindkét tó esetében különösen fontos a tavat övező partmenti nádasok szerepe. A 
németországi tó esetén a part beépítése nem megengedett, sőt a part visszaépítése már 2003 
óta célként lett megjelölve. 

Mind a két tó esetén fontos a helyi nemzeti park szerepe. Érdemes megfigyelni a német 
nemzeti park mozaikos zónás gondolkodásmódját, ahol a természeti értékek függvényében 
különülnek el az emberi zavarástól védendő, kis mértékben megengedett és a helyreállítandó 
területek. 

Fontos észrevenni a kis léptékű élőhelyek kiemelt szerepét, ahol kis helyeken magas 
biodiverzitás tud kialakulni. Bár a Müritzi tó nem időszakos Ramsari terület, mint a Balaton, 
de vízfelszíne fokozott jelentőségű a költöző madarak, illetve az áttelelés szempontjából, 
míg a környező nádasok nagyon magas fontosságúnak számítanak, ezért kiemelt védelmet 
élveznek. 

A tó problémahalmaza alapvetően megegyezik a Balatonéval, melyet 2003 óta tartományi 
szabályozással kívánják megoldani.  

Ezek: 

• a vízparti területek beépítésének, emberi tevékenység általi alakításának megelőzése; 
• az autóközlekedés visszaszorítása, elsősorban a Müritz Nemzeti Park környezetében; 
• a Müritz-Elde vízi úthoz csatlakozó kisebb víztesteken a motorcsónak-közlekedés 

visszaszorítása, így a vízi sportok és rekreációs tevékenységek fenntarthatóságának 
biztosítása. 
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10. ábra: A Müritz-tó térségének problématérképe 

 

 
Ez a hármas problémahalmaz a Balaton térségét is alapvetően jellemzi, de érdekes különbség, 
hogy a Müritzi-tó beépítettség foka jellemzően alacsony, a partvidéken csak Waren és Rübel 
városa, valamint néhány kisebb település található. Ez lényeges különbség a Balatonhoz 
képest, ahol szinte a teljes partszakaszon lakott területek húzódnak. 

11. ábra: A Müritz-tó térségének konfliktustérképe 
 

 
 

A Müritz-tó konfliktustérképe nagyon hasonlatos a Balaton konfliktustérképéhez (lásd 3. 
fejezet), de a társadalmi-gazdasági nyomás kevésbé hangsúlyos, a tó partjának és a tájképi 
elemek kiemelt védelme miatt. 
A tó tájkép védelmét német tartományi szinten a táj helyzetének értékelésére kidolgozott 
indikátorok, azok referenciaértékei és célszámai tartalmazzák (nem a Natura 2000-es kezelési 
terv, bár jelentős területek esnek Natura2000-es besorolás alá). 
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A különböző területi léptékre érvényes, egymással összhangban íródott és indikátorokkal 
ellátott, tehát a monitoring tevékenységek szempontjait világosan meghatározott 
tájvédelmi tervek a Balaton térségére is alkalmazható jó gyakorlatnak tekinthetők. 

Bár a Balaton térségére jelenleg nem igaz, de Müritzi tó térsége példa lehet arra, hogy a 
tóhátság területén a mezőgazdaság és a turizmus együttesen tekinthetők a legfontosabb 
gazdasági ágazatoknak. A turizmus szerepét mutatja a tartományi szinten mért egy főre jutó 
vendégéjszakák száma: az alacsony népsűrűségű Mecklenburg-Elő-Pomerániában a többi 
szövetségi tartományhoz képest magasan kiemelkedő értéket regisztráltak 2019-ben (16. 
ábra). 

 
 

12. ábra: Egy főre jutó vendégéjszakák száma tartományonként (2019)31 

 
Megjegyzendő, hogy a tó környéke a Balatonnal megegyező éves vendég számmal 
büszkélkedhet. A Müritz-tó környezetében a fő vonzerőt a természeti környezet képezi, a 
szálláshelyek jellemzően kisléptékű létesítmények (hétvégi házak, vendégházak, kempingek). 
A Müritz Nemzeti Park a természeti adottságok bemutatására rendszeresen szervez 
környezeti nevelési célzatú turisztikai attrakciókat, programokat. Ugyancsak jelentős a tó 
környezetében a gyógyturizmus: a térség viszonylag tiszta levegője miatt a Mecklenburgi-
tóhátság több olyan intézménynek is helyt ad, amit a gyógyulásra, regenerálódásra vágyók 
keresnek fel. A természetjárásra, vízi túrákra, sétahajózásra összpontosító turisztikai 
marketing, valamint az ezek mellett jelen lévő gyógyturizmus és kulturális turizmus 
együttesen lehetővé teszik, hogy az idegenforgalmi szezon ne csak évente néhány hónapot 
tegyen ki. 

Érdekes megközelítés a tó védelmében hozott tartományi kezdeményezésre létrejött 
alapítvány, mely a politikai és a környezetvédelmi szereplők közötti közvetítő szervezetként 
működik. (Hasonló elképzelés alapján javasoljuk a Balaton Fórum megalkotását). 

Tájképvédelmi szinten érdekes és megfontolandó, hogy helyi léptékben a települési 
önkormányzatoknak is el kell készíteniük a saját tájvédelmi tervüket, amelynek a magasabb 
területi léptékekre összeállított dokumentumokhoz kell illeszkedniük. A tájvédelmi tervekben 

 
31 Forrás: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, 2020, 549. o. 
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ugyanakkor a közszférán kívül más szereplők részvételének jelentőségét is kiemelik, például 
nagy hangsúlyt kap a tájvédelem társadalmasítása. A tájvédelmi témájú dokumentumokban 
a piaci szférában működő vállalkozások mellett az állampolgárok egyéni és közösségi 
felelősségét is hangsúlyozzák. 

 

6. 2. A Trasimeno-tó - Olaszország, Umbria régió, Perugia megye 
 

A turizmus területén, mindenekelőtt a különböző szereplők közötti együttműködések, illetve 
a helyi agrártermékekre épülő turisztikai kínálat szempontjából szolgálhat példaként a 
Trasimeno-tó térsége a Balaton számára.  A Trasimeno-tó a Balatontól eltérően csak LAU-2 
szintű területi egységek (commune) között van felosztva, nem képez megye-, illetve 
régióhatárt. Ugyanakkor a communék közötti szoros együttműködés részletesebb 
tanulmányozása egy-egy kérdés kapcsán a Balaton szempontjából is releváns lehet. Érdemes 
továbbá megemlíteni, hogy a communéket a magyarországi településekhez képest általában 
véve lényegesen több, egymástól elkülönülő településrész alkotja, így a parti–partmenti 
területek eltérő problémáihoz, igazgatási kérdéseihez is többletismerettel szolgálhatnak.  
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7. A jövőhöz vezető út – gap analízis  
 

A fentiekből az alábbi klímaalkalmazkodási kihívások látszanak, amelyek kutatási eredményeit 
és hipotéziseit részleteiben a kapcsolódó mellékletekben tárjuk fel és vizsgáljuk meg. 

 

7. 1. Kihívás: Tavi adaptáció: 
 

Elöljáróban szükséges leszögezni, hogy a tó vízszintje nem írható le egyetlen értékkel, 
szükséges megkülönböztetni számos vízállás-paramétert, mint például az éves maximális és 
minimális értékeket, valamint havonkénti, a különböző tóhasználati módokhoz kötődő 
minimális és maximális értékeket is. Ide sorolhatjuk az ökológiai igényeket, illetve a periodikus 
(5 éves, éves, havi) vízszint változás mértékét és ciklikusságát is. 

A vízszint változása a természetes hidrológiai körülmények és az 1863 óta végzett 
szabályozott vízleeresztés összjátékaként alakul. A 2000-2003-as aszályos időszak óta már 
visszatérő módon előforduló negatív természetes vízmérlegű években (pl. 2008, 2011, 2012) 
a vízszintszabályozás eszköztelen, ilyen években nem tudjuk a vízszintet egy kívánt 
tartományban vagy egy meghatározott szint felett tartani. A vízszint változása számos 
klímaadaptációs kihívást határoz meg, amelyeket az alábbi témakörökben (zárójelben jelezve 
az altémaköröket) határozhatunk meg: 

I. Parti sáv (ökológiája/nádasok, berkek helyzete jövője; parti infrastruktúra kialakítás: 
strandok, kikötők, épített partszakaszok és ezek gazdasági társadalmi kérdései); 

II. Vízfelület (a tó elmocsarasodása, nádasok pusztulása, vízmélység hatása a 
vízminőségre, vízhasználati kérdések: vitorlások merülése, strandok mélysége); 

III. Vízminőség (alga tömegprodukciók kialakulása, felszíni vízkivétel) 

Mindezekkel szorosan összefügg a vízgyűjtő. A tóra gyakorolt hatások egy része a vízgyűjtőn 
bekövetkező, esetlegesen radikális változások nyomán valósul meg. Például a beérkező 
hozzáfolyás mennyiségének az elmúlt évtizedekben megfigyelt csökkenése a nyugati 
vízgyűjtőterület jelentős szárazodása miatt következett be, amely a tavi problémákon kívül 
mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és ökológiai következményekkel is járt. 

 
7. 2. Kihívás: Vízgyűjtő adaptáció 
 

A vízgyűjtőn történő adaptációs tevékenységnek jelentős hatása van a tó vízszintjére, a tó 
vízminőségére, illetve a társadalmi-gazdasági kihívásokra is, így ezek vizsgálata csak együtt 
képzelhető el az ok-okozati kapcsolatok, illetve a célhierarchia függvényében. 

• Vízgyűjtő kiszáradás (természeti értékek helyzete, növénytermesztés 
(szőlészet/borászat) kérdésköre, erdőgazdálkodás, karsztvíz); 

§ Villámárvizek (termőtalaj-védelem, tápanyag erózió/vízminőség(eutrofizáció), épített 
környezet védelme, városi szennyezők). 
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Mind a tó használata, mind a vízgyűjtőn élő társadalom és a vonatkozó gazdasági 
tevékenységek szempontjából kulcsfontosságúak a klímaváltozás közvetlen és közvetett 
hatásai.  

 
7. 3. Kihívás: Általános térségi-társadalmiadaptáció 
 

Az adaptációs lehetőségek meghatározásához során fel kell tárni azokat a térségi társadalmi 
és gazdasági viszonyokat és gyakorlatokat, melyeket alapvetően befolyásol a környezeti 
feltételek változása, elemezve ezen területek sérülékenységét és alkalmazkodási kapacitását 
a környezeti változások minőségének és mértékének függvényében. A sérülékenységi 
területek feltérképezésén alapuló adaptációs potenciálok feltárásához szükséges 
csoportosítani a térségi gyakorlatok típusait és hatásköreit az alábbi szempontok szerint: 

• Fenntarthatóság: azon területek, melyek a térség élhetőségét, megélhetési viszonyait 
és népesség megtartó képességét támogatják, beleértve a turizmust és a 
mezőgazdaság fenntartásához szükséges szempontokat, közegészségügyi és 
településfejlesztési gyakorlatokat (pl.: közkutak, árnyékolás, lokális hőszigetek elleni 
védekezés); 

• Szerkezetváltás: azon területek, ahol az eddigi gyakorlatokat alapjaiban módosítani 
vagy helyettesíteni kell, mivel a klímaváltozás káros hatásai a gyakorlat szempontjából 
alapvetően változtatják meg az eddigi feltételeket (pl.: különböző szőlőfajták 
termelhetőségének földrajzi határainak változása, áttérés a kisebb kockázatú 
öntözéses kultúrákra); 

• Innováció: azon megjelenő új térségi gyakorlatok, amelyek a klímaváltozással 
megnyíló új lehetőségek kiaknázásához szükséges adaptációs intézkedések 
lehetőségeiként szolgálhatnak (pl.: új növényfajták, eredményes termesztése).  
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8. Intézkedési javaslatok kialakítása 
 
Az intézkedési csoportok és konkrét intézkedések megalkotását az 1. fejezetben leírt változás 
menedzsment szemlélet alapján az az elv vezérelte, hogy a jövőképre erőteljesebben 
fókuszáló, azt megalapozó intézkedések szülessenek, és ne a jelenlegi strukturális és 
működési hiányosságokat konzerváló helyzeteket támogassunk. 
 
Ennek érdekében egy többlépcsős intézkedésalkotási algoritmust alkalmaztunk, amelynek 
eredményét négy PCA32 elemzéssel ellenőriztük, illetve validáltuk. 
 
Az intézkedési javaslatok kialakításának menete (leadek és jövőképek gyűjtése): 
 

• 2021. év tavaszán a https://balatonjovojekutatas.hu oldalon nyilvános szakértői és 
adathasználói kérdőív készült, amelyeket elküldtünk a kérdésekben aktív 
szakértőknek és térségi társadalmi szereplőknek; 

•  a térség különböző tudományos/szakmai és társadalmi (civil és önkormányzati) 
szereplőivel interjúk készültek; 

• beérkezett szakértői adat- és véleményközlések - 23, különböző szakterületi hátterű 
szakértőtől – feldolgozása és kiértékelése; 

• beérkezett adathasználói vélemények feldolgozása és kiértékelése: 19 
önkormányzati megszólítás, vélemény és tapasztalat közlés; 12 civil megszólítás, 
vélemény és tapasztalat közlés; 

• figyelembe vettük a projekt társprojektjének előzetes rész eredményeit és 
meglátásait. 

 
Mindezek alapján egy 258 elemes lista gyűlt össze a lehetséges irányokról, célokról, 
lehetőségekről (lásd 3 melléklet). 
 
8. 1. Intézkedési javaslatok kialakítása 
 
Mindezekre épülve 2022 szeptemberében az első stakeholder találkozó munkájára épülve 
körvonalazódtak az intézkedési célok és azok lehetséges megvalósítói és az intézkedések 
esetleges kockázatai. Az első stakeholder találkozón a térség kiemelkedő rálátással, tudással 
és tapasztalattal bíró, interdiszciplináris szemlélet alapján meghívott szakértői, a balatoni 
jövőképekről és a legfontosabb tennivalókról, azok összefüggéseiről és a lehetséges 
szereplőkről nyújtottak aktív hozzájárulást. (lásd 4. melléklet) 
 
Az első találkozó eredményeire építve a kialakuló jövőképet (lásd: 2. fejezet) a 
megvalósíthatóság szempontrendszere alapján alakítottuk ki, figyelembevéve a 
helyzetelemzést (lásd: 3. fejezet), és az ahhoz kapcsolódó elemzéseket (lásd: 4. fejezet). A 
Támogató 2021. augusztus elején tett, határozott kérése érdekében az intézkedési 
javaslatcsomagban különválasztottuk az olyan intézkedéseket, amelyek minimális új 
információ megszerzése mellett, a mostani tudásunk alapján, azonnal megvalósíthatóak 
kisebb kutatási megalapozással. Ennek érdekében az átfogóintézkedési pillérekben már a 
rövidtávú előkészíthetőség és megvalósíthatóság fázisában lévő alintézkedések is meg lettek 

 
32 Főkomponens-analízis, bővebben lásd: https://spssabc.hu/tobbvaltozos-elemzes/fokomponens-analizis/ 



 
 
 
Hazai vizeink komplex éghajlati alkalmazkodását segítő fejlesztési prioritások kidolgozása  Balaton 

 

49 

határozva, így csökkentve a megvalósíthatósági kockázatokat és előmozdítva a mihamarabbi 
megvalósulást. 
 
Az így kialakuló intézkedési tengelyeket és az azokat felépítő intézkedéseket 2021. 
novemberében fogalmaztuk meg.  
 
Az így kialakult intézkedési javaslatokat egy magas szintű stakeholder találkozón vitattuk meg 
2021. decemberében, továbbá szintén 2021 decemberében civil természetvédőkkel 
lefolytatott stakeholder konzultáción elhangzottak meglátásaira is építve véglegesítettük. 
 
8. 2. Társadalmi szereplők igényei és meglátásai, a megvalósíthatóság társadalmi 
kockázatai 
 

Egy, az egész térséget átfogó közvéleménykutatás lefolytatása adta meg az alapot a 
különböző társadalmi csoportok szemléleteinek a körvonalazására és összevetésére. A 
közvéleménykutatás célja annak felmérése volt, hogy hogyan gondolkodnak a kutatásba 
bevont, térséghasználat szempontjából érintett társadalmi csoportok (helyi lakosok, 
üdülőtulajdonosok, turisták) az éghajlatváltozás hatásairól, a szükséges cselekvésekről, a táj 
használatáról és a Balaton ideális állapotáról, jellemzőiről. A közvéleménykutatás 
eredményeit felhasználtuk az intézkedési terv kidolgozása során is. A kutatás eredményei 
segítséget adhatnak a Balaton és éghajlatváltozás témájával kapcsolatos későbbi 
kommunikációs feladatok tervezésénél. A témában “érintett szereplők” skálája igen széles, 
hiszen a Balaton az ország egyik kiemelt turisztikai, rekreációs központja. A 
közvéleménykutatás keretében, számosságuk miatt, három kiemelt csoportra szűkítettük a 
vizsgálat fókuszát. A Balatonnal összefüggő véleményeket, illetve igényeket az itt élő helyi 
lakosok, az ide látogató turisták, illetve az üdülőtulajdonosok körében mértük fel. Az ebből 
szerzett információk a társadalmi szemléletformáláshoz kapcsolódó intézkedések kiinduló 
pontja. 

A közvélemény kutatás összefoglalója, a kérdéssor, a közvéleménykutatás részletes 
eredménye az I. mellékletben található. 33 

  

 
33 Kérdezés ideje: 2021. augusztus 18. - szeptember 5. Kérdezés módja: Helyi lakosok és nyaraló tulajdonok esetén 
személyes laptopos kérdezés, a turisták esetében online kérdezés volt. Esetszám: Helyi lakosok: 500 fő; Nyaraló 
tulajdonok: 500 fő; Turisták: 500 fő. A kérdőív 23 kutatási kérdést és 11 demográfiai jellemzőt tartalmazott. A feladatot 
Magyar Természetvédők Szövetsége konzorciumi tag végezte. 
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8. 2. 1. Vélemények és álláspontok statisztikai elemzése 
 
A vélemények és álláspontok relatív tulajdonságait a kutatói 34  és adathasználói 35 
kérdőíveken, valamint a kutatói és adathasználói interjúk alapján elemeztük. Ezek az 
adatrészek egymással csak korlátozottan kompatibilisek a kérdésfeltevés eltérő módja és célja 
miatt. Így az egyes adathalmazok nem teljesen kompatibilisek, de bizonyos témakörökben 
minden adathalmazban volt olyan kitöltő/válaszoló, aki megnyilvánult.  

Az összesített adatbázisban a témakörök két, egymástól független csoportba rendeződnek, 
amelyeken belül a kapcsolat erős. Az algásodást fontosnak tartók gyakran támogatták a 
magas vízszintet, a partmagasítást és a kotrást. Az éghajlatváltozást problémásnak tartók 
gyakrabban aggódtak a part beépítése miatt és gondolták azt, hogy a vízszint fontos és stabil 
vízállás kell. Ez azt sugallja, hogy az éghajlatváltozást gyakran tekintették főleg a vízszint 
szempontjából aggasztónak.  

13. ábra: Összesített eredmények a főbb témakörök mentén 

 

A válaszadók csoportjaiban erősen elkülönülnek az interjút adó adathasználók (AI), akik  

 
 
35 Az adathasználók közé azon csoportok tartoznak, akik ezen adatokkal a munkájuk során találkoznak, vagy 
azokkal dolgoznak.  
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mind jelentősnek tartották az éghajlatváltozás okozta problémákat. Ez mutatja, hogy a 
válaszok erősen függenek a lekérdezés módjától. 

14. ábra: A leválogatás menete 

 
 
Az éghajlatváltozási témakört kivéve az elkülönülés oldódik, az egyes adatbázisok 
elkeverednek. A kutatók gyakran találták a part beépítését fontos, meghatározó kérdésnek, 
az interjúztatottak pedig semlegesen vagy támogatólag viszonyultak a magas vízszinthez és a 
partmagasításhoz.  

15. ábra: A témakörök válaszadói kapcsolata az éghajlatváltozási kérdést kivéve a 
vizsgálatból 
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8. 3. Intézkedések mátrixa a problémafeltevésre 
 
Az alábbiakban táblázatosan bemutatjuk, hogy az ismertetendő intézkedések a korábban 
meghatározott kihívások tervezetten mely területeire lesznek pozitív hatással. A mátrix jól 
szemlélteti a térség komplexitását és az intézkedések egymásra hatását. Az intézkedések 
várható hatását az összegzett szakértői véleményekre alapozzuk. 

1. táblázat: Intézkedések várható hatásmátrixa 

Kihívás Probléma 

Megoldási pillérek 

Beépítési Mobilitási 
Agrárgazdasági 

szerkezet 
váltás 

Klímaadaptív 
mintarégió 
kialakítása 

Tavi 

adaptáció 

Parti sáv ✔ ✔  ✔ 

Vízfelület ✔ ✔  ✔ 

Vízminőség  ✔ ✔ ✔ 

Vízgyűjtő 
adaptáció 

Vízgyűjtő 
kiszáradás ✔ ✔ ✔ ✔ 

Villámárvizek ✔ ✔ ✔ ✔ 
Általános 

térségi 
társadalmi 
adaptáció 

Fenntarthatóság ✔ ✔ ✔ ✔ 
Szerkezetváltás ✔ ✔ ✔ ✔ 

Innováció ✔ ✔ ✔ ✔ 
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8. 4. Javasolt intézkedések 
 
Beépítési pillér  
  
A tó és környezete klímaadaptációs képességének mértékét és milyenségét a természetes és 
a természetközeli területek mennyisége, elhelyezkedése és állapota alapjaiban határozza meg. 
A klímaadaptáció egyik gátja a természetközeli területek visszaszorulása és az ökoszisztéma-
szolgáltatások felélése, ezért a Beépítési pillérben a beépítés iránti igény csökkentésére 
fókuszálunk.  
  
A tó és környezetének adaptációs képesség csökkenésében legjelentősebb folyamat és 
veszélyforrás a kiemelt jelentőséggel bíró területek beépítése, melyet a Copernicus 
adatbázisban elérhető eredmények jól mutatnak. Ennek az adaptációs szempontból negatív 
folyamatnak a megállítására, illetve visszafordítására tesz kísérletet a beépítési pillér:   

• egyrészt szabályzók megalkotásával; 
• másrészt a kereslet csökkentésével.  

  
A beépítési pillér két alpillérre oszlik:  

• szárazföldi;  
• vízi, avagy hajózási.  

  
Míg a szárazföldi a szabályozókra koncentrál, addig a vízi a beépítési igényre fókuszál.  
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8. 4. 1. Szárazföldi beépítési pillér  
 
8. 4. 1. 1.  A területrendezési törvény klímaadaptív felülvizsgálata, kiegészítése az ökoszisztéma 

szolgáltatások védelmével, alkalmazásának megerősítése, különös tekintettel a Tv.  
negyedik részére 

 
Indokoltság:   
Jelenleg a legjelentősebb adaptációs képességet csökkentő hatás a fokozódó beépítés, a 
természetes és természetközeli területek, valamint a zöld felületek fogyása. A 
beépíthetőséget és a beépítés lehetséges módját országos szinten az OTÉK, míg helyi szinten 
a települések HÉSZ-e tartalmazza. Annak érdekében, hogy a területhasználat szabályozása 
kellő minőségű és kötelezően betartandó szabályozásra épüljön, fontos megismerni, hogy a 
viszonylag következetes korlátozások ellenére milyen folyamatok vezettek a beépített 
területek jelentős növekedéséhez. Ezzel párhuzamosan javasoljuk a Balaton törvényben a 
kritikus ökoszisztéma szolgáltatások védelmének definiálását és térképes kijelölését. A 
törvény előkészítéséhez jelentős ökológiai, erdészeti és hidrológiai háttérmunka szükséges, 
melynek során meg kell határozni, hogy a Balaton jó állapotának megőrzéséhez milyen 
területek megőrzése vagy visszaállítása szükséges.  
 
Eredmény:  
Törvényi védelemben részesül a kritikus adaptációs természeti tőke, így annak csökkenése 
megáll. A törvényi szabályozás lehetőséget biztosít a kívánatos természeti tőke adaptációs 
képességének növelését segítő intézkedések elősegítésére (nursing).   
  
Elvégzendő feladat(ok):  

• Pilot projekt segítségével annak vizsgálata, hogy az elmúlt időszakban mely 
területek beépítése fokozódott, ezt hogyan befolyásolták a szabályozási, igazgatási, 
és gazdasági körülmények.  
• A vízgyűjtőn és a BKÜK területén az adaptációs szempontból kritikus 
ökoszisztéma szolgáltatások meghatározásának módszertani megalkotása;  
• A módszertan alapján a terület felmérése és az adaptációs szempontból 
kritikus ökoszisztéma szolgáltatások és helyszíneik kijelölése;  
• Mindezek beépítése a Balaton törvénybe.  

 
Érintett jogszabályok: 2018. évi CXXXIX. törvény Negyedik része, A Balaton kiemelt 
üdülőkörzet területrendezési terve  
 
Időzítés: azonnali kezdés, módszertan kidolgozása 1 év, felmérés és kiértékelés 2 év, 

törvényalkotás fél év.  
	 
Költségek: 200 millió Ft.  
 
Felelős:  klímaadaptáció szempontjából kritikus ökoszisztéma szolgáltatások 

meghatározásának módszertani megalkotása tekintetében: ITM. 
 
Potenciális szakmai input: ÖK, BLI, BME, BfNPI, ERTI, MME  
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• klímaadaptáció szempontjából kritikus ökoszisztéma szolgáltatások 
helyszíneinek kijelölése: ITM. Potenciális szakmai input: ÖK, BLI, BfNPI, civil zöld 
szervezetek  
 

8. 4. 1. 2. Települési SECAP dokumentumok elkészítése, aktualizálása 
	 
Indokoltság:   
A terület településeinek kisebb része rendelkezik olyan dokumentummal, amely települési 
szinten vizsgálja – adatszerűen alátámasztva – a klímaváltozás várható hatásait, és erre 
vonatkozóan intézkedéseket is előirányoz. Azonban ezek a SECAP dokumentumok és 
klímastratégiák sem tekinthetőek teljeskörűnek, jellemzően nem a jelenleg elfogadott és 
aktuális klíma előrejelzéseket tekintik kiindulópontnak, elsősorban a már ismert klimatikus 
hatásokat veszik figyelembe, de kevésbé foglalkoznak a jövőben várható, de még nem 
tapasztalt hatásokkal, vagy a jelenlegi hatások intenzívebbé válásával. További probléma, 
hogy ritkán veszik figyelembe a Balatont, mint tavat érő hatásokat, így nem is fogalmaznak 
meg erre vonatkozó intézkedéseket.   

Annak érdekében, hogy a települések képesek legyenek tervszerűen felkészülni a 
klímaváltozás hatásaira, és a Balaton védelme érdekében helyben szükséges intézkedések is 
ismertek legyenek számukra, fontos, hogy minden település rendelkezzen az európai uniós 
sztenderdeknek megfelelő, a társadalmi szereplőkkel megfelelően egyeztetett, aktuális 
SECAP dokumentummal. A dokumentumok megalapozásához azonban első lépésben el kell 
készíteni egy régiós kerettervet, "Regionális SECAP iránymutatást" a legfrissebb kutatásokra 
alapozva, amely definiálja, hogy melyek azok a hatások és intézkedések, amelyeket indokolt 
figyelembe venni a Balaton térségében lévő települési SECAP-ok készítése, aktualizálása 
során.  

  
Eredmény:   

• Regionális SECAP keretterv/iránymutatás, amely az aktuális klíma 
forgatókönyvek figyelembevételével definiálja a települési dokumentumokban 
figyelembe veendő intézkedéseket, terveket.  
• Aktuális települési SECAP dokumentumok, amelyek lehetővé teszik a 
települések klímatudatos fejlesztését.  

  
Elvégzendő feladat:  

• Keretterv kidolgozása; (ITM)  
• Pályázati rendszer és a források biztosítása az önkormányzatok részére. (ITM-
BFT)  

  
Időzítés: azonnali kezdés, módszertan kidolgozása 6 hónap, Keretterv kidolgozása 1 év, 

egyeztetési folyamat, elfogadás 6 hónap., Települési SECAP-ok elkészítése, 
aktualizálása 1 év  

  
Költségek: keretterv elkészítése: 30 millió, majd érintett települések száma (vízgyűjtő + 

BKÜK) 200 x 3 millió Ft = 630 millió Ft  
  
Felelős: ITM, BFT  
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Potenciális szakmai input: ÖK, BLKI, BME (ÉMK, ÉPK), BfNPI, ERTI 
 
8. 4. 1. 3. A klímaadaptív helyi építési szabályzatok megalkotásához szükséges keretek 

meghatározása a Balaton mintarégióban 
	 
Indokoltság: 
Az intézkedés célja, hogy a települési HÉSZ-ek a Balaton és térségének klímaadaptációs céljait 
is tartalmazzák. Ennek érdekében az új, klímaadaptív HÉSZ-ek kialakításába nemcsak a 
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet III. pontjában szereplő szakértők, hanem 
ökológus és vízügyi szakember bevonását is indítványozzuk. A dokumentumoknak figyelembe 
kell venniük a települések klímastratégiájában, SECAP-dokumentumában definiált célokat, 
követelményeket.  
  
Eredmény:   

• Klímaadaptív HÉSZ-ek, az adaptációs képesség csökkenése először megáll, 
majd fejlődésnek indul;  
• Az építész szakma megismerkedik a régióban szükséges adaptációs 
követelményekkel és szempontokkal.  

  
Elvégzendő feladat:  

• Szakmai koncepció megalkotása; (ITM)  
• A szakmai koncepció alapján a jogszabályi háttér megalkotása határidőkkel; 
(ME)  
• Pályázati rendszer és a források biztosítása az önkormányzatok részére. (ITM-
BFT)  

  
Érintett jogszabályok:   

• S3  
• 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről   

  
Időzítés: i. intézkedés elfogadása után 3 éven belül végrehajtandó az önkormányzatok 

számára.  
  
Költségek: előkészítés: 70 millió, majd érintett települések száma (vízgyűjtő + BKÜK) 200 x 5 

millió Ft = 1 milliárd  
  
Felelős: ITM, Miniszterelnökség, BFT  
  
Potenciális szakmai input: ÖK, BLKI, BME (ÉMK, ÉPK), BfNPI, ERTI  
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8. 4. 2. Vízi, avagy hajózási pillér  
 
8. 4. 2. 1. A balatoni kedvtelési célú hajók bójára történő kikötési rendszerének kialakítása  
	 
Indokoltság: A Balaton térségében jelentős igény mutatkozik a kedvtelési célú kikötési 
lehetőségekre. Míg a Balaton teljes keleti medencéjében és a nyugati medence déli partján a 
már meglévő kikötők helyei elfogytak, addig a nyugati medence északi partján korábban 
jellemzően nem is épültek, illetve kiszorultak a kikötőkből a hajók (Zánka és Ábrahámhegy), 
így Balatonfüred/Tihany és Badacsony között nincs is elérhető kedvtelési célú vitorlás kikötő.   
Mind a medencés, mind a mólószáras kikötő jelentős negatív hatással van a parti 
ökoszisztémára, nádasokra, illetve a partszakaszok közösségi hozzáférésére. Mindezek miatt 
javasoljuk a hajdani bójás kikötés újbóli engedélyezését és településenként bójás kikötési 
területek (bója-mezők) kijelölését.  
 
Eredmény:  

• Csökken a kikötő bővítéséből és az új kikötők építéséből eredő nyomás a parti 
zónán, mely kritikus adaptációs ökoszisztéma szolgáltatásokat nyújt;  

• Csökken a kikötők bővítéséből és az új kikötők építéséből eredő társadalmi 
feszültség, nem romlik a tó szabad megközelíthetősége;  

• Csökken a települések közötti közlekedési igény, a kikötők közelében a 
parkolási igény;  

• Szélesebb közönség számára marad elérhető, illetve nyílik meg a 
természetközeli élményeket nyújtó, a természettel kapcsolatot teremtő 
vitorlázás.  

  
Elvégzendő feladat(ok):  

• Telepített bójás kikötésre javasolt területek kijelölése (szélmezők, hullám-
magasság és -gyakoriság, védendő környezeti értékek alapján);  

• Fenntartható üzleti modell kialakítása (amennyiben indokolt);  
• Jogszabályi keretek megalkotása. Kapcsolódás az 1.2.2 intézkedési 

javaslattal.  
  

Érintett jogszabályok, kapcsolódó programok: 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet a 
víziközlekedés rendjéről.  
 
Időzítés: azonnal, időtartam 1 év.  
  
Költségek: 20 millió Ft + 30 millió Ft = 50 millió Ft  
  
Felelős:  ITM – partnerek: Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) közbiztonsági tanács, KDT VIZIG 

Balatoni Vízügyi Kirendeltség. Bóján a Balatonon (facebook csoport), 
VMSZ36, Potenciális szakmai input: BME, BfNPI, OMSZ 

 
36 VMSZ- Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 



 
 
 
Hazai vizeink komplex éghajlati alkalmazkodását segítő fejlesztési prioritások kidolgozása  Balaton 

 

58 

 
8. 4. 2. 2. Méret kontroll – diszkriminatív intézkedések a túlméretes kedvtelési célú vitorlásokra 
	 
Indokoltság: 
A Balaton térségében jelentős igény mutatkozik a kedvtelési célú kikötési lehetőségre. Míg a 
Balaton keleti medencéjében és a nyugati medence déli partján a már meglévő kikötők helyei 
elfogytak, addig a nyugati medence északi partján korábban nem is épültek, vagy kiszorultak 
a kikötőkből (Zánka és Ábrahámhegy) a vitorlások. Balatonfüred/Tihany és Badacsony között 
nincs elérhető vitorlás kikötő.   
Mind a medencés, mind a mólószáras kikötő jelentős negatív hatással van a parti 
ökoszisztémára, nádasokra, illetve a közösségi parthozzáférésre. Mindezek miatt javasoljuk a 
nagyméretű vitorlások diszkriminatív kezelését.  
A kedvtelési célú vitorlások mérete trendszerűen növekszik. A vitorlások merülése az egyik 
olyan szempont, amely miatt a változó vízszint részleges társadalmi ellenállásba ütközik. A 
klíma-előrejelzések szerint a tartósan magas vízszint a leeresztés szabályozásával 
semmiképpen sem lesz fenntartható a jövőben, így a változó vízszinthez kell a tó használóinak 
alkalmazkodni. Ennek egyik fontos lépése a vitorláshajók merülésének korlátozása 
szabályozási beavatkozásokkal.   
 
Eredmény:  

• Csökken a kikötő bővítéséből és az új kikötők építéséből eredő nyomás a parti 
zónán, a kritikus adaptációs ökoszisztéma szolgáltatások zónáján;  
• Csökken a kikötők mélysége iránti igény;  
• Csökken a kikötő bővítéséből és az új kikötők építéséből eredő társadalmi 
feszültség, nem romlik a tó szabad megközelíthetősége;  
• Csökken a települések közötti közlekedési igény, a kikötők közelében a 
parkolási igény;  
• Szélesebb közönség számára marad elérhető, illetve nyílik meg a 
természetközeli, a természettel kapcsolatot teremtő vitorlázás.  

  
Elvégzendő feladat(ok):  

• Méret meghatározása terület, vagy térfogat alapján (hossz x szélesség x 
merülés);  
• Diszkriminatív intézkedések és bevezetési ütemezük megalkotása;  
• Jogszabályi keretek megalkotása. Kapcsolódás az 1.2.1 intézkedési 
javaslattal.  

  
Érintett jogszabályok: 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet a víziközlekedés rendjéről  
  
Időzítés: azonnal, időtartam 1 év.  
  
Költségek: 10 millió Ft   
  
Felelős:  ITM – partnerek: Balaton Fejlesztési Tanács (BFT), KDT VIZIG Balatoni Vízügyi 

Kirendeltség.  
 
Potenciális szakmai input: MVSZ. 
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8. 4. 2. 3. Horgászati és fürdési célú csónakkölcsönzés rendszerének elősegítése 
	 
Indokoltság: 
A Balaton térségében jelentős igény mutatkozik a kedvtelési célú horgászcsónak kikötési 
lehetőségekre. Némileg kisebb igény mutatkozik a rekreációs célú pihenőcsónakázásra. A két 
hatás miatt a csónak-kikötőhelyek iránti igény magas és növekszik. Mind a medencés, mind a 
mólószáras kikötő jelentős negatív hatással van a parti ökoszisztémára, nádasokra, illetve a 
lakosság és a látogatók szempontjából a part hozzáférésére.  
Ennek csökkentése érdekében a csónakszám csökkentése/növekedésének elkerülése 
érdekében, a „sharing economy” gondolattól vezérelve, az autómegosztókhoz hasonló 
csónakmegosztó rendszer kialakítása javasolt.  
 
Eredmény:  

• Csökken a kikötő bővítéséből és az új kikötők építéséből eredő nyomás a parti 
zónán, a kritikus adaptációs ökoszisztéma szolgáltatások zónáján;  
• Szélesebb közönség számára marad elérhető, illetve nyílik meg a 
természetközeli, a természettel kapcsolatot teremtő időtöltés;  
• A csónakok biztonsági felszereltsége minimum eléri a jogszabályi 
követelményeket, így nő a vízbiztonság;  
• Vállakozáserősítő hatás és kapcsolódik az ipar 4.0 koncepcióhoz;  
• Adatvezérelt csónakszám-optimalizációt tesz lehetővé, kapcsolódva az adat-
alapú döntési rendszerekhez.  

  
Elvégzendő feladat(ok):  

• Fenntartható üzleti modell kialakítása;  
• IT applikáció és csónakrögzítési rendszer;  
• Üzemeltető megtalálása az üzleti modell fényében (önkormányzat/horgász 
társaság/magán);  
• Pályáztatás;  

 
Érintett jogszabályok, kapcsolódó programok: -  
  
Időzítés: azonnal, időtartam 1+1 év.  
  
Költségek: 20 millió Ft üzleti modell és applikáció, marketing, 50x4 millió Ft. Összesen: 220 

millió Ft.  
  
Felelős:  ITM – partnerek: Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) közbiztonsági tanács.  
 
Potenciális szakmai input: MTÜ, Balatoni Horgász Egyesületek Szövetsége, BalHal 
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8. 4. 2. 4. Bér-stég rendszer kialakítása  
	 
Indokoltság: A Balaton térségében jelentős igény mutatkozik a kedvtelési célú 
horgászhelyekre. Szintén jelentős igény mutatkozik a rekreációs célú pihenőhelyekre, így a 
Balatonban álló stégek iránti igény magas. Azonban számos stég illegális, értékes nádasokat 
zavar meg, pusztít el direkt módon, vagy a stégre irányuló forgalommal. Az illetékes vízügyi 
igazgatóságoknak jelentős erőfeszítéseket kell tennie, hogy eltávolítsa mind az illegális, mind 
a télre “bentfelejtett” stégeket.  
Ennek csökkentése érdekében, a „sharing economy” gondolattól vezérelve, az 
autómegosztókhoz hasonló, stégfoglaló és -megosztó rendszer kialakítása javasolt.  
A klímaváltozás hatására a Balaton később hűl le, illetve fagy be (ha egyáltalán befagy), illetve 
a befagyási kockázat az év korábbi szakaszában szűnik meg. Ezért javasoljuk a stég-kivételi 
időpont december 15-re történő meghosszabbítását, illetve az elhelyezés március 1-ei 
engedélyezését.  
 
Eredmény:  

• A köz-stégek megfontolt elhelyezésével csökken a nyomás a parti zónán, a 
kritikus adaptációs ökoszisztéma szolgáltatások zónáján;  
• Csökken az illegális stégek száma;  
• Szélesebb közönség számára marad elérhető, illetve nyílik meg a 
természetközeli, a természettel kapcsolatot teremtő időtöltés;  
• Vállalkozáserősítő hatás és kapcsolódik az ipar 4.0 koncepcióhoz;  
• Adatvezérelt stég-optimalizációt tesz lehetővé, kapcsolódva az adatalapú 
döntési rendszerekhez.  

  
Elvégzendő feladat(ok):  

• Fenntartható üzleti modell kialakítása;  
• IT applikáció és korszerű stégrendszer;  
• Üzemeltető megtalálása az üzleti modell fényében 
(önkormányzat/magánszféra);  
• Pályáztatás a minta-stégre;  
• Pályáztatás a stégekre.  

  
Érintett jogszabályok, kapcsolódó programok: S3  
 
Időzítés: azonnal, időtartam 1+1 év.  
  
Költségek: 20 millió Ft üzleti modell és applikáció, marketing, 50x2 millió Ft. Összesen 120 

millió Ft.  
  
Felelős:  ITM – AM partnerek: Balaton Fejlesztési Tanács (BFT), Veszprém- Balaton Európa 

Kulturális Fővárosa. 
 
Potenciális szakmai input: MTÜ, Balatoni Horgász Egyesületek Szövetsége, BfNPI, BME. 
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8. 4. 2. 5. Köz-sólyák elterjedésének elősegítése 
	 
Indokoltság: 
A Balaton térségében jelentős igény mutatkozik a kedvtelési célú horgászcsónak-kikötési 
lehetőségre. Bár kisebb, de ugyancsak jelentős igény mutatkozik a rekreációs célú 
pihenőcsónakázásra, kishajós vitorlázásra. Ezek összesített hatásaként a csónak- és a vitorlás-
kikötőhelyek iránti igény magas. Illetve számos csónakot és vitorlást jobb híján a nádasokban 
kötnek ki. Mind a medencés, mind a mólószáras kikötő jelentős negatív hatással van a parti 
ökoszisztémára, nádasokra, illetve a közösségi parthozzáférésre. Továbbá a csónakok 
algagátlása bár nem jelentős, de kimutatható szennyezést okoz a tóban.  
Jelenleg a csónakok rendszeres és könnyű ki-be helyezése nem megoldott a tó partján a 
települések döntő többségében. Ennek érdekében javasoljuk, hogy minden parti településen 
álljon rendelkezésre ingyenes csónak-sólya. 
A jelenlegi támogatási ablak az alacsony (60%) támogatási intenzitás miatt az 
önkormányzatok figyelmét nem kelti fel. 
  
Eredmény:  

• Csökken a kikötő bővítéséből és az új kikötők építéséből eredő nyomás a parti 
zónán, a kritikus adaptációs ökoszisztéma szolgáltatások zónáján;  
• Szélesebb közönség számára marad elérhető, illetve nyílik meg a 
természetközeli, a természettel kapcsolatot teremtő időtöltés;  
• Csökken a tó mikroszennyező-terhelése.  

  
Elvégzendő feladat(ok):  

• Természettel harmonizáló sólyahelyek kijelölése, mint potenciális helyszínek;  
• Biomechanikai sólya, illetve csúszásmentesített sólya megalkotása, 
mintahelyszínek kialakítása;  
• Pályáztatás  

  
Érintett jogszabályok, kapcsolódó programok: -  
  
Időzítés: azonnal, időtartam 1+1 év.  
  
Költségek: 10 millió Ft helyszínkijelölés, mintahelyszín kialakítása 2x5 millió + 

önkormányzatoknak 50x2 millió Ft. Összesen 120 millió Ft.   
  
Felelős:  ITM – partnerek: Balaton Fejlesztési Tanács (BFT)  
 
Potenciális szakmai input: MTÜ, BfNP, BLI, BME  
  



 
 
 
Hazai vizeink komplex éghajlati alkalmazkodását segítő fejlesztési prioritások kidolgozása  Balaton 

 

62 

8. 4. 2. 6. Parti száraz, automatikus, vertikális csónaktárolás kialakítása  
	 
Indokoltság: 
A Balaton térségében jelentős igény mutatkozik a kedvtelési célú horgászcsónak-kikötési 
lehetőségre. Bár kisebb, de ugyancsak jelentős igény mutatkozik a rekreációs célú 
pihenőcsónakázásra, ezért a csónak-kikötőhelyek iránti igény magas. Mind a medencés, mind 
a mólószáras kikötő jelentős negatív hatással van a parti ökoszisztémára, nádasokra, illetve a 
közösség parthozzáférésére.  
Ennek csökkentése érdekében az automatizált személygépkocsi parkolóházakhoz hasonló 
csónak-parkolóházak kialakítása javasolt.  
Eredmény:  

• Csökken a kikötő bővítéséből és az új kikötők építéséből eredő nyomás a parti 
zónán, a kritikus adaptációs ökoszisztéma szolgáltatások zónáján;  
• A meglévő csónakkikötők területe csökkenhet, félillegális csónakkikötők 
felszámolásra kerülhetnek;  
• Szélesebb közönség számára marad elérhető, illetve nyílik meg a 
természetközeli, a természettel kapcsolatot teremtő időtöltés;  
• Csökken a tó mikroszennyező-terhelése;  
• Csónakok élettartalma megnő;  
• A csónakok biztonsági felszereltsége nő, így a vízbiztonság is javul;  
• Vállalkozáserősítő hatás és kapcsolódik az ipar 4.0 koncepcióhoz;  
• Adatvezérelt csónakszám-optimalizációt tesz lehetővé, kapcsolódva az 
adatalapú döntési rendszerekhez.  

 
Elvégzendő feladat(ok):  

• Fenntartható üzleti modell kialakítása 
• IT applikáció és csónakrögzítési rendszer 
• Üzemeltető megtalálása az üzleti modell fényében (önkormányzat/horgász 
egyesületek)  
• Pályáztatás  

  
Érintett jogszabályok kapcsolódó programok: S3  
 
Időzítés: azonnal, időtartam 1+1 év.  
  
Költségek: 20 millió Ft üzleti modell és applikáció, minta-csónakház 200 millió Ft. Összesen 

220 millió Ft.  
  
Felelős:  ITM – partnerek: Balaton Fejlesztési Tanács (BFT), közbiztonsági tanács.  
 
Potenciális szakmai input: MTÜ, Balatoni Horgász Egyesületek Szövetsége, BME-PE 
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8. 4. 2. 7. Balatoni klímaadaptív vitorláshajó fejlesztés 
	 
Indokoltság: 
Hazánk jelentős, nemzetközileg is jegyzett vitorlásépítő kapacitással rendelkezik (Pauger 
Carbon, Pata Boats vagy korábban a Sholtz, míg fahajók tekintetében a Brückner műhely). A 
Balatonon a hajók száma évről évre növekszik. A hajózást nem csak a parti infrastruktúra, de 
a hajók szempontjából is szükséges minél inkább klímasemlegessé és környezetbaráttá tenni. 
Ennek érdekében pályázati formában a lehetőség kialakítása elérhető és korszerű, magasabb 
igényeket is kielégítő, a balatoni viszonyokra tervezett és a Balatonra méretében passzoló 
klímaadaptív, minél inkább teljes életciklusában klímasemleges horgászcsónakok és 
vitorláshajó prototípusok megalkotására, illetve a gyártásuk megindítására.  
 
Eredmény:  

• A túlméretezett, nem a Balatonra tervezett hajók helyett balatoni léptékű 
hajók kerülnek a tóra, így csökken a társadalmi nyomás a tónak a növekvő méretű 
hajóparkhoz történő idomítása érdekében;  
• Csökken a kikötő bővítéséből és az új kikötők építéséből eredő nyomás a parti 
zónán, a kritikus adaptációs ökoszisztéma szolgáltatások zónáján;  
• Szélesebb közönség számára nyílik meg a természetközeli, a természettel 
kapcsolatot teremtő időtöltés;  
• Öko-tudatos, exportképes termék jön létre a kreatív iparban;  
• Csökken a tó mikroszennyező terhelése;  
• A „Luxus” típus státuszszimbólum és egyben „statement” is.  

 
Elvégzendő feladat(ok):  

• Igény- és lehetőségfelmérés  
• Üzleti modell kialakítása  
• Pályázati kiírás  
• Pályáztatás  
• Gyártás és marketing  

  
Érintett jogszabályok, kapcsolódó programok:   

• S3  
• EKF  
• Lóczy program – 3. pillér BalatonZone  

 
Időzítés: azonnal, időtartam 1+1 év.  
  
Költségek: 100 millió   
  
Felelős:  ITM – partnerek: Balaton Fejlesztési Tanács (BFT).  
 
Potenciális szakmai input: MTÜ, BME, PE, MVSZ. 
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8. 4. 2. 8. Dél-balatoni berkek visszakapcsolása a Balaton vízrendszerébe 
 
Indokoltság: 
A Balaton, mint ökológiai rendszer rezilienciájának erősítésére egyben a klímaalkalmazkodás 
eszközeként javasoljuk egyes területek visszaintegrálását a balatoni ökoszisztémába. 

A Balaton déli partján található halastavak és berkek korábban a Balaton szerves részét 
képezték. A vízszintmagasságtól függően az elárasztott területek nagysága változott az idők 
folyamán. 

Részben a természetes folyamatok (turzások), de főként a déli vasútvonal építése és a 
vízszintszabályozás miatt jelentős kiterjedésű területek közvetlen kapcsolata megszűnt a tóval. 
Ezek megmaradt fragmentumai, a mai berkek és halastavak, jelentős természetvédelmi és 
gazdasági értéket képviselnek.  

A Balatonszemes és Balatonőszöd határában található berkek visszacsatolhatóak a Balaton 
ökológiai rendszerébe.  

 
Eredmény:  

• A Balatoni halak és egyéb vízben élő élőlények kapcsolatba kerülnek a déli-
berekkel, így szaporodó, bújó és táplálkozóhelyre lelnek;  
• A hagyományos mesterségek révén a berek hagyományos zsákmányai újra 
megjelennek a térség vendéglőiben a F2F és a körforgásos gazdaság jegyében;  

 
Elvégzendő feladat(ok):  

• Nyíltvizű hidrológia kapcsolat kiépítése; 
• Pákász-rákász módszerek korszerűsítése, üzleti modell kialakítása; 
• Pályáztatás a pákász-rákász jogokra; 
• Rendszer-optimalizáció  

 

Érintett jogszabályok, kapcsolódó programok: S3  

 

Időzítés: azonnal, időtartam 2+5 év.  

 

Költségek: 20 millió Ft igény – üzleti modell és tervezése, megvalósítás 1 milliárd Ft  

 

Felelős:  ITM – partnerek: Balaton Fejlesztési Tanács (BFT).  

 

Potenciális szakmai input: MTÜ, BME, BfNP, térségbeli zöld szervezetek és vendéglők 
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8. 4. 3. Mobilitási pillér  
  
A mobilitási pillér célja a közlekedés helyigényéből fakadó burkolási kényszer csökkentése, így 
a klímaadaptációs képesség növelése, valamint a régión belüli elérhetőség és így a területi 
kohézió növelése.  
  
A közlekedés helyigényéből fakadó burkolási kényszer csökkentésére az egyéni autóhasználat 
visszaszorítását irányozzuk elő, a vele versenyképes, kényelmes, rugalmas, megfizethető 
alternatívák megteremtésével.  
  
Ehhez az alábbi al-pilléreket javasoljuk megvalósítani:  
  

1) Helyi és regionális közösségi közlekedés újraszervezése;  
2) Utolsó mérföld koncepció;  
3) Mikromobilitás elősegítése – pl. Lime, e-bubi, strandtároló;  
4) Kisléptékű közösségi közlekedés – strandjárat;  
5) Kerékpárutak klímaadaptációja.  

 
8. 4. 3. 1. Helyközi közösségi közlekedés újraszervezése 
 
Indokoltság: 
A tó és környékének közösségi közlekedését alapjaiban a 70-es években tervezték meg az 
akkori igények kiszolgálására. Azóta az igények, a desztinációk, és a lehetőségek is 
megváltoztak. A vasúti menetrend elavult, vasúttal a tó nem körbejárható. A buszközlekedés 
ritka és elavult; számos olyan megálló van, ahol nincs is már felszálló, viszont számos 
potenciális utas számára nincs a közelben felszállási lehetőség.   
A partközeli területek, a természetközeli élőhelyek, a strandok, egyéb turisztikai célpontok és 
az utcaszerkezet következtében sem közelíthető meg nagyméretű buszokkal. Ezek 
alkalmazását az utasforgalom és a jelentős zajhatás sem indokolja. Ezeken a területeken a 
kisebb, de sűrűbb járatokra jelentkezik igény a hét minden napján 0-24 órás szolgáltatást 
feltételezve, különösen a főszezonban és a kiemelt hosszúhétvégéken.  
A közösségi közlekedés fejlesztésével, mind az úthálózat-bővítési igény, mind a parkolók iránti 
igény jelentősen csökkenthető lenne, ami mind károsanyag-kibocsátási oldalon, mind 
természetes élőhely megóvási oldalon jelentős pluszt jelentene. Számos nemzetközi példája 
van hatékonyan gyakorlatba ültethető átfogó üdülőhelyi közlekedésszervezési koncepcióknak, 
amelyek keretében jól definiálható helyekre szükséges az utasokat szállítani. Mindez 
különösen az északi part esetén szintén adott, de a déli parton is jól definiálható, bár kevésbé 
pontszerű, de területekként értelmezhető desztinációk kijelölhetőek.  
 
Eredmény:  

• Csökken a kiemelt attrakciókhoz, úgymint strandok, kilátóhelyek és 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó burkolási igény. Megfelelő rendszer kialakítása 
esetén parkolóhelyek szüntethetők meg és adhatók vissza a természetnek;  
• Csökkennek a forgalmi dugók és az útépítési igények;  
• Csökken a terület szennyezése;  
• A közösségi közlekedés előtérbe kerül, a tavat elérni kívánók is nagyobb 
számban választják a közösségi közlekedést;  
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• A tópart különböző területeinek elérhetősége javul;  
• Vállalkozáserősítő hatás és kapcsolódik az ipar 4.0 koncepcióhoz;  
• Adatvezérelt útvonal- és menetrend-tervezés, igény szerinti (on-demand) 
járatok.  

 
Elvégzendő feladat(ok):  

• Jelenlegi és jövőbeni igény meghatározása – mobiltelefonos heatmap és point 
of interest (POI) módszerrel  
• Fenntartható üzleti modell kialakítása, állami/térségi szubvenciók mértékének 
meghatározása  
• IT applikáció fejlesztése az igény szerinti (on-demand) járatokra;  
• Üzemeltető megtalálása az üzleti modell fényében 
(MÁV/VOLÁN/önkormányzat/egyéb)  
• Pályáztatás  
• Rendszer-optimalizáció  

Érintett jogszabályok, kapcsolódó programok: S3  
 
Időzítés: azonnal, időtartam 2+5 év.  
 
Költségek: 500 millió Ft igény - üzleti modell és applikáció fejlesztés, megvalósítás 20 

milliárd Ft  
Felelős:  ITM – partnerek: Balaton Fejlesztési Tanács (BFT). 
 
8. 4. 3. 2. „Utolsó mérföld” koncepció  
	 
Indokoltság: 
A tó és környékének közösségi közlekedését az 1970-es években tervezték meg az akkori 
igények kiszolgálására. Azóta mind az igények, mind a lehetőségek megváltoztak. Sokan azért 
nem választják a tó megközelítésére, vagy a környékén való közlekedésre a közösségi 
megoldásokat, mert a megállókhoz nem tudnak megfelelően eljutni, különösen csomagokkal.  
Ezt a problémát számos országban (pl. Ausztria, Svájc) a pályaudvarokon felvehető és oda 
visszavihető, leadandó (elektromos) autókkal oldják meg, amelyeket a vasúti jeggyel együtt 
lehet lefoglalni applikáción keresztül. Az autók mellett elektromos kerékpárok, elektromos 
teherkerékpárok is jól alkalmazhatóak lennének.  
 
Eredmény:  

• Csökken a csúcsidőszaki forgalom;  
• Csökkennek a forgalmi dugók és az útépítési igények;  
• Csökken a terület szennyezése;  
• A közösségi közlekedés előtérbe kerül, a tavat elérni kívánók is nagyobb 
számban választják a közösségi közlekedést;  
• Vállalkozáserősítő hatás és kapcsolódik az ipar 4.0 koncepcióhoz;  
• Adatvezérelt kapacitás tervezés, igény szerinti (on-demand) kapacitásnövelés.  

 
 
Elvégzendő feladat(ok):  
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• Jelenlegi és jövőbeni igény meghatározása – mobiltelefonos heatmap 
módszerrel;  
• Fenntartható üzleti modell kialakítása, állami/térségi szubvenciók mértékének 
meghatározása, térségbeli gazdasági költség-haszon elemzés alapon;  
• IT applikációfejlesztés a foglalásra és igény szerinti (on-demand) kapacitás 
optimalizációra;  
• Üzemeltető megtalálása az üzleti modell fényében 
(MÁV/VOLÁN/önkormányzat/egyéb)  
• Pályáztatás  
• Rendszeroptimalizáció  

  
Érintett jogszabályok, kapcsolódó programok: S3  
 
Időzítés: azonnal, időtartam 2+5 év.  
  
Költségek: 100 millió Ft igény - üzleti modell és applikáció fejlesztés, megvalósítás 500 millió 

Ft induló tőke.  
  
Felelős:  ITM – partnerek: Balaton Fejlesztési Tanács (BFT).  
 
Potenciális szakmai input: MTÜ, BME, PE, OE  

 
8. 4. 3. 3. Mikromobilitás elősegítése – pl. Lime, e-bubi, strandtároló  
  
Indokoltság: 
A tó és környékének közösségi közlekedését a 70-es években tervezték meg az akkori igények 
kiszolgálására. Azóta mind az igények, mind a lehetőségek megváltoztak. Sokan azért nem 
választják a tó megközelítésére, vagy a környékén való közlekedésre a közösségi 
megoldásokat, mert a megállókhoz nem tudnak megfelelően eljutni, különösen 
strandeszközökkel – a közösségi közlekedés nem visz le a strandra, avagy egyéb kiemelt 
attrakcióhoz.  
Nincsenek a strandokon napi alapon bérelhető szekrények, ahol a strandfelszerelést lehetne 
tárolni, így szükséges az autó a mindennapi levitelhez. Ennek pótlásával lehetőség nyílik 
elektromos roller vagy elektromos bicikli, teherbicikli használatára, ezzel csökkentve a 
gépkocsiforgalmat és a parkolási igényt.  
 
Eredmény:  

• Csökken a csúcsidőszaki forgalom;  
• Csökkennek a forgalmi dugók és az útépítési igények;  
• Csökken a terület szennyezése;  
• A közösségi közlekedés előtérbe kerül, a tavat elérni kívánók is nagyobb 
számban választják a közösségi közlekedést;  
• Vállakozáserősítő hatás és kapcsolódik az ipar 4.0 koncepcióhoz;  
• Adatvezérelt kapacitás-tervezés, igény szerinti (on-demand) 
kapacitásnövelés.  

 
Elvégzendő feladat(ok):  
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• Jelenlegi és jövőbeni igény meghatározása – mobiltelefonos heatmap 
módszerrel;  
• Fenntartható üzleti modell kialakítása, állami/térségi szubvenciók mértékének 
meghatározása, térségbeli gazdasági költség-haszon elemzés alapon;  
• IT applikáció fejlesztés a foglalásra és igény szerinti (on-demand) kapacitás-
optimalizációra;  
• Üzemeltető megtalálása az üzleti modell fényében 
(MÁV/VOLÁN/önkormányzat/egyéb)  
• Pályáztatás  
• Rendszeroptimalizáció  

  
Érintett jogszabályok, kapcsolódó programok: S3  
 
Időzítés: azonnal, időtartam 2+5 év.  
  
Költségek: 100 millió Ft igény - üzleti modell és applikáció fejlesztés, megvalósítás 500 millió 

Ft induló tőke.  
  
Felelős:  ITM – partnerek: Balaton Fejlesztési Tanács (BFT).  
 
8. 4. 3. 4. Kisléptékű közösségi közlekedés – strandjárat  
  
Indokoltság: 
A tó és környékének közösségi közlekedését a 70-es években tervezték meg az akkori igények 
kiszolgálására. Azóta mind az igények, mind a lehetőségek megváltoztak. Sokan azért nem 
választják a tó megközelítésére, vagy a környékén való közlekedésre a közösségi 
megoldásokat, mert a megállókhoz nem tudnak megfelelően eljutni, különösen 
strandeszközökkel – a közösségi közlekedés nem visz le a strandra, avagy egyéb kiemelt 
attrakcióhoz.  
Kisgyermekeseknek, időseknek, akik már nem vállalkoznának e-biciklizésre, vagy e-
rollerezésre, igényalapú elektromos kisbusz-járatokat hoznánk létre, amelyek mind 
menetrendszerinti útvonalon, mind házhoz hívható rendszerben tudnának működni.  
Szezonon kívül és szezonon belüli csúcsidőn kívül az idősek orvoshoz jutásában is 
felhasználhatóak lennének az elektromos kisbuszok.  
 
Eredmény:  

• Csökken a csúcsidőszaki forgalom;  
• Csökkennek a forgalmi dugók és az útépítési igények;  
• Csökken a terület szennyezése;  
• A közösségi közlekedés előtérbe kerül, a tavat elérni kívánók is nagyobb 
számban választják a közösségi közlekedést;  
• Vállakozáserősítő hatás és kapcsolódik az ipar 4.0 koncepcióhoz;  
• Adatvezérelt kapacitástervezés, igény szerinti (on-demand) kapacitásnövelés;  
• Javul a térség idős-ellátása.  

 
Elvégzendő feladat(ok):  
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• Jelenlegi és jövőbeni igény meghatározása – mobiltelefonos heatmap 
módszerrel;  
• Fenntartható üzleti modell kialakítása, állami/térségi szubvenciók mértékének 
meghatározása, térségbeli gazdasági költség-haszon elemzés alapon;  
• IT applikáció fejlesztés a foglalásra és igény szerinti (on-demand) kapacitás-
optimalizációra;  
• Üzemeltető megtalálása az üzleti modell fényében 
(MÁV/VOLÁN/önkormányzat/egyéb)  
• Pályáztatás  
• Rendszeroptimalizáció  

  
Érintett jogszabályok, kapcsolódó programok: S3  
 
Időzítés: azonnal, időtartam 2+5 év.  
  

Költségek: 50 millió igény meghatározás, 50 millió Ft - üzleti modell és applikáció fejlesztés, 
megvalósítás 1 000 millió Ft induló tőke.  

  
Felelős:  ITM – partnerek: Balaton Fejlesztési Tanács (BFT).  
 
8. 4. 3. 5. Kerékpárutak klímaadaptációja  
  
Indokoltság: 
Kiépült a tavat övező kerékpárút, illetve a tó elérését biztosító, a tóhoz vezető kerékpárutak 
rendszere. A kerékpárutakat egyre többen használják kora tavasztól késő őszig. Azonban a 
kerékpárutak nagy része a napnak kitett, így kánikula idején igencsak kellemetlen déltől késő 
délutánig kerékpározni rajtuk. Ez különösen igaz az új, 3,5 méter szélességű szakaszokra. 
Mindezek miatt javasoljuk a tavi kerékpárút-rendszer ilyen jellegű felmérését, és ahol 
lehetséges, árnyékoló fasor ültetését, ahol pedig nem lehetséges, egyéb megoldások 
alkalmazását, mint pl. világos burkolat, vízvételi lehetőség, árnyékos pihenők stb.  
 
Eredmény:  

• A kerékpár-úthálózat a legnagyobb kánikulában is kellemesen használható 
marad;  
• Demonstrálja az egyszerű klímaadaptációs megoldásokat, amiket akár otthon 
is megvalósíthat bárki;   
• A települések közötti közlekedésre is egyre többen használják a kerékpáros 
közlekedést, különösen az e-bike-ok terjedésével;  
• A kerékpáros közlekedés előtérbe kerül, a tavat elérni kívánók is nagyobb 
számban választják a kerékpáros közlekedést, különösen az e-bike-ok 
terjedésével;  
• Javul a lakosság egészségi állapota, így a klímastressz-tűrő képessége.  

 
Elvégzendő feladat(ok):  

• Árnyékolandó területek felmérése;  
• Őshonos, de klímaállékony fafajták ültetése, akár gyümölcsfák is, melyek 
gyökerre lefelé növekszik a kerékpár utpálya védelme érdekében;  
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• Egyéb, hőség esetén hasznos műszaki vagy ökológiai megoldások megtalálása;  
• Mintaterület kialakítása – pl. Aszófő és Örvényes közötti, napnak kitett 2 km-
es új útszakasz.  

 
Érintett jogszabályok, kapcsolódó programok: S3  
 
Időzítés: azonnal, időtartam 1+5 év.  
  

Költségek: 5 millió Ft igény meghatározás, 10 millió Ft minta terület, 500 millió Ft 
megvalósítás a tó körül. 

  
Felelős:  ITM – partnerek: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF), Balaton Fejlesztési Tanács 

(BFT).  
 
Potenciális szakmai input: BME, BfNPI, Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ 
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8. 4. 4. Agrárgazdasági szerkezetváltás pillér  
	 
Indokoltság:   
Bár a terület agrárgazdasági aktivitása volumenében nem kiemelkedő, szerepe a térség 
karakterében, vonzerejében és a tó vízminőségének alakulásában jelentős. A terület kiemelt 
minőségi turisztikai szerepe és a betelepedett, fizetőképes kereslettel rendelkező lakosság 
által biztosított fizetőképes kereslet lehetőséget biztosít arra, hogy a jó minőségű, egészséges 
és a tájra kedvező hatást gyakorló regeneratív mezőgazdasági szemlélet elterjedjen, valamint 
megtekinthető, tanulmányozható legyen, egyfajta minta-régióként szolgálva más térségek 
számára.  
	 

i. Szőlészet és borászat felkészítése  
ii. Jövő erdeje – makkoltatott mintagazdaság és ellátási lánc  

	 
8. 4. 4. 1. Szőlészet és borászat felkészítése  
 
Indokoltság:  
A borszőlők szüreti paraméterei és így a borok beltartalmi értékei, a melegedő és változó́ 
csapadékeloszlású (előreláthatólag megegyező csapadékösszeg, ám több intenzívebb 
csapadékesemény) éghajlati adottságok mellett, már az elmúlt évtizedben is megfigyelhető 
trendek szerint, a jövőben módosulni fognak.  
Szőlészet-borászat lehetséges válaszai a klímaváltozás kihívásaira: a jelenlegi tájjellegű 
borokat kívánják-e termeszteni a mostanitól eltérő dűlőkön, avagy a jelenlegi dűlőkön 
agrotechnikai változtatásokat hajtanak végre és a borkészítés során is új eljárásokat vezetnek 
be, avagy ezek valamilyen elegyét gondolják megvalósítani. Ennek érdekében a jelenlegi 
dűlőket és a potenciális dűlőket erősebb védelembe szükséges helyezni annak érdekében, 
hogy a jó minőségű termőhelyek beépítettsége ne fokozódjon, és a térséget meghatározó 
identitás és tájkaraktert adó szőlészet-borászat megmaradjon. Mindezek érdekében kutatási 
program indítása, illetve az ágazati párbeszéd megindítása.  
Annak érdekében, hogy a hagyományos fajtákból (egyes fajták esetében pozitívnak is 
tekinthetőek ezek a változások, azonban a megszokotthoz képest ezen esetekben is változás 
fog beállni) a fogyasztók által megszokott és keresett borstílus elkészíthető legyen, olyan 
intézkedésekre van szükség, melyek a fenti paraméterekben történő változások jelentősebb 
mértékűvé válását gátolják, megelőzik, vagy azokhoz megfelelően adaptálódnak.   
  
Eredmény:  

• klímaadaptív szőlőművelési technológiák kialakítása;  
• Peszticid-használat visszaszorítása  

  
Elvégzendő feladat(ok):  

• dedikált nemesítési program a klímaváltozás várható hatásaira reagálva   
• környezetkímélő szőlőtermesztés, mely turisztikai attrakcióként, helyszínként 

szolgálhatna a borrégióban   
• vízgazdálkodás: öntözés szükségessé válásának megelőzése  
• állattartás, legeltetés a szőlőültvényekben￼  
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• európai, globális piacokon a jól kommunikálhatóság érdekében a térség 
egységes arculati kialakítása: szűkebb fajtakör vagy házasítás pozícionálása 
regionális, illetve a régióhoz tartozó borvidékek szintjén  

• egy vagy több, a térségben szelektált élesztő törzs  
 
Érintett jogszabályok, kapcsolódó programok: S3  
 
Időzítés: azonnal, időtartam 1+5 év.  
  

Költségek: 50 millió Ft  
  
Felelős:  ITM – partnerek: Balaton Fejlesztési Tanács (BFT).  
 
Szakmai input: MATE BME, BfNPI , Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 
	
8. 4. 4. 2. Jövő erdeje – agroerdészeti pilot projektek és rövid ellátási láncok kialakítása  
 
Indokoltság:  
A klímaváltozás hatására a területet jelenleg uraló erdők elegyesednek. Ennek fenntartása és 
az erdőtüzek kockázatának csökkentése érdekében javasolt a legeltetéses tájgazdálkodás 
erősítése, valamint a kapcsolódó fenntartható üzleti modellek kialakítása. 
 
Eredmény:  

• A terület mezőgazdasága kevesebb vegyszer felhasználásával segíti a tó és 
környezete által nyújtott ökoszisztéma szolgáltatások stabilitását;  
• A terület megtermeli a jó minőségű, egészséges, idényjellegű élelmiszert, 
amelyet a területen értékesít, amelynek kereslete a területen letelepedő, 
városokból kitelepülő jómódúbb rétegek, illetve a turizmus, ezzel elősegítve a 
körforgásos gazdaságot;  
• A körforgásos gazdaságon túlmenően a regeneratív gazdálkodás alakul ki, ami 
növeli a tó és környezete által nyújtott ökoszisztéma szolgáltatások stabilitását;  
 

Elvégzendő feladat(ok):  
• Az uniós Farm to Fork ajánláshoz igazodva kosárközösségek üzleti és online 
piacterének a megalkotása – a termelők és a vevők összekötésnek megteremtése  
• Ökológiai gazdálkodási modell kialakítása, a nyári csúcsigények és a 
kiemelkedő turista időszakok igényeit kielégítő, ökológiailag fenntartható 
termesztési koncepció/rendszer kidolgozása, majd kapcsolódó pályázatok kiírása;  
• Regeneratív gazdálkodási modell kialakítása, a helyi ökoszisztéma 
szolgáltatások és a tájkarakter szempontjából kiemelkedő potenciálú területeken. 
Ennek érdekében a kiemelkedő potenciálú területek kijelölése;  
• Az örvényesi minta ős-tölgyes makkoltató fenntartásának, ökológiai 
gazdálkodási üzleti modelljének megalkotása a BfNP égisze alatt, illetve 
megvalósítása. Az ex-lex tulajdonú ős-tölgyes BfNP tulajdonba adása, a szükséges 
gazdasági infrastruktúra kialakítása, üzemeltető pályáztatása, induló állatállomány 
beszerzése, monitoring program kialakítása;  
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• Juhtartás üzleti modelljének kialakítása, az ökológiai szemléletű 
gyepgazdálkodás elterjesztésének és megerősítésének érdekében, a 
szarvasmarhatartás ellenében. Ehhez kapcsolódó műszaki, agrár és üzleti 
feladatok elvégzése;  

 
Érintett jogszabályok, kapcsolódó programok: S3, Farm to fork, Open Science 
ökoszisztéma1,  
 
Időzítés: azonnal.  
 
Költségek: 500 millió Ft  
 
Felelős:  ITM – AM  BfNPI 
 
Potenciális szakmai input: ÖMKI, MATE, BME, civil zöld szervezetek  
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8. 4. 5. Klímaadaptív mintarégió kialakítása pillér 
 

1) Smart régió - smart landscape   
2) Döntéselőkészítő és operatív monitoring rendszer  
3) Társadalmi szemléletformálás és monitoring  
4) Döntési és szakmai ellenőrzési reformcsomag  
5) Térségi társadalmi bevonás  

 
8. 4. 5. 1. Smart régió - smart landscape 
	 
Indokoltság: 
A vidék népességmegtartó és jövedelemtermelő képességének növelése érdekében a 
városokban alkalmazott, bécsi fenntarthatósági smart city elgondolás alapján egy térségi 
alapú fenntarthatósági smart régió megalkotása, amely hozzásegít az adatalapú objektív 
helyzetértékeléséhez, a régió erősségeinek és hiányainak felismeréséhez, mind az 
ökoszisztéma szolgáltatások, mind az adaptációs képesség, mind az oktatás, egészségügy, 
társadalmi kapcsolatok, és a vállalkozásbarát környezet tekintetében.  
Cél egy klímaadaptív, az ökoszisztéma szolgáltatásokat kihasználó, egészséges, kreatív, 
társadalmilag és gazdaságilag prosperáló régió kialakítása, melyre e térség különösen 
alkalmas.  
 
Eredmény:  

• Ökoszisztéma szolgáltatások felmérése és használata, használatának 
növelése;  
• Biológiai sokszínűség térbeni és minőségi fenntartása, növelése;  
• Klímaadaptációs lehetőségek kipróbálása, monitorozása, mintaterületként 
bemutatása;  
• Kreatív ipar fejlesztése, kapcsolódva az ipar 4.0-hoz;  
• Adatvezérelt kapacitástervezés, döntéshozatal.  

 
Elvégzendő feladat(ok):  

• Ökoszisztéma szolgáltatások felmérése  
• Ökoszisztéma szolgáltatás potenciál meghatározása - Smart landscape 
koncepció kidolgozása  
• Smart régió mutatóinak és egymásra hatásuknak meghatározása (a 81 smart 
city mutató smart régió mutatóvá transzformálása)  
• Smart régió mutatói alapján a gyengeségek és az erősségek meghatározása  
• Fenntartható üzleti modellek kialakítása, állami/térségi szubvenciók 
mértékének meghatározása, térségbeli gazdasági költség-haszon elemzés alapon  
• Pályáztatás  
• Rendszer-optimalizáció  

 
Érintett jogszabályok, kapcsolódó programok: S3  
 
Időzítés: azonnal, időtartam 3+5 év.  
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Költségek: 1 milliárd Ft előkészítési igény - üzleti modell és infrastruktúrafejlesztés (pl. 5G és 
optikai hálózatok, ökoszisztéma szolgáltatás beruházások, közlekedési 
kapcsolatok stb.) megvalósítása 60 milliárd Ft.  

 
Felelős:  ITM – partnerek: AM, Balaton Fejlesztési Tanács (BFT).  
 
Potenciális szakmai input: MTÜ, BME, PE, CE, MATE, Bécsi Műszaki Egyetem, BfNPI, civil zöld 

szervezetek  
 

8. 4. 5. 2. Döntéselőkészítő és operatív monitoring rendszer  
 
Indokoltság: 
Jelen tanulmány számos tervezett vizsgálatát sem lehetett megfelelő sűrűségű adatok 
hiányában elvégezni, így mélységében megismerni a térség gazdasági mozgató rugóit. Nem 
várható el se a gazdálkodóktól, se a vállalkozások és a települések vezetőitől, hogy megfelelő 
klímaadaptációs döntéseket hozzanak meg, ha nem rendelkeznek a valós, az adott 
településhez, termőterülethez, gazdasági aktívitáshoz releváns, up-to-date, megbízható és 
számukra értelmezhető, befogadható információkkal.  
  
Mindebből kiindulva javasoljuk a régió klímaadaptív mintaterület koncepciójához 
kapcsolódva a releváns adatok nagy térbeni és időbeni sűrűségű gyűjtését, folyamatos 
adatminőség-ellenőrzését, és folyamatos feldolgozását. Megfelelő, felhasználóbarát 
formában való nyilvános hozzáférhetőségét, ennek aktív promócióját, illetve mind a nyers, 
mind a származtatott adatok szabad felhasználóságát, segítve az adatvezérelt kreatív 
szolgáltatások kialakítását, az ipar 4.0 elterjedését.  
  
Eredmény:  

• Nagysűrűségű meteorológiai, agrometeorológiai és növényegészségügyi 
adatok;  

• Smart régió (city) értékeléshez szükséges 81 adat;  
• Főbb KSH adatok település szinten (LAU 2);  
• Adatvezérelt döntési folyamat államigazgatási, önkormányzati, vállalti és 

magán szinten;  
• Nyitott és közérthető adathozzáférés;  
• Térben és időben megfelelő sűrűségű és minőségű folyamatos adatgyűjtés – 

citizen science bevonással;  
• Klímaadaptációs döntéseket előkészítő elemzések, termőhely, település 

léptékben, avagy kisebb léptékben (szemben a NATéR léptékeivel);  
• Adatalapú kreatív ipar fejlesztése, kapcsolódva az ipar 4.0 koncepcióhoz;  
• Adatvezérelt kapacitástervezés, döntéshozatal.  

 
Elvégzendő feladat(ok):  

• Adatigény-felmérés;  
• Adatfajtánként szükséges térbeli és időbeni sűrűség meghatározása;  
• Kapcsolódó származtatott adatok meghatározása;  
• Üzleti modell felépítése a fenntartható szolgáltatás érdekében;  
• Rendszerkiépítés;  
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• Rendszeroptimalizáció;  
 
Érintett jogszabályok, kapcsolódó programok: S3,  
 
Időzítés: azonnal, időtartalom 2+1+10 év.  
  
Költségek: 200 millió Ft előkészítési igény, 5 milliárd kiépítés.  
 
Felelős: ITM – partnerek: AM, KSH, NAVU.  
 
Potenciális szakmai input: MTÜ, BME, PE, MATE, BfNPI, civil zöld szervezetek 
 
8. 4. 5. 3. Társadalmi szemléletformálás és monitoring  
 
Indokoltság:   
Az egyes intézkedési területek megvalósulásának fontos előfeltétele a térségi szereplők 
– megyei és települési önkormányzatok, szakintézmények, vállalkozások, civil szervezetek, 
lakosság, egyéb térséghasználók – klímaadaptációs képességének és tudatosságának 
erősödése. Ehhez elengedhetetlen a különböző célcsoportokra fókuszáló 
információmegosztási és szemléletformálási folyamatok kialakítása és fenntartása, 
horizontális szemléletként becsatornázva mindegyik intézkedési területbe. Ezzel a 
szemlélettel népszerűsíthetőek és megerősíthetőek a klímaadaptív viszonyulások és 
gyakorlatok, továbbá lebonthatóak a térségi szereplők természeti környezethez való 
fenntartható alkalmazkodáshoz kapcsolódó negatív beidegződései és tévképzetei. Az öko- és 
szelíd turizmus szerepének növekedésében nagy potenciál van a turizmus szokásainak 
változásával. Ezen folyamatok rendszeres monitorozása szükségszerű.   
Ennek erősítéséhez a térségi szereplőket célzó, célcsoportra szabott intenzív és irányított 
szemléletformálás, információ- és tudásmegosztási lehetőségek, párbeszédcentrikus 
platformok kialakítása szükséges, az adott érintetti csoportok számára befogadható és 
értelmezhető formában.  
 
Eredmény:  

• Települési önkormányzatok közötti szemléletbeli és gyakorlati 
klímaadaptációval kapcsolatos információátadási és tudásmegosztási platform, 
közös irányelvekkel, gyakorlati vállalásokkal és kölcsönös segítségnyújtással, 
térségi közszolgáltatók környezettudatos gyakorlatainak erősödése, 
• Lakosság (állandó és szezonális lakók, idegenforgalmi látogatók) 
környezettudatos gyakorlatainak és természetbarát tájhasználatának erősödése, 
• Rekreációs, szabadidős tevékenységek - pl. vízparthasználat, horgászat, 
vitorlázás, tájhasználat - környezettudatosságának erősödése, 
• Vállalkozások - turisztikai-idegenforgalmi, mezőgazdasági, egyéb - 
környezettudatos gyakorlatainak és természetbarát tájhasználatának erősödése. 
• Klímaadaptív területhasználat - települési, mezőgazdasági, egyéb - 
potenciáljának erősödése, 

 
Elvégzendő feladat(ok):  

• Érintetti célcsoportok lehatárolása  
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• Célcsoport-specifikus üzenetek meghatározása  
• Üzenet átadási és tudásmegosztási módok és platformok kialakítása  
• Edukáció, bevonás, folyamatos visszajelzés kialakítása a célcsoportok felé  
• Eredmények mérése, értékelése éves ciklusban, intézkedésekkel kapcsolatos 
eredmények társadalmi mérése  
• Üzenetek és átadási módok felülvizsgálata éves ciklusban  

 
Érintett jogszabályok, kapcsolódó programok:  

• EKF  Veszprém-Balaton 2023 
 
Időzítés: azonnal, évenként  
Költségek: évi: 5 millió Ft (monitorozó kutatás) + 300 millió Ft (program megvalósítás) 
 
Felelős:  EKF Veszprém-Balaton 2023– Balatorium Ökológia Program 
 
Potenciális szakmai input: BLI, BFT, BME, MATE, MOME, ERTI, BfNPI, MTVSZ, NABE és más 

civil zöld szervezetek	 
 
8. 4. 5. 4. Döntési és szakmai ellenőrzési reformcsomag 
	 
Indokoltság: 
Az operatív irányítástól független diverz és szakterületeket átfogó szakmai tanácsadó, szakmai 
és társadalmi folyamatokat nyomonkövető, ellenőrző testület jelenleg nem működik. A 
különböző szakpolitikákhoz kapcsolódó kérdésekben egymástól elkülönült intézményi 
rendszerek és hozzájuk kapcsolódó szakemberek montírozzák a helyzetet, javasolnak sokszor 
a szakterületen túlnyúló átfogó irányt, dolgozzák ki a kapcsolódó intézkedéseket, hajtják 
végre és ellenőrzik azokat. Mindez a szakterületek részérdekeinek összehangolatlanságát és 
ellentmondásainak lehetőségét hordozza magában, illetve az átfogó szakmai vitáknak, 
térségspecifikus integratív döntéseknek és kontrollnak nem ad teret és lehetőséget. Így sok 
esetben a szakmai viták nem megfelelő mederben, szakmailag megalapozatlan érdekorientált 
érzelmek és társadalmi hiedelmek befolyása alatt, az előzetes szakmai kontroll térnyerése 
helyett sokszor akár az engedélyezési folyamatok során jogi síkra terelve az aktuális 
kérdéseket. Ennek eredményeként sok esetben megalapozatlan társadalmi hiedelmeken, 
gazdasági vagy szakterületi részérdekeken alapuló döntések születnek. Eközben mind a 
társadalmi és környezeti célokért küzdő szakmai szervezeteknek, mind az intézményesült 
szakmai nyilvánosságnak nincs tere és lehetősége a kölcsönös tudásmegosztásra, szakmai 
véleményezésre, közös platform kialakítására és az eredmények érdemi értékelésére, nincs 
ellenőrzési és érdemi javaslatételi lehetőségük, így nincs térségi szakmai konszenzuson 
alapuló visszacsatolás a rendszerben.  
 A jelenlegi rendszer a tájékoztatásra és konzultációra épül, miközben számos, már most is 
meglévő jelentős tudással és kisebb vagy nagyobb érintettséggel bíró szervezet vagy 
kutatóintézet meglátása nem épül be a döntéshozatalba. Operatív feladatokkal megbízott 
szervezetek végzik a koncepcióalkotást, így a koncepcióalkotás nem független az operatív 
feladatoktól, ami a kisebb ellenállás irányába viszi el a rendszert. Hiányzik a holisztikus és 
térségi integratív szemlélet.  
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 A cél az, hogy az operatív oldal kollaborációra hívja a széleskörű vagy speciális szakmai 
rálátással bíró entitásokat, míg a szakmai oldal képessé teszi az operatív oldalt és a 
döntéshozó szerveket a klímaadaptív döntéshozatalra.  
 
Eredmény:  

• Szakmai konszenzuson alapuló, tudás- és információ-alapú döntéshozatal;  
• Térségi, átfogó szakpolitikai integratív szakmai platform megteremtése;   
• Szakmai kontroll, szakmai kérdésekben.  

 
Elvégzendő feladat(ok):  

• Az operatív feladatoktól független Balaton fórum megalkotása, ahol az 
operatív feladatokat ellátóknak tanácskozási joga van, de szavazati joga nincs;  
• Tudományos alapú hosszútávú komplex stratégia alkotás, közös balatoni 
jövőkép alkotás;  
• Operatív tevékenység rendszeres szakmai értékelése és javaslattétel a 
jobbításra.  

 
Érintett jogszabályok: -  
 
Időzítés: azonnal  
 
Költségek: évi 50 millió Ft  
 
Felelős:  ITM – AM   
 
Potenciális szakmai input: ÖMKI, MATE, BfNPI, BLI, BME, Vízügy, NKE, OMSz, civil zöld 
szervezetek 

 
8. 4. 5. 5. Térségi társadalmi bevonás  
 
Indokoltság:   
Az intézkedésekhez kapcsolódó társadalmi bevonási folyamatok kialakítása szükségszerű, 
hogy elkerülhető és/vagy mérsékelhető legyen az alaptalan társadalmi hiedelmek térnyerése, 
a döntésekben megjelenjenek a valós társadalmi szükségletek és beépüljenek a szakmailag is 
elfogadható társadalmi igények, legyen tere a felmerülő kérdések megvitatásának, a 
fejlesztésekhez kapcsolódóan kialakuljon az érintetteknél a kölcsönösen elfogadható 
megoldások közös keresése. Emellett ezek a folyamatok tovább erősítik az egyes 
intézkedésekhez kapcsolódó érintettek szemléletformálását a szakmai egyeztetésekbe 
megfelelő módon és időben való bekapcsolódás által.  

A stratégia intézkedéseinek megvalósulásában – ahogy az intézkedésekhez kapcsolódó 
konkrét megvalósulási tervek kialakítási szakaszában is – szükséges bevonni a helyi társadalmi 
érintetteket – helyi és üdülő lakosság, civilek, vállalkozók stb. –, amelyhez egy folyamatosan 
életben tartott térségi szintű klímapartnerség kialakítása célszerű. Ez a folyamat alulról és 
felülről egyaránt építkezik. A közösségfejlesztés, az együttes (illetve részvételi) tervezés, a 
konstruktív vita a záloga annak, hogy a komplex, a térségi társadalomat érintő hatásokra való 
felkészülés sikerrel járjon. A társadalmi bevonást célul kitűző térségi klímaplatform 
kialakításánál fontos, hogy a bevonás területileg a lokális szintig lemenve - térségen belüli 
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mikrorégiók, tájegységek, településcsoportok - és az adott intézkedéshez kapcsolódó 
érintettek körében is megfelelő, számukra hozzáférhető és vonzó módon valósuljon meg.  

  
Eredmény:  

• Átfogó területi klímaplatform a társadalmi bevonás előmozdítására  
• Mikrotérségi és intézkedési területek szerinti érintettek egyeztető és 

véleményező platformjainak kialakítása  
• Irányított konzultációs csatornák a térség szakmai szereplői és a társadalmi 

érintettek között  
• Klímaadaptív intézkedések társadalmi elfogadottságának és fenntartható, 

rendeltetésszerű használatának erősödése  
 

Elvégzendő feladat(ok):  
• Térségi és intézkedési területekhez kapcsolódó érintettség alapú csoport-

lehatárolások kialakítása  
• Érintett- és intézkedés-specifikus bevonási stratégia és módszertan kialakítása  
• Klímaplatformok meglátásainak előterjesztése a szakmai és operatív 

döntéselőkészítésekbe  
 
Érintett jogszabályok, kapcsolódó programok:  

• EKF  
 
Időzítés: azonnal, évenként  
 
Költségek: évi: 5 millió + 300 millió  
 
Felelős:  ITM, AM, MTÜ,  
 
Potenciális szakmai input: BLKI, BFT, BME, MATE, MOME, ERTI, BfNPI, civil zöld szervezetek 
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8. 4. 6. Jó kormányzás pillér 
	 
Indokoltság: 
A térséget érintő kérdéseknek legalább állami szinten összehangoltaknak kell lenniük. Ez 
jelenleg még minisztériumi szinten sem biztosított. Szükséges, hogy a kutatási és egyéb 
információk egy helyen fussanak össze, a tervezett intézkedések teljes holisztikus szemléletű 
hatásai a célállapot elérése tekintetében kerüljenek vizsgálatra és értékelésre. Legalább az 
állami elképzelések között legyen koordináció és megfelelő információáramlás.  
  
Eredmény:  

• Balaton jövőkép;  
• Holisztikus szemlélet;  
• Koordináció a térséget érintő kérdésekben;  
• Multiplikátor hatások kiaknázása, kioltó hatások kiszűrése.  

 
Elvégzendő feladat(ok):  

• Legmagasabb szintű állami koordinációs entitás megalakítása;  
• Megvalósítható és klímaadaptív balatoni jövőkép megalkotása és 
évtizedenkénti időszakos felülvizsgálata.  

  
Érintett jogszabályok: -  
 
Időzítés: azonnal  
  
Költségek: évi 50 millió Ft  
  
Felelős: Miniszterelnökség		
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9. A javasolt cselekvések megvalósítása 
 
A javasolt cselekvések két típusba sorolhatók:  

• további előkészítést igénylő cselekvések, illetve 
• közvetlen eredményt hozó cselekvések. 

Az első kategóriába tartozó cselekvések általánosan egy útkereső (pathfinder) és egy 
megvalósítási szakaszból állnak. Az útkereső szakasz célja, hogy meghatározza a projektek 
részletes és számonkérhető formáját, indikátorait, valamint a megvalósítás pontos pénzügyi, 
személyi és intézményi kereteit. 

Ennek érdekében a megvalósításra érdemesnek talált intézkedéseknél javasoljuk, hogy a 
támogató ITM egy útkereső pályázati felhívást tegyen az intézkedési javaslatokban leírt célok 
elérésnek részletes kidolgozására 2022. év folyamán, a kidolgozandó kérdéskör komplexitása, 
illetve a szükséges mérések igénye alapján az intézkedési javaslatban szereplő megvalósítási 
időintervallumra. 

Ennek a pályázati csomagnak célkitűzéseit és a potenciálisan bevonandó szervezeteket 
tartalmazzák a javasolt intézkedési leírások. Az intézkedési leírások alapján meghirdetett 
pályázatok elbírálási folyamatinak eredményei – amennyiben az érintett kérdések társadalmi 
vitája, politikai döntéshozatala és pozitív megítélés esetén a pénzügyi források biztosítása 
megtörténhet – teszik lehetővé a megvalósítási szakasz elkezdését. 

A második kategória cselekvéseinek pályáztatásával közvetlenül elérhetőek a tervezett 
eredmények, ezek pályáztatása és a lehetséges megvalósítások elindítása 2022 folyamán 
elindítható. 

 

10. Költség-hatás 
 

Az egyes cselekvések várható költségeit korábbi hasonló jellegű projektek alapján szakértői 
becsléssel határoztuk meg, a becsült költségeket a konzorciumi partnerek véleményezhették 
és belátásuk szerint módosíthatták. 

A hatások bizonytalansága miatt a tervezett cselekvéseket az elővigyázatossági elv 
(precautionary principle) mentén alakítottuk ki, vagyis a jövőbeli potenciálisan káros 
események megelőzésén volt a fő hangsúly. Ugyanakkor a hatásbecslés jelenlegi 
bizonytalansága azt is jelenti, hogy az egyes cselekvések költség-hatás aránya jelenleg még 
szintén nem adható meg pontosabban. 
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Mellékletek 


