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BEVEZETÉS 

 

Tihany Község Önkormányzata 2013-ban dolgozta ki és fogadta el a település 
Településfejlesztési Koncepcióját. 

A dokumentum megfelelő alapot nyújt egy rövidebb időtávot (2016-2020) megjelölő részletes 
stratégia kidolgozásához. 

Az elmúlt időszakban történt fejlesztések, változások miatt a korábban elkészült 
helyzetfeltáró munkarész aktualizálása is indokolt volt, ez a stratégia készítésével egy 
időben megtörtént.  

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) kidolgozásának jogi, szakmai háttere: 

- Az ITS tartalmi és egyes eljárásrendi elvárásait a 314/2012. (XI.8) Korm. rendelet 
rögzíti; 

- Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (1/2014 OGy. határozat);  

- Országos Területrendezési Terv; 

- A megyei területfejlesztési koncepció és program 2014-ben történt megalkotása,  

- Az Európai Unió 2014-2020-as programozási időszakának támogatáspolitikai 
célkitűzései továbbá az azokhoz kapcsolódó tervdokumentumok, jogszabályok; 

- Az EU 2020 stratégiához kapcsolódó Partnerségi Megállapodás, mely az elérhető 
uniós források, eredményes és hatékony felhasználásának hazai feltételeit rögzíti. 

- A Partnerségi Megállapodásban foglaltak mentén kidolgozták a következő támogatási 
időszak Operatív Programjait, amelyek nagyobb részét 2015 elejére már az Európai 
Unió is jóváhagyta. 

Az ITS egy átfogó tervezési rendszer egyik eleme. A rendszer elemeit és azok kapcsolatát 
az alábbiakban mutatjuk be. 

Területfejlesztési tervezési eszközök 
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A stratégia elkészítését részletes helyzetfeltáró, helyzetelemző és helyzetértékelő 
munkarészekből álló Megalapozó vizsgálat, valamint a Településfejlesztési Koncepció 
hosszú távú célrendszerének felülvizsgálata / megalkotása előzte meg. 
 
A külön kötetben olvasható Megalapozó vizsgálat számos tématerületet elemezve mutatja 
be a település és a félsziget térségi, társadalmi és gazdasági helyzetét, településrendezési 
háttérét, a stratégiaalkotás számára meghatározva a legfőbb erősségeket, gyengeségeket, 
továbbá a külső környezet releváns jellemezőit, e munkafázis eredményeit. 

A község Településfejlesztési Koncepciója Tihany Község Képviselő-testülete 214/2013. 
(X.29.) számú határozatával került jóváhagyásra. A dokumentum hosszútávra (15-20 évre) 
határozza meg a település fejlesztésének főbb irányait, s ugyancsak külön dokumentumként 
érhető el.  
 
A stratégia-alkotási munkafázisban a megalapozó vizsgálaton és a településfejlesztési 
koncepción túl a stratégia alkotás fontos inputját jelentette a tervezési folyamatot végigkísérő 
partnerség (a helyi társadalom, a gazdasági és civil szféra szereplői véleményének, 
elképzeléseinek megismerése). 
 
A munka eredményeként megalkotott Integrált Településfejlesztési Stratégia jelen 
dokumentumban került rögzítésre. A stratégia a település középtávú fejlesztési irányait, 
célrendszerét, az ezek elérése érdekében tervezett beavatkozásokat, továbbá a 
megvalósítás és monitoring eszközeit és módszereit rögzíti. 
 
Az ITS legfontosabb célja, hogy a stratégiai tervezés eszközeivel segítse elő a következő 5-6 
év településfejlesztési tevékenységeinek eredményességét. A stratégia akkor válhat 
eredményessé, ha annak segítségével a település ki tudja használni fejlődési potenciálját, 
azaz a célok és azok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek (projektek) döntő 
részben meg is valósulnak a 2014-2020-as fejlesztési ciklusban, kihasználva az uniós 
támogatások adta lehetőségeket, továbbá a fejlesztések térben és időben egymással 
összehangoltan valósulnak meg. Az ITS a fejlesztés különböző szereplői közötti 
kommunikáció eszközévé válik, azaz az abban foglalt kiszámítható, világos célrendszer 
révén a közszféra mellett a magánszféra fejlesztéseit is képes ösztönözni. 
 
Jelen dokumentum célja, hogy a fenti elvárásoknak megfelelően olyan fejlődési pályára 
állítsa a települést, ami elősegíti a hosszú távú célok irányába történő fejlődést. 
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1 KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI 

1.1 A STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI CÉLOK MEGHATÁROZÁSA 

A célrendszer összefüggései: 
 
Ahogy a bevezetésben már utaltunk rá, az Integrált Településfejlesztési Stratégia a település 
és környezet hosszú távú fejlődését megalapozó, egymással összefüggő tervdokumentum-
rendszerének egyik eleme. Ebből adódóan a stratégiai célokat sem lehet elszigetelten 
kezelni, azoknak az egyéb dokumentumokban megfogalmazottakkal együtt egy koherens 
célrendszerré kell összeállniuk. 
A célok hierarchiáját tekintve a stratégia szempontjából kiemelkedő jelentősége van a 
stratégia előtt elkészült Településfejlesztési Koncepciónak, ami hosszú távra, 15-20 évre 
előre tekintve rögzíti a település fejlődésének fő irányait, illetve határozza meg azt a 
kívánatos gazdasági, társadalmi és környezeti állapotot, amit ilyen időtávon Tihany el kíván 
érni. A Koncepcióval szemben a Stratégia középtávra koncentrál, 5-6 évre tekint előre. 
Azokat a célokat (és beavatkozásokat) rögzíti, amelyek ilyen időtávon reálisan elérhetők, s 
amelyekhez eléréséhez valószínűsíthetően megfelelő erőforrások állnak rendelkezésre. E 
célok tehát a Koncepcióban foglaltakhoz képest egyrészt konkrétabbak, másrészt a rövidebb 
időtáv miatt kevéssé terheltek a környezet esetleges változásaiból adódó 
bizonytalanságokkal, harmadrészt pedig nem feltétlenül fedik le a koncepcióban rögzítette 
célok teljességét, de mindenképpen hozzájárulnak az azok irányába való elmozduláshoz. 

A célrendszer egy másik meghatározó jelentőségű tényezője abból fakad, hogy középtávon 
alapvetően az európai uniós források határozzák meg a stratégia finanszírozási kereteit. 
Ebből fakadóan a Stratégiában rögzített céloknak illeszkednie kell mind az Európai Unió 
Európa 2020 elnevezésű stratégiájához, mind az uniós pénzügyi alapok beruházási 
prioritásaihoz /Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), Európai Szociális Alap (ESZA), 
Kohéziós Alap, Európai Vidékfejlesztési Mezőgazdasági Alap (EMVA) és Európai 
Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA)/, mind az uniós támogatások magyarországi 
felhasználását megalapozó hazai tervdokumentumaihoz, a Széchenyi 2020 programhoz.  

Ez nem jelenti azonban, hogy a stratégiában kizárólag az EU által támogatott célok, illetve 
beavatkozások (projektek) jelenhetek meg. A település egészét érintő Stratégia fontos 
elemei lehetnek a saját forrásból, egyéb hazai vagy nemzetközi támogatásból megvalósuló 
projektek, és nem utolsó sorban azok a fejlesztések, amelyek tisztán a magánszféra 
beruházásainak eredményeként valósulnak meg. 

A célok egymásra épülését tekintve végül egyfajta területi hierarchiáról is beszélhetünk. A 
célok akkor tekinthetők reálisnak, ha azok beilleszthetők a nagyobb területi egységek 
fejlesztési programjába. Ennek érdekében már a helyzetelemző munkarész megvizsgálta az 
országos, a megyei, illetve a Balaton üdülőkörzet programjaihoz való illeszkedés 
lehetőségeit. De megjelenhet ez a célhierarchia településen belül is: amennyiben a település 
egyes részterületeire, településrészeire specifikus településrészi célok kerülnek 
meghatározásra, úgy azoknak az átfogóbb, a település egészére vonatkozó tematikus 
célokhoz kell hozzájárulni. 
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Tihany esetében a szükséges beavatkozások a település területét átfogóan érintik, 
ugyanakkor a kiemelt beavatkozási területek tekintetében specifikus területi célok is 
meghatározásra kerültek. 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia célrendszerének alapösszefüggései 

 

Tartalmi, módszertani elvárások: 
 
A stratégiai célokkal kapcsolatban megfogalmazhatók olyan elvárások is, amelyek egyrészt a 
módszertani követelményekhez köthetők, másrészt a stratégia megvalósításának 
ellenőrizhetőségét biztosítják. Ezek szerint az ITS célrendszerével kapcsolatban az 
alábbiakat kell rögzíteni: 
 

- A célok levezethetőek a helyzetelemzésből, megfelelő válaszokat adjanak az ott 
feltárt problémákra, illetve épüljenek az azonosított erősségekre és lehetőségekre. 

- A célok ne legyenek általánosak, helyette legyenek „Tihany specifikusak”,   
- A stratégia áttekinthetősége és a megvalósulás követhetősége érdekében a célok 

száma legyen racionális. Ezért a célok legyenek komplexek, integráltak, szükség 
szerint egy-egy célhoz lehessen többféle ágazati/tematikus beavatkozást is 
hozzárendelni. 

- A Stratégiai célok tematikus jellegük mellett integrálják az egyes beavatkozási 
területek sajátos fejlesztési igényeit is. 

- A célok illeszkedjenek egy átfogóbb célrendszerbe – egyrészt nemzeti és európai 
uniós szinten, másrészt a tervezés különböző időtávjainak szintjén. 

- A célok elérése legyen ellenőrizhető. Ennek feltétele, hogy a célokhoz legyenek 
hozzárendelve jól definiált és mérhető indikátorok. 
 
 
 
 
 

Fejlesztési alapelvek: 
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A stratégiai célok meghatározásánál rögzíteni kell azokat az általános alapelveket, 
amelyeket minden fejlesztés esetében prioritást élveznek. Ezeket az alapelveket a célok 
megfogalmazásánál és az azok elérése érdekében megvalósítandó fejlesztéseknél is 
figyelembe kell venni. 
A fejlesztési alapelvek a Településfejlesztési Koncepció készítése során, a stratégiai 
tervezést megalapozó egyeztetések során kerültek meghatározásra.: 
 
Értékek megóvása: 
 
Tihany Balaton és egyben az ország egy gyöngyszeme mind az épített, mind a természeti 
értékeit tekintve. A félszigeten sikerült megőrizni a természeti környezet és a hagyományos 
népi építészet egységét. A fejlesztések során tudatosan támaszkodni kell a félsziget 
természeti, táji értékeire és kulturális örökségére, melyek a község legjelentősebb attrakcióit 
jelentik. 
  
Közösség, partnerség: 
 
Bármilyen fejlesztési dokumentum akkor tekinthető legitimnek, ha annak fókuszában a helyi 
közösség áll. Ez egyszerre jelent lehetőséget és felelősséget is. Lehetőség, amennyiben a 
várható fejlesztések kiindulópontja a helyi közösség igénye, illetve a fejlesztések 
eredményeinek haszonélvezője elsősorban a helyi közösség. Felelősség, amennyiben a 
helyi közösség szereplőire, mint aktív részvevőkre számítunk a fejlesztések 
megtervezésénél és megvalósításánál. Tihanyban fontos beszélni a helyben nyaralók és az 
ide érkező turisták szerepéről, szerepvállalásáról. 
 
Helyi erőforrások és fenntarthatóság: 
 
A fejlesztések megtervezésénél akkor járunk el helyesen, ha a lokális erőforrásokra 
alapozunk. Olyan fejlesztéseknek szabad megvalósulniuk, amelyek minden szempontból 
megfelelnek a település, a térség adottságainak és lehetőségeinek. Ha ezt a szemléletet a 
fejlesztések során végig tartani tudjuk, nagymértékben csökkenteni tudjuk a település külső 
körülményeknek való kitettségét. Ezzel együtt és ezt kiegészítve olyan koncepció 
kidolgozása a cél, ami több dimenziós, diverzifikált fejlesztést tesz lehetővé. 
Fontos, hogy a település életében különböző funkciót betöltő szereplők felismerjék és 
tudatosítsák, mit tudnak tenni saját kompetenciájukon belül a fenntartható településfejlesztés 
céljainak elérése érdekében. Alapvető cél tehát, hogy a település lakói, vezetése és a 
gazdasági szektor a fenntarthatóság összefüggéseit átlássa és megértse. Fontos a 
"gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan" szemlélet meghonosítása, s a különböző 
területeken végbemenő fenntarthatósági folyamatok és fejlesztések koordinálása, 
összehangolása.  
 
 
 
 
 
Integrált szemlélet: 
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A fejlesztések egymásra épülnek, az egyes ágazati célok integráltan hatnak a többi 
fejlesztési célra. A széttördelt látásmóddal szemben fontos Tihany jövőjéért az egymásra 
épülő fejlesztések kialakítása. 
 
Fenntarthatóság elve: 
 
Kiegyensúlyozott környezeti viszonyok megteremtése innovatív technológiák 
alkalmazásával. 
Kiegyensúlyozott gazdasági viszonyok megteremtése, munkahelyteremtés, a megfelelő 
lakossági jövedelem biztosítása, gazdaságilag is fenntartható fejlesztések, gazdaságosan 
működő intézmények létrehozása. 
Kiegyensúlyozott társadalmi viszonyok megteremtése. 
 
Partnerség és együttműködés: 
 
A helyi társadalom különböző szereplőinek bevonása a stratégia megalkotásába és 
végrehajtásába és a nyilvánosság biztosítása. 
A település és a térség települései közti együttműködés, illetve az egyéb településekkel 
(Veszprém, Balatoni üdülőkörzet települései) és intézményekkel való együttműködések 
 
Esélyegyenlőség biztosítása: 
 
A szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségeinek megteremtése, a 
településen belüli társadalmi kohézió erősítése. 

 
A Fejlesztési Koncepció üzenete: 

 
„Utódaink számára őrizzük meg Tihanyt úgy, hogy formálva jövőképét később mindannyian 

büszkék lehessünk arra, hogy e munkának részesei voltunk!” 
 
Jelen dokumentum célrendszere illeszkedik a Településfejlesztési Koncepció alapelveihez a 
„Jövőkép”, illetve a tematikus és a településrészi célok meghatározásánál.  
Fentiek figyelembe vételével a középtávú stratégia célrendszert a Településfejlesztési 
Koncepció hosszú távú céljainak figyelembe vételével – a következő táblázat foglalja össze: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A stratégia célrendszere 
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A középtávú stratégiai célok több hosszú távú célterület erősítéséhez is hozzájárulhatnak, pl. 
a településkép vonzóbbá tétele egyszerre eredményezheti a gazdasági célokhoz illeszkedő 
látogatószám növekedést, illetve a helyi közösségi terek színvonalának erősítését is. 
Hasonlóan a stratégiai célok egymással is kölcsönhatásban állnak, szinergikus hatások 
révén erősíthetik egymást, az egyik cél érdekében megvalósuló fejlesztés más célok elérését 
is elősegíti, pl. a helyi és térségihez kapcsolódó közlekedési infrastruktúra kerékpárút 
fejlesztései egyszerre szolgálnak turisztikai és környezeti célokat is. E kapcsolatokat 
mutatjuk be az alábbiakban. 
 

A középtávú stratégiai célok hozzájárulása a hosszú távú célok eléréséhez 
 

Hosszú távú célterületek 
 

 
Gazdaság Társadalom 

Épített és 
természeti 
környezet 

Középtávú stratégiai célok 

A település gazdasági 
életének élénkítése,  
a hozzáadott érték 

növelésén, a 
munkahelyteremtésen 

és az eltartó-
képesség erősítésén 

keresztül 

A közszolgáltatások 
színvonalának 
emelésével, 
a lakosság 
egészségi 

állapotának javítása 
és tudásszintjének 

növelése, 
termékeny 

közösségi élet 
megteremtése 

Az épített és 
természeti 
adottságok 
fenntartható 
fejlesztésén 

alapuló, vonzó, 
egészséges 
települési 
környezet 
kialakítása 
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A település specifikus gazdasági 
ágazatok, helyi termelés, helyi 
termék, turizmus, vendéglátás 

megerősítése. A vállalkozói 
környezet vonzerejének növelése 

és a munkavállalói tudásszint 
emelése. A munkaerőpiacon 

potenciállal bíró munkavállalók 
helyben tartása. 

erős közepes közepes 

A félsziget turizmusának 
komplex, a természeti, épített 

környezeti, kulturális 
adottságokra, 

attrakciófejlesztésre, helyi termék 
és gasztronómiai kínálatára, 

sportolási lehetőségeire, 
alapozott, fenntartható 

fejlesztése. 

erős gyenge közepes 

Vonzó és élhető település, 
korszerű épített környezet, és a 
természeti és épített örökségi 

értékek fenntartható megőrzése. 
 

közepes közepes erős 

A helyi és térségihez kapcsolódó 
közlekedési infrastruktúra 
fejlesztése, az elérhetőség 
színvonalának javítása, a 

forgalombiztonság növelése, a 
környezetterhelés csökkentése. 

közepes közepes erős 

A közösségi és humán 
szolgáltatások fejlesztése, a 

települési energiagazdálkodás 
fenntartható megújítása, 

energiahatékonyság, megújuló 
energia felhasználás bővítése. 

közepes erős közepes 

 
A középtávú stratégiai célok kapcsolati intenzitása, szinergiája 

 

 Befolyásolt cél 
 

A település 
specifikus 
gazdasági 
ágazatok, helyi 
termelés, helyi 
termék, 
turizmus, 
vendéglátás 
megerősítése. 
A vállalkozói 
környezet 
vonzerejének 
növelése és a 
munkavállalói 
tudásszint 
emelése. A 
munkaerőpiaco
n potenciállal 
bíró 

A félsziget 
turizmusának 
komplex, a 
természeti, 
épített 
környezeti, 
kulturális 
adottságokra, 
attrakciófejlesz
tésre, helyi 
termék és 
gasztronómiai 
kínálatára, 
sportolási 
lehetőségeire, 
alapozott, 
fenntartható 
fejlesztése. 

Vonzó és 
élhető 
település, 
korszerű 
épített 
környezet, 
és a 
természeti 
és épített 
örökségi 
értékek 
fenntartha
tó 
megőrzés
e. 
 

A helyi és 
térségihez 
kapcsolódó 
közlekedési 
infrastruktúra 
fejlesztése, az 
elérhetőség 
színvonalának 
javítása, a 
forgalombizto
nság 
növelése, a 
környezetterh
elés 
csökkentése. 

A közösségi és 
humán 
szolgáltatások 
fejlesztése, a 
települési 
energiagazdálko
dás 
fenntartható 
megújítása, 
energiahatékony
ság, megújuló 
energia 
felhasználás 
bővítése. 
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munkavállalók 
helyben tartása. 

Befolyásoló cél      
A település 
specifikus 
gazdasági 

ágazatok, helyi 
termelés, helyi 

termék, 
turizmus, 

vendéglátás 
megerősítése. A 

vállalkozói 
környezet 

vonzerejének 
növelése és a 
munkavállalói 

tudásszint 
emelése. A 

munkaerőpiacon 
potenciállal bíró 
munkavállalók 

helyben tartása. 

 

erős közepes közepes gyenge 

A félsziget 
turizmusának 
komplex, a 
természeti, 

épített 
környezeti, 
kulturális 

adottságokra, 
attrakciófejleszt

ésre, helyi 
termék és 

gasztronómiai 
kínálatára, 
sportolási 

lehetőségeire, 
alapozott, 

fenntartható 
fejlesztése. 

erős  erős közepes gyenge 

Vonzó és élhető 
település, 

korszerű épített 
környezet, és a 
természeti és 

épített örökségi 
értékek 

fenntartható 
megőrzése. 

 

közepes erős  erős erős 

A helyi és 
térségihez 
kapcsolódó 
közlekedési 

infrastruktúra 
fejlesztése, az 

elérhetőség 
színvonalának 

közepes közepes erős  közepes 
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javítása, a 
forgalombiztons
ág növelése, a 

környezetterhelé
s csökkentése. 
A közösségi és 

humán 
szolgáltatások 
fejlesztése, a 

települési 
energiagazdálko

dás 
fenntartható 
megújítása, 

energiahatékony
ság, megújuló 

energia 
felhasználás 

bővítése. 

gyenge gyenge erős közepes  

 
 
Az egyes stratégiai célok bemutatása: 
 
A település specifikus gazdasági ágazatok, helyi termelés, helyi termék, turizmus, 
vendéglátás megerősítése. A vállalkozói környezet vonzerejének növelése és a 
munkavállalói tudásszint emelése. A munkaerőpiacon potenciállal bíró munkavállalók 
helyben tartása.  
(HELYI TERMÉK HELYI TERMESZTÉS, PIACOK, VENDÉGLÁTÁS, BOR, LEVENDULA) 
Tihany abban a speciális helyzetben van, hogy nagyon erős adottságai vannak a turisztika 
területén. Mindezek mellett a település gazdasági stabilitásának megteremtésére törekedni 
kell. A településen a szezontól független foglalkoztatás megteremtése szükséges, további 
munkahelyek teremtése, turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése. A településen 
továbbra sem cél az ipar megteremtése, vagy olyan gazdasági ágazat megteremtése, amely 
a táji értékek rombolásával járhat. 
Az egész éves foglalkoztatást nyújtó vállalkozások számának növelése elsődleges feladat. 
Egyrészt a működő vállalkozások üzleti adottságainak, versenyképességének, másrészt új 
vállalkozások letelepedésének elősegítésével érhető el. A vállalkozói területek kapacitás 
bővítése, minőségi javítása a meglévő területek korszerűsítésével, illetve új területek 
beintegrálásával valósítható meg. A település gazdasági programja a partnerségen alapul, 
ebben az önkormányzati, az apátsági, és BAHART ingatlanok hasznosítása, fejlesztése 
tervezett. A félsziget speciális élőhelye a levendulának az ültetvények fejlesztése, bővítése, 
a hozzá kapcsolódó feldolgozó kapacitások bővítése elsődleges cél. Meg kell teremteni a a 
helyi termesztés, helyi termékek kiemelt helyzetét (Tihany Brand), és azok fogyasztókhoz 
juttatásának feltételeit termelői piacok létrehozásával. A helyi termékek közül az eredetvédett 
szőlőterületekhez kapcsolódó bortermelés bevonása a vendéglátás és kereskedelem 
infrastruktúrájába. A helyi induló vállalkozások infrastrukturális és képzési hátterének 
biztosítása, közösségi, inkubátorház létrehozása hiánypótló feladat.  
A program az új munkahelyek létrejöttét elsősorban a kiemelt környezeti adottságokra 
figyelemmel lévő, a helyben lakó munkavállalói számára tartós foglalkoztatást biztosító helyi 
kis- és közepes vállalkozások fejlődésének elősegítésével kívánja szolgálni. A magasan 
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képzett térségi munkaerő számára a partnerségben létrehozandó K+F központ biztosít 
helyben jó minőségű munkahelyet és vonzó környezetet. 
 
A félsziget turizmusának komplex, a természeti, épített környezeti, kulturális adottságokra, 
attrakciófejlesztésre, helyi termék és gasztronómiai kínálatára, sportolási lehetőségeire, 
alapozott, fenntartható fejlesztése.  
(TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁS, ATTRAKCIÓBŐVÍTÉS, KULTURÁLIS, ÖKO, AKTÍV, 
CSALÁDI, EGYHÁZI, SPORT TURIZMUS, VENDÉGLÁTÁS, TIHANY BRAND) 
 
Tihany egyik legfontosabb ágazata a turizmus, ezért mindenképpen szükséges, hogy a 
Balatoni Kiemelt Üdülőkörzeten belüli, de országos turisztikai pozíciója is megerősödjön és 
ezen keresztül versenyképessége nőjön. Mindez az értékeket alapul vevő, termékek és 
szolgáltatások fejlesztésével kívánja elérni. A település nagy hangsúlyt fektet arra, hogy 
minél szélesebb termékpalettát fejlesszen, hogy a jelenleg egynapos turisztikai célból 
kitörve, többnapos célként jelenjen meg a félsziget.  
A félsziget turizmusának komplex fenntartható fejlesztése, mely támaszkodik az aktív 
kikapcsolódási lehetőségekre, a gazdag kulturális, természeti adottságokra, a levendula a 
bor és a gasztronómiai kínálatára, sport lehetőségeire, vallásturisztikai kínálatára, a 
megteremtendő új innovatív turisztikai attrakciók megjelenésére. 
Biztosítani kell a nagyobb látogatószám fogadását, a kiszolgáló infrastruktúra fejlesztését, 
erősíteni kell a főszezonon kívüli időszakok kínálatát, egész évben vonzó programok 
létrehozásával. 
A vonzerők, attrakciók tartalmi elemeinek fejlesztése elsősorban a kulturális turizmus 
(Balatoni Vizi Opera, fesztiválok, Tihanyi legenda fogadóközpont), az aktív turizmus 
(kerékpárutak, tanösvények, turistautak, kikötők), a bor és gasztro turizmus (Echo étterem, 
történeti magtár pince), valamint a családi fürdőturizmus (strandok felújítása) bővítését, 
magas színvonalú, látogatóbarát technikai támogatórendszerek, a szolgáltatások minőségi 
javítását célozza meg. 
A turisztikai ágazat emberi erőforrásának, tudásának fejlesztése kiemelt cél. 
A célok elérésének szűk keresztmetszete a rendelkezésre álló háttér területek időszaki 
szűkössége, ezért szükséges a gyalogos- és kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása, a 
parkolói kapacitás növelése, a helyi innovatív közlekedési módok környezetbarát megújítása 
és a vízi közlekedés feltételeinek javítása. Kiemelt fejlesztési célként jelenik meg a település 
áttekinthető információs, tájékoztató rendszerének kialakítása. 
 
Vonzó és élhető település, korszerű épített környezet, és a természeti és épített örökségi 
értékek fenntartható megőrzése. 
(ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME, ÚJ MINŐSÉGI KÖRNYEZET LÉTREHOZÁSA, 
TERMÉSZETI KÖRNYEZET, VIZEK, VÍZPART VÉDELME, VÍZELVEZETÉS) 
 
A település egyik fő vonzerejét az évszázadokon keresztül fennmaradt település szerkezet, 
az Apátság karakteres jelenléte a tájban és a településen, illetve a körülötte található, a népi 
építészet hagyományait őrző épületek. A Tihanyi-félsziget egyedülálló természeti és táji 
értékekkel rendelkezik, amit bizonyít számos nemzetközi és országos természetvédelmi 
oltalom jelenléte a félszigeten. A táji, természeti környezet megőrzése jelentheti a 
világörökségi cím pályázatának alapját is. A természetvédelem régóta jelentős tényező a 
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félsziget életében, s a későbbiekben is egyik legmeghatározóbb összetevője lesz a területen 
zajló folyamatoknak. 
A település „Jövőképében” megfogalmazott településrendezési elvek azt a célt szolgálják, 
hogy az itt élők és az itt működő vállalkozások a hagyományokon alapuló építészeti 
környezet sajátosságait figyelembe véve valósíthassák meg fejlesztési elképzeléseiket. 
Ennek kiemelkedő szabályozó eszköze a településszerkezeti terv és a szabályozási terv, 
ami kiemelt szerepet szán a közterületek minőségének és a kis- és középvállalkozások 
megtelepedését lehetővé tevő fejlesztéseknek. 
A fejlesztések egyik fő iránya a parkok, sétányok megújítása a korábban megvalósult Tihanyi 
Legenda projekt további ütemeinek megvalósítása. A rév környékének megújítása is kiemelt 
szempont. Ezekhez a fejlesztésekhez kapcsolódóan a parkoló kapacitások bővítésével, 
innovatív, környezetbarát közlekedési rendszerek bevezetésével jelentős zöldfelület 
rehabilitációt kell megvalósítani. A természeti környezet, belső tó környezete, és a part menti 
sétányok megújítása is kiemelt fontosságú célterület. A település külterületi fejlesztésénél a 
levendula ültetvények és szőlőtelepítéseket előnyben kell részesíteni. A csúszásveszélyes 
területek vízelvezetése, a megfelelő burkolatok kialakítása rendkívül fontos megvalósítandó 
beavatkozás.  
 
A helyi és térségihez kapcsolódó közlekedési infrastruktúra fejlesztése, az elérhetőség 
színvonalának javítása, a forgalombiztonság növelése, a környezetterhelés csökkentése. 
(FORGALOMCSÖKKENTÉS, KIKÖTŐK, RÉV, VÍZI ELÉRHETŐSÉG JAVÍTÁSA, 
KERÉKPÁROS, GYALOGOS KÖZLEKEDÉS ELŐSEGÍTÉSE JÖVŐ KÖZLEKEDÉSI 
LEHETŐSÉGEINEK BEVEZETÉSE, „APÁTI FOGADÓKAPU”) 
 
Tihany műszaki infrastruktúrájának fejlesztése több dimenzió mentén is fontos. Társadalmi 
szempontból a műszaki infrastruktúra erőteljesen befolyásolja a helyben élők 
életkörülményeit. Környezeti fenntarthatósági szempontból a műszaki infrastruktúra 
fejlesztésénél a településre jellemző környezeti szempontokat kell figyelembe venni. 
Ugyancsak helyi sajátosság, hogy az ide látogatók erőteljesen terhelik a műszaki 
infrastruktúrát, így erre a szempontra is oda kell figyelni. A nyári időszakban az áthaladó 
forgalom következtében megnövekszik a terhelés. A település elemi érdeke, hogy a védett 
területeken, illetve belterületen csökkentse a terhelést.  
Közlekedésbiztonsági szempontból fontos az utak minőségének a javítása, az utak 
biztonságos kialakítása. Az átmenő forgalom csökkentése érdekében forgalomcsökkentő 
műszaki megoldások megépítése szükséges. A belterületi utak, járdák kialakítása a 
biztonságos kerékpáros és gyalogos közlekedést kell, hogy szolgálja. A parkolási rendszer 
megújítása, új parkolók kialakítása a révnél, és a deltánál („Apáti kapu”), és az alternatív 
megközelítési módok bevezetése segíti a turisztikai szolgáltatások erősödését, a helyben 
lakók elégedettségi mutatóinak növekedését. A közlekedési reform egy fontos eleme a helyi 
közlekedés megszervezése. A helyben lakók és a településre látogató turisták számára 
biztosítani kell a célponthoz való gyors, pontos és kiszámítható eljutást alacsony emissziójú 
közlekedési járművek („kisvonat”) igénybevételével. Tihanyban fejleszteni kell a 
kerékpárutakhoz kapcsolódó infrastruktúrát, melyre jó lehetőséget jelent a kerékpáros 
településkapu kialakítása, kerékpárszerviz és kölcsönző. A „Balatoni Bringakör”-höz 
kapcsolódóan a sajkodi parti út és a belső tó között szükséges megépíteni a kerékpárutat, 
ezzel a félsziget rejtett értékei látogathatóvá vállnak széles rétegek előtt, az alternatív 
közlekedési módok használata ezzel jelentősen javulhat. 
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A Balatoni Hajózási Zrt-vel a együttműködésben a személyhajó kikötők, rév és 
környezetének fejlesztése kiemelt célterület. Ugyanígy a további vitorlás kikötők építése is 
pozitív hatású az idegenforgalomra. A kikötők kapacitása nem csak turisztikai, hanem sport 
szempontból is jelentős: lehetőséget teremt ifjúsági sportképzésre, nemzeti és nemzetközi 
versenyek rendezésére.  
 
A közösségi és humán szolgáltatások fejlesztése, a települési energiagazdálkodás 
fenntartható megújítása, energiahatékonyság, megújuló energia felhasználás bővítése. 
(KÖZÖSSÉGI TEREK, ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK, KÖZBIZTONSÁG) 
A település az elmúlt években nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a humán szolgáltatási 
infrastruktúráját, illetve ezen intézmények szolgáltatásait (oktatás, egészségügyi terület, 
szociális terület) fejlessze – önerőből vagy térségi összefogással. A következő évek célja 
nem lehet más, mint az elért eredmények megtartása, a működő struktúrák fenntartása. Az 
adott intézmények által nyújtott humán szolgáltatások tartalmát mind inkább igazítani kell 
Tihany sajátosságaihoz: nyáron megnövekedő lakónépesség, helyi sajátosságok.  
A település célja, hogy az infrastruktúra fejlesztésével, a közszolgáltatások színvonalának 
emelésével a közösségi élet tartalmi feltételeinek jobbításával járuljon hozzá a közösségi 
élet, az életminőség magasabb szintre emeléséhez - mindez a helyi lakosság számára is 
elérhető kulturális, ifjúsági, civil, vallási, aktív szabadidős és közösségépítő tevékenységek, 
megtartására, szervezésére alkalmas helyszínek biztosítását jelenti. Egyik kiemelt program a 
közösségi és a helyi sportélet számára is helyet biztosító iskolai sportcsarnok építése. A civil 
és vállalkozói szféra számára létrehozandó közösségi ház (Civilek háza) mely egyben 
vállalkozói inkubátorházként és K+F centrumként is működhet jelentősen hozzájárulhat a 
lakosság helyben tartásához, a gazdaság fejlődéséhez. A települési közbiztonság 
javításához szükséges önálló rendőr őrszoba kialakítása is itt kerül elhelyezésre.  
A kommunális ellátások fejlesztése, illetve a településképet zavaró létesítmények 
megszüntetése kiemelt feladat. A Congeria Kft. telephelyének megszüntetése, új kevésbé 
zavaró helyen lévő telephely kialakítása javítja a környezet állapotát és lehetővé teszi a mai 
kor igényeinek megfelelő hulladékkezelés bevezetését. A települési energiagazdálkodás 
fenntartható megújítása horizontális prioritásként az összes tervezett fejlesztésnél 
megjelenik. A prioritás a környezettudatosság fejlesztéséhez, és a gazdaságos 
önkormányzati működéshez is hozzájárul.  
 
 
1.2 A TEMATIKUS ÉS A TERÜLETI CÉLOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK 
      BEMUTATÁSA 
 
A település stratégiai céljai tematikus, és területi célokat is jelentenek. 
A tematikus célok a település egészére vonatkoznak, és a bemutatott három nagy témakör 
köré csoportosulnak: 
 

- Gazdaságfejlesztés 
- Társadalom, helyi közösségek, emberi erőforrás fejlesztése 
- Épített és természeti környezet fejlesztése 
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A területi célok a település egy vagy több, meghatározható területén javasolt, és csak ott 
érvényes célt jelentenek. - ilyen lehatárolás lehetséges a külterület és belterület, vagy az 
ősközség, illetve a vízparti sáv szükséges beavatkozásai között. 
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia tartalmaz tematikus és területi jellegű célokat, 
melyek közt összefüggés mutatható ki - azaz bizonyos típusú tematikus célok kifejezetten 
köthetők egy településrészhez (pl. partfalvédelem a vízparti sávban, közszolgáltatások 
színvonalának emelése az ősközségben). 
Az alábbi ábrán bemutatjuk a tematikus és területi célok közti összefüggéseket.  
 

A középtávú stratégiai célok érvényesülése az egyes akcióterületeken 
 

Stratégiai cél 
 

 

A település 
specifikus 
gazdasági 
ágazatok, helyi 
termelés, helyi 
termék, 
turizmus, 
vendéglátás 
megerősítése. A 
vállalkozói 
környezet 
vonzerejének 
növelése és a 
munkavállalói 
tudásszint 
emelése. A 
munkaerőpiacon 
potenciállal bíró 
munkavállalók 
helyben tartása. 

A félsziget 
turizmusának 
komplex, a 
természeti, 
épített 
környezeti, 
kulturális 
adottságokra, 
attrakciófejlesz
tésre, helyi 
termék és 
gasztronómiai 
kínálatára, 
sportolási 
lehetőségeire, 
alapozott, 
fenntartható 
fejlesztése. 

Vonzó és 
élhető 
település, 
korszerű 
épített 
környezet, 
és a 
természeti 
és épített 
örökségi 
értékek 
fenntartható 
megőrzése. 
 

A helyi és 
térségihez 
kapcsolódó 
közlekedési 
infrastruktúra 
fejlesztése, az 
elérhetőség 
színvonalának 
javítása, a 
forgalombizton
ság növelése, 
a 
környezetterhe
lés 
csökkentése. 

A közösségi 
és humán 
szolgáltatások 
fejlesztése, a 
települési 
energiagazdál
kodás 
fenntartható 
megújítása, 
energiahatéko
nyság, 
megújuló 
energia 
felhasználás 
bővítése. 

Beavatkozási 
terület 

     

Ösközség erős erős erős erős erős 

Kopaszhegy és 
a rév  

környezete 
közepes erős erős erős közepes 

Külterület erős közepes erős erős közepes 

Hálózati projekt közepes erős gyenge közepes erős 
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2.  A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK 
 
2.1 AKCIÓTERÜLETEK KIJELÖLÉSE 
 
Tihany Község Önkormányzata település fejlesztési tevékenységei során törekszik arra, 
hogy az EU által finanszírozott település-rehabilitációs programokon kívül is elérhető 
támogatási forrásokat mozgósítson a község kiegyensúlyozott fejlődése érdekében. Az 
önkormányzat a félsziget kiemelt célterületein és a külterületeken tervezett célok 
teljesítéséhez kapcsolódó projektek maradéktalan végrehajtására törekszik, a községen 
belüli területi kohézió érdekében. 
 
Azon beavatkozásokat, amelyek egy földrajzilag jól körülhatárolható területen helyezkednek 
el, célszerű területileg integráltan kezelni, az így kijelölt akcióterületek a település, illetve a 
félsziget fejlesztésének funkcionális magjaiként szolgálnak. Az akcióterületek kijelölése 
ugyanakkor nem jelenti azt, hogy mindössze ezeken a területeken történnek átfogó 
fejlesztések, hiszen az önkormányzat egyéb projektjei, valamint a magánszféra beruházásai 
a jövőben is érinteni fogják a Tihanyi-félsziget teljes területét. 
 
A fejlesztési akcióterületek lehatárolása során az alábbi alapelvek irányadóak: 
 

- az akcióterületek kiterjedése ne legyen eltúlzott, csak azok a területek kerüljenek 
bele, amelyek a fejleszteni kívánt épületek, intézmények és közterek, valamint a 
lehetséges magánerős beruházások miatt valóban indokoltak; 

- az akcióterületek megjelenésükben minél homogénebbek, térbelileg pedig 
koncentráltak legyenek; 

- funkcionális szempontból az akcióterületek egy egységet alkossanak úgy, hogy a 
funkcióváltásra és bővítésre megfelelő helyszínt kínáljanak; 

- a kijelölt akcióterületen a lehető legnagyobb addicionális hatást lehessen elérni a 
magántőke mobilizálásával; 

- a szociális és „funkcióbővítő” jellegű akcióterületek teljesítsék azokat a feltételeket, 
amelyeket a korábbi hasonló pályázati konstrukciók előírtak, akár a szociális mutatók, 
akár az ellátandó funkciók tekintetében. 
 

Az előzőekben bemutatott tematikus célok a félsziget egészére vonatkozó, átfogó 
célkitűzések, amelyeknek azonban vannak területi súlypontjai. Az egyes akcióterületeken 
belül is kijelölhetők, olyan összefüggő területek, amelyekre a célok megvalósítása érdekében 
javasolt a beavatkozások koncentrált megjelenítése. Ezek az akcióterületek a település 
fejlesztés gócpontjai, kiemelt célterületei, ahol több, egymással összefüggő beavatkozás, 
projekt valósul meg. E területek a jelenlegi és jövőbeni funkciók, illetve a fejlesztési igények 
figyelembevételével kerültek lehatárolásra. Fontos ugyanakkor figyelembe venni, hogy 
Tihanyban - ahogy más községek esetében általában - a különféle funkciókat ellátó 
területegységek között nincsenek éles határok a település kompakt mivoltából adódóan. 
 
Az előzetes egyeztetéseket, a korábbi tervezési irányokat és a már körvonalazódott 
projektjavaslatokat is figyelembe véve a Tihanyi-félszigeten alapvetően 3 akcióterület 
körvonalazódik az alábbiak szerint: 
 

- 1-es jelű, ”Ősközségi akcióterület” 
- 2-es jelű, ”Kopaszhegy és a rév környezete akcióterület” 
- 3-as jelű, ”Külterületi akcióterület” 

 
A korábbi integrált településfejlesztési stratégiában szereplő lehatárolástól való eltérés oka, 
hogy a tervezett fejlesztések, a korábbitól némileg eltérő funkciókat tartalmaznak, így ezek 
kijelölésekor úgy terveztük, hogy a nagyságrendileg azonos jellegű projektek kerüljenek egy 
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akcióterületre, illetve azok egymáshoz való viszonya, területük, elhelyezkedésük segítse az 
akcióterület egészének alátámasztását. 
 
Tihany Község esetében a tervezett fejlesztéseket a lenti térkép mutatja be, melynek 
szöveges kiegészítéséből kitűnik, hogy az egyes fejlesztések jellege képezi alapját legfőképp 
az akcióterületek lehatárolásának. 
 
 

 
 
 
Az Ősközségi Akcióterület esetében a fejlesztések inkább kulturális, turisztikai és 
kommunális, vagy a közösség szélesebb igényeit kielégítő beruházásokból állnak. 
 
A Kopaszhegy és a rév környezete Akcióterület esetében az egymáshoz viszonylag közel 
lévő, főként turisztikai és kulturális beruházásokat csoportosító területről beszélhetünk. A 
terület egységes kezelését indokolja, hogy a település adottságai folytán ezek a fejlesztések 
egymással interakcióban, egymásra reagálva jönnek létre, külön akcióterületen való 
elhelyezésük esetén megszűnne az egységes, településképileg is kiemelkedően fontos 
szándék, mely a jövő fejlesztéseit koherens módon valósítja meg és a község igényes 
arculatát rombolhatná. 
 
A Külterületi Akcióterület kijelölésekor a legfontosabb szándék a település turisztikai 
arculatának további erősítése - az itt tervezett fejlesztések esetében mindegyikről 
elmondható, hogy Tihany legfontosabb hozzáadott értékét képviselő területén fekszik, az 
attrakciók színvonalának további emelése kiemelten kezelendő cél a község fenntartható 
fejlődése szempontjából. E területen, ahogy a többi akcióterület esetében is, fontos feladat a 
szinergiák megteremtése, azok erősítése a tervezett beruházások által. 
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2.2 AZ EGYES AKCIÓTERÜLETEKEN MEGVALÓSÍTÁSRA KERÜLŐ   
     FEJLESZTÉSEK 
 
Az 1. jelű, Ősközségi akcióterület lehatárolása, funkciói: 
 

 
 
A térképen sárga színnel jelzett terület nagyságrendileg mintegy 140 hektáros területet foglal 
magába. 
 
A félsziget keleti területének a Balaton és a Belső-tó közé eső zónája az Ősközség és 
környezete, mely jellemzően lakóterületeket foglal magába.    
 
A terület fő fejlesztési céljai: 
 
Kulturális fejlesztések:  
 
A volt magtár épületének – a jelenlegi  művelődési ház – építészeti és tartalmi megújítása. A 
tihanyi kulturális örökség bemutatóhelyének létrehozása.  
 
Turisztikai fejlesztések: 
 
Az „ECHO” domb építészeti megújítása mellett egy különleges történeti játszótér kerül 
kialakításra. Levendula lepárló, látványgazdaság és helyi termékeket népszerűsítő turisztikai 
központ kialakítása. „Echo” kilátó tihanyi hagyományok bemutatóhelyévé történő átalakítása. 
Az Apátsági kert rekonstrukciója. Hajóállomási élménystrand kiépítése. Bujtor István 
szabadtéri színház nézőterének felújítása és mobil tetőrendszerének kialakítása. 

Kommunális, infrastrukturális, gazdaságélénkítő fejlesztések: 

Belterületi járdák építése-javítása, forgalomcsillapítás. Az önkormányzati intézmények 
megújuló energia fejlesztése. Új vitorláskikötő és kikötőmesteri épület létesítése. Civilek 
háza és települési közösségi ház kialakítása. Komplex iskolafejlesztés, iskolai sportcsarnok 
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építése. Fenntartható Település üzemeltetési központ létrehozása. Komplex iskolafejlesztés 
iskolai közétkeztetés infrastruktúra fejlesztése.          

Főbb tervezett beruházások: 
 

- „Echo” domb megújítása és történeti gyermekjátszótér  
- Volt magtár műemléki felújítása és bővítése 
- Belterületi járdák, forgalomcsillapítás 
- Önkormányzati intézmények megújuló energia fejlesztése 
- Levendula lepárló, látványgazdaság és helyi termék népszerűsítő turisztikai központ 

kialakítása 
- „Echo” kilátó turisztikai hasznosítása 
- Új vitorláskikötő és kikötőmesteri épület létesítése 
- Civilek háza és települési közösségi ház kialakítása 
- Komplex iskolafejlesztés, iskolai sportcsarnok építése 
- Apátsági kert rekonstrukció 
- Hajóállomási élménystrand 
- A tihanyi kulturális örökség bemutatóhelyének létrehozása 
- Bujtor István szabadtéri színház nézőterének felújítása és mobil tetőrendszer 

kialakítása 

- Fenntartható Település üzemeltetési központ létrehozása 

- Komplex iskolafejlesztés iskolai közétkeztetés infrastruktúra fejlesztése          

 
 

A 2. jelű, Kopaszhegy és a rév környezete akcióterület lehatárolása, funkciói: 
 

 
 
A térképen narancssárga színnel jelzett terület nagyságrendileg mintegy 160 hektáros 
területet foglal magába. 
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A félsziget déli csücske, a rév és a Kopaszhegy környezete jellemzően üdülő  területeket és 
idegenforgalmi, turisztikai célú létesítményeket foglal magába.    
A terület fő fejlesztési céljai: 
 
Turisztikai és kulturális fejlesztések:  
 
Balatoni Vízi Opera Központ kialakítása és rév környezetének felújítása, fejlesztése, Újlaki 
Árpád-kori templomrom felújítása. 
 
Kommunális, infrastrukturális, gazdaságélénkítő fejlesztések: 

Ún. „Kenderföldek” terület rekultivációja, a terület rendezése. Vízelvezetés, Kopaszhegyi 
csúszásveszélyes terület rendezése. 
 
Főbb tervezett beruházások: 
 

- Balatoni Vízi Opera Központ kialakítása 
- Ún. „Kenderföldek” terület rekultivációja 
- Kopaszhegy és rév környezetének vízelvezetése, csatornázása 
- Újlaki Árpád-kori templomrom felújítása 

 
 
A 3. jelű, Külterületi akcióterület lehatárolása, funkciói: 
 

 
 

A térképen kék színnel jelzett terület nagyságrendileg mintegy 1260 hektáros területet foglal 
magába. 
 
A félsziget területének túlnyomó részét érintő fejlesztések elsősorban a turizmus élénkítését, 
másodsorban a helyi gazdaság élénkítését szolgálják.    
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A terület fő fejlesztési céljai: 
 
Turisztikai fejlesztések: 
 
Tihany a kerékpárosok félszigete (kerékpárút építés). „Apáti” fogadókapu kialakítása a 71 es 
út csatlakozásánál, Apáti pince balatoni borút turisztikai hasznosítása a belső tónál,. 
Élményturizmus, tanösvények. Szabad strandok turisztikai célú fejlesztése. Komplex 
turisztikai attrakció lovas turizmushoz kapcsolódó kiegészítő és élmény szolgáltatásai 

Kommunális, infrastrukturális, gazdaságélénkítő fejlesztések: 

Történeti levendula ültetvények visszatelepítése. 

 
Főbb tervezett beruházások: 
 

- Tihany a kerékpárosok félszigete (kerékpárút építés) 
- „Apáti” fogadókapu kialakítása 
- Apátsági Pince balatoni borút turisztikai hasznosítása 

- Történeti levendula ültetvények visszatelepítése 

- Élményturizmus, tanösvények 

- Szabad strandok turisztikai célú fejlesztése 

- Komplex turisztikai attrakció lovas turizmushoz kapcsolódó kiegészítő és élmény 
szolgáltatásai 

 
 
Akcióterületekhez nem köthető egyéb fejlesztések (4): 
 

- Tihanyi helyi termékek fejlesztése és Tihany kártya létrehozása 
- Tihany, 1000 év a kultúrában, ökológiai és kulturális félsziget fesztivál 
- Az elvándorlás megállítása, munkaerő versenyképes fejlesztése, közösség építés 

 
 
Együttműködések a projektek megvalósítása során: 
 
Jelen Integrált Településfejlesztési Stratégia számos olyan fejlesztési elképzelést, tervet is 
tartalmaz, melyek a települési Önkormányzat és a privát szféra szoros együttműködésén 
alapulnak. Fontos megállapítani, hogy Tihany esetében e két terület közötti együttműködés 
rendkívül szoros, a magán szektor a munkaerő piaci helyzetjavításának javításának motorja, 
ugyanakkor az Önkormányzat teret enged a vállalkozások fejlődésének. A szereplők mindezt 
úgy teszik, hogy egymás érdekei a lehető legkisebb mértékben sérüljenek. Ennek 
megfelelően megállapítható, hogy Tihany példaértékű e tekintetben is a települési szintű 
együttműködési rendszer megvalósításában. 
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A stratégia tervezett fejlesztési elemei 
 
Az 1. jelű akcióterület tervezett fejlesztései: 
 

      1     „Echo” domb megújítása és történeti gyermekjátszótér kialakítása                                           

Projektgazda: Tihany Község Önkormányzata, 
Tihanyi-félsziget Fejlesztési Programiroda Nkft. 

A projekt leírása, célja és 
indokoltsága: 

Tihany egyik látványossága, az „Echo” kilátó 
környezetét alkotó Visszhang domb rehabilitálása 
jelentősen emeli a Balaton „minőség imázst” és 
hozzájárul a turisztikai vonzerő növeléséhez. A 
projekt tartalma:  
Kilátó környezetének parkosítása, zöldfelület 
megújítása, fejlesztése és a turisztikai funkciókhoz 
kapcsolódó gyermekjátszótér kiépítése. 
Utak, járdák felújítása, díszburkolatok, támfalak 
építése. 
Kiszolgáló létesítmények felújítása, átalakítása, 
akadálymentesítése. 
A történeti játszótér a természetes anyagokból 
készült, a mesék világát idéző játékok és Tihany 
1000 éves hagyományait bemutató helyszín.  
 

A projekt megvalósításának 
számszerűsíthető eredményei, 
paraméterei, fenntartása, új 
munkahelyek száma: 

Visszhang domb közterület nagysága 2 ha, melyből 
800 m2 szabadtér, 60 m2 épület.  
Tervezett munkahelyek: 
Település fenntartásnál tervezve. 
A fenntartás tervezett forrásmegoszlása: 
önkormányzati bevételek. 

A projekt előkészítettsége: A projekt rendelkezik a megvalósításhoz 
szükséges tervek, engedélyek többségével. 

A projekt hatóterülete, indoklás: 
 
 

Megyehatáron átnyúló, országos jelentőségű 
turisztikai attrakció.  
 

A projekt megvalósítási 
helyszíne:  

Település: Tihany 
Járás: Balatonfüred 

A projekt időbeli ütemezése: A megvalósítás tervezett kezdete-vége: 2016-2017 
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A projekt várható költségigénye: Nettó 135 millió Ft  

 

 

      2     Volt magtárépület műemléki felújítása és bővítése                                
    

Projektgazda: Tihany Község Önkormányzata, 
Tihanyi-félsziget Fejlesztési Programiroda Nkft. 

A projekt leírása, célja és 
indokoltsága: 

Tihany kulturális és épített örökségének 
bemutatása, innovatív hasznosítása. 
A teljes évben vonzó, kulturális és közösségi 
turisztikai célterülethez szükséges beruházás. 
A Mádl téren lévő műemlék magtárépület felújítása 
és a Tihanyi Legenda Élményház kialakítása.  
1.ütem: 
A műemlék épület homlokzatának helyreállítása, 
felújítása, részleges nyílászáró cserék, toldalék 
bontása, zöldfelület és támfalépítés, kilátóterasz, 
esetleg helyi termék piac kialakítását, parki bútorok 
elhelyezése. 
2.ütem: 
A kilátó terasz alatti terület beépítése, térszín alatti 
bővítés és támfal építés az alábbi funkciókkal; 
többcélú felhasználásra alkalmas tér kialakítása 
(oktatás, képzés, hungaricum akadémia, kiállító 
hely, lift, akadálymentesítés, vizesblokkok). 
3.ütem: 
A műemlék épület belső felújítása, installálása 
képezi a befejező projektelemet. A volt 
magtárépületben (a települési közösségi ház 
átköltözése után) turisztikai központ kerül 
kialakításra, melyben Tihany 1000 éves 
történelmét, hagyományait, legendáit interaktívan 
bemutató helyszín, valamint gyermekfoglalkoztató 
és játszóház jön létre.  
A projekt a település kulturális attrakcióihoz 
kapcsolódva komplex turisztikai program kínálatot 
alkot, amely növeli Tihany vonzerejét, a 
programkínálatot sokszínűbbé teszi (különböző 
korosztályok részére), így a turisták számára 
kulturális élményt és kikapcsolódást biztosít. 
Az érintett célcsoport 200 ezer fő. 

A projekt megvalósításának 
számszerűsíthető eredményei, 
paraméterei, fenntartása, új 

Az épület bruttó alapterület 700 m2, tereprendezés, 
támfal építés, zöldfelület rekonstrukció, térszín 
alatti bővítés 500 m2, kilátóterasz 600 m2. 
Tervezett új munkahelyek: 5 fő (ebből 1-2 atipikus).  
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munkahelyek száma: A fenntartás tervezett forrásmegoszlása: 
önkormányzati, üzemeltetői bevételek. 

A projekt előkészítettsége: Projektötlet. 

A projekt hatóterülete, indoklás: 
 
 

Megyehatáron átnyúló, országos jelentőségű 
turisztikai attrakció  
 

A projekt megvalósítási 
helyszíne:  

Település: Tihany 
Járás: Balatonfüred 

A projekt időbeli ütemezése: A megvalósítás tervezett kezdete-vége: 2016-2017 

A projekt várható költségigénye: Nettó 640 millió Ft.  

 
 
 

   3    Belterületi járdák, forgalomcsillapítás                                             
    

Projektgazda: Tihany Község Önkormányzata 

A projekt leírása, célja és 
indokoltsága: 

A projekt célja a települési közlekedési forgalom 
csökkentése, minőségének javítása, a kapcsolódó, 
zavartalan közlekedési feltételek megteremtése. A 
fejlesztés eredményeként a település lakossága és 
a turistaforgalom számára élményt adó, 
biztonságos közlekedés valósul meg. 
Forgalomcsillapítás, azaz balesetmegelőző  
közlekedésfejlesztés és a hozzájuk kapcsolódó 
szakaszokon járdák felújítása, építése. 
Echo domb területének megújítása (a tervezett 
beavatkozás összege ott tervezve, a járdák 
kivételével). 
Az ősközség központjában az átmenő forgalom 
csökkentésével gyalogos zóna kialakítása. 
Rév környékének gyalogos átkelőhelyei. 
4 km hosszban járdák-utak kialakítása.  
A település korábban elkészült beruházásaival 
(TLP, kerékpárút, stb.) együtt megfelelő 
környezetet hoz létre, ezzel segíti a tervezett 
társadalmi és gazdasági projektek megvalósulását. 
Az öko- és kulturális félsziget imázshoz tartozó 
minőségi beruházás, a megnövekedett gyalogos- 
forgalom balesetmentességének biztosítása  
érdekében szükséges a projekt megvalósítása.  
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A projekt megvalósításának 
számszerűsíthető eredményei, 
paraméterei, fenntartása, új 
munkahelyek száma: 

A fenntartás tervezett forrásmegoszlása: 
önkormányzati. 

A projekt előkészítettsége: Projektötlet.  

A projekt hatóterülete, indoklás: 
 
 

Megyehatáron átnyúló, országos jelentőségű 
turisztikai attrakció  

A projekt megvalósítási 
helyszíne:  

Település: Tihany 
Járás: Balatonfüred 

A projekt időbeli ütemezése: A megvalósítás tervezett kezdete-vége: 2016-2016 

A projekt várható költségigénye: Bruttó 135 millió Ft.  

 
 
 

4      Önkormányzati intézmények megújuló energia fejlesztése                                           
    

Projektgazda: Tihany Község Önkormányzata 

A projekt leírása, célja és 
indokoltsága: 

Projekt célja egy ökológiai minta település 
kialakítása, az energiahatékonyság növelése. 
Napelemek, napkollektorok elhelyezése a meglévő 
és tervezett önkormányzati épületeken, ezáltal az 
elektromos energia és melegvíz ellátás fejlesztése, 
illetve a ”Civilek” házánál biomassza kazán 
elhelyezése. 

- Sportöltöző 
- Sportcsarnok (tervezett) 
- Civilek háza 
- Önkormányzati hivatal  

Az önkormányzati intézmények jelentős energia 
megtakarítást érhetnek el a beruházással. A projekt 
hozzájárul a környezettudatos társadalom 
fejlesztéséhez, továbbá növeli a lakosság 
identitását és a helyben tartó képességet. 

A projekt megvalósításának 
számszerűsíthető eredményei, 
paraméterei, fenntartása, új 
munkahelyek száma: 

Helyszínek: Civilek háza,  művelődési ház, 
általános iskola, orvosi rendelő.  
Mintegy 1200 m2-en 2x50 kWh napelem telep és 
biomassza kazán. 
A fenntartás tervezett forrásmegoszlása: 
önkormányzati költségvetésből. 
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A projekt előkészítettsége: A projekt megvalósításához szükséges tervek, 
engedélyek elkészítése, beszerzése folyamatban 
van. 

A projekt hatóterülete, indoklás: 
 
 

Egy településre kiterjedő,  a települési 
alapinfrastruktúra minőségi fejlesztése. 

A projekt megvalósítási 
helyszíne:  

Település: Tihany 
Járás: Balatonfüred 

A projekt időbeli ütemezése: A megvalósítás tervezett kezdete-vége: 2016-2017 

A projekt várható költségigénye: Bruttó 100 millió Ft.  

 

 

5     Levendula lepárló, látványgazdaság és helyi termék  
          népszerűsítő turisztikai központ kialakítása                                            

    
Projektgazda: Tihany Község Önkormányzata, 

Bencés Kongregáció 

A projekt leírása, célja és 
indokoltsága: 

A Tihany Márkához (Tihany Brandhez) kapcsolódó 
„hungaricum” feltételeknek megfelelő termékeket 
előállító létesítmény és látványgazdaság 
létrehozása, amelynek célja egy 
hagyományteremtő létesítmény a helyi termény 
feldolgozására.  
I. ütem: A látogatható üzemben a hagyományos 
technológiákon alapuló gyártási folyamat 
nagyközönség számára történő bemutatása.  
II ütem: Látogatói igények kiszolgálását biztosító 
területek kialakítása.  
A projekt bővíti a turisztikai termékkínálatot, ezáltal 
növeli a tartózkodási időt és hozzájárul a 
gazdaságfejlesztéshez, valamint munkalehetőséget 
teremt és a lakosság helyben maradását segíti elő. 
A látványgazdasághoz, illetve lepárló 
kialakításához kapcsolódóan egy erre a célra  
tervezett levendula manufaktúra állítaná elő a 
levendula alapanyagból előállított termékeket, 
amelyek értékesítésre kerülnének.  
Kapcsolódó projekt: 
Levendula manufaktúra (kézműves termékek) 
létesítése. 
A félsziget több helyszínén, mintegy 25 ha-on 
megvalósuló új levendulaültetvény telepítése.  
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A projekt megvalósításának 
számszerűsíthető eredményei, 
paraméterei, fenntartása, új 
munkahelyek száma: 

I. ütem: 
7 ha területen és bruttó 1400 m2 alapterületű épület 
létrehozásával megvalósuló fejlesztés.  
Tervezett munkahelyek:  
15 új munkahelyet teremt, lehetőséget adva az 
atipikus foglalkoztatás bevezetésére. 
A fenntartás tervezett forrása: not-for-profit 
II. ütem: 
300 m2 bruttó alapterületű épületben létrejövő 
fejlesztés. 
Tervezett új munkahelyek: 
Az atipikus foglalkoztatás lehetőségét biztosítja 6 fő 
új munkahely. 
A fenntartás tervezett forrása: termékeladás 

A projekt előkészítettsége: A projekt megvalósításához szükséges tervek, 
engedélyek elkészítése, beszerzése folyamatban 
van. 

A projekt hatóterülete, indoklás: 
 
 

Megyehatáron átnyúló, országos jelentőségű, 
hungaricum termelő, előállító és bemutató helyszín, 
turisztikai attrakció. 

A projekt megvalósítási 
helyszíne:  

Település: Tihany 
Járás: Balatonfüred 

A projekt időbeli ütemezése: A megvalósítás tervezett kezdete-vége: 2016-2017 

A projekt várható költségigénye: Nettó 394 millió Ft.  

 
 
 

6    „Echo” kilátó turisztikai hasznosítása                                           
    
Projektgazda: Tihany Község Önkormányzata, 

Tihany Félsziget Fejlesztési Programiroda Nkft.  

A projekt leírása, célja és 
indokoltsága: 

Tihany egyik látványossága, a 80’-as évek műszaki 
színvonalán üzemelő közismert kilátó felújítása, a 
környező közterületek rehabilitálásával együtt, 
jelentősen emeli a Balaton „minőség imázst”, és 
hozzájárul a kereskedelmi tevékenység 
fellendüléséhez. A létesítmény szolgáltatásainak 
bővítése céljából az Echo kilátó épülete bővítésre 
kerül egy turisztikai kiállító tér funkcióval 
rendelkező új épületrésszel. „Látott hal háza” 
hagyományra épülő kiállítás, illetve a balatoni 
halászat bemutatása. Tihanyi legendárium 
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interaktív kiállító terem a tihanyi visszhanghoz 
kapcsolódóan, valamint a kecskeköröm legenda 
bemutatása. 
Az önkormányzati tulajdonú épület bővítése, külső, 
belső építészeti, gépészeti felújítása (a 
kereskedelmi funkció működtetéséhez szükséges 
belső berendezés kialakítása a projekttől 
elkülönülten magántőkéből valósul meg), turisztikai 
szolgáltatási infrastruktúra kialakítása, a környezet 
rendezése, parkosítása.   

A projekt megvalósításának 
számszerűsíthető eredményei, 
paraméterei, fenntartása, új 
munkahelyek száma: 

Bruttó 250 m2 alapterületű épület. 
Tervezett munkahelyek:  
A projekt 5 új munkahelyet teremt. 
A fenntartás tervezett forrása: látogatói-és 
rendezvényekből befolyó bevételek. 

A projekt előkészítettsége: A projekt rendelkezik a megvalósításhoz 
szükséges tervek, engedélyek egy részével. 
A megvalósításhoz szükséges dokumentumok: 
engedélyezési tervek, építési engedély, kiviteli terv. 
Ebből rendelkezésre áll: engedélyezési tervek. 

A projekt hatóterülete, indoklás: 
 
 

Megyehatáron átnyúló, országos jelentőségű, 
hungaricum termelő, előállító és bemutató helyszín, 
turisztikai attrakció. 

A projekt megvalósítási 
helyszíne:  

Település: Tihany 
Járás: Balatonfüred 

A projekt időbeli ütemezése: A megvalósítás tervezett kezdete-vége: 2016-2016 

A projekt várható költségigénye: Nettó 120 millió Ft.  

 
 
 

7      Új vitorláskikötő és kikötőmesteri épület létesítése                                      
    
Projektgazda: BAHART.  
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A projekt leírása, célja és 
indokoltsága: 

A Balaton legdinamikusabban fejlődő turisztikai 
ágazatának további fejlődését, igényeinek 
kiszolgálását biztosító beruházás. 
A háború előtt még meglévő vitorlás kikötő XXI.-
századi igényeknek megfelelő kialakítása új 
létesítmény létrehozásával. A projekt keretében a 
kikötő szárazföldi és vízi létesítményeinek kiépítése 
tervezett, azaz 63 férőhelyet ellátó vízi és 
szárazföldi infrastruktúra és kikötőmesteri épület 
létesítése.  
A társadalmi igények kielégítésére tervezett, 
megfelelően előkészített beruházás. Az öko-és 
kulturális félsziget imázshoz tartozó minőségi 
beruházás. 

A projekt megvalósításának 
számszerűsíthető eredményei, 
paraméterei, fenntartása, új 
munkahelyek száma: 

A hajóállomás jellemző területi adatai: 
63 férőhelyes ponton kikötő, bruttó 500 m2  
alapterületű épület. 
Tervezett új munkahelyek száma: 4 fő 
A fenntartás tervezett forrása: használati díjból 
származó bevétel. 

A projekt előkészítettsége: A projekt rendelkezik a megvalósításhoz 
szükséges tervek, engedélyek többségével. 

A projekt hatóterülete, indoklás: 
 
 

Megyehatáron átnyúló, országos jelentőségű  turisztikai 
attrakció. 

A projekt megvalósítási 
helyszíne:  

Település: Tihany 
Járás: Balatonfüred 

A projekt időbeli ütemezése: A megvalósítás tervezett kezdete-vége: 2016-2016 

A projekt várható költségigénye: Nettó 500 millió Ft.  

 

 

8    Civilek háza és települési közösségi ház kialakítása                                    
    
Projektgazda: Tihany Község Önkormányzata,  

Tihanyi-félsziget Fejlesztési Programiroda Nkft. 
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A projekt leírása, célja és 
indokoltsága: 

A projekt keretében egy meglévő épület 
felújításával, illetve a tervezett funkciókhoz 
illeszkedő átalakításával a helyi civil szervezetek, 
vállalkozások, illetve egy települési rendőrörs 
számára kialakítandó helyiségek. 

1. A Civilek házában a tihanyi civil szervezetek 
kapnának helyiségeket az egész éves 
programjaik megtartására, valamint egyes 
találkozók megszervezésére és különböző 
gyűlések lebonyolítására alkalmas 
organizációs pont lenne a helyi fiatalok 
számára.  

2. A települési művelődési házból ide kerül 
áthelyezésre a községi könyvtár, a falu TV 
stúdió és a falugondnokság. 

3. Inkubátorház  kezdő vállalkozásoknak. 
4. K+F központ kialakítása külső szakmai 

együttműködésben. 
A tervezett funkciókkal összhangban átalakítandó 
épület aktívan szolgálhatja a település állandó és 
nyaraló lakosságának művelődési, kulturális, 
közösségi igényeit. Hozzájárul a helyi identitástudat 
megtartásához, kialakításához. A megüresedő 
műemlék épület jellegéhez méltóbb funkciót 
kaphat, ezzel újabb beruházást indukálhat. Jelen 
projekt a település meglévő és tervezett 
fejlesztéseivel együtt bővíti a programkínálatot, 
növeli a lakosság identitását és a helyben tartó 
képességet.  
Az öko-és kulturális félsziget imázshoz tartozó 
minőségi beruházás. 

A projekt megvalósításának 
számszerűsíthető eredményei, 
paraméterei, fenntartása, új 
munkahelyek száma: 

Major utca, volt Tó motel, jellemző területi adatok: 
területe bruttó 1084 m2. 
Tervezett új munkahelyek: 2 fő.   
A fenntartás tervezett forrásmegoszlása: 
önkormányzati költségvetés és központi 
költségvetési normatíva. 

A projekt előkészítettsége: A projekt rendelkezik a megvalósításhoz 
szükséges tervek, engedélyek egy részével. 
 

A projekt hatóterülete, indoklás: 
 
 

Több településre kiterjedő, elsősorban Tihanyban és a 
környező településeken élő fiatalok helyben tartását 
elősegítő fejlesztés. 

A projekt megvalósítási 
helyszíne:  

Település: Tihany 
Járás: Balatonfüred 

A projekt időbeli ütemezése: A megvalósítás tervezett kezdete-vége: 2016-2017 
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A projekt várható költségigénye: Nettó 300 millió Ft.  

 

 

9     Komplex sportfejlesztés, iskolai sportcsarnok építése                                      

Projektgazda: Tihany Község Önkormányzata 

A projekt leírása, célja és 
indokoltsága: 

A település nem rendelkezik a mai igényeknek 
megfelelő, műszaki állapotú és komplex 
funkciókkal rendelkező iskolával.  
Hiányzik a kötelező testnevelési és tömegsport 
tevékenységre alkalmas fedett létesítmény. A XXI. 
századi iskolai színvonalat biztosító közoktatási 
intézménnyel és a bővített területtel javul az 
oktatási, sport és közösségi élet színvonala. 
Az önkormányzati területen a meglévő épület 1300 
m2 felújítása (homlokzatszigetelés, felújítás, belső 
kiszolgáló helyiségek felújítása, átalakítása) mellett 
az új épületként megvalósuló iskolai 1000 m2 

sportcsarnok rendelkezni fog küzdőtérrel, szociális 
kiszolgáló létesítményekkel, szertárral. 
A település alapfokú ellátásához szükséges 
oktatási és sportlétesítmény megvalósítása 
hiánypótló, hozzájárul a lakosság helyben 
maradásához, elégedettségének növeléséhez. 

A projekt megvalósításának 
számszerűsíthető eredményei, 
paraméterei, új munkahelyek 
száma, fenntartása: 

Aranyház utca - Major utca kereszteződésénél lévő 
meglévő épület. Jellemző területi adatok: az épület 
külső felújítandó felülete 1300 m2, az új épületrész  
1000 m2. 
Tervezett új munkahelyek: 2 fő   
A fenntartás tervezett forrása: önkormányzati 
költségvetés. 

A projekt előkészítettsége: A projekt rendelkezik a megvalósításhoz 
szükséges tervek, engedélyek egy részével. 

A projekt hatóterülete, indoklás: 
 
 

Több településre kiterjedő, elsősorban a Tihany és 
a környező településeken élő fiatalok helyben 
tartását elősegítő fejlesztés. 

A projekt megvalósítási 
helyszíne:  

Település: Tihany 
Járás: Balatonfüred 

A projekt időbeli ütemezése: A megvalósítás tervezett kezdete-vége: 2016-2017 
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A projekt várható költségigénye: bruttó 500 millió Ft  

 
 
 

10      Komplex turisztikai attrakció kiegészítő sport és élmény   
             szolgáltatásai, települési sportpályák és létesítmények          
                                                    

Projektgazda: Tihany Község Önkormányzata 

A projekt leírása, célja és 
indokoltsága: 

A közösségi sport minőségi helyszíneinek 
megteremtése. A célközönség bővítése, a fiatalok 
és kisgyermekes családok élményszerzésének 
elősegítése. Hozzájárul az egészséges és 
környezettudatos társadalom kialakulásához. A 
teljes évben vonzó ökológiai térség kialakításához 
szükséges beavatkozás. 
A turisztikai funkciókhoz kapcsolódó szabadtéri 
sportok helyszínének kiépítését tartalmazza a 
projekt. A települési futballpálya XXI. századi 
minőségű felújítása: új füves pálya kialakítása a 
meglévő focipálya felújításával. A kiszolgáló 
infrastruktúrát alkalmassá kell tenni akár 
nemzetközi mérkőzések vagy edzőtáborok, 
edzőmérkőzések lebonyolítására. 
Kapcsolódó projekt: Komplex turisztikai attrakció 
kiegészítő sport és élmény szolgáltatásai, lovas 
turizmus 

A projekt megvalósításának 
számszerűsíthető eredményei, 
paraméterei, új munkahelyek 
száma, fenntartása: 

A község észak-nyugati szélén, jellemző területi 
adatok: 1 ha, bruttó 80 m2 alapterületű épület. 
Tervezett új munkahelyek: 3 fő. 
A fenntartás tervezett forrásmegoszlása: 
önkormányzati bevételek, jegybevétel. 

A projekt előkészítettsége: Projektötlet. 

A projekt hatóterülete, indoklás: 
 
 

Megyehatáron átnyúló, országos jelentőségű 
turisztikai attrakció. 

A projekt megvalósítási 
helyszíne:  

Település: Tihany 
Járás: Balatonfüred 

A projekt időbeli ütemezése: A megvalósítás tervezett kezdete-vége: 2016-2017 

A projekt várható költségigénye: Bruttó 170 millió Ft.  
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11     Apátsági kert rekonstrukció          
                                                    

Projektgazda: Tihany Község Önkormányzata 

A projekt leírása, célja és 
indokoltsága: 

A térség attrakcióinak komplex fejlesztése 
látogatómenedzsmenti célkitűzésekkel jelentős 
vonzerőt jelenthet, növeli a tartózkodási időt. A 
projekt célja a szakralitás, meditáció helyszínének 
megteremtése, bővítése. A felújított Pisky 
sétányhoz kapcsolódó új turisztikai attrakció.  
Projekt tartalma: A volt apátsági kert zöldfelületi 
rehabilitálása, támfalak, függőkertek felújítása, 
sétányok, díszburkolatok kialakítása, szobrok 
restaurálása, történeti kiskálvária helyreállítása, 
utcabútorok elhelyezése. 
A Pisky sétány megújításával minőségi környezet 
jött létre, azonban a Csokonay liget jelenlegi, 
leromlott állapota jelentős problémát okoz, 
balesetveszélyes. Az új attrakció létrehozása a 
turisták számára lehetőséget teremt a kellemes 
környezetben történő szabadidő eltöltésre. A 
település korábban elkészült beruházásaival 
(Tihanyi Legenda Projekt, Apátság fogadóépület) 
együtt megfelelő környezetet hoz létre, bővíti a 
programkínálatot. Az öko és kulturális félsziget 
imázshoz tartozó minőségi beruházás. 

A projekt megvalósításának 
számszerűsíthető eredményei, 
paraméterei, új munkahelyek 
száma, fenntartása: 

Csokonai liget, jellemző területi adatok: 
3 ha apátsági kert és függőkertek. 
Tervezett új munkahelyek: 2 fő. 

A projekt előkészítettsége: A projekt rendelkezik a megvalósításhoz 
szükséges tervek, engedélyek egy részével. 

A projekt hatóterülete, indoklás: 
 
 

Megyehatáron átnyúló, térségi jelentőségű 
turisztikai attrakció. 

A projekt megvalósítási 
helyszíne:  

Település: Tihany 
Járás: Balatonfüred 

A projekt időbeli ütemezése: A megvalósítás tervezett kezdete-vége: 2016-2017 

A projekt várható költségigénye: bruttó 200 millió Ft  
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12     Hajóállomási élménystrand  fejlesztése                                                    

Projektgazda: Vállalkozó 

A projekt leírása, célja és 
indokoltsága: 

A minőségi turisztikai szolgáltatások és 
színvonalas környezet kialakítása, mellyel a 
meglévő igények kielégítése helyben megtörténhet, 
a projekt által az elégedettségi mutató növekszik és 
a helyben tartó képesség is növelhető. 
A projekt célja a strand területének új 
élményelemekkel történő fejlesztése, az elavult 
épületek, háttér infrastruktúra felújítása, a 
környezet minőségi fejlesztése.  
A strand az átlagos balatoni strandok minőségének 
megfelel, ezzel azonban nem elégíti ki a tihanyi 
minőségi vendéglátás és strandolás iránti igényt, 
szükséges bővíteni a programkínálatot, javítani a 
minőséget. Az öko-és kulturális félsziget imázshoz 
tartozó minőségi beruházás. 

A projekt megvalósításának 
számszerűsíthető eredményei, 
paraméterei, új munkahelyek 
száma, fenntartása: 

A Hajóállomásnál lévő strand jellemző területi 
adatai: 1 ha 
Tervezett munkahelyek: a település fenntartás 
munkálatainál tervezve. 
A fenntartás tervezett forrásmegoszlása: 
önkormányzati bérleti bevételek, külső partneri 
támogatás. 

A projekt előkészítettsége: Projektötlet. 

A projekt hatóterülete, indoklás: 
 
 

Megyehatáron átnyúló, országos jelentőségű 
turisztikai attrakció. 

A projekt megvalósítási 
helyszíne:  

Település: Tihany 
Járás: Balatonfüred 

A projekt időbeli ütemezése: A megvalósítás tervezett kezdete-vége: 2016-2017 

A projekt várható költségigénye: Nettó 220 millió Ft.  

 
 
 

13     A tihanyi kulturális örökség bemutatóhelyének létrehozása      
                                                    

Projektgazda: Tihany Község Önkormányzata 
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A projekt leírása, célja és 
indokoltsága: 

A tihanyi alkotók, művészek, hagyományok méltó 
bemutatóhelyének kialakítása a helyi identitás, az 
országimázs fejlesztése. 
A meglévő, mintegy 300 m2 területű önkormányzati 
műemlék épület felújítása és méltó funkciókkal 
történő üzemeltetése. Az alkotók (Borsos Miklós, 
Illyés Gyula, Németh László, Passuth László) 
emlékhelyének kialakítása, a helyi népművészet és 
hagyományok bemutatása. 
A tihanyi félsziget, hazánk kulturális életében 
jelentős szerepet betöltő alkotók életében kiemelt 
szerepet játszott. Ezt a hagyományt, értéket ma a 
nagyközönség nem, vagy alig ismeri. A fejlesztés 
hiánypótló, hozzájárul a helyi és az országos 
identitástudat bővítéséhez, hazánk európai szintű 
kulturális életének bemutatásához. A település 
meglévő és tervezett fejlesztéseivel együtt bővíti a 
programkínálatot, növeli a lakosság identitását, a 
helyben tartó képességet. Az öko-és kulturális 
félsziget imázshoz tartozó minőségi beruházás. 
A projekt a település kulturális attrakcióihoz 
kapcsolódva komplex turisztikai program kínálatot 
alkot, amely Tihany vonzerejét növeli, a 
programkínálatot sokszínűbbé teszi (különböző 
korosztályok részére), így a turisták számára 
kulturális élményt és kikapcsolódást biztosít. 
Az érintett célcsoport mintegy 200 ezer fő. 

A projekt megvalósításának 
számszerűsíthető eredményei, 
paraméterei, új munkahelyek 
száma, fenntartása: 

Az ősközség területén lévő műemlék épület 
felújítása, új funkcióval történő üzemeltetése. 
Jellemző területi adatok: 300 m2 bruttó alapterület. 
Tervezett új munkahelyek: 3 fő atipikus 
foglalkoztatás 
A fenntartás tervezett forrásmegoszlása: 
önkormányzat, központi költségvetés, 
jegybevételekből származó források. 

A projekt előkészítettsége: Projektötlet. 

A projekt hatóterülete, indoklás: 
 
 

Megyehatáron átnyúló, országos jelentőségű 
kultúrális turisztikai beruházás. 

A projekt megvalósítási 
helyszíne:  

Település: Tihany 
Járás: Balatonfüred 

A projekt időbeli ütemezése: A megvalósítás tervezett kezdete-vége: 2016-2016 

A projekt várható költségigénye: Bruttó 120 millió Ft.  
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14     Bujtor István szabadtéri színház nézőterének felújítása és mobil  
              tetőrendszer kialakítása                                             

    

Projektgazda: Tihany Község Önkormányzata 

A projekt leírása, célja és 
indokoltsága: 

A nagy hagyományokkal rendelkező szabadtéri 
színház teljes idényben történő üzemeltetése. A 
nézőtér felújítása és mobil szerkezetű, biztonságos 
tetőszerkezet kialakítása. A fejlesztéssel a nyári 
színház előadásai zavartalanul, az időjárástól 
függetlenül megtartásra kerülhetnek. A beruházás 
jelentős látogatószám növekedést generál, ezzel 
bővíti a turisztikai attrakció látogatóinak számát. A 
teljes szezonban vonzó, kulturális és közösségi 
turisztikai célterülethez szükséges beruházás. 

A projekt megvalósításának 
számszerűsíthető eredményei, 
paraméterei, fenntartása, új 
munkahelyek száma: 

400 m2 fedett nézőtér.  
A fenntartás tervezett forrásmegoszlása: 
jegybevétel, költségvetési támogatás. 

A projekt előkészítettsége: A projekt megvalósításához szükséges tervek, 
engedélyek elkészítése-beszerzése folyamatban 
van.  

A projekt hatóterülete, indoklás: 
 
 

Megyehatáron átnyúló, országos jelentőségű 
turisztikai attrakció  

A projekt megvalósítási 
helyszíne:  

Település: Tihany 
Járás: Balatonfüred 

A projekt időbeli ütemezése: A megvalósítás tervezett kezdete-vége: 2016-2016 

A projekt várható költségigénye: bruttó 80 millió Ft  

 
 
 

15     Fenntartható Település üzemeltetési központ létrehozása                                                      

Projektgazda: Tihany Község Önkormányzata 
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A projekt leírása, célja és 
indokoltsága: 

A tervezett létesítmény járulékos haszna, hogy 
felszabadítja a jelenlegi káros környezeti hatást 
kiváltó üzemi tevékenység helyszínéül szolgáló 
értékes területet. A jelenlegi falugondnokság a 
Bujtor István szabadtéri színpad és a Levendula 
Ház közötti területen van. Elhelyezkedése tájképi 
és környezetvédelmi szempontból is problémás a 
fokozottan védett belső tó partján. Az új 
létesítmény megvalósítása esetén Tihany tervezett 
kulturális negyedéből kitelepíthető a 
falugondnokság. A felszabadult ingatlan kisebb 
átalakítással bevonható a kulturális élet helyszínei 
közé. 

A projekt megvalósításának 
számszerűsíthető eredményei, 
paraméterei, új munkahelyek 
száma, fenntartása: 

Az Ősközség déli részén, a Cserhegy irányában 
valósulna meg a tervezett fejlesztés. Az 
önkormányzati tulajdonú terület jelenleg külterület, 
de a beépíthetőség érdekében a rendezési terv 
módosítása folyamatban van. A tervezett 
létesítmény bruttó költsége 250 millió Ft. Létrejön a 
településüzemeltetés korszerű, környezetbarát 
technológiákat hasznosító és megvalósító 
létesítménye, melynek egyik fő célja a szelektív 
hulladékgyűjtés megvalósítása az egész 
félszigeten. A létesítmény új helyszíne a turisztikai 
célterületet és a helyi közösség életét nem zavaró 
elkülönített terület, ahol a zaj és egyéb káros 
hatások minimalizálhatók. A megújuló energia 
felhasználás bővítése, és a környezettudatos 
szemléletformálás a „zöld” település imázs 
kialakításához jelentős lépés.  
Megvalósuló projektelemek: iroda, műhelyek, 
garázs, anyag és eszköz tároló depóniák, raktárak. 
Tervezett új munkahelyek: 4 fő. 
A fenntartás tervezett forrása: önkormányzati 

A projekt előkészítettsége: Projektötlet. 

A projekt hatóterülete, indoklás: 
 
 

Egy településre kiterjedő, országos jelentőségű  
turisztikai attrakció, műemléki terület. 

A projekt megvalósítási 
helyszíne:  

Település: Tihany 
Járás: Balatonfüred 

A projekt időbeli ütemezése: A megvalósítás tervezett kezdete-vége: 2016-2017 

A projekt várható költségigénye: Bruttó 150 millió Ft.  

 
 
 



TIHANYI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 
STRATÉGIAI MUNKARÉSZ         

39 

 

2016. 

16    Komplex iskolafejlesztés, iskolai közétkeztetés, iinfrastruktúra  
            fejlesztése                                             

    

Projektgazda: Tihany Község Önkormányzata 

A projekt leírása, célja és 
indokoltsága: 

A település nem rendelkezik a mai igényeknek 
megfelelő műszaki állapotú és komplex funkciókkal 
rendelkező iskolai konyhával. Önkormányzati, saját 
közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztésének célja 
a helyi termékek feldolgozásának elősegítése. 
A meglévő konyha és konyhai előkészítő 
átalakítása, bővítése, korszerűsítése, elyreállítása, 
felújítása, a szükséges épületgépészeti 
beruházások végrehajtása. 

A projekt megvalósításának 
számszerűsíthető eredményei, 
paraméterei, fenntartása, új 
munkahelyek száma: 

400 adagos konyha kiépítése.  
Tervezett új munkahelyek: 2 fő.  
A fenntartás tervezett forrása: önkormányzati 
költségvetés. 

A projekt előkészítettsége: Projektötlet. 

A projekt hatóterülete, indoklás: 
 
 

Egy településre kiterjedő, a térségi oktatásban 
szerepet játszó intézmény infrastrukturális 
fejlesztése, helyi termékek támogatása. 

A projekt megvalósítási 
helyszíne:  

Település: Tihany 
Járás: Balatonfüred 

A projekt időbeli ütemezése: A megvalósítás tervezett kezdete-vége: 2016-2016 

A projekt várható költségigénye: bruttó 60 millió Ft  

 
 
A 2. jelű akcióterület tervezett fejlesztései: 
 
 

1     Balatoni Vízi Opera Központ kialakítása      
                                                    

Projektgazda: Tihany Község Önkormányzata, 
Tihanyi-félsziget Fejlesztési Programiroda Nkft. 

A projekt leírása, célja és 
indokoltsága: 

A Balaton kiemelt üdülőkörzetében, főidényben 
üzemelő, a közösségi kulturális élet helyszínéül 
szolgáló, unikális hiánypótló beruházás 
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megvalósítása a Balaton környezetében (Balaton 
2014-2020). 
A félsziget délkeleti partszakaszán, részben az 
önkormányzat, részben a BAHART. tulajdonában 
lévő területen a gazdaságos fenntartható 
üzemeltetés érdekében. megvalósuló kulturális 
turisztikai célú tavi színpad és a mintegy 1800 fő 
befogadására alkalmas, a későbbiekben bővíthető, 
mobil nézőtér megvalósítása (szezon utáni 
bontással). Az üzemeltető szakmai partner a 
MÜPA és a BMC.  
A nemzetközi érdeklődésre is számot tartó 
fejlesztés a hazai komolyzenei élet reprezentáns 
helyszínévé válhat, kiemelkedően fontos az 
országimázs fejlesztése és a minőségi 
idegenforgalom növelése céljából. A beruházás 
jelentős látogatószám növekedést generál. A 
célcsoportok további ellátásának igénye nagy 
volumenű szálláshelyfejlesztést indukál a 
térségben, illetve növeli a meglévő vendéglátási 
infrastruktúra kihasználtságát. A célcsoportok 
bővítése, ezzel együtt további ellátásának igénye 
nagy volumenű szálláshelyfejlesztést indukál a 
térségben, illetve növeli a meglévő vendéglátási 
infrastruktúra kihasználtságát. A teljes évben 
vonzó, kulturális és közösségi turisztikai 
célterülethez elengedhetetlenül szükséges 
beruházás és térségi jellege miatt kiemelt 
jelentőségű.  
A projekt megfelelő környezetének kialakításához 
szükséges a jelenlegi, a 80-as évek színvonalát 
idéző kikötői infrastruktúra, a környezet és a 
szolgáltatási területek, a természetvédelem céljait 
is szem előtt tartó, XXI. századi igényeknek 
megfelelő kialakítása, mely jelentősen emeli a 
Balaton „minőség imázst”, és hozzájárul a 
turisztikai és egyéb kereskedelmi tevékenység 
fellendüléséhez is. 
A kikötői parti infrastruktúra és az épített környezet 
megújítása. Az úgynevezett „bazársor” 
megszüntetése, az operaközponthoz kapcsolódó 
turisztikai fogadóterület kialakítása, a környezet 
rendezése, parkosítás, 400 személygépkocsi 
elhelyezésére alkalmas parkoló létrehozása, háttér 
infrastruktúra kiépítése, modern művészeti 
kiállítótér létrehozása, szolgáltatási területek 
kialakítása (a munkák során figyelembe kell venni a 
megtartandó, jellegzetes védett vasbeton 
héjszerkezetek építészeti minőségét). 
Az érintett célcsoport: 200 ezer fő. 

A projekt megvalósításának 
számszerűsíthető eredményei, 
paraméterei, új munkahelyek 

Tihanyi Rév és a Klub Tihany közötti partszakasz, 
jellemző területi adatok: 20000 m2 környezet 
rehabilitáció, mobil nézőtér 1800 fő, úszó ponton a 
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száma, fenntartása: színpadnak, 2000 m2 épület felújítás, kialakítás, 
400 személygépkocsi elhelyezésére alkalmas 
parkoló.  
Tervezett új munkahelyek: 20 fő. 
A fenntartás tervezett forrásmegoszlása: 
jegybevétel, központi költségvetési támogatás, 
nemzetközi alapok. 

A projekt előkészítettsége: A projekt megvalósításához szükséges tervek, 
engedélyek elkészítése, beszerzése folyamatban 
van részben.  

A projekt hatóterülete, indoklás: 
 
 

Megyehatáron átnyúló, országos jelentőségű 
kultúrális turisztikai beruházás. 

A projekt megvalósítási 
helyszíne:  

Település: Tihany 
Járás: Balatonfüred 

A projekt időbeli ütemezése: A megvalósítás tervezett kezdete-vége: 2016-2017 

A projekt várható költségigénye: Nettó 1667 millió Ft.  

 
 
 

2     Ún. „Kenderföldek” terület rekultivációja, szennyvíztelep      
                                                    

Projektgazda: Tihany Község Önkormányzata, 

A projekt leírása, célja és 
indokoltsága: 

A táj, környezeti, természeti örökségeinek átfogó 
program szerinti hosszú távú megóvása. A projekt 
hozzájárul a környezettudatos társadalom 
fejlesztéséhez, növeli a lakosság identitását és a 
helyben tartó képességet. Az öko-és kulturális 
félsziget imázshoz tartozó minőségi beruházás. 
A kenderföldeken található, volt szennyvíztisztító 
telep rekultivációja, környezeti kár elhárítása. 
Természeti érték revitalizációja. 

A projekt megvalósításának 
számszerűsíthető eredményei, 
paraméterei, új munkahelyek 
száma, fenntartása: 

Kenderföldek, jellemző területi adatok: 3000 m2 
Tervezett munkahelyek: 
Településfejlesztésnél tervezve. 
A fenntartás tervezett forrásmegoszlása: 
önkormányzat bevételei. 

A projekt előkészítettsége: A projekt megvalósításához szükséges tervek, 
engedélyek elkészítése, beszerzése folyamatban 
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van részben.  

A projekt hatóterülete, indoklás: 
 
 

Egy településre kiterjedő, országos jelentőségű 
turisztikai attrakció környezete, Balaton 
vízminőségének védelme. 

A projekt megvalósítási 
helyszíne:  

Település: Tihany 
Járás: Balatonfüred 

A projekt időbeli ütemezése: A megvalósítás tervezett kezdete-vége: 2016-2017 

A projekt várható költségigénye: Bruttó 150 millió Ft.  

 
 
 

3       Újlaki Árpád-kori templomrom felújítása             
                                                    

Projektgazda: Tihany Község Önkormányzata, 

A projekt leírása, célja és 
indokoltsága: 

Tihany kulturális és épített örökségének interaktív 
bemutatása: 
A teljes évben vonzó, kulturális és közösségi 
turisztikai célterülethez szükséges beruházás. 
Az értékes műemlék állapota jelenleg nem jeleníti 
meg Tihany 1000 éves történelmét. A romos árpád-
kori templom felújítása halaszthatatlan feladat. A 
középkori település régészeti skanzenként történő 
bemutatása új turisztikai látványosságot hoz létre. 
A projekt a település kulturális attrakcióihoz 
kapcsolódva komplex turisztikai program kínálatot 
alkot, amely Tihany vonzerejét növeli, a 
programkínálatot sokszínűbbé teszi (különböző 
korosztályok részére), így a turisták számára 
kulturális élményt és kikapcsolódást biztosít. 
Az érintett célcsoport 50 ezer fő. 

A projekt megvalósításának 
számszerűsíthető eredményei, 
paraméterei, új munkahelyek 
száma, fenntartása: 

Az újlaki Árpád kori templom, műemléki felújítása, 
a Klub Tihany melletti erdős területen. 
Jellemző területi adatok: 60 m2 bruttó alapterület, 
település bemutató régészet, skanzen 500 m2. 
A fenntartás tervezett forrásmegoszlása: 
önkormányzati és üzemeltetői bevételek. 

A projekt előkészítettsége: Projektötlet. 



TIHANYI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 
STRATÉGIAI MUNKARÉSZ         

43 

 

2016. 

A projekt hatóterülete, indoklás: 
 
 

Megyehatáron túlnyúló, országos jelentőségű  
kulturális turisztikai attrakció. 

A projekt megvalósítási 
helyszíne:  

Település: Tihany 
Járás: Balatonfüred 

A projekt időbeli ütemezése: A megvalósítás tervezett kezdete-vége: 2016-2017 

A projekt várható költségigénye: Bruttó 100 millió Ft.  

 
 
 
 
 
 
 

4       Kopaszhegy és rév környezetének vízelvezetése, csatornázása       
       
                                                    

Projektgazda: Tihany Község Önkormányzata, 

A projekt leírása, célja és 
indokoltsága: 

 A projekt célja a települési csapadék-és 
szennyvízelvezetés javítása. A fejlesztés 
eredményeként javul a Balaton vízminőség. A 
csúszásveszélyes terület állékonysága biztosított 
lesz, ezzel megvalósul a lakosság és a 
turistaforgalom számára a biztonságos közlekedés 
feltételeinek megteremtése. 
A település korábban elkészült beruházásaival 
(TLP, kerékpárút, stb.) együtt megfelelő 
környezetet hoz létre, ezzel segíti a tervezett 
társadalmi és gazdasági projektek megvalósulását 

A projekt megvalósításának 
számszerűsíthető eredményei, 
paraméterei, új munkahelyek 
száma, fenntartása: 

Jellemző területi adatok:  
Az ún. Kopaszhegyi csúszásveszélyes terület 
környezetrendezési, vízelvezetési munkái 
(Alsókopaszhegy utca, Felsőkopaszhegy utca, 
Kiskopaszhegy utca, Halász utca, Kenderföld út ) 
A rév környékén a csapadékvíz-és szennyvíz 
elvezető hálózat felújítása, bővítése, (Rév utca, 4 
számjegyű part menti út) 
Fenntartás műszaki infrastruktúrája. 
Tervezett munkahelyek: A település fenntartáshoz 
szükséges új teremtett munkahelyek.  
A fenntartás tervezett forrásmegoszlása: 
önkormányzati. 
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A projekt előkészítettsége: Projektötlet. 

A projekt hatóterülete, indoklás: 
 
 

Megyehatáron túlnyúló, országos jelentőségű 
turisztikai attrakció. 

A projekt megvalósítási 
helyszíne:  

Település: Tihany 
Járás: Balatonfüred 

A projekt időbeli ütemezése: A megvalósítás tervezett kezdete-vége: 2016-2017 

A projekt várható költségigénye: Bruttó 362 millió Ft.  

 
 
 
 
 
 
A 3. jelű akcióterület tervezett fejlesztései: 
 
 

1     Tihany a kerékpárosok félszigete, kerékpárút építés    
                                                    

Projektgazda: Tihany Község Önkormányzata, 
egyéb szervezet 

A projekt leírása, célja és 
indokoltsága: 

A tihanyi kerékpárút szakasz megvalósítása a  
Balatoni Bringakör Kerékpáros útvonal építéshez 
(hálózatos fejlesztés) kapcsolódó projekt. 
Az ökológiai szemlélet a természeti értékek 
megismerése mint fő cél mellett, az öko-, sport-és 
családi turizmus számára biztosított XXI. századi, 
elsősorban individuális közlekedés nagy létszámú, 
ma még inkább átutazó turistát tart a térségben. A 
projekt hozzájárul az egészséges és 
környezettudatos társadalom kialakulásához. A 
teljes évben vonzó ökológiai térség 
megteremtéséhez szükséges beavatkozás. 
A félszigetet a családok számára körbejárhatóvá 
tévő fejlesztés a félsziget ma még kerékpárral 
nehezen elérhető részeit teszi biztonságosan 
megközelíthetővé, ezzel teljessé válik a félsziget 
kerékpáros infrastruktúrája. A kerékpárút (épített, 
illetve kijelölt) mellett kerékpáros szervizpontok 
kialakítása is megvalósul (Apáti kapu, Sajkod, 
Belső tó, Rév).  
Megvalósulása segíti és generálja az öko-és slow 
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turizmus terjedését. A teljes évben vonzó, kulturális 
és közösségi turisztikai célterülethez szükséges, 
jelentős turisztikai beruházás, amely 
környezetvédelemi szempontból is kiemelt 
jelentőséggel bír.  
Az érintett célcsoport: 100 ezer fő. 

A projekt megvalósításának 
számszerűsíthető eredményei, 
paraméterei, új munkahelyek 
száma, fenntartása: 

A meglévő balatoni körúthoz kapcsolódóan a 
fejlesztendő szakasz jellemzői:  
1-2. szakasz: 900 fm, meglévő aszfaltozott útpálya 
(2,5 m) szélesítése 1,5 m-rel. 
2-3. szakasz: 500 fm, meglévő aszfaltozott útpálya 
(3,5 m) felfestése. 
3-4. szakasz: 1700 fm, meglévő aszfaltozott 
útpálya (3,5 m) felújítása, felfestése. 
4-5. szakasz: 1300 fm, új aszfaltozott útpálya 
építése (3,5 m) felfestéssel. 
5-6. szakasz: 400 fm, meglévő aszfaltozott útpálya 
(3,5 m) felfestése. 
7-8. szakasz: 150 fm, meglévő aszfaltozott útpálya 
(5,0 m) felújítása, felfestése. 
8-9. szakasz: 80 fm, meglévő aszfaltozott útpálya 
(3,5 m) szélesítése 1,5 m-rel, felfestés. 
9-10. szakasz: 250 fm, meglévő aszfaltozott 
útpálya (5,0 m) szélesítése 1,5 m-rel. 
A teljes kerékpárút hossza: Apáti templom - parti 
kerékpárút, 5280 m. 
A kerékpárút mellett kiszolgáló létesítmények, 
szervízpontok kialakítása is megvalósul (Apáti 
kapu, Sajkod, Belső tó, Rév). 
A tervezett fenntartó: önkormányzat. 
A kiszolgáló létesítmények üzemeltetése további új 
munkahelyeket teremt az őket üzemeltető 
vállalkozásoknál: 6 fő. 
A fenntartás tervezett forrásmegoszlása: 
önkormányzati költségvetés. 

A projekt előkészítettsége: Projektötlet.  

A projekt hatóterülete, indoklás: 
 
 

Megyehatáron átnyúló, országos jelentőségű 
kultúrális turisztikai beruházás. 

A projekt megvalósítási 
helyszíne:  

Település: Tihany 
Járás: Balatonfüred 

A projekt időbeli ütemezése: A megvalósítás tervezett kezdete-vége: 2016-2017 

A projekt várható költségigénye: Bruttó 300 millió Ft.  
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2     Apátsági Pince turisztikai hasznosítása  
                                                    

Projektgazda: Tihany Község Önkormányzata, külső partner 

A projekt leírása, célja és 
indokoltsága: 

A meglévő Apátsági borospince és kapcsolódó 
helyiségei (műemlék épület, jelenleg nem tölt be 
funkciót) jelen műszaki állapotukban nem 
alkalmasak a balatoni borút turisztikai feltételeinek 
kielégítésére. Adottságait, elhelyezkedését és 
történetét tekintve rendkívüli jelentőséggel bír, a 
benne rejlő lehetőségek kiaknázása alapvető és 
indokolt elvárás a bort és a turizmust egyaránt 
kedvelő közönség részéről. A mintegy 500 m2 
alapterületen lévő boltíves pince és a felette lévő 
présház felújítása, átalakítása és bővítése 
szükséges. A fejlesztés eredményeként 
kialakítandó bemutató, illetve rendezvényteremben 
a tihanyi borok bemutatására, illetve kóstolására 
nyílna lehetőség, amely attrakció a turisztikai 
kínálatot bővíti. A kulturált fogadó- és kiszolgálótér, 
valamint a technológiai- és szociális helyiségek 
kialakítása szükségessé teszi a gépészeti, 
légtechnikai és elektromos korszerűsítést is. Az 
épület előtti parkoló kibővítése, burkolása és 
kertészeti elemeinek kiépítése szintén alapfeltétel. 
A tihanyi minőségi borok kulturált környezetben 
történő fogyasztásának lehetősége, borfesztiválok, 
borászati események, rendezvények lebonyolítása 
nagymértékben segíti a települést a hazai 
borturizmus méltán kiemelkedő táborához történő 
felzárkózásban. 
Kapcsolódó projektek: 
Helyi termék feldolgozás, tihanyi borászati üzem 
kialakítása az Apátsági Pincéhez kapcsolódóan. 

A projekt megvalósításának 
számszerűsíthető eredményei, 
paraméterei, új munkahelyek 
száma, fenntartása: 

A meglévő Apátsági Pince helyszínén.  
Tervezett új munkahelyek: 8 fő. 
A fenntartás tervezett forrásmegoszlása: 
termékeladási értékesítésből és rendezvények 
lebonyolításából származó bevételek. 

A projekt előkészítettsége: Projektötlet.  

A projekt hatóterülete, indoklás: 
 
 

Megyehatáron átnyúló, országos jelentőségű 
kultúrális turisztikai attrakció. 

A projekt megvalósítási 
helyszíne:  

Település: Tihany 
Járás: Balatonfüred 
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A projekt időbeli ütemezése: A megvalósítás tervezett kezdete-vége: 2016-2017 

A projekt várható költségigénye: Nettó 300 millió Ft.  

 
 
 

3     Történeti levendula ültetvények visszatelepítése  
                                                    

Projektgazda: Tihany Község Önkormányzata, 
Partnerek 

A projekt leírása, célja és 
indokoltsága: 

A félszigeten előforduló levendula telepek részben 
elpusztultak, ezek rehabilitációja jelentős 
környezeti fejlődést okoz, hozzájárul a 
környezettudatosság növekedéséhez, a helyi 
feldolgozóipar alapanyag ellátásának 
biztosításához. Növeli a lakosság identitását, a 
helyben tartó képességet, bővíti a 
programkínálatot. Az öko-és kulturális félsziget 
imázshoz tartozó minőségi beruházás. A 
mikroklíma javítása és a környezet fejlesztése. A 
település korábban elkészült beruházásaival 
(Tihanyi Legenda Projekt, Levendula Ház stb.) 
együtt megfelelő környezetet hoz létre, ezzel segíti 
a tervezett társadalmi és gazdasági projektek 
megvalósulását.  
A táj, a környezet és épített örökségeinek átfogó 
programja szerinti hosszú távú megóvása szintén 
fontos feladat; és ez alapozza meg az ökoturisztikai 
célterület imázst. 
Kapcsolódó projektek: 
Lepárló létesítmény és látványgazdaság  
Levendula Manufaktúra  

A projekt megvalósításának 
számszerűsíthető eredményei, 
paraméterei, új munkahelyek 
száma, fenntartása: 

A Tihanyi-félsziget több helyszínén valósul meg:  
telepítés 25 ha-on. 
Tervezett új munkahelyek:  5 fő. 
A fenntartás tervezett forrásmegoszlása: 
terményeladási értékesítésből származó bevételek. 

A projekt előkészítettsége: A projekt megvalósításához szükséges tervek, 
engedélyek elkészítése, beszerzése folyamatban 
van részben.  

A projekt hatóterülete, indoklás: 
 
 

Megyehatáron átnyúló, országos jelentőségű, 
hungaricum termelő és bemutató helyszín, 
turisztikai attrakció. 

A projekt megvalósítási Település: Tihany 
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helyszíne:  Járás: Balatonfüred 

A projekt időbeli ütemezése: A megvalósítás tervezett kezdete-vége: 2016-2016 

A projekt várható költségigénye: Bruttó 90 millió Ft.  

 
 
 

    4    Tihanyi tanösvények kialakítása és fejlesztése       
      (bejárható magyarország)   

                                                    
Projektgazda: Tihany Község Önkormányzata, 

A projekt leírása, célja és 
indokoltsága: 

Az ökológiai szemlélet a természeti értékek 
megismerése mint fő cél mellett, az öko-, sport-és 
családi turizmus számára biztosított XXI. századi, 
elsősorban individuális közlekedés nagy létszámú, 
ma még inkább átutazó turistát tart a térségben. 
Hozzájárul az egészséges és környezettudatos 
társadalom kialakulásához. A teljes évben vonzó 
ökológiai térség kialakításához szükséges 
beavatkozás. 
Tanösvények fejlesztése, kialakítása 25 km 
hosszban a természetvédelmi területen, oktatási és 
turisztikai célból: „Lóczy”, „Óvár”, „Barátlakás”, 
„Aranyház”, „Apáti tető”, „külső tó”. 
A természeti értékek megközelítését szolgáló 
beruházás. Segíti a környezettudatosságot. Növeli 
az elégedettséget, az itt tartózkodási időt. 
Megvalósulása segíti és generálja az öko és slow 
turizmus terjedését. A teljes évben vonzó, kulturális 
és közösségi turisztikai célterülethez szükséges, 
jelentős környezetvédelmi beruházás. Az érintett 
célcsoport: 100 ezer fő. 
Kapcsolódó fejlesztés: Kerékpárút. 

A projekt megvalósításának 
számszerűsíthető eredményei, 
paraméterei, új munkahelyek 
száma, fenntartása: 

Turistaút és tanösvények (25 km)  
Tervezett munkahelyek: 
A település fenntartásnál és a Nemzeti Parknál 
tervezve. 
A fenntartás tervezett forrásmegoszlása: Nemzeti 
Park és önkormányzati költségvetés. 

A projekt előkészítettsége: Projektötlet.  

A projekt hatóterülete, indoklás: 
 
 

Megyehatáron átnyúló, országos jelentőségű,  
turisztikai attrakció. 
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A projekt megvalósítási 
helyszíne:  

Település: Tihany 
Járás: Balatonfüred 

A projekt időbeli ütemezése: A megvalósítás tervezett kezdete-vége: 2017-2017 

A projekt várható költségigénye: Bruttó 190 millió Ft.  

 
 
 

5     Szabad strandok turisztikai célú fejlesztése   
                                                    

Projektgazda: Tihany Község Önkormányzata 

A projekt leírása, célja és 
indokoltsága: 

A 80-as évek színvonalát idéző vízparti 
infrastruktúra, a természetvédelem céljait szem 
előtt tartó, XXI. századi igényeknek megfelelő 
átalakítása.  
A projekt jelentősen emeli a Balaton „minőség 
imázst”, hozzájárul az itt tartózkodási idő 
meghosszabbításához, elősegíti a szabadidő 
minőségi, biztonságos eltöltését.  
A partfalvédelem és a strandok burkolatának 
elhanyagoltsága jelentősen rontja a környezet 
állapotát, balesetveszélyt jelent, akadályozza a 
minőségi szolgáltatások megvalósítását. 

A projekt megvalósításának 
számszerűsíthető eredményei, 
paraméterei, új munkahelyek 
száma, fenntartása: 

A strandok minőségi infrastruktúrájának és 
egészséges, biztonságos környezetének 
kialakítása: gödrösi, somosi, sajkodi 
szabadstrandok. 
Jellemző területi adatok: 2,5 ha közterület.  
Tervezett új munkahelyek: település fenntartás 
munkálatainál tervezve. 
A fenntartás tervezett forrásmegoszlása: 
önkormányzati bevételek. 

A projekt előkészítettsége: Projektötlet.  

A projekt hatóterülete, indoklás: 
 
 

Megyehatáron átnyúló, országos jelentőségű,  
turisztikai attrakció. 

A projekt megvalósítási 
helyszíne:  

Település: Tihany 
Járás: Balatonfüred 

A projekt időbeli ütemezése: A megvalósítás tervezett kezdete-vége: 2017-2018 
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A projekt várható költségigénye: Bruttó 150 millió Ft.  

 
 
 

   6      Komplex turisztikai attrakció lovas turizmushoz kapcsolódó  
    kiegészítő és élmény szolgáltatásai   

                                              
Projektgazda: Tihany Község Önkormányzata, külső partner 

A projekt leírása, célja és 
indokoltsága: 

A projekt célja a célközönség bővítése, a fiatalok 
és kisgyermekes családok élményszerzésének 
elősegítése. Hozzájárul az egészséges és 
környezettudatos társadalom kialakulásához, illetve 
a teljes évben vonzó ökológiai térség 
kialakításához szükséges beavatkozás. 
A turisztikai funkciókhoz kapcsolódó szabadtéri 
lovas helyszínek kiépítése, a turizmust szolgáló 
korszerű lovarda major (istállók 15-20 ló ellátására) 
3 ha területen, 160 m2 bruttó épület és a hozzá 
tartozó szociális és kiszolgáló helyiségek 
kialakítása, külön vonzerőként kisállat simogatóval. 
A fejlesztés lehetővé teszi a térség megismerését 
szolgáló lovas túrák szervezését, kiegészítő 
turisztikai szolgáltatásként lovasbemutató 
programok lebonyolítását, illetve települési 
sétakocsikázás biztosítását. Igény esetén a 
(kis)gyermekes családok részére lovas terápia 
szolgáltatás is biztosítható.   
Kapcsolódó projekt: Komplex turisztikai attrakció 
kiegészítő sport és élmény szolgáltatásai, 
települési sportpályák és létesítmények.  

A projekt megvalósításának 
számszerűsíthető eredményei, 
paraméterei, új munkahelyek 
száma, fenntartása: 

Jellemző területi adatok: 3 ha terület, 160 m2 bruttó 
épület.  
Tervezett új munkahelyek: 3 fő. 
A fenntartás tervezett forrásmegoszlása: 
önkormányzati bevételek, jegybevétel, bértartás. 

A projekt előkészítettsége: Projektötlet.  

A projekt hatóterülete, indoklás: 
 
 

Megyehatáron átnyúló, országos jelentőségű,  
turisztikai attrakció. 

A projekt megvalósítási 
helyszíne:  

Település: Tihany 
Járás: Balatonfüred 

A projekt időbeli ütemezése: A megvalósítás tervezett kezdete-vége: 2016-2017 
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A projekt várható költségigénye: Bruttó 150 millió Ft.  

 
 
 

   7      „Apáti” fogadókapu kialakítása    
                                              

Projektgazda: Tihany Község Önkormányzata 

A projekt leírása, célja és 
indokoltsága: 

Tihany természeti és kulturális örökségeinek 
védelme érdekében a települést terhelő autós 
forgalom csökkentése a cél. A projekt által a 
környezetszennyezés csökkenthető, a turisztikai 
vonzerőt jelentő és a község lakossága számára 
fontos természeti, illetve kulturális örökségi értékek 
védelme fokozható. A célok elérése érdekében 
szükséges a félsziget két megközelítési pontján:  
Révi fogadókapu és az Apáti fogadókapu 
kialakítása. A két fogadókapu egy egységet képez, 
mivel a település két végpontján kerülnek 
kialakításra a környezettudatos közlekedés 
megteremtését szolgáló infrastrukturális feltételek 
(parkoló, kerékpár kölcsönző, elektromos kisvonat 
megálló stb.), amelyek segítségével az érkező 
turisták letehetik autóikat és környezetkímélő 
közlekedési eszközre válthatnak. A révi 
fogadókapu fejlesztés a Balatoni Vízi Opera 
Központ kialakítása című projekt keretében valósul 
meg.  
A megújuló területek hozzájárulnak a gazdaság 
élénkítéséhez, az átutazók elégedettségének 
növeléséhez, illetve a környezet állapotának 
javításához. A projekt növeli az ide látogatók 
elégedettségét és a turisztikai tartózkodási időt. A 
teljes évben vonzó, kulturális és közösségi 
turisztikai célterülethez szükséges beruházás.  
Az érintett célcsoport 200 ezer fő. 

A projekt megvalósításának 
számszerűsíthető eredményei, 
paraméterei, új munkahelyek 
száma, fenntartása: 

Egy központi parkoló létesítése a 71-es út és a 
7114 bekötő út mentén. A rendezési tervben 
szereplő projekt az érintett ingatlanok 
felvásárlásával valósítható meg. A parkoló 
kialakítása a megfelelő szolgáltatási 
infrastruktúrával a buszok számára előnyös 
elhelyezést biztosít. A félsziget célpontjainak 
megközelítésére kisbuszok (környezetbarát), 
elektromos kisvonat (DOTTO) és kerékpár ad 
lehetőséget. Ez a helyi kerékpárkölcsönző rendszer 
egyik „fejállomása”. 
Fenntartáshoz szükséges műszaki infrastruktúra 
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biztosítása. 
Jellemző területi adatok: 1 ha terület, 150 m2 bruttó 
alapterület, műtárgyak, bekötőutak, kiszolgáló 
épület, közvilágítás, környezetbarát kisbuszok, 
elektromos DOTTO kisvonat, kártyás 
kerékpárkölcsönző rendszer. 
Tervezett új munkahelyek: 4 fő. 
A fenntartás tervezett forrása: bérleti bevételek. 

A projekt előkészítettsége: A projekt megvalósításához szükséges tervek, 
engedélyek elkészítése, beszerzése folyamatban 
van részben. 

A projekt hatóterülete, indoklás: 
 
 

Megyehatáron átnyúló, országos jelentőségű,  
közlekedési folyosó és turisztikai attrakció. 

A projekt megvalósítási 
helyszíne:  

Település: Tihany 
Járás: Balatonfüred 

A projekt időbeli ütemezése: A megvalósítás tervezett kezdete-vége: 2017-2020 

A projekt várható költségigénye: Bruttó 600 millió Ft.  

 
 
Akcióterületekhez nem köthető egyéb fejlesztések (4): 
 
 

   1    Tihanyi helyi termékek fejlesztése és Tihany kártya  
               létrehozása, "Tihany Brand" kialakítása    

                                              
Projektgazda: Tihany Község Önkormányzata 

A projekt leírása, célja és 
indokoltsága: 

Tihanyi helyi termékek fejlesztése és Tihany kártya 
létrehozása, "Tihany Brand" kialakítása, (unikális, 
hiánypótló beruházás): 

• Komplex szolgáltatásfejlesztés, turisztikai 
termékfejlesztés brand és védett 
termékfejlesztés, értékesítési csatornák 
kialakítása, turisztikai, vállalkozásfejlesztési, 
értékesítési, informatikai és nyelvi képzések. 
• Helyi termékek elterjesztése. Tihanyi 
kézműves minőségi termékek gyártása, 
közvetítése a turisták felé. Eredeti Tihanyi 
Emlék Program: prémium minőségű 
termékek gyártása, értékesítése. Kézműves 
vásárok szervezése. 
• Tihany kártya bevezetése.  
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• Tihany „imázs” a „brand” nagyon erős 
vonzerő, ehhez kell hozzáigazítani a 
turisztikai és egyéb termékkínálatot, 
szolgáltatásokat; korszakváltásra van 
szükség! A minőségi fejlesztés, bővítés 
elengedhetetlen a versenyképesség 
fenntartásához. Az emberi erőforrások 
képzésével, a szolgáltatási háttér 
infrastruktúra megteremtésével a projekt 
elősegíti a megfelelő és hatékony 
üzemeltetést, az egységes „Tihany brand” 
kialakulását. 

Az érintett célcsoport: 200 ezer fő.  

A projekt megvalósításának 
számszerűsíthető eredményei, 
paraméterei, új munkahelyek 
száma, fenntartása: 

Atipikus foglalkoztatás elősegítése új munkahelyek 
teremtése: 5 fő. 
A fenntartás tervezett forrásmegoszlása: 
önkormányzati- és TDM bevételek, kereskedelmi 
értékesítésből származó bevételek. 

A projekt előkészítettsége: Projektötlet.  

A projekt hatóterülete, indoklás: 
 
 

Megyehatáron átnyúló, országos jelentőségű,  
turisztikai attrakció. 

A projekt megvalósítási 
helyszíne:  

Település: Tihany 
Járás: Balatonfüred 

A projekt időbeli ütemezése: A megvalósítás tervezett kezdete-vége: 2016-2017 

A projekt várható költségigénye: Nettó 100 millió Ft.  

 
 
 

    2    Tihany, 1000 év a kultúrában, ökológiai és kulturális  
                 félsziget fesztivál    

                                              
Projektgazda: Tihany Község Önkormányzata 
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A projekt leírása, célja és 
indokoltsága: 

Tihanyi kulturális fesztivál, Tihany, 1000 év a 
kultúrában, ökológiai és kulturális félsziget:            
A ma is jelentős, de hazai és főként nemzetközi 
szinten nem elsőrangú hagyományteremtő, helyi 
közösségépítő és minőségi turisztikai 
fesztiválsorozat kialakítása; a balatoni fesztivál 
helyszín imázs megszerzése céljából. A 
megvalósuló infrastrukturális fejlesztések megfelelő 
működési keretet biztosítanak a teljes területet 
lefedő rendezvénysorozatnak. A projekt javítja a 
helyszínek kihasználtságát, egységes eloszlást 
biztosít, ezzel optimalizálja a szolgáltatásokhoz 
való könnyebb hozzáférést. Az Európai Fesztivál 
Szövetség együttműködésének megalapozását 
biztosítja a fenti intézkedés.                                   
Az érintett célcsoport: 200 ezer fő. 

A projekt megvalósításának 
számszerűsíthető eredményei, 
paraméterei, új munkahelyek 
száma, fenntartása: 

Atipikus foglalkoztatás elősegítése új munkahelyek 
teremtése: 5 fő. 
A fenntartás tervezett forrásmegoszlása: 
önkormányzati- és TDM bevételek, kereskedelmi 
értékesítésből származó bevételek. 

A projekt előkészítettsége: Projektötlet.  

A projekt hatóterülete, indoklás: 
 
 

Megyehatáron átnyúló, országos jelentőségű,  
turisztikai attrakció. 

A projekt megvalósítási 
helyszíne:  

Település: Tihany 
Járás: Balatonfüred 

A projekt időbeli ütemezése: A megvalósítás tervezett kezdete-vége: 2017-2020 

A projekt várható költségigénye: Nettó 221 millió Ft.  

 

 

    3    Az elvándorlás megállítása, munkaerő versenyképes  
                fejlesztése, közösség építés    

                                              
Projektgazda: Tihany Község Önkormányzata 
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A projekt leírása, célja és 
indokoltsága: 

A helyi foglalkoztatás elősegítése, versenyképes 
tudás megszerzése, vállalkozóvá válás 
elősegítése, identitásfejlesztés, közösségépítés. 
A program hálózatos formában Veszprém megye 
és a megyeszékhely együttműködésében valósul 
meg. 

A projekt megvalósításának 
számszerűsíthető eredményei, 
paraméterei, új munkahelyek 
száma, fenntartása: 

Képzések tervezett létszáma 300 fő. 
 

A projekt előkészítettsége: Projektötlet.  

A projekt hatóterülete, indoklás: 
 
 

Járási, országos jelentőségű,  turisztikai attrakció 
környezetében szolgáltatási színvonal emelése. 

A projekt megvalósítási 
helyszíne:  

Település: Tihany 
Járás: Balatonfüred 

A projekt időbeli ütemezése: A megvalósítás tervezett kezdete-vége: 2016-2020 

A projekt várható költségigénye: Bruttó 40 millió Ft.  

 
 
A fenti fejlesztések nem dedikálhatók kifejezetten egy konkrét akcióterülethez, ugyanakkor 
egyértelműen megállapítható, hogy a település általános fejlődésének attraktivitást növelő, 
szerves részei. 
 
A tervezett fejlesztések kapcsolódnak egymáshoz, kölcsönhatásuk erősíti az egyedi pozitív 
hatásokat, az egyes projekttípusok közötti átfedés várhatóan kifejezetten pozitív szinergiát 
eredményez. 
 
 

A projektek stratégiai célok és beavatkozási területek szerinti besorolása  
 

Stratégiai cél 
 

 

A település 
specifikus 
gazdasági 
ágazatok, helyi 
termelés, helyi 
termék, 
turizmus, 
vendéglátás 
megerősítése. A 
vállalkozói 
környezet 
vonzerejének 

A félsziget 
turizmusának 
komplex, a 
természeti, épített 
környezeti, kulturális 
adottságokra, 
attrakciófejlesztésre, 
helyi termék és 
gasztronómiai 
kínálatára, 
sportolási 
lehetőségeire, 

Vonzó és 
élhető 
település, 
korszerű 
épített 
környezet, és 
a természeti 
és épített 
örökségi 
értékek 
fenntartható 
megőrzése. 

A helyi és 
térségihez 
kapcsolódó 
közlekedési 
infrastruktúra 
fejlesztése, az 
elérhetőség 
színvonalának 
javítása, a 
forgalombiztonság 
növelése, a 
környezetterhelés 

A közösségi és 
humán 
szolgáltatások 
fejlesztése, a 
települési 
energiagazdálkodás 
fenntartható 
megújítása, 
energiahatékonyság, 
megújuló energia 
felhasználás 
bővítése. 
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növelése és a 
munkavállalói 
tudásszint 
emelése. A 
munkaerőpiacon 
potenciállal bíró 
munkavállalók 
helyben tartása. 

alapozott, 
fenntartható 
fejlesztése. 

 csökkentése. 

Beavatkozási 
terület 

     

Ösközség 

Levendula 
lepárló, 
látványgazdaság 
létrehozása  
 
„Echo” kilátó 
turisztikai 
hasznosítása 
 
Új vitorláskikötő 
és kikötőmesteri 
épület létesítése 
 
„Civilek háza” 
inkubátorház és 
K+F települési 
közösségi ház 
kialakítása 

Hajóállomási 
élménystrand 
fejlesztése 
 
A tihanyi kulturális 
örökség 
bemutatóhelyének 
létrehozása 
 
Bujtor István 
Szabadtéri Színház 
nézőtér, és mobil 
tetőrendszer 
kialakítása 
 

„Echo” domb 
megújítása  
 
Volt magtár 
(közösségi 
ház) felújítása 
 
Skanzen 2. 
ütem 
 
 Apátsági  kert 
(Csokonai 
liget) 
rekonstrukció 

Belterületi járdák, 
forgalomcsillapítás 
 

Önkormányzati 
intézmények 
megújuló 
energiaforrásokhoz 
kapcsolódó 
fejlesztése 
 
Komplex 
iskolafejlesztés, 
iskolai 
közétkeztetés,  
 
Komplex 
sportfejlesztés, 
Iskolai sportcsarnok 
építése 
 
Komplex turisztikai 
attrakció kiegészítő 
sport és élmény 
szolgáltatásai, 
települési 
sportpályák és 
létesítmények 
 
Fenntartható 
Település 
üzemeltetési 
központ létrehozása 

Kopasz-   
hegy és rév 
 környezete 

 Balatoni Vízi Opera 
Központ kialakítása 

„Kenderföldek” 
terület 
rekultivációja 
 
Kopaszhegy 
és rév 
környezeté-
nek vízelve- 
zetése, csa- 
tornázása 
 
Az újlaki 
Árpád-kori 
templomrom 
műemléki 
felújítása,   

  

Külterület 

Történeti 
levendula 
ültetvények 
visszatelepítése 

 
Apátsági Pince 
turisztikai 
hasznosítása 
 

Tihanyi 
tanösvények 
kialakítása és 
fejlesztése 
(bejárható 

Tihany a 
kerékpárosok 
félszigete 
 

Szabad strandok 
turisztikai célú 
fejlesztése 
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Komplex turisztikai 
attrakció lovas 
turizmushoz  
kapcsolódó 
kiegészítő és 
élmény 
szolgáltatásai   

magyarország) 

Hálózati 
projekt 

 Tihanyi helyi 
termékek fejlesztése 
és Tihany kártya 
létrehozása, "Tihany 
Brand" kialakítása,  
Tihany, 1000 év a 
kultúrában, 
ökológiai és 
kulturális félsziget 
fesztivál 

  
 

Versenyképes 
munkaerő képzés, 
közösségépítés 

 
 
 
2.3 A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓK VÁZLATOS PÉNZÜGYI TERVE, 
ÜTEMEZÉSE 
 
A tervezett fejlesztések lehetséges ütemezését a források, illetve a külső körülmények 
változásai befolyásolják. A Stratégia ütemezése az alábbi szempontok figyelembevételével 
történt meg: 
 

- indokoltság, szükségesség 
- a fejlesztések által érintett célközönség nagysága, 
- az akcióterületi fejlesztések időszerűsége, 
- a fejlesztések lakossági támogatottsága, 
- a fejlesztések kapcsolatrendszere, 
- hatások 
- az akcióterületi fejlesztések hatása a településre, 
- az akcióterület jelentősége a településen belül, 
- az akcióterületi fejlesztések gazdasági és társadalmi externáliás hatása, 
- finanszírozás és fenntarthatóság  
- a támogatási források megszerzésének lehetősége, 
- a rendelkezésre álló önkormányzati sajáterő nagysága, 
- a bevonható magánforrások mértéke, 
- fenntarthatóság, 
 

A tervezett projektek finanszírozási forrásait elsősorban a 2014-2020 közötti európai uniós 
támogatások jelentik, ami az egyes kedvezményezettek saját forrásaival egészül ki, részben 
a támogatások társfinanszírozása, részben a nagyobb mértékben saját forrásból 
megvalósítandó fejlesztések kapcsán. Tihany kiegyensúlyozott költségvetési helyzetének és 
mobilizálható ingatlanvagyonának köszönhetően biztosítani tudja a tervezett fejlesztésekhez 
szükséges önerőt. A beavatkozások megvalósítása során az önkormányzat kiemelt figyelmet 
fordít a fenntarthatóságra.Ennek érdekében lényeges, hogy létrejövő projektek működtetése 
ne terhelje a költségvetést, illetve a megvalósítás a költséghatékony, fenntartható projekteket 
preferálja. 
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Elérhető források: 
 
A Széchenyi 2020 program keretében alábbi források állnak 
rendelkezésre: 

- Terület és Településfejlesztési (TOP) források. Jellemzően a települések tervezett 
projektjei erre a forrásra épülnek. A TOP keretein belül meghatározott források 
tervezése és felhasználása az ún. Integrált Területi Programok (ITP) kialakításával 
valósul meg, amely tartalmazza a megyék területén megvalósítani tervezett 
intézkedéseket. A Stratégia keretében megvalósítani tervezett projektek forrásigénye 
(8062 millió forint) jelentősen meghaladja a tervezési időszakban bevonható TOP 
források mértékét, ami, optimista becslés esetén sem várható, hogy meghaladja a 
1500 millió forintnyi összeget. Ezért néhány fejlesztés megvalósítása egyértelműen 
más OP prioritáshoz kapcsolódóan tervezett. 

- Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) fő célja, hogy a humán 
tőke és a társadalmi környezet javításával járuljon hozzá a társadalmi felzárkózási és 
népesedési problémák megoldásához. Az EFOP hangsúlyt helyez a társadalmi 
kohézió erősítésére, az egészségügyi beruházásokra, a köznevelés minőségének 
fejlesztésére, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelésére és a 
kutatásfejlesztésre. 

- A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) egyik legfontosabb 
célkitűzése Magyarország foglalkoztatási rátájának 75%-ra való emelése. Ehhez 
egyrészt új munkahelyeket kell létesíteni, másrészt a munkát vállalni akarók 
képességeit kell fejleszteni. A program további két fontos célkitűzése az ország 
innovációs képességeinek és kapacitásainak, valamint a magyar ipari és szolgáltató 
szektornak a fókuszált fejlesztése. 

- Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) elsődleges célja a 
közlekedés hálózatának és infrastruktúrájának fejlesztése. 

- A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) célkitűzése, hogy 
a magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő 
gazdasági növekedés az emberi élet és a környezeti elemek – hosszú távú 
változásokat is figyelembe vevő – védelmével összhangban valósuljon meg. 

- A közigazgatás, és a közszolgáltatási szféra kiemelt fejlesztései a Közigazgatás- és 
Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) terhére lesznek végrehajtva. 

- A Vidékfejlesztési Program (VP) elsődleges célja a mezőgazdasági vállalkozások 
versenyképességének növelése, az agrárium fenntartható fejlődése, a vidéki 
térségek és közösségek erősítése, az életminőség javítása a vidéki térségekben, 
valamint a gazdasági fejlődés támogatása. 

- A Magyar Halászati Operatív Program (MAHOP) a halászati ágazat támogatási 
lehetőségeit tartalmazza. 
 

További forráslehetőségek, egyéb EU-s és nemzetközi támogatásokt: 
 

- Határon átnyúló együttműködési programok (Románia-Magyarország, Magyarország- 
Szlovákia, Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna) 

- Központi EU-s megvalósítású programok (pl. Horizon 2020, URBACT) 
- Bilaterális programok (pl. Norvég Alap, Svájci Alap)   
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Mivel az elérhető források összetétele teljesen nem ismert, az ITS ténylegesen végrehajtásra 
kerülő beavatkozásainak forrásai sem azonosíthatóak véglegesen. A Stratégia keretében 
megvalósítani tervezett projektek forrásigénye (8062 millió forint) jelentősen meghaladja a 
tervezési időszakban bevonható források mértékét. Az elérhető forrásokhoz kapcsolódó 
feltételek folyamatos figyelése, lehetőség szerinti alakítása és ez alapján a végrehajtandó 
projektek kiválasztása az ITS menedzselésének részét képezi. A forrásfelhasználás 
hatékonysága miatt egyes, jellemzően jövedelemtermelő, projektek az önkormányzat ÁFA 
körbe tartozó Nonprofit Kft.-jének közreműködésével valósuilnak meg. A korábban 
bemutatott projektek, finanszírozási lehetőségeinek összefoglalását az alábbi táblázat 
mutatja be. 
 
 
 
 
 

Az ITS-ben megfogalmazott fejlesztések indikatív forrásigénye (millió Ft) 
 

Akcióterület) 
sorszám 

Tihany az ökológia, kultúra és rekreáció 
félszigete program Balaton Kiemelt 

Üdülőkörzet 2014-2020 
Projektgazda OP 

Prioritás 
Becsült 
költség 

(nettó M Ft) 

Becsült 
költség 

(bruttó M Ft) 

  Elsődleges önkormányzati projektek 

1)1 „Echo” domb megújítása és történeti 
gyermekjátszótér kialakítása 

Önkormányzati 
szervezet 
NKFT 

TOP  135  - 

1)2 Volt magtár (közösségi ház)  felújítása  Önkormányzati 
szervezet 

GINOP/T
OP  640 -  

1)3 Belterületi járdák, forgalomcsillapítás Önkormányzat TOP   - 135 

1)4 Önkormányzati intézmények megújuló 
energiaforrásokhoz kapcsolódó fejlesztése  Önkormányzat TOP   - 100 

1)16 Komplex iskolafejlesztés, iskolai közétkeztetés,  Önkormányzat TOP  - 60 

2)1 Balatoni Vízi Opera Központ kialakítása  
Önkormányzati 
szervezet 
NKFT 

GINOP  1 667 -  

2)2 „Kenderföldek” terület rekultivációja, 
szennyvíztelep  

Önkormányzat
,  KEHOP   - 150 

2)4 Kopaszhegy és rév környezetének  
vízelvezetése, csatornázása       Önkormányzat KEHOP  -  362 

3)1 Tihany a kerékpárosok félszigete (kerékpárút 
építés a Balatoni Bringakörhöz kapcsolódva) 

Önkormányzat
, egyéb 
szervezet 

GINOP  - 300 

4)3 Versenyképes munkaerő képzés, 
közösségépítés Önkormányzat TOP   - 40 

  Partner projektek 

1)5 
Levendula lepárló, látványgazdaság létrehozása 
és helyi termék népszerűsítő turisztikai központ 
kialakítása 

Önkormányzat
, Bencés 
Kongr. 

GINOP  394 -  

1)6 „Echo” kilátó turisztikai hasznosítása Önkormányzat
, partner GINOP  120  - 

1)7 Új vitorláskikötő és kikötőmesteri épület 
létesítése BAHART GINOP  500  - 

3)2 Apátsági Pince turisztikai hasznosítása Önkormányzat
, partner GINOP 1 300  - 

  Másodlagos önkormányzati projektek 
 

1)8 „Civilek háza” inkubátorház és K+F települési 
közösségi ház kialakítása 

Önkormányzati 
szervezet 
NKFT 

VP/ 
Leader/ 
GINOP/ 

TOP/  

300 -  
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BM 

1)9 Komplex sportfejlesztés, Iskolai sportcsarnok 
építése Önkormányzat Hazai 

TAO  - 500 

1)10 
Komplex turisztikai attrakció kiegészítő sport és 
élmény szolgáltatásai, települési sportpályák és 
létesítmények  

Önkormányzat Hazai 
TAO  - 170 

1)11 Apátsági  kert (Csokonai liget) rekonstrukció  Önkormányzat TOP   - 200 

1)12 Hajóállomási élménystrand fejlesztése Önkormányzat 
partnere GINOP 220 -  

1)13 A tihanyi kulturális örökség bemutatóhelyének 
létrehozása Önkormányzat TOP   - 120 

1)14 Bujtor István Szabadtéri Színház nézőtér, és 
mobil tetőrendszer kialakítása Önkormányzat TOP   - 80 

1)15 Fenntartható Település üzemeltetési központ 
létrehozása  Önkormányzat GINOP  - 150 

2)3 Az újlaki Árpád-kori templomrom műemléki 
felújítása Önkormányzat Hazai/ 

MNV Zrt.  - 100 

3)3 Történeti levendula ültetvények visszatelepítése Önkormányzat 
és partnerei VP  -  90 

3)4 Tihanyi tanösvények kialakítása és fejlesztése 
(bejárható magyarország) Önkormányzat GINOP/ 

Hazai  - 190 

3)5 Szabad strandok turisztikai célú fejlesztése  Önkormányzat TOP   - 150 

3)6 Komplex turisztikai attrakció lovas turizmus  Önkormányzat GINOP 150 - 

3)7 „Apáti” fogadókapu kialakítása Önkormányzat GINOP - 600 

4)1 
Tihanyi helyi termékek fejlesztése és Tihany 
kártya létrehozása, "Tihany Brand" kialakítása, 
TDM 

Önkormányzati 
szervezet GINOP 100 -  

4)2 Tihany, 1000 év a kultúrában, ökológiai és 
kulturális félsziget fesztivál  

Önkormányzati 
szervezet 

GINOP/ 
NKA 221  - 

 
 

Az ITS-ben megfogalmazott fejlesztések ütemterve 
 

Akcióterület)            
sorszám 

Tihany az ökológia, kultúra és rekreáció félszigete 
program Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 2014-2020 Projektgazda OP Prioritás Megvalósítás 

tervezett éve 

  Elsődleges önkormányzati projektek 

1)1 „Echo” domb megújítása és történeti gyermekjátszótér 
kialakítása 

Önkormányzati 
szervezet NKFT TOP  2016-2017 

1)2 Volt magtár (közösségi ház)  felújítása  Önkormányzati 
szervezet GINOP/TOP  2016-2017 

1)3 Belterületi járdák, forgalomcsillapítás Önkormányzat TOP  2016 

1)4 Önkormányzati intézmények megújuló energiaforrásokhoz 
kapcsolódó fejlesztése  Önkormányzat TOP  2016-2017 

1)16 Komplex iskolafejlesztés, iskolai közétkeztetés,  Önkormányzat TOP  2016 

2)1 Balatoni Vízi Opera Központ kialakítása  Önkormányzati 
szervezet NKFT GINOP  2016-2017 

2)2 „Kenderföldek” terület rekultivációja, szennyvíztelep  Önkormányzat,  KEHOP  2016-2017 

2)4 Kopaszhegy és rév környezetének  vízelvezetées, 
csatornázása       Önkormányzat KEHOP  2016-2017 

3)1 Tihany a kerékpárosok félszigete (kerékpárút építés a 
Balatoni Bringakörhöz kapcsolódva) 

Önkormányzat, 
egyéb szervezet GINOP 2016-2017 

)3 Versenyképes munkaerő képzés, közösségépítés Önkormányzat TOP  2016-2020 

  Partner projektek 

1)5 Levendula lepárló, látványgazdaság létrehozása és helyi 
termék népszerűsítő turisztikai központ kialakítása 

Önkormányzat, 
Bencés Kongr. GINOP  2016-2017 

1)6 „Echo” kilátó turisztikai hasznosítása Önkormányzat, 
partner GINOP  2016 

1)7 Új vitorláskikötő és kikötőmesteri épület létesítése BAHART GINOP  2016 
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3)2 Apátsági Pince turisztikai hasznosítása Önkormányzat, 
partner GINOP 1 2016-2017 

  Másodlagos önkormányzati projektek 
  

1)8 „Civilek háza” inkubátorház és K+F települési közösségi ház 
kialakítása 

Önkormányzati 
szervezet NKFT 

VP /Leader/ 
GINOP/TOP/ 

BM 
2016-2017 

1)9 Komplex sportfejlesztés, Iskolai sportcsarnok építése Önkormányzat Hazai TAO 2016-2017 

1)10 Komplex turisztikai attrakció kiegészítő sport és élmény 
szolgáltatásai, települési sportpályák és létesítmények  Önkormányzat Hazai TAO 2016-2017 

1)11 Apátsági  kert (Csokonai liget) rekonstrukció  Önkormányzat TOP  2016-2017 

1)12 Hajóállomási élménystrand fejlesztése Önkormányzat 
partnere GINOP 2016-2017 

1)13 A tihanyi kulturális örökség bemutatóhelyének létrehozása Önkormányzat TOP  2016 

1)14 Bujtor István Szabadtéri Színház nézőtér, és mobil 
tetőrendszer kialakítása Önkormányzat TOP   2016 

1)15 Fenntartható Település üzemeltetési központ létrehozása  Önkormányzat GINOP 2016-2017 

2)4 Az újlaki Árpád-kori templomrom műemléki felújítása Önkormányzat Hazai/MNV 
Zrt. 2016 

3)3 Történeti levendula ültetvények visszatelepítése Önkormányzat 
és partnerei VP  2016 

3)4 Tihanyi tanösvények kialakítása és fejlesztése (bejárható 
magyarország) Önkormányzat GINOP/Hazai 2017 

3)5 Szabad strandok turisztikai célú fejlesztése  Önkormányzat TOP  2017-2018 

3)6 Komplex turisztikai attrakció lovas turizmus  Önkormányzat GINOP 2016-2017 

3)7 „Apáti” fogadókapu kialakítása Önkormányzat GINOP 2017-2020 

4)1 Tihanyi helyi termékek fejlesztése és Tihany kártya 
létrehozása, "Tihany Brand" kialakítása, TDM 

Önkormányzati 
szervezet GINOP 2016-2017 

4)2 Tihany, 1000 év a kultúrában, ökológiai és kulturális 
félsziget fesztivál  

Önkormányzati 
szervezet GINOP/NKA 2017-2020 

 
 
3. ANTI-SZEGREGÁCIÓS PROGRAM 
 
Tihanyban a KSH adatai alapján kalkulált szegregációs mutató szerint nincs 
szegregátumnak minősíthető terület és a saját rendelkezésünkre álló adatok sem támasztják 
alá, hogy jelentősebb szegény, alulképzett rétegek élnének a településen. 
 
Ezért szükségtelen anti-szegregációs program kidolgozása, hiszen azt csak akkor kell a 
stratégiának tartalmaznia „amennyiben a településen található szegregált vagy 
szegregációval veszélyeztetett terület”. 
 
 
4. A STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI 
 
4.1 KÜLSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEK 
 
Az alábbiakban táblázatos formában összefoglaljuk, hogy a stratégia egyes középtávú céljai 
hogyan járulnak hozzá a különböző tematikus és területi célokhoz. Törekedtünk, hogy a 
legmagasabb szintű, illetve ahol elérhető, a balatonfüredi járásra vonatkozó célokhoz való 
illeszkedést vizsgáljuk. 
Az egyes tervdokumentumok céljainak, és esetlegesen Tihanyra vonatkozó 
megállapításainak részletes elemzését a Megalapozó tanulmány 2. fejezete tartalmazza. 
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ITS külső összefüggései 

 
Tihany ITS 

 
Tervdokumentum 

Tervdokumentum  
fő célkitűzései 

 Gazdaság Társadalom 
Épített és 
természeti 
környezet 

EU 2020 stratégia 

Foglalkoztatás  
K+F 
Energiapolitika  
Oktatás  
Társadalmi kirekesztés  

jelentős 
közepes 
gyenge 
közepes 
gyenge 

jelentős 
közepes 
gyenge 
erős 
erős 

gyenge 
gyenge 
erős 
gyenge 
gyenge 

EU 2020 tematikus 
célkitűzések 

Kutatás, a technológiai 
fejlesztés és az 
innováció erősítése 
Az IKT-hoz való 
hozzáférésnek, 
azok használatának 
és minőségének 
a javítása 
A kkv-k, a 
mezőgazdaság 
és a halászati ágazat 
versenyképességének 
növelése 
Az alacsony CO2 
kibocsátású 
gazdaság felé 
történő elmozdulás 
minden ágazatban 
Az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodás; 
kockázat-megelőzés és 
-kezelés 
A környezet megóvása, 
védelme; az 
erőforrásfelhasználás 
hatékonyságának 
növelése 
A fenntartható 
közlekedés 
előmozdítása és 
szűk keresztmetszetek 
megszüntetése a 
kulcsfontosságú 
hálózati 
infrastruktúrákban 
A fenntartható és 
minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a munkavállalói 
mobilitás támogatása 
A társadalmi befogadás 
előmozdítása; a 
szegénység és 
hátrányos 
megkülönböztetés 

erős 
 
 
erős 
 
 
 
 
erős 
 
 
 
 
közepes 
 
 
 
 
közepes 
 
 
 
közepes 
 
 
 
 
gyenge 
 
 
 
 
 
 
 
erős 
 
 
 
 
gyenge 
 
 
 
 

közepes 
 
 
közepes 
 
 
 
 
közepes 
 
 
 
 
gyenge 
 
 
 
 
közepes 
 
 
 
közepes 
 
 
 
 
gyenge 
 
 
 
 
 
 
 
erős 
 
 
 
 
erős 
 
 
 
 

gyenge 
 
 
közepes 
 
 
 
 
gyenge 
 
 
 
 
erős 
 
 
 
 
erős 
 
 
 
erős 
 
 
 
 
közepes 
 
 
 
 
 
 
 
gyenge 
 
 
 
 
közepes 
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elleni küzdelem 
Oktatásba, képzésbe 
történő beruházás 
(készségfejlesztés, 
egész életen át tartó 
tanulás) 
A hatóságok és érdekelt 
felek intézményi 
kapacitásának javítása, 
hatékony közigazgatás 

 
közepes 
 
 
 
 
gyenge 
 
 
 
 

 
erős 
 
 
 
 
erős 
 

 
erős 
 
 
 
 
közepes 
 
 

Országos Fejlesztési 
és Területfejlesztési 

Koncepció 

A közösségi 
közlekedést 
segítő keletnyugati 
irányú közlekedési 
infrastruktúra 
hálózati fejlesztése 
A helyi gazdaság 
jelenlegi 
teljesítő képességének, 
hozzáadott 
értékének emelése 
A megyében élők 
szaktudásának, 
képzettségi 
színvonalának növelése 
Az ipari zónák 
rehabilitációjának 
folytatása 
A megye határain 
túlnyúló 
egészségügyi 
szolgáltatások 
fejlesztése 
A megye táji, természeti 
és műemléki 
értékeinek megőrzése 
 

gyenge 
 
 
 
 
 
erős 
 
 
 
 
közepes 
 
 
 
gyenge 
 
 
közepes 
 
 
 
 
erős 
 

gyenge 
 
 
 
 
 
közepes 
 
 
 
 
erős 
 
 
 
gyenge 
 
 
gyenge 
 
 
 
 
erős 

gyenge 
 
 
 
 
 
erős 
 
 
 
 
gyenge 
 
 
 
gyenge 
 
 
gyenge 
 
 
 
 
erős 
 

Veszprém Megye 
Területfejlesztési 
Koncepciója és 

Programja 

A gazdasági növekedés, 
a térségi potenciálokra 
építő, a 
versenyképességet 
fokozó 
gazdaságfejlesztés 
A lakosság 
életminősége 
javítása, „jól léte” 
biztosítása, a 
társadalom 
fejlesztése 
A térszerkezet tudatos 
alakítása, a 
versenyképességet 
segítő 
szerkezetfejlesztés, 
várostérségek 
összehangolt 
fejlesztése 
 

erős 
 
 
 
 
 
közepes 
 
 
 
 
 
közepes 

közepes 
 
 
 
 
 
erős 
 
 
 
 
 
közepes 

erős 
 
 
 
 
 
közepes 
 
 
 
 
 
erős 
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Veszprém Megye 
Környezetvédelmi 
Programja 2011- 

2016 

Öko- és „szelíd” 
turizmus 
fejlesztése 
Megújuló 
energiaforrások 
használatának 
fokozása 
Útfejlesztés, 
útkorszerűsítés 
Korszerű 
hulladékgazdálkodási 
rendszer 
kiépítése 
 

erős 
 
 
erős 
 
 
 
közepes 
 
közepes 

közepes 
 
 
gyenge 
 
 
 
gyenge 
 
gyenge 

erős 
 
 
erős 
 
 
 
közepes 
 
közepes 

Balaton Kiemelt 
Térség 

Területfejlesztési 
Program 

2014-2020 

Gazdaság-fejlesztés, 
kutatás-fejlesztés, 
innováció 
Turizmus  
Egészségipar  
Mezőgazdaság, helyi 
termékek 
Társadalmi megújulás   
Környezet-fejlesztés 
Közlekedés-fejlesztés 
Intézmény-fejlesztés 
Horizontális jellegű 
fejlesztési célok, elvek 
 

közepes 
 
 
erős 
közepes 
erős 
 
gyenge 
közepes 
gyenge 
gyenge 
erős 

közepes 
 
 
erős 
gyenge 
közepes 
 
erős 
gyenge 
gyenge 
közepes 
erős 

közepes 
 
 
erős 
gyenge 
közepes 
 
közepes 
erős 
közepes 
közepes 
erős 

 
 
Fentiek alapján megállapítható, hogy Tihany ITS céljai, beavatkozási területei illeszkednek a 
magasabb szintű, illetve tematikus dokumentumokban megfogalmazott célkitűzésekhez. 
 
4.2 BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEK 
 
A stratégia belső koherenciájának szempontrendszere: 
 

- A célok logikai összefüggései a célok egymáshoz és a helyzetelemzésben bemutatott 
problémákhoz illetve igényekhez való kapcsolatát jelentik. 

- A stratégia megvalósíthatósága a célok realitását, finanszírozhatóságát jelenti. 
- A tervezett beavatkozások, tevékenységek szinergiái a különböző tevékenységek 

egymásra gyakorolt (erősítő/gyengítő) hatásai, illetve az akcióterületekre gyakorolt 
hatásai 

 
A célok logikai összefüggései: 
 
A középtávú stratégiai célok egymással és a hosszú távú célokkal való összefüggéseit, a 
kapcsolatok erősségét a célokat részletesen bemutató 1.1. fejezet tartalmazza, a 
helyzetelemzésnek való megfelelést pedig az alábbiakban foglaltuk össze. 
Az ITS-ben megfogalmazott célok és a feltárt problémák egymásra hatását a következő 
táblázat tartalmazza: 

A célok és problémák összefüggései 
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Tihany ITS 
 

Problémák 

Gazdaság 
  

 
 

A település gazdasági 
életének élénkítése,  
a hozzáadott érték 

növelésén, a 
munkahelyteremtésen 

és az eltartó-
képesség erősítésén 

keresztül 

Társadalom 
  

 
A közszolgáltatások 

színvonalának 
emelésével, 

a lakosság egészségi 
állapotának javítása és 

tudásszintjének 
növelése, termékeny 

közösségi élet 
megteremtése 

Épített és 
természeti 
környezet 

 
Az épített és 
természeti 
adottságok 
fenntartható 

fejlesztésén alapuló, 
vonzó, egészséges 
települési környezet 

kialakítása 
Foglalkoztatásban jellemző 
szezonalitás és 
strukturális munkanélküliség 
Turisztikai attrakciók 
bővítésének igénye 
A településüzemeltetés és 
más önkormányzati 
egységek (turizmus, 
rendezvények) 
optimalizálandó 
Egysíkú (turizmus) 
gazdasági struktúra, 
gyengén jelenlévő helyi 
termék 
Termelői piac kapacitás 
hiánya  
A kistermelői környezet 
fejlesztésre szorul 
A gazdaság igényeihez 
kevéssé igazodó 
képzettségű 
munkavállalók  
A település turisztikai 
vonzerejét csökkentő 
tényezők (Rév környéke) 
Komplex turisztikai 
attrakciók hiánya 
A jelentős tranzitforgalom 
miatt fellépő 
zajterhelés a nyári 
időszakban 
A település területén nem 
megoldott vízelvezetés 
terheli a Balatont 
A belső tópart növényvilág a 
túlzott használat miatt 
miatt sérülhet 
Sok felújítandó, régi épület, 
Nyári szezonban kevés 
parkoló 
Fedett nagy befogadó 
képességű rendezvény 
helyszín hiánya  
Egyes településrészeken az 
utak járdák rossz 
állapota 

erős 
 
 
erős 
 
közepes 
 
 
 
 
erős 
 
 
erős 
 
erős 
 
közepes 
 
 
 
erős 
 
 
gyenge 
erős 
 
gyenge 
 
 
 
gyenge 
 
 
közepes 
 
 
közepes 
 
 
közepes 
 
 
gyenge 
 
 

közepes 
 
 
gyenge 
 
közepes 
 
 
 
 
közepes 
 
 
közepes 
 
erős 
 
erős 
 
 
 
gyenge 
 
 
gyenge 
gyenge 
 
gyenge 
 
 
 
gyenge 
 
 
gyenge 
 
 
gyenge 
 
 
erős 
 
 
közepes 
 
 

közepes 
 
 
erős 
 
közepes 
 
 
 
 
erős 
 
 
erős 
 
erős 
 
gyenge 
 
 
 
erős 
 
 
közepes 
közepes 
 
erős 
 
 
 
erős 
 
 
erős 
 
 
erős 
 
 
erős 
 
 
közepes 
 
 



TIHANYI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 
STRATÉGIAI MUNKARÉSZ         

66 

 

2016. 

Helyi közlekedés 
hiányossága 
Kerékpárút-hálózat 
hiányosságai 
Jelentős a hagyományos 
energiahordozó 
hasznosítás. 
Megújításra szoruló 
közétkeztetési infrastruktura 

közepes 
 
gyenge 
 
közepes 
 
 
közepes 

gyenge 
 
gyenge 
 
gyenge 
 
 
közepes 

erős 
 
erős 
 
erős 
 
 
erős 

 
A célok és az adottságok összefüggései 

 
Tihany ITS 

 

Adottságok 

Gazdaság 
  

 
 

A település gazdasági 
életének élénkítése,  
a hozzáadott érték 

növelésén, a 
munkahelyteremtésen 

és az eltartó-
képesség erősítésén 

keresztül 

Társadalom 
  

 
A közszolgáltatások 

színvonalának 
emelésével, 

a lakosság egészségi 
állapotának javítása és 

tudásszintjének 
növelése, termékeny 

közösségi élet 
megteremtése 

Épített és 
természeti 
környezet 

 
Az épített és 
természeti 
adottságok 
fenntartható 

fejlesztésén alapuló, 
vonzó, egészséges 
települési környezet 

kialakítása 
Javul a képzettség, 
értelmiség magas szintje.  
Kiemelkedő tradíciók, 
rendezvények.  
Szociális és egészségügyi 
intézmények, szolgáltatások 
magas szintje. 
Óvodai és iskolai 
intézmények megfelelő 
állapotúak 
Minőségi turisztikai vonzerőt 
biztosító kínálat, növekvő 
látogatószám  
Sikeres kooperáció 
önkormányzat és partnerei 
között  
A költségvetés egyensúlyát 
sikerül megőrizni 
a sok fejlesztés mellett. 
Balaton közelsége, kiváló 
természeti és klimatikus 
adottságok 
Egyedi természeti értékek, 
világörökségi várományos 
cím 
Értékes ingatlanok 
Megmaradt történelmi 
épületek, űemlékek, 
Apátság 
Jelentős mennyiségű, 
magas építészeti minőséget 
képviselő épület 
jött létre, illetve több 

erős 
 
erős 
 
gyenge 
 
 
gyenge 
 
 
erős 
 
 
erős 
 
 
erős 
 
 
erős 
 
 
erős 
 
 
közepes 
erős 
 
 
közepes 
 
 
 

erős 
 
erős 
 
erős 
 
 
erős 
 
 
erős 
 
 
erős 
 
 
erős 
 
 
erős 
 
 
erős 
 
 
közepes 
erős 
 
 
erős 
 
 
 

gyenge 
 
erős 
 
gyenge 
 
 
gyenge 
 
 
erős 
 
 
erős 
 
 
erős 
 
 
erős 
 
 
erős 
 
 
erős 
erős 
 
 
erős 
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műemlék magas 
színvonalon 
került helyreállításra 
A település külső kölekedési 
kapcsolatai kedvezőek  
Fejlődő és vonzó 
településközpontt 

 
 
 
közepes 
 
erős 
 
 
 

 
 
 
közepes 
 
gyenge 

 
 
 
közepes 
 
erős 

 
 
A Stratégiában megfogalmazott jellemzó célkitűzések megfelelő választ adnak a 
vizsgálataink során beazonosított gyengeségekre illetve támaszkodnak az erősségekre. Erős 
kapcsolat figyelhető meg a tematikus területek (társadalom, gazdaság, környezeti 
infrastruktúra) vonatkozásában megállapított problémák/adottságok, és az ahhoz illeszkedő 
célkitűzések között - ily módon elmondható, hogy a Stratégia céljai megalapozottak és 
indokoltak. 
 
A kapcsolat-erősségek összegzése alapján megállapítható, hogy a település lehetőségei, 
adottságai mindhárom tematikus átfogó célt erőteljesen támogatják, számos esetben 
célonként több tematikus területet is érintve. A település feltárt problémáinak csökkentése 
tekintetében a célok markánsabban elkülönült hozzájárulása figyelhető meg, különösen 
vonatkozik ez a kommunális ellátottság vagy a természeti adottságok javítására irányuló 
célok esetében. Mivel az egyes területi célok is illeszkednek a fenti három fő beavatkozási 
területhez, és egyértelműen besorolhatók a társadalom-, gazdaság és környezetfejlesztési 
célok alá, ezért a táblázatban nem kerültek külön megjelenítésre. 
 
Fentiek alapján igazolt, hogya Megalapozó Vizsgálatban feltárt helyzetelemzés és a 
Stratégiában megfogalmazott célok szoros kapcsolatban állnak. A belső összefüggések 
logikájából következően megállapítható, hogy az egyes célterületek, rész-célok elérése az 
átfogóbb célok elérését is eredményezi! 
 
A stratégia megvalósíthatósága: 
 
A stratégia megvalósíthatósága szempontjából legnagyobb jelentősége van az 
igénybevehető erőforrásoknak. 
 
Humán, illetve szervezeti kapacitások: 
 
Ezzel Bővebben a 6.2 fejezet foglalkozik. Ebből a szempontból a megvalósítást kockázata 
alacsony. A megvalósíthatóság tekintetében a másik fontos tényező a projektgazda(ák) 
érdekeltsége, aktív szerepvállalása. Az egyes projekteket bemutató fejezetben a 
projektgazdák  azonosítása megtörtént, A fejlesztések jelentős részében a projektgazda az 
önkormányzat, vagy önkormányzati cég illetveintézmény, néhány fejlesztésnél külső 
szereplő a tervezett projektgazda. Az eredményesség és minél magasabb szintű 
forrásallokáció érdekében a szükséges tevékenységek: 

- Lényeges hogy a projektgazda(ák) a fejlesztés előkészítése és megvalósítása 
érdekében aktív lépéseket tegyenek, azaz fontos, hogy megfelelő módon, és időben 
kidolgozásra kerüljenek a projektjavaslatok.  
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- Fontos a projektek rangsorolása, minősítése annak érdekében, hogy a 
megszerezhetó források allokálása a nagyobb prioritású fejlesztésekre irányuljon. 

 
Elérhető források: 
 
A tervezett beavatkozások becsült költségigényéhez illeszkedő megvalósítási források 
alapvetően az uniós támogatásokból származhatnak. A rendelkezésre álló keretek az 
önkormányzati fejlesztések esetében:  
A Balatoni Üdülőkörzethez tartozás előnyt jelenthet Tihany számára, mivel  az egyes 
Operatív Programokon belül elkülöníthetnek célzottan az üdülőkörzetre vonatkozó 
forrásokat. 
 

- Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Veszprém megyére allokált 
keretére támaszkodnak, aminek összege 45,2 mrd Ft.  

- Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP),  
- Emberi Erőforrások Fejlesztése OP (EFOP),  
- Környezet- és Energiahatékonysági OP (KEHOP).  
- Vidékfejlesztési Program (VP) 
 

Ezek mellett,  az EU-s források esetében is,  szükséges az önkormányzat saját forrásaival is 
számolni, aminek forrása az éves költségvetésben erre a célra elkülönített tartalékon túl az 
önkormányzati ingatlanvagyonnal való gazdálkodás lehet. 
További lehetőség, egyes speciális beavatkozások esetén, hazai költségvetési illetve 
támogatási források megszerzése (TAO, NKA, BM) 
 
Megvalósítás időhorizontja: 
 
A megvalósíthatóság szempontjából lényeges kérdés,hogy a tervezett időtávban 
megvalósíthatók-e az elhatározott beavatkozások, fejlesztések. Ez alapvetően projekt 
finanszírozási és fejlesztési kérdés. Függ attól, hogy milyen ütemezésben és milyen 
tartalommal nyílnak meg a pályázati lehetőségek, illetve, hogy a források rendelkezésre 
állásának időpontjában megfelelő szintű-e a finanszírozható az előkészítettségi fok. A két 
tényező további koherenciáját erősíti, hogy a projektfejlesztési folyamatot előreláthatóan 
saját forrásból szükséges finanszírozni. 
 
A célok érdekében tervezett beavatkozások, projektek egymásra gyakorolt hatásai 
 
Az egyes projektek egymásra gyakorolt kölcsönhatásait, illetve akcióterületekre gyakorolt 
hatásait az alábbiakban mutatjuk be 
 
Projektek kölcsönhatásai: 
 
A projektek elemzése egyfelől hatáserősség és befolyásoltság szempontjából releváns. A 
hatáserősség illetve befolyásoltság rendszerben a projektek mindegyike négy kategóriába 
sorolható: 

- Meghatározó típusú tevékenységek amelyek nagy hatást gyakorolnak más 
tevékenységekre, de a rájuk gyakorolt hatás kicsi.  
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- Közvetítő típusú tevékenységek átlag fölötti hatással vannak más tevékenységekre 
és őket is jelentős hatások érik.  

- Eredmény típusú tevékenységek amelyek kis hatást fejtenek ki, ugyanakkor a 
hatások fogadásában jelentősek.  

- Kiszűrhető típusú tevékenységek amelyek se nem gyakorolnak, se nem fogadnak 
számottevő hatást, a szinergikus hatások tekintetében szerepük elhanyagolható. 
 

Projektek kölcsönhatásai 
 

   

 
Meghatározó Közvetítő Eredmény Kiszűrhető 

Volt magtár (közösségi 
ház)  felújítása  
 
Balatoni Vízi Opera 
Központ kialakítása  
 
„Kopaszhegy és rév 
környezetének 
vízelvezetése, 
csatornázása       
 
Tihany a kerékpárosok 
félszigete (kerékpárút 
építés a Balatoni 
Bringakörhöz 
kapcsolódva) 
 
Versenyképes 
munkaerő képzés, 
közösségépítés 
 
„Komplex 
sportfejlesztés, Iskolai 
sportcsarnok építése 
 
 

Echo” domb megújítása 
és történeti 
gyermekjátszótér 
kialakítása 
 
Levendula lepárló, 
látványgazdaság 
létrehozása és helyi 
termék népszerűsítő 
turisztikai központ 
kialakítása 
 
Új vitorláskikötő és 
kikötőmesteri épület 
létesítése 
 
Apátsági Pince 
turisztikai hasznosítása 
 
„Civilek háza” 
inkubátorház és K+F 
települési közösségi ház 
kialakítása 
 
Apátsági  kert (Csokonai 
liget) rekonstrukció  
 
Történeti levendula 
ültetvények 
visszatelepítése 
 
Tihanyi tanösvények 
kialakítása és 
fejlesztése (bejárható 
magyarország) 
 
„Apáti” fogadókapu 
kialakítása 
 
Tihanyi helyi termékek 
fejlesztése és Tihany 
kártya létrehozása, 
"Tihany Brand" 

 „Echo” kilátó 
turisztikai 
hasznosítása 
 
Hajóállomási 
élménystrand 
fejlesztése 
 
Szabad strandok 
turisztikai célú 
fejlesztése 
  
 

Önkormányzati 
intézmények megújuló 
energiaforrásokhoz 
kapcsolódó fejlesztése 
 
Belterületi járdák, 
forgalomcsillapítás  
 
Komplex 
iskolafejlesztés, iskolai 
közétkeztetés,  
 
 „Kenderföldek” terület 
rekultivációja, 
szennyvíztelep  
 
Komplex turisztikai 
attrakció kiegészítő 
sport és élmény 
szolgáltatásai, 
települési sportpályák 
és létesítmények  
 
A tihanyi kulturális 
örökség 
bemutatóhelyének 
létrehozása 
 
Bujtor István 
Szabadtéri Színház 
nézőtér, és mobil 
tetőrendszer 
kialakítása 
 
Fenntartható 
Település 
üzemeltetési központ 
létrehozása  
 
Az újlaki Árpád-kori 
templomrom 
műemléki felújítása 
 



TIHANYI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 
STRATÉGIAI MUNKARÉSZ         

70 

 

2016. 

kialakítása, TDM 
 
Tihany, 1000 év a 
kultúrában, ökológiai és 
kulturális félsziget 
fesztivál 

 
 
A vizsgálatból látszik, hogy a kölcsönhatások pozitívak, a proejektek jelentős részénél  
szinergikus hatás jelentkezik. Egyes pontszerű fejlesztések (önkormányzati intézmények 
energiahatékonyság növelése, közétkeztetés) nincsenek hatással a többi településrész 
céljaira. A nagyobb volumenű fejlesztésektől, melyek jelentősen növelik a települési, de akár 
a térségi gazdaság fejlesztését, környezeti állapotának javítását, más projektekben is 
továbbgyűrűző pozitív hatások várhatók. Ezek közé sorolhatók a komplex turisztikai 
attrakciók vagy a helyi közösség megtartását, integrációját megcélzó programok. 
 

projektek akcióterületre gyakorolt hatása 
 

Akcióterület Projekt hatás 

1)1 „Echo” domb megújítása és történeti gyermekjátszótér 
kialakítása erős 

1)2 Volt magtár (közösségi ház)  felújítása  erős 

1)3 Belterületi járdák, forgalomcsillapítás közepes 

1)4 Önkormányzati intézmények megújuló energiaforrásokhoz 
kapcsolódó fejlesztése  közepes 

1)5 Levendula lepárló, látványgazdaság létrehozása és helyi termék 
népszerűsítő turisztikai központ kialakítása közepes 

1)6 „Echo” kilátó turisztikai hasznosítása közepes 

1)7 Új vitorláskikötő és kikötőmesteri épület létesítése erős 

1)8 „Civilek háza” inkubátorház és K+F települési közösségi ház 
kialakítása közepes 

1)9 Komplex sportfejlesztés, Iskolai sportcsarnok építése erős 

1)10 Komplex turisztikai attrakció kiegészítő sport és élmény 
szolgáltatásai, települési sportpályák és létesítmények  gyenge 

1)11 Apátsági  kert (Csokonai liget) rekonstrukció  közepes 

1)12 Hajóállomási élménystrand fejlesztése közepes 

1)13 A tihanyi kulturális örökség bemutatóhelyének létrehozása közepes 

1)14 Bujtor István Szabadtéri Színház nézőtér, és mobil tetőrendszer 
kialakítása gyenge 

1)15 Fenntartható Település üzemeltetési központ létrehozása  közepes 

1)16 Komplex iskolafejlesztés, iskolai közétkeztetés,  gyenge 

2)1 Balatoni Vízi Opera Központ kialakítása  erős 

2)2 „Kenderföldek” terület rekultivációja, szennyvíztelep  közepes 
2)3 Kopaszhegy és rév környezetének vízelvezetése, csatornázása gyenge 
2)4 Az újlaki Árpád-kori templomrom műemléki felújítása közepes 
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3)1 Tihany a kerékpárosok félszigete (kerékpárút építés a Balatoni  
Bringakörhöz kapcsolódva) közepes 

3)2 Apátsági Pince turisztikai hasznosítása közepes 

3)3 Történeti levendula ültetvények visszatelepítése közepes 

3)4 Tihanyi tanösvények kialakítása és fejlesztése (bejárható 
magyarország) közepes 

3)5 Szabad strandok turisztikai célú fejlesztése  közepes 
3)6 Komplex turisztikai attrakció lovas turizmus  gyenge 
3)7 „Apáti” fogadókapu kialakítása erős 

4)1 Tihanyi helyi termékek fejlesztése és Tihany kártya létrehozása, 
"Tihany Brand" kialakítása, TDM nem releváns 

4)2 Tihany, 1000 év a kultúrában, ökológiai és kulturális félsziget 
fesztivál  nem releváns 

4)3 Versenyképes munkaerő képzés, közösségépítés nem releváns 

 
 
A település területi céljai kitűzésekor az önkormányzat törekedett a beavatkozási célterületek 
közti szinergia erősítésére, így egy adott terület fejlesztése nem indukál negatív hatásokat 
egy másik településrészben. Ennek garanciája, hogy a területi célok figyelembe véve 
megőrzik az adott lehatárolás hagyományosan (történetileg kialakult) betöltött szerepét,  
 
5. A MEGVALÓSÍTHATÓSÁG KOCKÁZATAI 
 
A Stratégia megvalósítása során felmerülő kockázatokat az alábbi tábláztban foglaltuk 
össze. A táblázatban a megvalósításra vonatkozó, az egyes kockázati tényezőkre 
vonatkoztatott veszélyeket is feltüntetettük, illetve tartalmazza a kockázatkezelés lehetséges 
módozatát is. 

A tervezett projektek kozkázatai 
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Kockázati 
esemény 

Kockázat  
valószínűsége 

Kockázat hatása Kockázat kezelése 

Pénzügyi, 
gazdasági 

   

Fejlesztési 
források nem, 

vagy 
nem kellő 
mértékben 

biztosítottak 

magas Mivel a tervezett projektek 
nagymértékben 

függnek a támogatási 
lehetőségektől, ezért a források 

megítélésének hiánya a projektek 
meghiúsulását eredményezheti 

A projektjavaslatok OP-hez 
való illeszkedésének 
előzetes vizsgálata. 

Projektjavaslat ex ante 
értékelése. 

Alternatív fejlesztési források 
keresése. 

Önerő 
előteremtése 
problémába 

ütközik 

közepes Több projekt egyszerre indulása 
esetében a projektgazdának 

problémát okozhat 
az önerő biztosítása, így a 

végrehajtás 
finanszírozása is. 

 

Projektindítás esetleges 
elhalasztása, átütemezése. 

 

Előfinanszírozási 
nehézségek 

projektvégrehajtá
s esetén. 

 

gyenge Több projekt egyidejű végrehajtása 
esetében a likviditás biztosítása 

problémás 
lehet. 

 

KSZ-szel való egyeztetés, 
előleg (szállítói, ÁFA stb.) 
igénybe vétele. Projektek 
indításánál cash-flow terv 

készítése 
 

Jogi, intézményi    
Koordináció és 

folyamatos 
kapcsolattartás 

hiánya a 
projekthez 
kapcsolódó 

intézmények  
között 

 

közepes A végrehajtás során nehézségek 
merülhetnek 

fel, folyamatok elhúzódhatnak, 
félreértések 

alakulhatnak ki. 
 

Aprojekt lebonyolításban 
tapasztalattal rendelkező 

projektmenedzserek 
bevonása, az érintett 
szervezetekkel való 

rendszeres kapcsolattartás. 

Összeütköző 
vagy nem 
tisztázott 

felelősségi körök 
a projekt- 

partnerségben  
 

közepes A kapcsolódó projektek esetében 
a menedzsmentben problémák 

alakulnak ki 
 a projektgazdák/támogatott 

partnerek közöt ami a végrehajtást 
is veszélyeztetheti. 

 

A feladat- és felelősségi körök 
egyértelmű tisztázása 

egyeztetési folyamat során 
még a projekt megkezdése 

előtt 

Egyes 
projektek, 

projektelemek 
nem kapják 

meg a 
szükséges 

engedélyeket. 
 

gyenge A projekt nem végrehajtható 
abban a struktúrában 

és módon, ahogy eltervezték. 
 

Megfelelően előkészített, 
egyeztetett engedélyezési 

tervdokumentációt kell 
benyújtani, különös tekintettel 

a környezetvédelmi 
szempontokra. 

Közbeszerzési  
folyamatok 
elhúzódása 

 

közepes A végrehajtás időben 
elhúzódhat.  

 

Közbeszerzések időben való 
elindítása  

(akár feltételes 
jelleggel). 
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Társadalmi    
A projekt 
partnerek 

nem megfelelő 
együttműködés

e 
 

gyenge A végrehajtás előtt egyes 
partnerek visszalépnek, 

vagy módosítani szeretnék a 
projektben 

vállalt szerepüket, ezáltal a 
projektvégrehajtás 
veszélybe kerül. 

. 

Partnerség, végrehajtás 
kereteinek rögzítése 

megállapodás 
formájában már a projekt 

megkezdése előtt. 

A projektekhez 
nem sikerül 
biztosítani a 
társadalmi 

támogatottságot 
 

gyenge Elégtelen társadalmasítás 
esetén a végrehajtás 

előtt derülhet ki a helyi lakosság 
álláspontja, 

mely elutasítás esetén veszélybe 
sodorhatja 

az egész végrehajtást is. 
 

A projektgazdák folyamatos 
társadalmi párbeszédet 
folytatnak, a társadalmi 

csoportok széles körét vonják 
be az előkészítésbe  

 

Beruházás, 
kivitelezés túl 

nagy 
megterheléssel 
jár az érintett 
településeken 
élők számára. 

 

gyenge Egyes kivitelezési folyamatok a 
vártnál nagyobb 

megterhelést (zaj, por stb.) 
okozhatnak 

a lakosságnak, és tiltakozások 
kezdődhetnek. 

 

A projektek megkezdése előtt 
átfogó lakossági tájékoztatás, 

és folyamatos lakossági 
kommunikáció. 

Műszaki    
A végrehajtás 
során előre 
nem látható, 
nagy 
költségigényű 
feladatok vagy 
vis major 
helyzetek 
felmerülése. 
 

közepes A nem várt kiadások veszélybe 
sodorhatják a 
projekt pénzügyi 
megvalósíthatóságát. 
 

Tartalékkeret, vis major alap 
biztosítása a költésvetésben.  

 
 
Megállapítható, hogy a beazonosított kockázatok előfordulási valószínűsége nem éri el a 
„magas” kategóriát, hatásuk azonban jelentős lehet a projektvégrehajtás szempontjából. 
Ebből adódóan érdemes komolyan figyelembe venni azokat és rendszeresen ellenőrizni a 
kockázatot jelentő tényezők pillanatnyi helyzetét. 
 
 
 
6. A MEGVALÓSÍTÁS ESZÖZEI ÉS NYOMON KÖVETÉSE 
 
6.1 A CÉLOK ELÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSI ÉS NEM BERUHÁZÁSI 
JELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK 
 
Az önkormányzat elsődlegesen a jogszabályokban meghatározott, előírt eszközökkel segíti a 
településfejlesztés, ide tartozik a tervezett fejlesztések megvalósításának jogi, továbbá 
fizikai, és pénzügyi lehetőségét megteremtő helyi jogszabályok, a képviselőtestület által 
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hozott rendeletek. Ezeket egészítik ki a jogszabályi kötelezettséget nem feltétlenül jelentő 
stratégiák, koncepciók. Az ITS szempontjából legfontosabb helyi jogszabályok rendeletek 
közül az alábbiak emelhetők ki: 
 
Településfejlesztési koncepció - Jövőkép, fejlesztési célok 116/2013. (VI.25.) 
Helyi építési szabályzat (hatályos 2015. május 11.-től) 5/2015. (IV.10.) 
Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 12/2013. (VI.12.) 
Tihany Község településképi védelméről 10/2014. (VII.01.) 
A helyi építészeti értékek védetté nyilvánításáról 20/2008. (XII.24.) 
 
A stratégia megvalósulását szolgálhatja az önkormányzati vagyonnal (ingatlanokkal) történő 
hatékony vagyongazdálkodás. Ennek érdekében szükségessé válhat a vagyonelemek 
racionalizálása: a forgalomképes vagyon áttekintése és a vagyonelemek összevetése a 
stratégiai illetve operatív fejlesztési célokkal. Ennek eredményeként egyes vagyonelemek 
értékesítésére illetve új vagyonelemek megszerzésére (megvásárlására) kerülhet sor, annak 
érdekében, hogy a rendelkezésre álló vagyon a fejlesztési célok érdekében jobban 
hasznosítható legyen. A településfejlesztéssel összhangban lévő vagyongazdálkodási 
alapelvek az alábbiak. 
 

- A vagyonhasznosítás nem vagyon felélést, hanem új értékek, fejlesztési célok 
létrehozását jelenti, a meglévő erőforrások legjobb felhasználásával. 

- A konkrét hasznosítási elképzelésekről a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
rendeletben foglalt szabályozás alapján egyedi határozattal a Képviselőtestület dönt. 
Törekedni kell arra, hogy az ingatlanok hasznosítása a település hosszú távú érdekeit 
szolgálja. 

- A vagyonhasznosítás során a gazdaságossági, a településfejlesztési szempontok 
mellett az  új vállalkozások iés a munkahelyteremtés kiemelt szempont.  

- A fejlesztési célok megvalósításának első lépése a szükséges ingatlanok jogi 
helyzetének rendezése (ingatlan adásvétel, telekalakítás, kisajátítás). 

- A forgalomcsökkentés érdekében további parkolók építését kell előtérbe helyezni, 
kombinálva alternatív közlekedési módok bevezetésével. 

- Az ingatlangazdálkodás során egyes forgalomképes önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok (amelyekre hosszú távon nincs szüksége az önkormányzatnak) az 
előírásoknak megfelelően értékesíthetők. A bevételeket stratégiai ingatlanok 
megvásárlására, fejlesztésére kell fordítani, amelyekre a jövőben megalapozhatják a 
település önfenntartóképességének erősödését. 

- Egyes fejlesztésekhez (rév, kerékpárút, kulturális örökség, stb.) szükség lehet 
- ingatlanok vásárlására. Az ezekhez szükséges fedezetet a fentieken túl a 

költségvetésben folyamatosan biztosítani kell. 
- Az önkormányzat saját feladatainak ellátásához átmenetileg nem szükséges 

ingatlanok bérbe adhatók. A bérbe adásnál mérlegelni kell, hogy az ingatlan 
felújításához szükséges forrásokat milyen jogi keretek között lehet az önkormányzat 
szempontjából legkedvezőbb módon biztosítani. 

- Az adópolitika kialakításánál a tervezett fejlesztésekhez szükséges saját erő 
biztosítása, illetve a befektetés-ösztönzés és vállalkozástámogatás céljait figyelembe 
kell venni. 
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- A befektetés-ösztönzés, a gazdasági élet fejlesztése, a munkahelyteremtés, a város 
eltartóképességének erősítése stratégiai feladat  

- A fejlesztési célok megvalósulását kiemelten segíti a hatékony településmarketing 
tevékenység, a meglévő pozitív arculat és identitás tovább erősítése, a Tihany Brand 
érvényesítése. A célcsoportok (település és környező települések lakossága, a 
befektetni szándékozó gazdasági társaságok, itt működő gazdasági társaságok, az 
ide látogató turisták, letelepülni szándékozók) közvetlen és közvetett megkeresése jó 
marketing-kommunikációs stratégiával és szervezeti háttérkialakításával lehet 
hatékony. 

 
6.2 A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI 
 
A stratégia és az abban megfogalmazott célok, beavatkozások sikeressége a hatékony 
szervezeti háttér létrehozásával biztosítható. A stratégia végrehajtásában minen szereplőnek 
(szervezeti egység és személy)  lehatárolt felelősségi körrel és kompetenciával kell 
rendelkeznie. 
A szervezeti háttér két szintje a stratégiai és operatív menedzsment. 
 
A stratégiai menedzsment fő feladatai: 
 

- Az ITS megvalósulásának folyamatos nyomonkövetése, értékelése. Ennek keretében 
az elhatározott fejlesztések megvalósulásának monitoringja, az elvárt eredményeinek 
és hatások értékelése, az ITS által kitűzött célok megvalósulásának figyelemmel 
kísérése. 

- A társadalmi, gazdasági és szabályozási környezet változásának figyelemmel 
kísérése, a külső feltételrendszer változásainak a stratégiai célokra és eszközökre 
gyakorolt hatásainak elemzése, értékelése. 

- A település társadalmi és gazdaság igényeinek és lehetőségeinek feltárása, azok 
változásainak beépítése az ITS cél- és eszközrendszerébe. 

-  
A stratégai menedzsment szervezeti kereteit egyrészt az önkormányzat SZMSZ-ében 
rögzítettek szerint, az általános gyakorlatnak megfelelően a polgármester és a 
képviselőtestület adják. Döntési kompetenciával a polgármester és a képviselőtestület 
rendelkezik – a testületi döntést megelőzően a felmerülő kérdést az önkormányzat által 
felkért szakmai munkatársak (Fejlesztési Iroda, Főépítész, stb.) előterjesztése alapján 
megtárgyalják. 
 
 
 
 
Az operatív menedzsment és feladatai: 
 

- Szervezetileg  az önkormányzat által ebből a célból  létrehozott, és az önkormányzat 
100%-os tulajdonában lévő Tihany Félsziget Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. 
az illetékes az ITS végrehajtásában. 

- A Nonprofit Kft. támaszkodik a hivatal szakapparátusának szakmai segítségére, 
információira. 
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- A stratégiai célok érdekében hozott intézkedések megvalósítása, azaz lényegében a 
projektelőkészítési és projektmenedzsment feladatok  ellátása, monitoring. 

- Az operatív menedzsment szervezet állandó tagjai: ügyvezetők 
- A stratégiai és operatív menedzsment kommunikációját elősegíti a polgármester 

jelenlétében megtartott heti rendszerességű munkaértekezlet. 
  
6.3 TELEPÜLÉSKÖZI KOORDINÁCIÓ, EGYÜTTMŰKÖDÉS 
 
Tihany község a Balatonfüredi Járás részeként elsősorban a járási székhely Balatonfüreddel, 
illetve Veszprém megyével, továbbá a többi térségi szereplővel áll szoros koordinációs 
kapcsolatban. 
 
Tihany a Balatonfüredi Járás részeként a Balaton Kiemelt Üdülőkörzethez tartozik. Ebből 
adódóan az Üdülőkörzetre vonatkozó jogszabályok, stratégiák, fejlesztési célok közvetlenül 
befolyásolják a fejlesztési lehetőségeket. A koordináció a jogszabályokban rögzített 
egyeztetési formákon alapul (területi tervdokumentumok véleményezése), emellett a Balaton 
Fejlesztési Tanács tagjaival és a tanács munkaszervezetével kialakított kapcsolatra 
támaszkodik. A koordinációt szolgálja a Balatoni Fejlesztési Tanács 2014-2020-as időszakra 
vonatkozó Balaton Kiemelt Térségfejlesztési Programjában a települési fejlesztési igények 
feltérképezése, aminek keretében Tihany jelezte a programhoz illeszkedő kulcsprojektjeit.  
 
Veszprém Megye Önkormányzatának területfejlesztési szerepe a 2014-2020-as időszak 
tervezési feladatainak megyei hatáskörbe helyezésével, illetve a Területi és 
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) forrásainak megyei szinthez való 
hozzárendelésével kiemelkedő jelentőségű. Az együttműködés és koordináció kiemelt 
szerepet kap, mivel a települési önkormányzatok jelentős részben e program forrásaira 
támaszkodva tudják fejlesztéseiket megvalósítani. A megyei szintű koordinációt a fejlesztési 
programok, koncepciók véleményezésén, partnerségi egyeztetések jelentik. 
 
A járási szintű együttműködés biztosítását a járás települési polgármestereinek 
érdekegyeztető, konzultációs fóruma jelenti, mely a térség számára biztosítja a településközi 
koordináció mechanizmusát. Az együttműködések kialakulhatnak egyes programok, konkrét 
fejlesztések mentén is. Az ilyen együttműködésekben résztvevők köre az abban érintett 
településekre terjed ki, reális lehetőség konzorciumok létrehozása egyes fejlesztések 
megvalósítására. A járások közti együttműködés biztosítását a járásközpontok 
polgármestereinek kezdeményezésére és koordinálásával összehívott érdekegyeztető, 
konzultációs fórumok jelentik, melyek a szomszédos járások számára biztosítják a 
járáshatárokon átnyúló koordinációt. A 2013-ban elfogadásra került Veszprém Megye 
Területfejlesztési Koncepciójában rögzítettek szerint Balatonfüred térsége tekintetében 
különös jelentőséggel bír a Veszprémi és Balatonalmádi járással való együttműködés. 
 
Tihany különleges helyzetének megfelelően kiemelt fontosságú a folyamatos 
kapcsolattartás, és a fejlesztési célok, beavatkozások konzultációs fórumokon való 
egyeztetetése Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósággal és a Tihanyi Bencés 
Apátsággal. 
 
6.4 MONITORING RENDSZER KIALAKÍTÁSA 
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A stratégia kialakítása az ITS  Megalapozó Vizsgálata (2015) és Tihany Területfejlesztési 
Koncepciója (2013) megállapításain alapul. A dokumentumokban rögzített feltevések a 
jelenlegi információk alapján megalapozottnak tűnnek, ezért lehetnek kiinduló pontjai a 
stratégiai célok meghatározásának és az azok elérése érdekében tervezett 
beavatkozásoknak. E mellett azonban figyelembe kell venni, hogy a dokumentumok 
készítésének időpontjában egyes információk csak részlegesen áltak rendelkezésre. Mivel 
jelenleg még nem teljesen ismertek a 2014-2020-as időszak konkrét pályázati lehetőségei, 
azok feltételrendszere, továbbá változhat a külső és a belső környezet (gazdasági, 
jogszabályi) a célok teljesülése, az elvárt eredmények és hatások létrejötte nem tekinthető 
evidensnek. Az eredményeket több olyan tényező is befolyásolhatja, amelyek a stratégia 
megvalósítását menedzselő szervezet számára erősen korlátozottak. 
 
Fentiekből következik, hogy a stratégia sikeres megvalósítása megköveteli egy egzakt, 
kidolgozott visszacsatolási mechanizmus létrehozását és alkalmazását, amely alapján a 
stratégia-alkotási folyamatba szükség szerint beavatkozhatunk. 
  
A visszacsatolást biztosító monitoring rendszer alapja a folyamatos adatgyűjtés, ami alapján 
ellenőrizni lehet, hogy a stratégia céljait elősegítőek-e a folyamatok, továbbá milyen 
mértékben várható a tervezett hatások megvalósulása. A monitoring rendszer feltárja az 
eltérés okait is, s ezzel lehetőséget teremt a beavatkozásra, a szükséges korrekciós 
intézkedésre. 
 
A monitoring rendszer a stratégia megvalósításáért felelős menedzsment (stratégiai és 
operatív) eszköze a megvalósítás kontrolljában. Működtetése folyamatos.  
 
Amennyiben kisebb eltérést kell korrigálni, módosítani szükséges a tevékenységek 
ütemezését, a szervezeti kereteket, a hozzárendelt erőforrásokat. Ha a nagyobb eltérést a 
meglévő terv(ek) keretén belül nem lehet korrigálni, akkor a terv(ek), vagy akár a stratégiai 
célok változtatására is szükség lehet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A monitoring rendszer működése 
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A monitoring rendszer működtetése a stratégiai menedzsment és az operatív menedzsment 
számára ist ad feladatokat. 
A stratégiai menedzsment feladatai: 
A monitoring jelentések alapján évenként értékeli az előrehaladást, szükség esetén dönt a 
végrehajtás kisebb korrekcióiról (pl. ütemezés, beavatkozások prioritási sorrendje,  
szervezeti és koordinációs megoldások). 
Átfogóan értékeli és felülvizsgálja a stratégia addigi megvalósulását, szükség esetén dönt a 
célok módosításáról. 
 
Az operatív menedzsment feladatatai: 
 

- Információk és adatok gyűjtése, rendszerezése, feldolgozása,  
- Cél indikátorok alakulásának figyelemmel kísérése. 
- Az információgyűjtés és feldolgozás módszertanának kidolgozása, melynek 

keretében meghatározandók az alábbiak: 
Pontos adattartalom 
A Megalapozó munkarészben alkalmazott mutatókat, statisztikai  adatokat, illetve 
jelen sztratégiában kidolgozott indikátorokat javasolt használni. 
Az egyes fejlesztési projektek megvalósításának nyomon követése is a monitoring 
feladata, itt a tervezett ütemezés és projektköltségvetés vátozását kell vizsgálni. 

          Az adatforrások: 
A projektgazda önkormányzatnál, nonprofit Kft.-nél, TDM szervezetnél megjelenő   
adatok.  

           Külső adatforrásokból (KSH) kikért adatok, statisztikák. 
           Egyedi célirányos információgyűjtés, kérdőíves felmérés. 
           Az adatfrissítés gyakorisága 
           Javasolt az éves mutatók változásának vizsgálata. 
           Az adatok gyűjtése és tárolása: 

A monitoring rendszerhez egy egyszerű elektronikus adatbázis kialakítása  
szükséges, melynek hozzáférhetőségét biztosítani kell. 

 
- Az operatív menedzsment monitoring jelentése 
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Tájékoztató jellegű féléves gyorsjelentések néhány kiemelt jelentőségű területre 
vonatkozóan (turistaforgalom, befektetők száma stb). 
Éves áttekintő értékelés a stratégia előrehaladásáról, kitérve a külső környezet 
változásaira is (jogszabályok, intézményrendszer, stb). 

 
Az indikátorok:  
 
A stratégia megvalósulásának naprakész követése, csak akkor lehetséges, ha a kitűzött 
célok megvalósulásának mérhetősége biztosított. Ezért a stratégiában megfogalmazott  
célokhoz objektíven ellenőrizhető mutatókat, azaz indikátorokat rendelünk.  
Az indikátoroknál elvárt követelmények: specifikus, az adott célhoz kapcsolódó, objektíven 
mérhető, könnyen hozzáférhető, és releváns információ tartalmú legyen. 
 

A stratégia célrendszerének indikátorai 
 

Átfogó cél tematikus elemei 
Cél Indikátor Mértékegys

ég Forrás Gyakoriság 

Foglalkoztatottak száma fő KSH éves 

Kkv-k száma db KSH éves 
Helyi iparűzési adó 

bevétele Ft Önkormányzat éves 

Tihany Brand termékek 
száma db TDM éves 

A település specifikus 
gazdasági ágazatok, helyi 

termelés, helyi termék, 
turizmus, vendéglátás 

megerősítése. A 
vállalkozói környezet 

vonzerejének növelése 
és a munkavállalói 

tudásszint emelése. A 
munkaerőpiacon 
potenciállal bíró 

munkavállalók helyben 
tartása. 

Felnőttképzésben 
résztvevők száma fő Intézmények éves 

Turisztikai célpontok 
száma db Önkormányzat, 

TDM éves 

Látogató szám fő KSH, TDM 
egyedi 

féléves/éve
s 

Vendégéjszakák száma fő KSH éves 

A félsziget turizmusának 
komplex, a természeti, 

épített környezeti, 
kulturális adottságokra, 

attrakciófejlesztésre, helyi 
termék és gasztronómiai 

kínálatára, sportolási 
lehetőségeire, alapozott, 
fenntartható fejlesztése. 

Rendezvények száma db Önkormányzat, 
TDM éves 

Helyreállított és 
létrehozott épített terek 
alapterülete, beleértve a 

zöldfelületeket is 

m2/fm Önkormányzat/ 
TBA éves 

Vonzó és élhető 
település, korszerű épített 

környezet, és a 
természeti és épített 

örökségi értékek 
fenntartható megőrzése. 

 
terrmészeti elemek 

megújítása m2/fm 
Önkormányzat/ 
Nemzeti Park/ 

KDTVIZIG 
éves 

Felújított utak hossza fm Önkormányzat éves 
Épített kerékpárutak 

hossza fm Önkormányzat éves 

Felújított vagy épített 
kikötőhelyek száma db BAHART éves 

A helyi és térségihez 
kapcsolódó közlekedési 

infrastruktúra fejlesztése, 
az elérhetőség 

színvonalának javítása, a 
forgalombiztonság 

növelése, a 
környezetterhelés 

csökkentése. 

Létrehozott új 
parkolóhelyek száma db Önkormányzat éves 
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Működő civil 
szervezetek száma db KSH éves 

Nappali tagozatos 
tanulók, és óvodások 

száma 
fő Intézmények éves 

Infrastrukturálisan 
megújult szociális és 

egészségügyi 
intézmények száma 

db Önkormányzat éves 

A megújuló 
energiaforrásból 

előállított 
energiamennyiség a 
teljes bruttó energia-
fogyasztáson belül 

PJ Energia 
szolgáltatók éves 

A közösségi és humán 
szolgáltatások 

fejlesztése, a települési 
energiagazdálkodás 

fenntartható megújítása, 
energiahatékonyság, 

megújuló energia 
felhasználás bővítése. 

Létrehozott új közösségi 
terek alapterülete  Önkormányzat éves 

 


