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1. BEVEZETŐ 

1.1. ELŐZMÉNYEK, A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE 

Tihany község Önkormányzatának képviselőtestülete a község Településfejlesztési koncepciójának 
készítésével a Völgyzugoly Műhely Területfejlesztő és Tervező Kft.-t és a Pannónia-Z Környezetvédelmi 
Szolgáltató Kft.-t bízta meg. 

A két cég összesen 6 kötetes dokumentációt készített  el, ezek:  

1. Bevezető kötet – lakossági kérdőívek kiértékelése (PZ) 
2. Helyzetelemzés I. (VZM) 
3. Helyzetelemzés II. (PZ) 
4. Örökségvédelem (VZM) 
5. Helyzetelemző és értékelő összefoglaló munkarész (az új tartartalmi köv. szerint) (VZM) 
6. Településfejlesztési kkoncepció (VZ) 

A településfejlesztési koncepció megalapozásául szolgáló vizsgálatok 2011. októberében kezdődtek. A 
helyzetelemzés I. kötetében került bemutatásra a Tihany életére ható külső tényezők (község szerepe 
a településhálózatban, fejlesztési koncepciók és tervek, tervi előzmények), természeti értékek a 
félszigeten, épített környezet és építészeti értékvizsgálat, területfelhasználási vizsgálatok (külterület, 
vízpart-rehabilitációs terv hatálya alá tartozó terület, belterület – ősközség vonatkozásában). E 
munkarészt a Völgyzugoly Kft készítette.  

A helyzetelemzés II. kötete tartalmazza a társadalmi környezet és intézményhálózat, a gazdasági 
környezet, I. kötetben nem szereplő területrészek (Óvár, Cser-hegy kertes mezőgazdasági területek, 
Sajkod, Gödrös, Diós, Kopaszhegy Halásztelep üdülőterületek) területfelhasználási vizsgálata, 
közszolgáltatások, közutak és településüzemeltetés, községfejlesztés eszköz- és intézményrendszere 
vizsgálatát, partnerségi egyeztetések dokumentálását. E munkarészt a Pannónia-Z Környezetvédelmi 
Szolgáltató Kft készítette.  

A III. kötet része– a jogszabályi előírásoknak megfelelően - az örökségvédelmi hatástanulmány 
megalapozásául szolgál. E dokumentum számba veszi a félsziget történetét, szerkezeti fejlődését, 
bemutatja a legfontosabb területfelhasználásokat, illetve számba veszi az épített és természeti 
értékeket. A dokumentáció melléklete tartalmazza többek között az országosan védett műemlékek, 
illetve a helyi jogszabály alapján védett épületek mellett a védelemre javasolt építményekről készült 
örökségvédelmi adatlapokat és részletes leírást változtatási javaslattal. (A vizsgálat harmadik kötete 
több fejezetet is tartalmaz az első és második kötetből, aminek a célja, hogy önálló egységként 
összeálljon az örökségvédelmi hatástanulmány helyzetelemzés része. Ehhez kapcsolódóan a 
településfejlesztési koncepció elkészítését követően kerül bemutatásra az örökségvédelmi 
hatástanulmányban a változtatással érintett területek értékelése, hatása a területen található 
értékekre.) 

2012. őszén a Völgyzugoly Műhely Kft. a Magyar Építész Kamarával folytatott kutatásához Tihanyt 
mintatelepülésként választotta ki. A pályázat témájaként "Konfliktuskezelési, mediációs módszerek 
alkalmazása a településfejlesztésben" címmel azt tűzte ki céljául, hogy valós helyzetben kipróbálva a 
mediáció lehetőségét, s annak tapasztalatait "módszertani kézikönyvként" összegezve, iránymutatásul 
szolgáljon az Önkormányzati vezetők, képviselők számára a lakossági véleménynek becsatornázásának 
új módjára, konszenzusos megoldások megtalálására a településfejlesztés során. Tervező és facilitátor 
együttes munkájának eredményeként létrejött a lakosság bevonása a fejlesztéstervezési folyamatba. A 
gyakorlatban tapasztalhatta Önkormányzati szakember, döntéshozó, tervező egyaránt, hogy kellő 
előkészítéssel, körültekintő szervezéssel, s megfelelő körülmények biztosításával, a facilitátorok 
közreműködésének eredményeként megindulhat a párbeszéd a résztvevők között, s több alkalommal 
folytatott közös gondolkodás során a fejlesztési koncepció alapgondolatai megállapításra kerülhetnek. 

Tihany mintatelepülésként így nem csak táji és épített környezetének egyedülállósága miatt jelentős 
ma már. Az önkormányzati vezetőinek nyitottsága, a partnerségre érett civil szereplői és a tervezők, a 
facilitátorok vezetésével nyitott fórumokon a közös gondolkodás eredményeként letették a település 
fejlesztési koncepciójának alapjait. (A –magukat Jövő Műhelynek nevezett - Fórumok eredményeit e 
dokumentum melléklete is tartalmazza.) 
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A helyzetelemzés munkarészt és a mediációs kutatást (Jövő Műhely munkáját) követően a Völgyzugoly 
Műhely Kft. kapott megbízást a településfejlesztési koncepció jövőképének, fejlesztési céljainak 
kidolgozására, illetve azok egyeztetésre. 

Szeretnénk, ha a településnek olyan fejlesztési koncepciója készülne, amely nemcsak a tervezők 
elképzeléseit, de az itt élők szándékait is tartalmazzák. A korábbi előkészítő folyamatok (helyszíni 
bejárások, adatgyűjtések, helyzetelemzés, örökségvédelmi hatástanulmány, kérdőívek 
feldolgozása), a fórumon elhangzottak, a korábbi és a további mélyinterjúk felhasználásával 
összeállítható egy vitaanyag, melynek továbbdolgozásába, továbbgondolásába szintén bevonható a 
már jól működő nyitott fórum - kiegészülve azokkal a tagokkal, akik időközben jelezték részvételi 
szándékukat, hisz erről szól a nyitott fórum jelleg. 

Ezen közös munka eredményeként készült a település fejlesztési koncepció, mely remélhetőleg az 
elkövetkezendő évek fejlesztéseit meghatározó dokumentum lesz. S természetes az a feltételezés, 
hogy azon résztvevők, akik magában a koncepció kidolgozásában ilyen lendülettel, energiával részt 
vettek, megtanulva azt, a fejlesztés megvalósításába is bevonhatók, s saját döntéseiknél is ezeket a 
szempontokat alkalmazzák. 

1.2. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ CÉLJA, FELADATA 
A többször módosított, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
(Étv.) – az önkormányzati törvénnyel összhangban, mely a településfejlesztést az önkormányzatok 
hatáskörébe tette - a települési önkormányzatok feladatává jelölte ki a településrendezési feladatkör 
ellátását.  

Az Étv. értelmében a településfejlesztési koncepció: a település környezeti, társadalmi, gazdasági 
adottságaira alapozó, a település egészére készített, a változások irányait és a fejlesztési célokat 
hosszú távra meghatározó dokumentum. (2013. január 1-ét megelőzően az Étv. az alábbiak szerint 
deffiniálta: A településfejlesztési koncepció a fejlesztés összehangolt megvalósulását biztosító és a 
településrendezést is megalapozó, a település közigazgatási területére kiterjedő önkormányzati 
területfejlesztési döntéseket rendszerbe foglaló, önkormányzati határozattal elfogadott dokumentum, 
amely a település jövőbeni kialakítását tartalmazza. A fejlesztési koncepció elsősorban 
településpolitikai dokumentum, amelynek kidolgozásában a természeti-művi adottságok mellett a 
társadalmi, gazdasági, a környezeti szempontoknak és az ezeket biztosító intézményi rendszernek van 
döntő szerepe.) 

A településfejlesztési koncepció hosszú távra rendszerbe foglalja az önkormányzat településfejlesztési 
szándékait, ennek keretében a területi adottságok és összefüggések figyelembevételével meghatározza 
a település jövőképét, javaslatot tesz a helyi környezet, társadalom, gazdaság és az infrastruktúra 
átfogó fejlesztésére, a műszaki, az intézményi, valamint a táji, természeti és ökológiai adottságok 
fenntartható hasznosítására. A településfejlesztési koncepcióban foglaltakat a települési önkormányzat 
döntéseiben érvényesíti. 

Az Önkormányzat 2012. augusztusában már megindította az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 9. § (2) bekezdés c) pontjában 
foglaltaknak megfelelően a településrendezési eszközök felülvizsgálatát. A képviselő-testület 2013. 
januárjában úgy határozott, hogy a 2013. január 1-vel határos új jogszabályi környezetnek megfelelően 
– új eljárásrend, megváltozott építésügyi követelmények - kívánja a továbbiakban folytatni a 
településrendezési eszközök felülvizsgálatát, azonban ez nem érinti a településfejlesztési koncepció 
készítését.  

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökról, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm.rendelet) előírásainak megfelelően kerül 
kidolgozásra a településfejlesztési koncepció, azonban a korábbi eljárásrend szerint nem kerül külön 
egyeztetésre államigazgatási szervekkel a fejlesztési dokumentum jóváhagyás előtt álló 
dokumentációját, illetve jóváhagyott anyagát. 
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1.3. A KONCEPCIÓ KOHERENCIÁJA 
A településfejlesztés tervezés egy rendkívül összetett és sokszereplős folyamat. A tervezés alapja egy 
alapos helyzetfelmérés kell, hogy legyen. Az itt összegyűjtött információk kiértékelésénél három 
szempontot érdemes figyelembe venni. 

Pillanatfelvétel: A rendelkezésre álló adatok megmutatják, hogy milyen jelzőszámokkal 
jellemezhető a település gazdasági, társadalmi, infrastrukturális helyzete 

Trendkimutatás: Az abszolút számok ismerete jó kiindulási alapot ad, de azt is meg kell 
vizsgálni, hogy milyen visszamenőleges adatokból következnek a jelen mutatói. Az így 
kimutatható trendek segítenek az alaposabb eligazodásban és segítik a jövőbeli 
trendelőrejelzést 

Területi összehasonlítás: Az adatok bemutatása során érdemes azokat területi kontextusba is 
helyezni, annak érdekében hogy láthassuk, milyen helyzetben van a település mikro és makro-
környezeti összehasonlításban.  

A helyzetfelmérés során kapott adatok rendkívül sokrétűek, ezért a kiértékelés során szükséges a 
kapott információk megfelelő strukturálása. A koncepció készítése során az adatgyűjtésen kívül 
támaszkodunk a kérdőívek kiértékelésére, az elkészített interjúkra, a Jövő Műhely munkájára. 
Mélyintejúkat készítettünk a településen az alábbi emberekkel: Tósoki Imre, Németh Tünde, Bujdosó 
Judit, Peleskey Ákos, Richárd atya, Selyem Anikó, Vers József, Küsz László, Hamar László, Ráday 
György. A Jövő Műhely munkájában résztvettek az alábbi emberek: Apró Zoltánné, Aradi István, 
Bujdosó Judit, Czégai László, Fülöp Zoltánné, Juhász Gábor, Németh Tünde, Peleskey Ákos, Teleki 
Mária, Tósoki Imre, Rutai Andrea, Németh Katalin, Dr. Brandt Béla, Bakos Péter, Csizmazia Márton, 
Gálné Lendvay Erika, Pálfi Zsolt, Radó László, Salánki Sándor, Dr. Koncz Mária, Selyem Anikó, Herczku 
Iván. A tervezési folyamat eredménye, hogy megszületnek a fejlesztések alternatív javaslatai, amikből 
a lehetséges következmények figyelembe vételével, a helyi közösség érdekének szem előtt tartása 
mellett kijelölésre kerültek a település számára reálisan megvalósítható irányvonalak. A tervezés 
következő fázisában a település meghatározza a saját jövőképét és azt a célrendszert, ami közép és 
hosszútávon iránymutatásul szolgál a település döntéshozói, illetve az egész helyi közösség számára. 
Tihany számára most születő Településfejlesztési Koncepciótól kiemelten azt várjuk, hogy 
kiszámíthatóságot és stabilitást biztosít a településfejlesztés folyamatában, és ezen keresztül 
biztosítsa a település fejlődését.  
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2. VIZSGÁLATI ÖSSZEFOGLALÓ 

2.1. VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE, FOLYAMATOK ÉRTÉKELÉSE 

2.1.1. Vizsgálatok összefoglalása 

A Vizsgálati összefoglaló célja és feladata, hogy összefoglaló módon mutassa be a település 
területrendezési konfliktusait, fejlődési lehetőségeit, mintegy kijelölve a település fejlődése, a 
következő településrendezési tervfázisok irányát. 

1. Táblázat – Települési alapadatok 

Terület (ha) 2732 

Belterület (ha) 233 

Külterület (ha) 2499 

Lakosság (fő) 1368 

Térségi kapcsolatok, településhálózat 

Tihany Veszprém megye déli részén fekvő település, a Balatonfüredi kistérség és járás része. A 
település körjegyzőségben áll Örvényes településsel. 

A régiós arculat kialakításában fontos – karakterisztikus – szerepet töltenek be e kulturális értékek, 
mint pl. a tihanyi templom és apátság, amely nemcsak kulturális örökségi értékként (műemlékként) 
fontos, hanem az első magyar nyelvemlékek egyikét is adó, szakrális és laikus szempontból egyaránt 
jelentős szellemiséggel rendelkező hely. Az épített örökség – népművészet, természeti értékei, 
egyházi emlékei, kortárs rendezvényei sokrétű kulturális kínálatot nyújtanak. Elsősorban épített 
környezeti, egyházi és természeti értékei, szellemisége révén jelentős interregionális és nemzetközi 
vonzással bír. Egyik legfontosabb vonzással rendelkező települése Tihany. 

Jelenleg a tó északi és déli partja közötti gyors személygépkocsival történő közlekedést csak a 
Tihany és Szántód közötti kompközlekedés biztosítja. A Szántódrév-Tihanyrév közötti kompjárat 
gyakorlatilag 9 hónapon keresztül a Balaton közúti hídja. A települést északról a 71. sz. főútról 
közelíthető meg.  

A község tágabb térszerkezeti kapcsolatait tekintve az alapfokú ellátást számos területen 
(közoktatás, egészségügyi ellátás) fontosnak tartja önállóan működtetni, azonban több területen 
együttműködik a szomszédos Balatonfüreddel, illetve a füredi központú kistérséggel (szociális 
ellátás, család-, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségügyi ügyelet, mozgókönyvtári és egyes 
közművelődési feladatok, belső ellenőrzési feladatok stb.). Az oktatási intézmények – óvoda, iskola – 
fenntartása, illetve a lehetőségekhez képest nagyobb mértékű támogatása a helyi identitás 
megőrzésének egy nagyon fontos eleme.  

A település társadalma 

Tihanyban 1368-an laknak. A település lakosságszáma az 1980-as évekig folyamatosan növekedett, 
azóta dinamikus csökkenés tapasztalható. Tihany korszerkezete erőteljes elöregedést mutat, a 
település társadalma egyre idősebb, ami azzal magyarázható, hogy a fiatalok aránya az utóbbi 
30évben alacsonyabb volt, mint az idősek aránya. Az utóbbi 10 évben azonban kis mértékben ugyan, 
de növekedett a 0-14 éves korúak aránya. 

A település gazdasága 

Tihany gazdasága legnagyobb részt az idegenforgalmat kiszolgáló kereskedelemre, szolgáltatásra és 
vendéglátásra épül, a helyi munkahelyek is főként ebből a szektorból kerülnek ki. A gazdasági 
bevételeket korlátozza a szezonalitás, a szezonon kívüli időszakban problémát jelent a 
munkanélküliség. Tihany turisztikai mutatói a kistérségben és a Balatoni Üdülőkörzetben is 
kiemelkedőek. Az utóbbi évtizedben folyamatosan csökkent az idelátogató turisták és az általuk 
eltöltött vendégéjszakák száma. A településen számos visszatérő nagyrendezvény is helyet (pl. 
Kecskeköröm Fesztivál, Garda Fesztivál, Levendula Fesztivál). 
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Településüzemeltetés 

Tihanyban az anyagi jellegű közszolgáltatások biztosítottak. A település teljes belterülete 
összközművesített, a hulladékelszállítás biztosított. 

Természeti adottságok 

Tihany egyedülálló domborzati és geológiai adottságokkal rendelkezik. A félsziget éghajlatában 
jelentős szerephez jutnak a dél-európai vonások, melyeket kiegészít a Balaton víztömegének 
szélsőségeket csökkentő, kiegyenlítő hatása. Mérsékelten meleg – mérsékelten száraz éghajlatú 
kistáj. A Tihanyi-félsziget a Balaton mellett, két tóval is rendelkezik, a Belső-, illetve a Külső-tóval. 
A Belső-tó, a Balaton vízszintjétől átlagosan 25 méterrel magasabban fekvő lefolyástalan tó. A 
Külső-tó kialakulása a vulkáni működéshez kapcsolódik, természetvédelmi jelentősége kiemelkedő. 
Tihany több ezer év óta kultúrtáj. 

Tájszerkezet, tájhasználat 

A tájszerkezetet alapvetően a domborzati viszonyok határozzák meg, aminek köszönhetően erősen 
mozaikos tájszerkezet alakulhatott ki. A félszigetet peremterületein hegyek veszik körbe, mely 
védelmet nyújt a belső lapos területeknek. A terület hullámzásának megfelelően a magasabb 
fekvésű, illetve meredekebb lejtésű területeken erdők, rétek, legelők, szőlők, míg az alacsonyabb, 
sík részeken a szántók és gyepek dominálnak. A falu közvetlen közelében, illetve a korábbi 
szőlőhegyeken (Kiserdő-hegy, Cserhegy, Kopaszhegy, Óvár, Gödrös, Sajkod) találhatók a volt 
zártkerti területek. A félsziget két mélypontját jelentik a lefolyástalan tavak. Mesterséges vonalas 
szerkezeti elemek az utak, a távvezetékek.  

A területhasználatok főként a domborzati, vízföldrajzi tulajdonságoktól, és az ezekből adódó talaj 
minőségétől függnek. A települést változatos dombvidék adottságai miatt a peremvidékeken 
kiterjedt, összefüggő erdőterületek jellemzik A településen a természetvédelemmel kapcsolatos 
tudatos gazdálkodás az elsődleges. A külterületi tájhasználat mozaikosságát jól mutatja a 
területhasználatok összevetése. A területhasználat közel kétharmadát teszi ki összességében az 
erdő (28%) és a gyep (29%) aránya. E mellett egyforma súlyú a szőlő (12%), szántó (13%) és a nádas 
(12%) aránya. 

Táji és természeti értékek 

Tihanyi-félsziget 1952 óta természetvédelmi oltalom alatt áll, hazánk első tájvédelmi körzete. 
Számos nemzetközi és országos védelmet élvez a félsziget egyedülálló természeti és táji 
környezetének köszönhetően. A Tihanyi-félszigetet az Európa Tanács szakértői a természeti értékei 
alapján méltónak találták az Európa Diploma elnyerésére. Tihany területének nagy részét érinti 
Natura 2000 terület. A Balaton –felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság nyomon követi a félsziget 
természeti környezetét érintő folyamatokat. 

Belterületi területhasználat 

A település több beépített részre tagolódik. A falu belterületének fő szerkezeti eleme a 7117. j. 
összekötőút, mely a település főutcája. A településközpont az apátság alatt, a Kossuth Lajos utca 
középső szakaszán alakult ki, ami helyet ad a legfontosabb intézményi épületeknek is. Tihany 
növekedésének fő irányát a település északi részén, a Kiserdő-hegy keleti lejtőjén található kertes 
mezőgazdasági területek jelentik. A település későbbi fejlődését az értékközpontú fejlesztések 
befolyásolják. A belterület nagy része lakóterület. 

A település belterületére változatos településkép jellemző: Tihany belterületének három - 
településmorfológiailag és építészetileg - jól elkülöníthető része alakult ki: a történelmi Ősközség, 
ami megőrizte a népi építészet hagyományait, s jelentős kultúrtörténeti értéket képvisel; a 
Fürdőtelep és a Kiserdőtelep az egyéb új beépítésű területekkel együtt. 

Tihanyban hagyományosan odalhatáron álló házakat építettek keskeny telkeken. Az ősközségben – a 
település ősi magjában - szabálytalan vonalvezetésű utcahálózatot találunk, szabálytalan alakú és 
méretű telkekkel. Az ősközség „skanzenként” jól megőrizte a népi építészet jellegzetes beépítéseit, 
így ez a településmag műemléki jelentőségű terület. 
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A Kiserdőtelep, a Kiserdő-hegy és az Ősközség között, illetve a település déli részén az Aranyház 
utca és környezete a község új beépítésű része. Az utcák vonalvezetése illeszkedik a település 
morfológiai adottságaihoz, azonban az újonnan felparcellázott részeken szabályos építési telkek 
alakultak ki. E területeken a népi építészeti hagyományoktól eltérő beépítéseket találunk. 

Az intézményterületek, intézményépületek jól illeszkednek a településképbe, jellemzően a 
település központjában és a Belső-tó keleti partján találhatók.  

Üdülőterületek és szőlőhegyek 

A félsziget turisztikai és idegenforgalmi fellendülése a XIX. század végén indult meg, amikor az 
északi part vasútvonala elérte Aszófőt. Jelentős tájhasználati változáson mentek keresztül a volt 
szőlőhegyi területek – Óvár, Cser-hegy, Gödrös, Diós, Kopaszhegy, továbbá a Kopaszhegy lejtőjén a 
Halásztelep, illetve a félsziget északnyugati részén elterülő Sajkod. 

Tihany belterületéhez északon kapcsolódik Óvár. A korábbi kertes mezőgazdasági jelleget 
meghatározó szőlő- és gyümölcsültetvényeket egyre inkább átvette az „illegális” üdülőterület 
területhasználat. A terület kiemelt természeti és régészeti oltalom alatt áll, ezért a túlépítések 
megakadályozására, az értékek védelmére és fejlesztésére különösen nagy hangsúlyt kell fordítani. 

A település északkeleti kapujában található üdülőterületek Diós és Gödrös, melyek fejlődése szintén 
a 20. század elején kezdődött meg. A két területrész beépítettségét tekintve kismértékű eltérést 
mutat: Diósra nagyobb építési telkek jellemzők, Gödröst a kisebb telekszerkezet és ebből 
következően a sűrűbb beépítés jellemzi. 

A 20. század elején indul meg a félsziget nyugati részén található Sajkod fejlődése a domboldalon. 
A telep viszonylag egységes képet mutat: jellemzően földszintes vagy tetőtér beépítéses 
üdülőépületek találhatók rajta. 

A Kopaszhegy déli és keleti – jó kilátással bíró – oldalain a korábbi szőlőhegyi funkciót majdnem 
teljes egészében átvette az üdülőfunkció. A Kopaszhegy északi részén a mai napig a kertes 
mezőgazdasági területhasználat figyelhető meg, hiszen a meredek lejtés miatt nem tudott beépülni. 
A hegyen az üdülőfunkcióval keveredni kezdett az utóbbi évtizedekben a lakófunkció. Halásztelep a 
Kopaszhegy és a Kenderföldek közötti területrész a Halász utca mentén. A terület beállt képet 
mutat, kevés beépítetlen, foghíjtelek található rajta. 

A félsziget déli részén található kertes mezőgazdasági terület a belterülettől délre, a révátkelőtől 
északra a Cserhegy. A korábbi pincék és présházak mellett mára megjelentek az üdülő funkciójú 
ingatlanok is. Óvárral ellentétben a telekhasználat csak kis mértékben alakult át. 

Épített értékek 

Tihany a természeti értékek mellett, rendkívüli helyzetben van, ami az épített értékeket illeti. A 
félsziget jellegzetes építészeti és kultúrtörténeti értéke az 1055-ben alapított tihanyi apátság. Az 
ősközség „skanzenként” jól megőrizte a népi építészet jellegzetes beépítéseit, így ez a 
településmag műemléki jelentőségű terület. A lakóházak többsége e területen 19. századból 
származnak, alaprajzban megőrizték a korábbi elrendezést. A település léptékéhez viszonyítva 
nagyon magas az országosan védettség alatt álló műemlékek száma, a KÖH tájékoztatása szerint 72 
darab. A műemlékek mellett a településen és a külterületen több épület, illetve épületcsoport őrzi – 
a műemlékeken túl - a vidék népi építészetének jellemző vonásait. Fontos továbbá, hogy Tihanyban 
a XX. század elejétől megkezdődtek a villaépítkezések, az üdülőtelepek kialakítása, melyek közül 
számos épület védendő, mely magán viseli az adott kor stílus jegyet. 

Közlekedés 

A település közúti megközelíthetőségét, országos főúthálózathoz való kapcsolatát a Balaton északi 
partján haladó 71. sz. másodrendű főút biztosítja, amely közvetlen kapcsolatban áll az M7 
autópályával. A Tihanyba irányuló forgalom csak a 71. sz. útról érkezhet a településre, egyéb külső 
közúthálózati kapcsolata nincs.  

A főutakon és a gyűjtő utakon kívül a lakóutcák szűkek, szabályozási szélességük kicsi. A település 
külterületi zártkertes területein, valamint az üdülőterületeken (Sajkod, Diós, Gödrös, Halásztelep) 
szűk közterületek, keskeny kiépített, vagy kiépítetlen útszakaszok és meredek terepviszonyok 
jellemzők. Általános a vízelvezetés megoldatlansága ezekben az utcákban. 



TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ  

 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2013. 

A településen a közösségi közlekedés autóbuszjáratokkal bonyolódik. A buszjáratokat a BALATON 
VOLÁN ZRt. (és partnerei) üzemelteti.  

Balaton partján fekvő település lévén Tihany kedvező helyzetben van a vízi közlekedés 
lehetőségeinek szempontjából. A település kivételes helyzetben van, mivel Tihany és Szántód 
között. közlekedik a gépjárművek szállítására alkalmas kompjárat. 

Tihanyban jelentős a nyári szezonban jelentkező parkolási igény, különösen a település 
központjában és a part mentén.  

Közmű 

Tihany jól közművesített települések közé tartozik. A település területén a korszerű ellátást 
biztosító vezetékes ellátó hálózati rendszerekből a vízellátó hálózat, a szennyvízcsatorna hálózat, a 
földgázellátó hálózat, a villamosenergia ellátó hálózat és az elektronikus hírközlés hálózata épült ki. 
A területen levő létesítmények részben időszakos, részben állandó használatra alkalmasak. Az 
időszakos létesítmények fűtési hőellátása a gázellátó hálózat megépítéséig nem volt megoldott, a 
rendszer kiépítésével ez mára megszűnt. Közművek vonatkozásában a csapadékvíz elvezetés 
tekinthető a legkevésbé rendezettnek. 

Környezeti állapot 

Tihany a téli időszakban önálló életet élő község, márciustól októberig tartó időszakban – különösen 
a nyári hónapok során – azonban üdülő-településsé válik, s megnövekszik a népesség száma, 
növekszik a tranzitforgalomból származó és az üdüléssel járó környezeti terhelés. Az üdülőterületek 
miatt a településre szigorúbb környezetvédelmi előírások vonatkoznak. A balatoni üdülőkörzetben – 
vízre alapozott üdülés – elsődleges fontosságú a tó vízminőség-védelme, ezért a parthasználat 
szabályozása a „szárazföldről” érkező káros hatások csökkentése szó szerint „létkérdés”. Tihanyban 
megtaláljuk azokat a környezeti gondokat, amelyek több hasonló Balaton-parti településre is 
jellemzők. Ezek a közlekedésből eredő (zaj- és levegőszennyezés, veszélyhelyzet), az illegális 
szemétlerakás környezetszennyezése, a vízbázis veszélyeztetése.  

Katasztrófavédelem 

A település területét érinti a Balaton törvény P-1 jelű Földtani veszélyforrás terület övezete. Az 
elmúlt évszázad során számos csúszás következett be a területen. A Tihanyi-félszigeten több olyan 
terület van, ahol kisebb nagyobb mértékben mozogtak a felszíni rétegek és ezek kapcsán különböző 
károk keletkeztek az épületeken, utakon és egyéb műtárgyakon is.  

2.1.2. Eredmények, folyamatok értékelése 

Tihanyi a Balaton és az ország egyik kiemelkedő értéke, köszönhetően a félszigeten található 
természeti-, táji-, épített- és kultúrtörténeti értékeinek. A település része a Balatonfüredi 
kistérségnek, mely Balaton egyik legdinamikusabban fejlődő térsége. A település elsősorban a helyi 
értékeire, illetve az azzal szoros kapcsolatban álló turizmusra támaszkodik. Tihany frekventált 
település nem csak a turisták számára, hanem a nyaralóközönség szempontjából is. 

Tihany a térség azon településeinek egyike, amelynek a népességszáma enyhén növekvő trendet 
mutat. A település kiemelten kedvező természeti, táji és ebből eredően idegenforgalmi adottsága, 
földrajzi elhelyezkedése mellett jelenlegi kedvező közműellátottsága is hozzájárul - a komfortos 
életkörülmény biztosításával- a település népességmegtartó, ill. vonzó képességéhez. A település 
egyik problémáját a nagyon lehatárolt lakóterületi fejlesztések jelentik. A magasabb rendű 
jogszabályok csekély lehetőséget biztosítanak a fejlődni akaró településnek, belterületeinek 
növelésére. 

Az üdülőterületek fejlődése folyamatos a településen: az első világháborút követően egyre nagyobb 
jelentőséggel bír a belföldi idegenforgalom, így felértékelődnek Tihany értékei is. Ebben az 
időszakban kialakulnak az első üdülőtelepek, majd az 50-es évektől felgyorsul a szőlőhegyek 
felparcellázása, elaprózódása, üdülőterületté alakulása. A volt zártkerti területek, szőlőhegyek 
tájalakulása nem állt meg. A település az utolsó pillanatban van, hogy megállítsa a szőlőhegyek 
végleges átalakulását. 
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A településen kevés a fejlesztési terület. Legnagyobb fejlesztési potenciállal rendelkező területet a 
Tihany-rév terület mellett elhelyezkedő Kenderföldek jelentik, ahol az önkormányzat jelentős 
tulajdoni hányaddal rendelkezik. A félszigeten nem cél a mindenen túlmutató fejlesztések végzése, 
minőségi változásokra van szükség, hogy a település az értékeinek megfelelően, azokra alapozott 
minőségi fejlesztések valósuljanak meg.  

2.2. EGYEDI KEZELÉST IGÉNYLŐ, ILLETVE PROBLÉMÁS TERÜLETEK 

Lakóterületek, üdülőterületek: 

- Az ősközség védelme érdekében megfelelő szabályozás szükséges a területre, meghatározva 
a védelemre érdemes településszerkezeti elemeket (beépítési mód, utcakép, telekszerkezet 
stb.); 

- A település demográfiai folyamatai indokolják a belterület bővítésének átgondolását, a 
területhasználatok ésszerű kijelölését, az övezeti rendszer újragondolását; 

- Üdülőterületeken megjelenő lakó funkció kezelése; 

Vízparti területek: 

- Kenderföldek fejlesztését lehetővé tevő szabályozás; 
- Tihany-rév és kikötő környezetének rendezése; 
- Vízpart-rehabilitációs terv felülvizsgálatát megalapozó tanulmány javaslatainak beépítése a 

tervbe; 
- Bezárt, alulhasznosított üdülőterületek rehabilitációja; 
- Vízparti szolgáltatások fejlesztésének biztosítása; 

Fejlesztési területek: 

- Minőségi turisztikai fejlesztéseknek helyt adó területek kijelölése (pl.: lovarda kijelölése); 
- Helyi termékek előállítására alkalmas területek kijelölése: termőterületek, feldolgozó 

épületek; 

Tájhasználati feladatok: 

- Természet- és tájvédelmi értékeknek megfelelő szabályozás; 
- A változatos tájszerkezet fenntartása; 
- Szőlőhegyek védelme; 

Közlekedési és közmű területek, katasztrófavédelem: 

- Parti út fejlesztése; 
- Csapadékvíz elvezetés megoldása; 
- Csúszásveszélyes területek kijelölése, szigorú szabályozás. 

A fenti problémák egy részének megoldása messze túlmutat egy, - csak a település közigazgatási 
területére készülő – Településrendezési terv keretein, ugyanakkor a tervező csoport célja nem lehet 
más, mint hogy területszerkezeti, területhasználati szempontból szakmailag hosszú távra 
megalapozza, alátámassza a falu vezetésének a felsorolt konfliktusok feloldására vonatkozó 
törekvéseit, döntéseit. 

2.3. ELTÉRŐ JELLEMZŐKKEL RENDELKEZŐ TELEPÜLÉSRÉSZEK 
A Tihanyi-félszigeten lehatárolhatók eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek a 
településtörténeti fejlődés, a településszerkezeti elemzések, valamint a jelenleg hatályos 
településrendezési terv ismeretében. Az alábbi településrészeket különböztethetjük meg: 

- Lakóterület – Ősközség, 

- Üdülőterület: 

o Sajkod, 
o Diós, 
o Gödrös, 
o Kopaszhegy és Halásztelep, 
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- Volt zártkerti területek: 

o Óvár, 
o Cserhegy, 

- Vízparti területek, 

- Egyéb külterület. 

2.4. A KÖZSÉG ADOTTSÁGAI EGY SWOT ANALÍZISBEN ÖSSZEFOGLALVA1 
Tihany fejlesztési dokumentumainak elkészítéséhez elengedhetetlen a SWOT analízis készítése. 
Amellett, hogy a település adottságait erősségekre és gyengeségekre szétválasztva összegyűjtjük, az 
adottságokból adódó lehetőségek mellett a települést veszélyeztető tényezők is feltárásra kerülnek. 
A SWOT analízis lehetőségei és veszélyei nem azt jelentik, hogy a jövőbeni fejlődés egyértelműen 
egyik vagy másik szempont szerint alakul.  

A térség és Tihany helyzetelemzéséből származó információk stratégiai szemléletű, rendszerezett 
összegzését tartalmazza a SWOT analízis, aminek az összeállításában részt vettek többek között a 
településfejlesztési koncepció készítésébe bevont stratégiai csoport szereplői: Polgármesteri Hivatal 
dolgozói, tisztségviselők, településfejlesztést meghatározó szakértők stb. 

2. Táblázat – Település helyzetértékelése SWOT analízisben 

 ERŐSSÉGEK (S) GYENGESÉGEK (W) 

REGIONÁLIS 
KAPCSOLATO
K, TÉRSÉGI 
SZEREPKÖR 

− Kiváló regionális környezet; 
− Kistérségi együttműködés számos 

területen; 
− Együttműködés Tihany és Balatonfüred 

között; 
− Egyedülálló átkelési pont a Balaton északi 

és déli partja között – tihany-Szántód rév. 

− A regionális együttműködések 
hiányosságai; 

− Viszonylag rossz kapcsolat a közösségi 
közlekedés terén: (nincs vasút, a távolsági 
buszok csak egy része érinti a 
településközpontot). 

TÁRSADALOM
, 
DEMOGRÁFIA 

− Magasan képzett népesség, 
− Helyben működő civil szervezetek, 

alapítványok nagy száma; 
− Relatíve nagyarányú idegennyelv ismeret; 
− Tihanyban üdülővel rendelkező népesség 

magas képzettsége, jó gazdasági 
potenciállal; 

− Helyi lakosok térvesztése (ingatlan, anyagi 
téren); 

− „Elkényelmesedett” lakosság; 
− Népesség elöregedése; 
− Csekély mértékben csökkenő 

népességszám; 
− Fiatalok elvándorlása; 
− Közösség atomizálódása a kohéziós erő 

megszűnésével, széthúzás (ellentét az ős- és 
üdülő lakosság és a turisták közt). 

GAZDASÁG, 
TURIZMUS 

− Tihanyban a szezonalitás munkahelyekre 
gyakorolt hatása kisebb, mint a régióban 
máshol; 

− Kiemelkedő turisztikai célpont, 
idegenforgalmi potenciál; 

− Körrnyező településekhez képest az 
idegenforgalmi szezon hosszabb; 

− Szőlőtermelési, borászati kultúra 
hagyományai; 

− Levendula, gyógynövény termesztése; 
− Település költségvetésében jelentős 

bevételi forrást jelentő üdülőnépesség; 
− Máshol képződő jövedelmek Tihanyba 

ármalása; 
− Stabil költségvetési gazdálkodás; 

− Ingázók magas száma; 
− A munkanélküliek számának emelkedése; 
− Félresikerült privatozációk, melynek 

következtében megszűnt munkahelyek, 
felhagyott vagy alacsony hasznosítású 
épületek (Park Hotel, Garda Hotel, Sport 
szálló, Apátsági pince stb.); 

− Szezonálisan felfutó foglalkoztatottság – 
helyi megélhetés szezonális, egyoldalú; 

− Tihanyon nyaraló és érdekelt gazdasági elit 
nem kapcsolódik be a tihanyi gazdasági 
életbe; 

− „Versenyhelyzet” idegenforgalom terén a 
Balaton parti településekkel; 

 

                                                 
1 A kékkel jelzett részek a Tihanyi nyitott fórumon hangzottak el. 
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2. Táblázat – Település helyzetértékelése SWOT analízisben 

 ERŐSSÉGEK (S) GYENGESÉGEK (W) 

− Önkormányzati fejlesztési területek; 
− Téli szezonban megszervezett 

kereskedelmi, szolgáltatási együttműködés.

− Kevés vendégéjszakás idegenforgalom: az 
átlagos vendégéjszakák száma a régiós átlag 
közel fele; 

− Az idegenforgalmi infrastruktúra részben 
korszerűtlen; 
o Hiányó több minőségi szálláshely; 
o Hiányos és drága kereskedelem, 

szolgáltatás, vendéglátás, 
o Kerékpáros és horgász infrastruktúra, 

szolgáltatások hiánya 
− A helyi gazdaság diverzifikációjának hiánya: 

a gazdaság egyoldalúan a turisztikára épül; 
− Önkormányzatnak nem hasznlja ki a 

fejlesztési lehetőségeit; 
− A mezőgazdasági ágazatot meghatározó 

természetes környezet, természetvédelmi 
érdekek előtérbe kerülése. 

TERMÉSZET, 
KÖRNYEZET 

− Kedvező természeti adottságok, érintetlen 
természeti környezet, táji környezet; 

− Balaton közelsége, kivételes 
látványkapcsolatok a Balaton keleti és 
nyugati medencéjével; 

− Meglévő túraútvonalak; 
− Egyedülálló természeti környezet  

o Natura 2000 területek 
o Országos Ökológiai Hálózat területek 
o Nemzeti Park 
o Balaton  
o Európa Diploma területek 
o Világörökség várományos terület 

− Változatos tájszerkezet; 
− Viszonylag kedvező környezeti állapot; 
− Környező erdőterületek. 
− Teljeskörűen kiépült szennyvízcsatorna-

hálózat 

− Intenzív terhelés az idegenforgalmi szezon 
idején; 
o Balaton-part,  
o Belső-tó part,  
o strandok, parkok, játszóterek,  
o turista útvonalak, 

− Nem körbejárható Belső-tó; 
− Kedvezőtlen tájváltozások 

o Átalakult szőlőhegyi művelés: szőlő- és 
gyümölcstermesztést az intenzív üdülő 
és lakófunkció váltja fel; 

o lecsökkent állattartó területek 
− Csúszásveszélyes területek; 
− Invaziv fajok (pl. bálványfa, keserűfű) 

térnyerése; 
− Természetvédelmi szempontokat 

figyelembe vevő szúnyogirtás,  
− Rosszul karbantartott turistautak; 
− Horgászok keleti partszakasz terhelése 

o Akadályozza a minőségi turizmus 
fejlesztését 

o Elégtelen közegészségügyi 
körülmények; 

o Közterületek elfoglalása. 
− Természetvédelem és a helyi lakosság 

igényei közötti konfliktusforrások; 
− Természet és üdülő funkció ellentéte; 

ÉPÍTETT 
KÖRNYEZET, 
TELEPÜLÉSK
ÉP 

− Jelentős országos és helyi védelem alatt 
álló épített értékek; 

− Kiemelt régészeti értékek, területek; 
− Jó állapotú, építészeti értéket képviselő, 

védett épületek; 
− Több évszázados településszerkezet; 
− A település léptékéhez, értékeihez 

illeszkedő fejlesztések: Legenda projekt, 
látogatóközpont stb.; 

 

− Intézményépületek elszórt elhelyezkedése, 
funkcionális településközpont hiánya; 

− Rév és hajóállomás környezetének 
településképe; 

− Nem működő, kihasználatlan, felújításara 
váró épületek, területek (műemléképületek, 
József főherceg kastélye, volt külügyi 
üdülő, fogadókapuk, hajóállomás, rév); 

− Nagyarányú állami területek; 
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2. Táblázat – Település helyzetértékelése SWOT analízisben 

 ERŐSSÉGEK (S) GYENGESÉGEK (W) 

− Kialakuló településkarakter;  
− Hosszú parti sáv kiépített sétánnyal; 

− Hiányzó zöldfelületi elemek, közterületi 
játszóterek; 

− Magánházak-, kertek rendezetlensége, 
− Volt zártkertek rovására történő lakó- és 

üdülőterületi fejlesztések; 
− A belterület fejlesztése az új generáció 

igényei szerint nem növelhető, a belterület 
nem növelhető; 

− Jelentős túlépítések, túlzott beépítettség; 
− Műemlékvédelem kikötései, előírásai az 

élhetőséget korlátozza. 

INFRASTRUK
TÚRA – 
KÖZMŰVEK, 
KÖZLEKEDÉS 

− Tihany-Szántód komp kapcsolat; 
− Hajóforgalom; 
− Megfelelő számú kikötő; 
− Gyalogosan jól feltárt településközpont; 
− Megfelelő kapcsolódás a balatoni kerékpár 

körúthoz; 
− Magas szennyvíz-csatornázottsági arány; 
− A település közművekkel ellátott; 
− Szervezett hulladékgyűjtés 

− Közvetlen tömegközlekedési kapcsolat 
hiánya az ország nagyvárosaival; 

− Elégtelen tömegközlekedés, 
„vonatok”kihasználatlansága; 

− Elégtelen parkoló kapacitás, szolgáltatás; 
− Helyenként nagyon leszűkülő települési 

gyűjtőutak; 
− Közutak gyenge műszaki állapota; 
− Rossz minőségű külterületi, szőlőhegyi 

földutak, dűlőutak,  
− Nem elégséges kikötőkapacitás a 

kikötőkben; 
− Rév forgalmából származó terhelések 

o Falut terhelő tranzit 
o Drága kompdíj 

− Nyári szezonban nagy átmenőforgalom  
− Lovas-, gyalogos-, kerékpáros pihenők 

hiánya, 
− Alternatív energiaforrások alacsony 

hasznosítási szintje; 
− A rövid turisztikai szezon miatt az 

infrastruktúra átlagos kihasználtsági szintje 
alacsony. 

− Tájképet romboló légkábelek magas 
aránya; 

− Nagy hiányosságok a csapadékvíz-elvezetés 
és tisztítás területén; 

KÖZSZOLGÁL-
TATÁSOK 

− A településen jó szinvonalú általános 
iskola található, melyet átvett a katolikus 
egyház; 

− Lakosság szociális helyzete jó 
− Alapfokú szociális, egészségügyi 

szolgáltatások. 
− Iskola, óvoda területi ellátásban betöltött 

szerepe; 
− Kistérségi szinten létrejövő 

közszolgáltatási funkciók. 
− Jó közbiztonság 

− Az intézmények normatív támogatása 
alacsony. 

− Tihany négy alappilérét meghatározó érték 
- épített környezet, történelmi adottságok, 
természeti állapot, turizmus – közötti 
kommunikáció hiánya, közös célok hiánya; 

− Közellátás hiányosságai; 
− Elégtelen iskolai nyelvi képzés; 
− Hiányzó bankfiók; 
− Nem teljeskörűen megoldott 

szemétszállítás; 

KULTÚRA − Tihanyi apátság emblematikus szerepe; 
− Szellemi és kulturális központ; 
− Levendula-hagyomány; 
 

− Szellemi fejlődés nem megfelelő; 
− Szórakozási és sportolási lehetőségek 

hiánya, 
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2. Táblázat – Település helyzetértékelése SWOT analízisben 

 ERŐSSÉGEK (S) GYENGESÉGEK (W) 

− Kulturális sokszínűség, programok 
(kiállítás, hangverseny, fesztiválok), 
művészeti értékek; 

− Híres emberek emléke, kötődése, 
− Helyi újság (Tihanyi visszhang), 
− Történelmi adottsáok, hagyományok; 
− Nevezetességek (kulturális, építészeti, 

történelmi, egyházi, táji, természeti). 

− Tájékoztató táblák hiánya, 
− Rosszul működő településmarketing; 
− Többnapos programok hiánya; 
− Közösségi ház hiánya; 
− Helytörténeti gyűjtemény hiánya. 

 

3. Táblázat – Település helyzetértékelése SWOT analízisben 

 
LEHETŐSÉGEK (O) VESZÉLYEK (T) 

REGIONÁLIS 
KAPCSOLATOK, 
TÉRSÉGI 
SZEREPKÖR 

− Együttműködések száma növekszik a 
szomszédos településekkel: 
körjegyzőség települései, Tihany-
Szántód, Tihany-Balatonfüred 

− Turisztikai-desztinációs 
együttműködések; 

− A Balatoni Üdülőkörzet kiemelt 
fejlesztéseinek célterülete; 

− Új, a helyi értékeket figyelembe vevő 
funkciók megjelenése a településen. 

− Mértékkel haladjon a korral, 
modernizálódó település, 

− A térség települései konkurenciát látnak 
egymásban, egymás ellen dolgoznak; 

− Település kommersszé, gagyivá válása, az 
értékeket figyelmen kívül hagyó 
fejlesztések következtében; 

− Alvótelepüléssé válás. 

TÁRSADALOM, 
DEMOGRÁFIA 

− Egész évben élettel teli település, 
− Közösségi élet erősítése, újjászervezett 

közösség 
− Fiatalodó település, a helyi fiatalok 

helybentartása (új lakóterületek 
kijelölése, illetve többgenerációs házak 
elhelyezésének biztosa, önkormányzati 
tulajdonú területek növelése), 

− Jól szervezett település,  
− Település népességmegtartó ereje 

növekszik:  
o Tihanyban élő tanárok, értelmiségiek 

helyben foglalkoztatása,  
o üresen álló épületek hasznosítása,  
o közösségi faültetés újszülötteknek; 
o  helyi adók és adókedvezmények 

− Fiatalok elvándorlása, a település fiatalokat 
megtartó ereje tovább csökken; 

− Őslakosok kiszorulása; 
− Identitásvesztés. 

GAZDASÁG, 
TURIZMUS 

− Helyi piac fejlesztése; 
− Speciális, helyi termékek (teák, olajok, 

élelmiszerek, édességek stb.) előállítása, 
helyi manufaktúrákban - levendula, 
gyógynövény, mandula, szőlő stb. 
termesztésére épülve; 

− Levendulatermesztés helyreállítása (60-
70 ha területen, termesztés és 
feldolgozás), 

− A szezontól független munkahelyek 
teremtése; 

− Gazdasági elit bekapcsolása a település 
életébe 

− Tartós recesszió a világgazdaságban; 
− Rövidtávon bevétel hiány – egyensúly 

nélküli önkormányzati költségvetés; 
− Túlfejlesztés, nagy fejlesztések előre nem 

kalkulált hatásai; 
− Sérülékeny turisztikai ágazat: elmaradnak a 

turisták és az üdülők, vendégéjszakák, 
programok hiánya; 

− A térség szereplői nem egyeztetik 
gazdaságfejlesztési elképzeléseiket; 

− Rosszul kialakított szolgáltatási, 
kereskedelmi funkciók; 
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3. Táblázat – Település helyzetértékelése SWOT analízisben 

 
LEHETŐSÉGEK (O) VESZÉLYEK (T) 

o Tihanyban ingatlannal rendelkező, 
de nem tihanyiak legyenek 
gazdaságialg is jelen a településen, 

o települési célokhoz mecénások 
keresése; 

− Minőségi fejlesztések a mennyiségi 
helyett; 

− Minőségi turizmus fejlesztése, prémium 
kategóriás turisták idevonzása, több 
vendégéjszakás turizmus erősítése, 

− Szőlőtermesztés és borászat 
hagyományainak kihasználása: 
o Látványpincészet, borászat 

létrehozása a félszigeten, 
o Apátsági pince bekapcsolása  
o kis családi pincészetek megjelenése 

− Állattartás feltételeinek megteremtése 
külterületen; 

− Egészéves turisztikai programkínálat, 
biztosítása, a turizmushoz kapcsolódó 
kereskedelem, szolgáltatás vendéglátás 
fejlesztése, 

− Régen bezárt szállodák Park Hotel, 
Garda Hotel újraindítása, 

− Turisztikai szolgáltatások szélesítése: 
o Sportturizmus: a szezonális 

szórakozási és sportolási lehetőségek 
meghosszabbítása, egész évessé 
alakítása, tömegsport rendezvények 

o Vallásturizmus; 
o Legendákra épített turizmus 

(kecskeköröm, visszhang) 
o Horgászturizmus fejlesztése – Belső-

tó fejlesztése, rendezése, 
o Lovasturizmus fejlesztése – lovarda 

kialakítása, lovasútvonalak kijelölése, 
o Konferenciaturizmus 

− Vitorláskikötő építése, bővítése. 

− Pályázati lehetőségek hiányában a 
turisztikai fejlesztések elmaradnak; 

− Vadkár; 

TERMÉSZET, 
KÖRNYEZET 

− Természeti értékek fenntartása, 
megóvása, valamint bemutatása; 

− Mozaikos tájszerkezet megtartása; 
− Szőlőhegyek tájalakulásának megállítása, 

hagyományos tájhasználat, művelési 
módok fenntartása; 

− A külterületi fejlesztések a táji, 
természeti és környezeti értékek 
figyelembe vételével történik; 

− Turista útvonalak fejlesztése (lovas-, 
kerékpár-, gyalogos pihenőhelyek), 
kilátóhelyek kialakítása; 

− Haltelepítés, horgászat fejlesztése – 
Belső-tó 

− Túlzott védelem nagy korlátozást és 
fejlesztések nélküli világot hozhat; 

− Katasztrófahelyzetek kialakulása,  
o csúszásveszélyes területek 

megindulása; 
o Nem egyenletesen elosztódó 

csapadékmennyiségből származó 
havária; 

− Nem jut forrás (pénz, munakerő stb.) 
környezeti károk megelőzésére, 
elhárítására; 

− Éghajlatváltozás káros hatásai; 
− Növekvő környezetterhelés; 
− Csökkenő vízutánpótlás, Balaton vízszint 

csökkenése; 
− Környezttudatosság nem jaul; 
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3. Táblázat – Település helyzetértékelése SWOT analízisben 

 
LEHETŐSÉGEK (O) VESZÉLYEK (T) 

− Mezőgazdasági, erdészeti kártevők, 
invazív fajok elszaporodása, a termésezti 
értékek  

ÉPÍTETT 
KÖRNYEZET, 
TELEPÜLÉSKÉ
P, KULTÚRA 

− Műemlékek, épített értékek bemutatása 
o Egységes tájékoztatótáblák; 
o Óvár, földsánc bemutatása 
o Ófalu „skanzen” jellegének 

megőrzése 
− Magas építészeti színvonalú kortárs 

üdülőépületek megjelenése; 
− Lakáshelyzet, lakáskínálat javítása 

(szociális, magán, építési telek, 
társasház, bérlakás), 

− Jelen kor építészeti arculatát 
meghatározó ikonikus épületek 
megjelenése a településképben; 

− Sportlétesítmények fejlesztése 
(korcsolyázás, vitorlázás, úszás, 
tornacsarnok); 

− Parti sáv fejlesztése; 
− Közösségi tér kialakítása, közösségi 

tudat erősítése (az ős-, állandó-, és 
üdülő lakosság között – közösségi ház, 
játszótér, tájház). 

− Túlzott védelem nagy korlátozást és 
fejlesztések nélküli világot hozhat; 

− Folytatódik a zártkertek belterületbe 
vonása, intenzív üdülőterületi 
hasznosítása; 

− Lakásépítés és –felújítás feltételeinek 
romlása, lakáshiány, ami a fiatalok 
elvándorlásához vezet; 

− Bel- és külterületek túlépítése, nem 
megfelelő szabályozás; 

− Település színvonalának csökkenése, 
− Túlfejlesztés, vagy ha nem fejlesztik, a 

település „skanzenné” válhat,  
− Központ elbazárosodása, „gagyi” Tihany 

kép kialakulása. 

INFRASTRUKT
ÚRA - 
KÖZMŰVEK, 
KÖZLEKEDÉS 

− Közlekedési fejlesztések megvalósulása 
a térségben; 

− Víz alatti alagút kiépítése az északi és 
déli part között; 

− Tömegközlekedés fejlesztése: 
o helyi járatok biztosítása – „vonatok” 

(közúti, gumikerekes városnéző 
kisvonat) bevonása 

o helyközi elérés javítása járatsűrítéssel 
o éjszakai kapcsolat biztosítása a 

környező településekkel 
o buszvárók építése, 
o központ forgalommentesítése 
o libegő a hajóállomás és apátság 

között 
− Parti út - Fürdőtelep és rév közötti 

szakaszának - tehermentesítése 
o forgalomcsillapítás 
o „átmenő forgalom” terhelése a 

szerpentinre. 
− Parkolás átszervezése 

o P+R parkoló 
o települési „kapukban” parkolók 

kialakítása, tömegközlekedés 
megszervezése 

o inormációs táblák kihelyezése 
− Forgalmi rend megváltoztatása 

o Sebességkorlátozás 
o Egyirányúsítás, 
o Akadálymentesítés 

− Rendelkezésre álló és hasznosítható 
erőforrások végessége; 

− Közműszolgáltatók nem megfelelő 
minőségű és mennyiségű szolgáltatása; 

− Forráshiány következtében a környezeti 
infrastruktúra további kiépülésnek 
elmaradása; 
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3. Táblázat – Település helyzetértékelése SWOT analízisben 

 
LEHETŐSÉGEK (O) VESZÉLYEK (T) 

KÖZSZOLGÁLT
ATÁSOK 

− Kistérségi szakmai kooperáció, 
tapasztalatcsere erősödése; 

− Tihany vonzerejének erősítése a 
köztisztaság fokozásával; 

− Tömegközlekedés fejlesztése 
− Település és Nemzeti Park és 

Örökségvédelem közötti kommunikáció 
erősítése 

− Kompetenciafejlesztés, felnőtt oktatás 

− Bizonytlan tulajdonosi és működtetői 
légkör miatt romló közszolgáltatások; 

− Intézményrendszer kihasználtáságának 
csökkenése, romló szolgáltatási színvonal. 

KULTÚRA − Tihanyhoz méltó településkép, arculat 
létrehozása; 

− Apátság integrálása a település életébe; 
− Hagyományőrzés, történeti és 

helytörténeti kiállítások;  
− Kulturális sokszínűség fejlesztése, 

program és rendezvénykínálat 
fejlesztése, sokszínűsítése; 

− Limnológiai Intézet bekapcsolása a 
programkínálatba; 

− Helyi és a környékbeli programok 
összehangolásának hiánya, ezekegymást 
kioltó hatása, 

− Értékek őrzésének elmaradása; 
 
− Források elmaradása az értékek 

fenntartására. 

2.5. PROBLÉMATÉRKÉP 

3. A KONCEPCIÓ MEGALAPOZOTTSÁGA 

3.1. A KONCEPCIÓ FEJLESZTÉSI SZEMPONTJAI 
Tihany Önkormányzata számos fejlesztési szempontot kiemel, amelyek érvényesülését az egész 
koncepción keresztül vizsgálja. Ezek olyan szempontok, amik irányítóelvként kifejezik az 
Önkormányzat településfejlesztési szándékait, cselekvései fókuszát. Függetlenül adott fejlesztési 
céltól, ezeket a fejlesztési szempontokat minden esetben érvényesíteni kell. 

• 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. 
Ugyanakkor vigyázni kell arra, hogy a térség környezeti egyensúlyát ne borítsák fel az emberi 
beavatkozások a tervezett fejlesztések során.  

• 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. 
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• 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 

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. 

Az Önkormányzat cselekvési terét, amiben a fejlesztéseket végre tudja hajtani alapvetően két dolog 
befolyásolja. Egyrészt, hogy a külső tényezők mennyiben képesek ösztönzően hatni, az országos 
tendenciák mennyiben teremtenek kedvező körülményeket. Másrészt, hogy az Önkormányzat milyen 
mértékben támaszkodik a lokális erőforrásokra és hogyan tudja azokat használni és olyan formán 
áttranszformálni őket, hogy azok a település fejlődését szolgálják. Az eddig ismertetett fejlesztési 
szándékokból kiderül, hogy az önkormányzat fejlesztési fókuszában azok az elképzelések kerülnek 
előtérbe, amik a helyi erőforrások hatékony felhasználására épülnek, ezért ezek a cselekvési 
forgatókönyvek élveznek prioritást. Tihany országos jelentősége nem indokolja, hogy defenzív 
(védekező) stratégia kerüljön felvázolásra. A településen közelmúltban lezajló változások jól 
tervezettek, jellemzően nem ad-hoc, spontán jellegűek, mivel a település tisztában van a lokális 
erőforrásaival. Közép- és hosszútávon az alábbi forgatókönyvek teljesülése várható:  

• Középtávú forgatókönyv – Értéknövelő cselekvési program 

(Kedvezőtlen külső körülmények; lokális erőforrások intenzív kihasználása) 

E cselekvési program a valószínűsíthetően bekövetkező változásokat veszi figyelembe. A 
forgatókönyvre a külső körülmények változása kevésbé van hatással, a fejlesztési elképzelések 
leginkább a helyi erőforrásokra, a helyi fejlesztési elképzelésekre támaszkodnak. A helyi 
kezdeményezések támogatása ösztönzi és érdekelté teszi a helyi szereplőket a fejlesztésekben. 
A helyi szereplőkön túl a Tihanynak szélesebb térségi együttműködésen is gondolkodnia kell, 
hogy még mindig a saját erőforrásait felhasználva tudjon nagyobb ívű fejlesztéseket 
megvalósítani. Az Önkormányzat célja stabil, kiszámítható fejlődési pályára állítani a 
települést, ahol a külső körülményeknek való kitettség fokozatosan csökken.  

• Hosszútávú forgatókönyv – Lehetőségek (maximum) cselekvési program 

(Kedvező külső körülmények; lokális erőforrások intenzív kihasználása) 

Ez az az eset, amikor a külső tényezők és a helyi adottságok egymást kiegészítik és erősítik. Ezt 
a cselekvési programot csak akkor érdemes követni, ha a település már fejlődő pályára állt, és 
az előző évek cselekvési programja a helyi erőforrások optimális kihasználására épült. A 
település a külvilággal intenzíven kapcsolattartó, de saját erőforrásai fenntartására koncentráló 
cselekvési terveket dolgoz ki. Egy ilyen stabil hátérrel rendelkező település könnyebben tud 
kiugró teljesítményt elérni. Az innovatív kezdeményezések könnyen teret kapnak, a helyi 
öntudat növekszik. 
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3.2. KONCEPCIÓ TÉRBELI KITELJESEDÉSE 
A fejlesztések megtervezésénél fontos szempont, hogy azokat térbeli kontextusba is el tudjuk 
helyezni. Ennek azért van jelentősége, mert a pontos tervezhetőség érdekében ismernünk kell, hogy 
milyen külső stratégiák léteznek, ezekhez milyen módon lehet csatlakozni, kik azok a szereplők, 
akik pozitívan befolyásolhatják a település fejlesztési programjának megvalósulását. Ezeket a külső 
tényezőket, mint együttműködési lehetőségeket kell felfogni, amik vagy ösztönző erőként jelennek 
meg, vagy, ahogy közelítünk a lokális térhez, partneri kapcsolatként értelmezhetőek.  

Regionális, országos együttműködés: A regionális és országos stratégiák kijelölik azokat a fő 
fejlesztési trendeket és célokat, amik viszonyítási pontot jelentenek a település számára, illetve 
ösztönzően hatnak a saját fejlesztéseire. Ezek között a stratégiák között vannak, amik csak 
közvetetten érintik a községet, de vannak, amelyek közvetlenül is hatással vannak (pl.: Balaton 
Régió Fejlesztési Stratégiája). Balaton Közép-Európa legnagyobb édesvizű tava, ahol a félsziget 
kiemelt jelentőségű országos érték, illetve turisztikai látványosság. 

Térségi együttműködések: Egy jó stratégia figyelembe veszi azt a közvetlen teret, amelyben 
létezik a település, ahol a fejlesztések megvalósulnak. Egy jó értelembe vett munkamegosztásról 
van szó, ahol a térség települései nem csupán egymás mellett léteznek, hanem a közös fejlődés 
érdekében adott esetben együtt is cselekszenek. Az együttműködések a lehetséges területei: 
községi szolgáltatások, közigazgatási, gazdaság, idegenforgalom, oktatás. Tihany potenciális 
együttműködéseinek van egy déli és egy nyugat-keleti irányultsága is.  

Kistérségi, járási irány: Tihany község Balatonfüred kistérségi és egyben járási központtól 
délnyugati irányban helyezkedik el. A térség gazdaságilag meghatározó része a turizmus. Tihanynak 
e téren megfelelően komoly térségszervező szerepe van. A települési szolgáltatások magas 
színvonala ugyancsak erősíti Tihany pozícióját, s nem rendeli alá a közeli város, Balatonfüred 
szolgáltatásainak. Az idegenforgalmi együttműködés elemi érdeke a térség településeinek. A 
település közigazgatási alközponti funkciót tölt be, köszönhetően a körjegyzőségnek. Idegenforgalmi 
sikereket csak úgy tudja fokozni, ha a térség más településeivel megtalálják a kooperáció módját, s 
helyben tudják tartani az ide látogató közönséget. 

Balatonfüred-Tihany irány: Kiemelten kell foglalkozni a félsziget és Balatonfüred - az északi part 
egyik legjelentősebb városának – kapcsolatával. Tihany Balatonfüred városkörnyékéhez tartozik. 
Tihany számos szolgáltatást tekintve alá van rendelve a szomszéd város „kínálatának”, azonban a 
partnerségi viszony erősítése elemi érdeke mindkét településnek – számos területen. 

Közvetlen kapcsolat Balaton déli partjával: Tihany fontos kapuszerepet tölt be a Balaton nyugati és 
keleti medencéje mellett az északi és déli part között. Idegenforgalmi és közlekedési szempontból 
számos lehetőséget kínál a „közvetlen” kapcsolat Szántód és Tihany között. 

3.3. TELEPÜLÉS JÖVŐKÉPÉT MEGHATÁROZÓ ERŐFORRÁSOK 
Tihany, Balaton-parti településként különösen érzékenyen reagál az őt körülvevő gazdasági, 
társadalmi változásokra. Az elmúlt évek globális gazdasági visszaesése jól érzékelhető változásokat 
hoztak magukkal, ami megmutatkozik a helyi vállalkozások romló helyzetében, munkahelyek 
megszűnésében vagy éppen a lakosok életkörülményének rosszabbodásában. Természetes jelenség, 
hogy egy kis település nem tudja kivonni magát az említett negatív tendenciákból. Azonban van arra 
lehetőség, hogy egy település csökkenteni tudja a külső tényezőknek való kitettségét. Minden 
településnek megvannak a maga speciális helyi adottságai, melyek elősegítik a helyi szintű 
fejlődést. Gazdasági értelemben ezek a helyi adottságok határozzák meg egy terület relatív előnyeit 
abban, hogy tudnak-e befektetéseket magukhoz vonzani, létrehozni, vagy fenntartani. Ezek az 
adottságok, amik kijelölik a fejlődés kereteit és irányt szabnak neki. Mindezért törekedni kell a 
helyi adottságok optimális kihasználására. Ezekre az adottságokra településtervezési szempontból, 
mint erőforrásokra kell tekinteni és a jövőbeli fejlesztési elképzeléseket ezekre a lokális 
erőforrásokra kell alapozni.  

A helyi erőforrások jelentősége: 

• Gazdasági értelmezés: 

A helyi erőforrásokra alapozott gazdaságfejlesztés célja, hogy kiépítse és fenntartsa egy térség 
gazdasági kapacitását annak érdekében, hogy biztosítsa a térség gazdasági jövőjét, és a 



TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ  

 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2013. 

népesség megfelelő életszínvonalát. Mindez jelenti a térség adottságainak megfelelő, innovatív 
gazdasági beruházások támogatását. A helyben megtalálható, versenyképes szakismeretekre 
alapozott beruházások iránti elköteleződést. A helyi kisipar segítését. Az idegenforgalom 
területén a helyi adottságok fokozott kihasználását és fejlesztését. A helyi gazdasági 
erőforrások sajátossága, hogy könnyen lehet építeni szinergiájukra és gyorsan dinamizálhatók. 

• Társadalmi értelmezés 

A helyi erőforrásokra alapozott fejlesztések azért lehetnek hatékonyak, mert a helyi tér 
szereplői aktivitására/aktiválására épülnek. Annak a településnek a lakói, akik látják, hogy a 
fejlesztésekbe nekik is van beleszólásuk, ráhatásuk könnyebben mozgósítják saját erőforrásaikat 
és az elért eredményeket is jobban magukénak érzik. Ez a folyamat végső soron a fejlesztések 
iránti elköteleződést és egy önbizalommal teli légkört von maga után, ami további erőforrásokat 
tud mozgósítani. 

• Fenntarthatósági értelmezés 

A helyi erőforrások mozgósítására épülő és a helyi szereplők együttműködéséből származó 
fejlesztések érdekeltté teszik a község lakosságát az eredmények fenntarthatóságának 
biztosításában. A fejlesztések eredményei nem kioltják, hanem segítik egymást, így járulva 
hozzá a helyi erőforrások újratermelődéséhez és egy kiszámítható fejlődési trend eléréséhez 

4. TELEPÜLÉS JÖVŐKÉPE 
A Nyitott fórumokon elhangzott hozzászólások alapján három jövőkép rajzolódott ki Tihany előtt2: 

− Passzív, értékőrző, 
− Aktív, fejlesztő, 
− Értékőrző, értékteremtő. 

A Jövő Műhely a lehetséges jövőképeket megvitatta, s döntött, hogy a település nem kíván a passzív 
értékőrző úton járni, s díszletfaluvá válni. Tihany az értékőrző, értékteremtő pályát szeretné 
választani, ahol helye van, az aktív fejlesztő szemléletnek. Tihany az értékőrző, értékteremtő, 
fejlesztő település, amely hagyományőrző, nyugalmat sugárzó kistelepülés és modern üdülőhely. 

Tihany érték, legfőbb érték a helyieknek, akik nemcsak épített, és táji értékeiket, de életterüket is 
védik. A védelemben leginkább ezért a helyiekre lehet számítani. Tihany értéke az ide látogatók 
számára is nyilvánvaló, amit a meglévő értékek figyelembevételével tudni kell adott esetben 
gazdasági értékké alakítani.  

Számba kell venni értékeit, s tudatosítni azt az itt élőkben. Oktatással, folyamatos párbeszéddel 
kell a helyiek (itt élők, és itt ingatlannal bíró tulajdonosok) szemléletformálását elérni. Jó 
kapcsolatot kell kialakítani a Nemzeti Park és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal munkatársaival. 
De igazán hatékony védelem nem a szankciók, hanem a szemléletformálás eredményeként jöhet 
létre. Hatékony védelem csak erős társadalmi kontroll mellett érhető el. Ehhez rendezni kell a 
helyiek és az üdülőtulajdonosok viszonyát is. 

Természetesen a fejlesztéseket a meglévő értékekre kell alapozni. A fejlesztések szükségesek, hisz 
a XIX. és XX század épített értékei mellé le kell tenni értékét a XXI. századnak is. Ez csak a 
minőség, valamint a természet, a táj és épített környezet harmóniájának szem előtt tartásával 
lehetséges. A mennyiségi fejlesztések helyett a minőségi fejlesztéseket kell előtérbe helyezni, s a 
mennyiségi fejlesztésnél is figyelembe kell venni, hogy a táj teherbíró képessége korlátozott, 
fejlesztéseket csak a táj teherbíró képességének határáig. Azaz az erős védelmi korlátozások 
mellett az adottságokhoz illeszkedő fejlesztések képzelhetők csak el. 

A helyi erőforrásokra alapuló fejlesztések mellett külső tőke bevonása is lehetséges, azonban csak 
erős szakmai és társadalmi kontroll mellett. A külső fejlesztésekkel szemben előnyben kell 
részesíteni a Tihanyhoz köthető erőforrásokat. Fontos, hogy a tihanyiak élvezzék a fejlesztések 
előnyeit, illetve hogy megvalósuljanak az érdekeik. 

                                                 
2 Lásd: 3/C. sz. melléklet - Jövőképváltozatok 
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Turizmus fejlesztés legfőbb célközönsége a minőségi szolgáltatásokat igénylő, s azt megfizetni tudó 
turisták. Azonban e mellett az értékeket felismerő, s azt helyén kezelő kulturális igényű és a 
szakmai indíttatású turisták is a célközönséghez tartoznak, továbbá a szelíd turizmus képviselői is. 
Azonban nem cél a turisták számának nagyarányú növelése. A gazdasági elit mellett jelenjen meg a 
településen a szellemi elit is. 

A településfejlesztési koncepció üzenete: 

Utódaink számára őrizzük meg Tihanyt úgy, hogy formálva jövőképét később mindannyian 
büszkék lehessünk arra, hogy e munkának részesei voltunk! 

5. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ CÉLRENDSZERE 
A Tihanyi Jövő Műhely összesen 10 prioritást határozott meg a településfejlesztés érdekében, 
melyek mentén meg kell határozni a koncepció célstruktúráját: 

1. Közlekedés megreformálása 
2. Turizmushoz kapcsolható szolgáltatások - minőség fejlesztése 
3. Attrakciófejlesztés 
4. Sport  
5. Világörökség- címért indulni 
6. Helyi közösség formálása 
7. Településmarketing 
8. Épített környezet, település kép 
9. Gazdaság 
10. Táji, természeti környezet 

A környezeti- gazdasági-szociális rendszerek egymással szoros kölcsönhatásban állnak, minden 
települési célt és intézkedést összefüggéseiben kell vizsgálni. A fenntarthatósági stratégia rövidtávú 
céljainak szektorális tárgyalása indokolt ugyan, ám nem szabad elfelejtenünk, hogy az egyes 
intézkedések sosem csak az adott területen hatnak. A prioritások rendezésével az alábbi 
célstruktúra állapítható meg: 

PRIORITÁS ALCÉL RÉSZCÉL 

1.
 G

A
ZD

A
SÁ

G
 

FE
JL

ES
ZT

ÉS
E   1.1. Helyi termesztés – helyi termékek 

fejlesztése 
  1.1.1. Helyi termesztés, termőföld gazdálkodás 
 1.1.2. Állattenyésztés 
 1.1.3. Helyi késztermékek 

1.2. Munkahelyteremtés 
1.3. Partnerségi program kialakítása 
1.4. Kiskereskedelem 

2.
 K
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M

PL
EX

 
TU

RI
ZM

U
SF

EJ
LE

SZ
TÉ

S 

2.1. Turisztikai szolgáltatások 
fejlesztése 

2.1.1. Szálláshelyek fejlesztése 
2.1.2. Vendéglátás 
2.1.3. Szemléletformálás, minőségbiztosítás 
2.1.4. Turisztikai menedzsmentszervezet támogatása 

2.2. Turisztikai kínálat fejlesztése 2.2.1. Kulturális turizmus 
  2.2.2. Apátsághoz kapcsolódó turizmus 
  2.2.3. Öko- és aktívturizmus 
  2.2.4. Üdülő turizmus 
  2.2.5. Kiemelt attrakciók 
2.3. Sport  2.3.1. Versenysport 
  2.3.2. Tömegsport 

3.
 É

RT
ÉK

VÉ
D

EL
EM

 

3.1. Épített környezet, település kép 3.1.1. Védett értékek megőrzése, felújítása és hasznosítása 
  3.1.2. Településkép megújítása - arculat 
  3.1.3. Építésszabályozás 
3.2. Táji, természeti környezet 3.2.1. Tájhasználat 
  3.2.2. Természeti, táji értékek számbavétele 
  3.2.3. Tihany Tájvédelmi Körzet bemutatásának fejlesztése 
  3.2.4. Tájképvédelem, látványvédelem 
3.3. Világörökség 
3.4. Apátság szellemi értékének megőrzése 
3.5. Hagyományőrzés, hagyományteremtés 



TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ  

 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2013. 

 

PRIORITÁS ALCÉL RÉSZCÉL 

4.
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4.1. Közlekedési infrastruktúra 
fejlesztése 

4.1.1. Átfogó közlekedési reform 
4.1.2. Közlekedési üzemeltetők összefogása 

  4.1.3. Kerékpáros közlekedés 
  4.1.4. Gyalogos közlekedés 
  4.1.5. Jövő közlekedési lehetőségei  
4.2. Vízi infrastruktúra fejlesztése 4.2.1. Vízpart-rehabilitációs terv revíziójának nyomon követése 
  4.2.2. Kikötők bővítése, fejlesztése 
  4.2.3. Hajóállomás és rév fejlesztése, vízi elérhetőség javítása 
4.3. Kommunális- és közmű 
infrastruktúra 

4.3.1. Szennyvízkezelés 
4.3.2. Csapadékvíz elvezetés  

  4.3.3. Energia közművek, energiahatékonyság 
  4.3.4. Hulladékgazdálkodás 
4.4. Csúszásveszély 
4.5. Környezeti elemek védelme 4.5.1. Vizek védelme 
  4.5.2. Levegőtisztaság- és zajvédelem 
  4.5.3. Környezeti nevelés 
4.6. Lakosságbarát önkormányzat működtetése 
4.7. Humán szolgáltatások fejlesztése 4.7.1. Alapfokú oktatás 
  4.7.2. Egészségügy fejlesztés 
  4.7.3. Szociális ellátás 

5.
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 5.1. Helyi közösség formálása 5.1.1. Közösségi terek létrehozása, rendezvények 
  5.1.2. Civil szervezetek erősítése 
5.2. Közbiztonság 
5.3. Térségi összefogás, kapcsolatok 5.3.1. Összefogás a környező településekkel 
  5.3.2. Párbeszéd az Apátság és Önkormányzat között 

  
5.3.3. Párbeszéd a tihanyi értékvédelmet meghatározó hatóságokkal és 
szakhatóságokkal 

5.4.       Településmarketing  

 

1. GAZDASÁG FEJLESZTÉSE 

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. 

1.1. Helyi termesztés – helyi termékek fejlesztése 

1.1.1. Helyi termesztés, termőföld gazdálkodás 

A településen támogatni kell továbbra is azt a fajta mezőgazdasági kultúrát, amely úgy állít elő 
értékes, egészséges és biztonságos élelmiszereket és egyéb anyagokat, hogy közben megvédi a 
talajokat, a vízkészletet, az élővilágot s megélhetést ad a vidéki embereknek, akik így tudják 
megőrizni hagyományos kultúrájukat. A Tihanyi-félsziget, így a termőterületek 
természetvédelmi oltalom alatt állnak, ezért a természetvédelmi érdekeknek megfelelő 
gazdálkodás folytatása szükséges – összhangban a BFNPI előírásaival. Az adottságokhoz 
alkalmazkodó környezet- és tájgazdálkodás olyan földhasználati rendszereket jelent, amelyek a 
termelés igényeinek kielégítése mellett biztosítja a növény- és állatvilág védelmét, a 
biodiverzitás és tájkarakter fenntartását és a vidéki térségek harmonikus fejlesztését. 

− Feladat a környezetgazdálkodás, a térfunkciók harmóniájára törekvő földhasználat 
megtervezése a helyi termőhely, illetve gazdálkodási tradíciókra alapozva a 
tulajdonosok, gazdák bevonásával a térségi önellátást is figyelembe véve; 

− Talajvédő, ökológiai gazdálkodás folytatása; 
− Helyi termékekhez kapcsolódó alapanyagok termesztése; 
− Levendula-, gyógy- és fűszernövény termesztés területének a bővítése; 
− Szőlőtermesztés fenntartása; 
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− Citromoskert (fügéskert) felélesztése (Lásd:2.2.3. részcél); 
− A gyepterületek (legelők kaszálók) növelése, gyepterületek feltörésének 

megakadályozása. 

1.1.2. Állattenyésztés 

A település viszonylag nagy kaszálókkal, legelőkkel rendelkezik. A gyepterületek fenntartása 
érdekében támogatni szükséges a BFNPI-vel összehangolt külterületi állattartást, mely 
hozzájárul a mozaikos tájszerkezet fenntartásához, továbbá családok biztos jövedelméhez. 

− A klímaváltozás körülményeihez jobban alkalmazkodó, a pannontájra jellemző őshonos 
állatfajok tartása; 

− Gyepterületek feltörésének megakadályozása, gyepterületek fenntartása kaszálással, 
legeltetéssel; 

− Telelő hely, istálló létesítése a félszigeten legelő állatoknak. 

1.1.3. Helyi késztermékek 

A helyi termékek előállításának támogatása helyzetbe hozza a helyi vállalkozókat, növeli a helyi 
foglalkoztatást, illetve hozzájárul Tihany image-nek alakításához. Ide tartozik a valamilyen 
módon helyi specialitással rendelkező élelmiszer jellegű termékek, a turisztikai márkatermékek 
és az ipari- és képzőművészeti termékek támogatása, illetve e termékek népszerűsítése. A helyi 
termékeknél leginkább a levendulára, továbbá gyógy- és fűszernövényekre kell alapozni. Cél, 
hogy minél szélesebb termékkínálat alakuljon ki. 

− Levendula-lepárló létesítése – mobil lepárló (szekér főzőüsttel), épített lepárló; 
− Levendula, gyógy- és fűszernövényt feldolgozó manufaktúra létrehozása, ahol a látogató 

figyelemmel kísérheti a termék fejlődését az alapanyagból a késztermékig; 
− Félszigeten kizárólag a félszigeten termett vagy itt feldolgozott levendula-termékek 

árusítása (olaj, szappan, illatos vasaló víz, kozmetikum, üdítő, kerámia, lakásdísz); 
− Mandula és tájspecifikus gyümölcsök termesztése – összefogásban a Nemzeti Park 

Igazgatóság gyümölcsös programjával; 
− Földrajzi név, Tihany nevének védelme, hogy csak helyben készült termékek kaphassák 

meg – Tihany védjegy alkalmazása (Lásd: 5.4. alcél).  
 

1.2. Munkahelyteremtés 

Tihanyban sok vállalkozás működik, melyek jelentős része „kényszervállalkozás”. A települési 
gazdaság megerősítésében fontos lehet a lokálpatriotizmus erősítése, hogy a helyi munkavállalókat 
alkalmazzák a gazdasági szereplők, illetve a helyi lakosok, a nyaralótulajdonosok.  

A munkahellyel nem rendelkező, munkaképes korú lakosok számára munkahely-teremtő 
programokat kell indítani. Biztosítani szükséges ehhez a megfelelő oktatást, illetve gyakorlat 
lehetőséget. 

Az önkormányzat segítse az induló kis és családi vállalkozásokat - támogatások, pályázati források 
megszerzésében. Kisebb (a közbeszerzési értékhatár alatti) beruházások esetében cél a helyi 
vállalkozások preferálása. Az önkormányzat támogat minden olyan kezdeményezést, aminek a célja 
a helyi vállalkozók helyzetbe hozása (pl.: pénzhelyettesítő utalványrendszerrel).  

− Munkaügyi Központtal való együttműködés a foglalkoztatottsági tendenciák, munkaerő 
kínálat felmérésére; 

− Munkahelyteremtő programok indítása; 
− Szakképzési lehetőségek, átképzési lehetőségek biztosítása, illetve tájékoztatás: 

idegenforgalomhoz és a fejlesztésekhez kapcsolódó területeken; 
− Helyi munkavállalók foglalkoztatásának támogatása; 
− Közhasznú foglalkoztatás; 
− Komplett szolgáltatást nyújtó vállalkozások: kertgondozás, szőlőművelés, borászkodás 

(akár önkormányzati kezdeményezésben is). 
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1.3. Partnerségi program kialakítása 

A helyi turisztikai és gazdasági együttműködések elősegítik a részvevő partnerek hatékonyabb 
érvényesülését, segítik a helyi vállalkozások tőkefeltételeit, hozzájárulnak a gazdasági eredmények 
térségen belül tartásához, illetve megkönnyíti a pályázati pénzek elnyerését. Az Önkormányzat a 
gazdasági partnerségi kapcsolatok kialakításában kezdeményezőként és katalizátorként is szerepet 
tud vállalni. Fontos, hogy a gazdasági szereplők felé artikulálva legyenek az Önkormányzat 
településfejlesztési céljai és az Önkormányzat és a gazdasági szereplők között állandó legyen a 
kommunikáció. Az Önkormányzat a fejlesztési kezdeményezések terén számít a gazdasági szereplők 
aktív részvételére, illetve egyes esetekben szerepet tud vállalni üzleti szférán belüli kapcsolatok 
generálásában is. A településfejlesztési munkába meg kell hívni a településen nyaraló – sikeres – 
vállalkozókat, hogy ötleteikkel, illetve egyéb inputokkal segítség a község fejlődését. 

− Vállalkozói fórumok; 
− Tanács, lobbi:  

o párbeszéd az üdülőtulajdonosokkal; 
o üdülőterületek képviseleti rendszere – Tihany barátainak köre; 
o üdülőtulajdonosok bevonása a gazdasági, fejlesztési bizottság munkájába; 
o üdülőtulajdonosok befektetésének serkentése a településen, együttműködési 

megállapodás. 

1.4. Kiskereskedelem 

Kiemelten kell kezelni a helyi közösségek és a turisták számára nyújtandó szolgáltatást, mely 
egyrészt az elérhetőség, másrészt a szolgáltatás minőségének a fejlesztését jelenti. A kereskedelmi 
egységeket úgy kell működtetni, hogy azok nyitva-tartásukkal és árukínálatukkal figyelembe vegyék 
a helyi lakosok és a nyaralók igényeit. A felmerült, helyi igényeknek megfelelő, fenntarthatóan 
működtethető kereskedelmi, szolgáltató egységek megtelepítése. 

− Lakosság, üdülőtulajdonosok igényeire/keresletre alapozott szolgáltatói és kereskedelmi 
kínálat kialakítása; 

− Szolgáltatások színvonalának folyamatos fejlesztése; 
− Hiányzó kereskedelmi egységek ösztönzése: zöldséges, húsbolt; 
− Lokalitás erősítése a helyi vásárlőerő aktivizálásával: 

o a megindult sikeres helyi piac további üzemeltetése; 
o helyi termékek megjelenésének támogatása a helyi boltokban, helyiek 

árusításának támogatása kedvezményekkel; 
o piactér kialakítása – egységes koncepció alapján árusítóhelyek, standok létesítése; 

− Helyi (eredetvédett) termékek értékesítése:  
o bóvli- és kínai termékek ne legyenek kaphatók; 
o levendulaüzlet, helyi kerámia helyi motívumokkal; 
o helyi piac (Piac Placc) termékeit egész héten árusító bolt;  
o kézműves termékek boltja. 

2. KOMPLEX TURIZMUSFEJLESZTÉS 

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. 

2.1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése 

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 
településnek fejlesztenie kell mindehhez a szolgáltatási háttér fejlesztésére. Az önkormányzat a 
saját eszközeivel leginkább turisztikai marketing, a vállalkozói együttműködések ösztönzésében tud 
segítséggel lenni.  
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2.1.1. Szálláshelyek fejlesztése 

A szálláshelyek kapacitásában és minőségében kell a legfontosabb előrelépéseket tennie a 
településnek a turisztikai infrastruktúra területén. A szálláshely kapacitás bővítése szükséges a 
közepes, illetve annál magasabb kategóriában. A magánszálláshelyek és családi panziók 
jelenthetik a családi üdülés bázisát, ezért ezek minőségének a kontrolljára nagy hangsúlyt kell 
fektetni. A főszezonon kívül az elő- és utószezonban is rendelkezésre kell állnia a szálláshelyek 
meghatározott arányának.  

− Új 4-5 csillagos szálloda létesítése a településen; 
− Kenderföldek fejlesztése, szállásférőhely bővítése; 
− Meglévő, jelenleg nem működő szállodák (Park Hotel, Garda Hotel), volt vállalati üdülők 

fejlesztése; 
− Konferenciaturizmushoz (közepes nagyságú) infrastruktúra létrehozása; 
− Magánszálláshelyek összefogása; 

o minőségbiztosítás és szemléletformálás (Lásd: 2.1.3. részcél); 
o aktív részvétel a TDM munkájában (közös promóciós anyagok terjesztése, 

közvetítés); 
o elő- és utószezonban való nyitva tartás megszervezése: mindig legyen „felelősen” 

nyitva tartó szálláshely. 

2.1.2. Vendéglátás 

A turisztikai szolgáltatások fontos egysége a megfelelő szálláshelyek mellett a vendéglátóhelyek 
biztosítása, hogy az igényeket magas szinten kiszolgálják.  

− Színvonalas, kimagaslóan jó (Balaton szerte és országosan ismert) étterem létesítése; 
− Vendéglátóhelyek színvonalának emelése, és újak létrehozása a minőség jegyében; 
− Balatonra jellemző gasztronómia jelenléte a vendéglátóhelyeken; 
− Elő- és utószezonban való nyitva tartás megszervezése: minidig legyen „felelősen” 

nyitva tartó vendéglátóhely; 
− Apátsági pince bevonása a helyi vendéglátásba: 

o kóstolók szervezése; 
o pincelátogatás; 

− Gasztronómiai kínálat kapcsolása a borkultúrához: együttműködés helyi borászatokkal, 
balatoni borvidékek borászataival. 

2.1.3. Szemléletformálás, minőségbiztosítás 

A turisztikai szolgáltatások mit sem érnek a szolgáltatást nyújtó emberek nélkül. A turisztikai 
szolgáltatásban részt vesznek egyrészt a több nyelven beszélő, hozzáértő szakemberek, illetve a 
vendégszerető helyi lakosság, akik kereskedelmi és egyéb szolgáltatásokat nyújtanak. Nagy 
hangsúlyt kell helyezni az utóbbi csoport képzésére, oktatására, hogy minőségi szolgáltatást 
tudjanak nyújtani. Turizmus a község életében betöltött szerepe alapján már az alapfokú 
oktatás során hangsúlyt kell helyezni a turizmus alapismereteinek elsajátítása mellett a nyelvi 
képzésre. 

− Turisztikai szolgáltatások minősítő rendszerének kidolgozása: 
o szálláshelyek minősítése; 
o minősített szálláshelyek feltűntetése a honlapon 
o minősítések rendszeres felülvizsgálata; 

− Szolgáltatás színvonalának növelése: 
o oktatás-képzés az elvárható minőségű szolgáltatásról; 
o fejlesztési források (pályázat) elérhetőségének támogatása a szolgáltatások 

minőségének növeléséhez 
− Alapfokú oktatásba beépülő turisztikai alapismeretek, kiemelt idegen nyelvi képzés. 
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2.1.4. Turisztikai menedzsmentszervezet támogatása 

Szükség van egy olyan szervezet működtetése, ami megfelelő szakmaisággal képes az 
idegenforgalomhoz kötődő stratégiai és operatív feladatokat elvégezni. Egy professzionális 
munkaszervezet fenntartása hatékonyan tudja segíteni a település idegenforgalmi 
versenyképességének növelését. Rövid távon fontos megteremteni a munkaszervezet 
legitimitását, aktivizáló erejének növelését és a bevételi források diverzifikációját. 

− Idegenforgalmi együttműködések szervezése; 
− Turisztikai marketing és kommunikáció felügyelte (Lásd: 5.4. alcél); 

o turisztikai portál fejlesztése 
o információs anyagok készítése; 
o vendégtájékoztatás rendszerének továbbfejlesztése 

− Információs iroda és információs pontok fenntartása; 
− Minőségbiztosítás felügyelete (Lásd: 2.1.3. részcél); 
− Idegenforgalmi együttműködések szervezése:  

o helyi közösség aktivizálása; 
o helyi vállalkozók közötti együttműködések; 
o térségi együttműködés; 

− Oktatás és képzés szervezése (Lásd: 2.1.3. részcél). 

2.2. Turisztikai kínálat fejlesztése 

Tihany kiemelkedően jó turisztikai adottságokkal rendelkező. A cél, hogy a helyi értékeket 
figyelembe véve új élménycsomagok szülessenek meg, melyek segítségével a turisták többnapos 
célként jelenik meg a település.  

2.2.1. Kulturális turizmus 

A félsziget országos szinten is kiemelkedik kulturális örökségünk szempontjából. A kulturális 
örökségének, értékeinek bemutatása és támogatása fontos feladat az Önkormányzat számára, 
de egyúttal annak turisztikai termékként való hasznosítása is célként jelenik meg. A kulturális 
turizmus sokszínűségét mutatják, hogy az alábbi elemekre kell támaszkodni: vallás (figyelembe 
véve az Apátság fejlesztéseit, együttműködve az egyházzal – Lásd: 3.4. alcél), rendezvény 
turizmus (Lásd: 3.5. alcél) Számos feltárásra váró, történelmi hagyománnyal bíró értékkel 
rendelkezik a település, melyek feltámasztása, újbóli üzemeltetése idegenforgalmi attrakció 
mellett egyéb gazdálkodási jelentőséggel is bír.  

− Tematikus útvonalak üzemeltetése: Legenda körút, Visszhang körút, Levendula körút; 
− Művészeti események, tevékenységek támogatása: művészeti fesztiválok, előadások 

településre vonzása (pl.: opera); 
− Kortárs művészet nyári kiállítóhelyévé, központtá válás: 

o ART Placc; 
o KOGART; 

− Emlékhelyek ápolása: 
o Illyés Gyula emlékház; 
o Németh László örökség; 
o Borsos Miklós ház; 

− Épített értékek bemutatása (Lásd: 3.1.1. részcél);  
− Meglévő programok támogatása (Kecskeköröm Fesztivál, Garda Fesztivál stb.), 

programkínálat bővítése. 

2.2.2. Apátsághoz kapcsolódó turizmus 

Tihany első számú látványosságát az apátság és környezete jelenti. A gyakorlat szerint a 
turisztikai programban az apátság rövid látogatása szerepel. El kell érni, hogy az apátsághoz 
látogatók több időt töltsenek el a településen. (Lásd: 3.4. alcél) 

− Apátság látogatásának fenntartása; 
− Kiemelt figyelem, egyedi lehetőségek biztosítása az egyházi ünnepek, vasárnapi misék 

idején; 
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− Apátság erősítése a félsziget idegenforgalmi arculatán belül; 
− Apátság látogatóinak továbbvitele más idegenforgalmi célok felé; 

2.2.3. Öko- és aktívturizmus 

A félsziget természeti értékei jelentik az egyik legnagyobb vonzerőt a turisták számára. Az öko- 
és aktívturizmus rendelkezik világszerte a legnagyobb növekedési potenciállal. Az ország 
gyalogos bebarangolása egyre kedveltebb a természeti értékek iránt fogékony célcsoport 
részére. Tihany adottságait növelik a Bakony-Balaton Geopark, vagy a világörökség várományos 
helyszín. E turisztikai termék kialakításában és fejlesztésében szoros együttműködést kell ápolni 
a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósággal. Az aktív turizmus jelenleg nem jelenik meg 
önálló idegenforgalmi termékként. Az aktívturizmus beágyazódásához fejleszteni kell a meglévő 
infrastruktúrákat 

− Természeti értékek megőrzése, bemutatása:  
o természeti értékek megközelítését biztosító utak fenntartása (Lásd: 3.2.3. 

részcél); 
o levendula- és gyógynövénytermesztést bemutató tematikus út: érintve a 

termesztési területet, a feldolgozó épületet, lepárlót (Lásd: 1.1.3. részcél); 
o geocaching pontok; 
o természetben űzhető aktívturizmus programelemek fejlesztése: gyalogos, 

bakancsos, nordic walking, lovaglás, futás; 
o teljesítménytúrák, emléktúrák szervezése; 
o citoromoskert (fügéskert) turisztikai célpontú fejlesztése (Lásd: 1.1.1. részcél); 

− Vízhez kötődő aktívturizmus programelemek fejlesztése: 
o Vitorlázás, szörfözés; 
o Horgászat; 
o Úszás; 
o Egyéb. 

- Infrastruktúrához kötődő aktívturizmus programelemek fejlesztése: 
o Lovas; 
o Kerékpár; 
o Tenisz; 
o Futball. 
 

2.2.4. Üdülő turizmus 

A Tihanyi-félszigeten közel száz éve jelen van az üdülőturizmus. Az üdülők egyoldalúan 
használják ki a település infrastruktúráját. A településen cél egyrészt, hogy korosztálytól és 
egészségügyi állapottól függetlenül megtalálja mindenki a maga számára a kikapcsolódási 
formát. A településnek erősítenie kell szolgáltató jellegét. 

• Hétvégiházas üdülők 

A nyári szezonban az üdülőtulajdonosok megsokszorozzák Tihany lakónépességét, ezzel 
többletterhelést jelentve a meglévő intézményekre, infrastruktúrára. Az üdülők jelentős 
bevételt jelentenek a település költségvetésének, azonban nem mindegy hogyan és miként 
vannak jelen a település életében. A helyi fejlesztésekben érdekelté kell tenni a 
tulajdonosokat. 

- Tájterhelési vizsgálatok készítése, melyre alapozva infrastruktúra fejlesztési célok 
meghatározhatók; 
o utak aszfaltozása, vízelvezetés – együttműködésben az érdekelt szőlőhegyi 

ingatlantulajdonosokkal; 
o közvilágítás megoldása; 
o légvezetékek helyett földkábelek telepítése, újonnan csak földkábelek építhetők; 
o megújuló energiák hasznosítási feltételeinek a vizsgálata, koncepció kidolgozása; 

- Helyi szolgáltatások fejlesztése: épület- és kertfenntartás, egyéb szolgáltatások; 
- Volt zártkertek, szőlőhegyek üdülőterületté alakulásának megállítása, kertes 

mezőgazdasági jelleg megőrzése; 
- Óvár hosszú távon üdülőterületként történő szabályozása; 
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- Üdülőtulajdonosok bevonása a települési programokba, a helyi közösség erősítése (Lásd: 
5.1. alcél); 

- Fejlesztési fórum: nyaralótulajdonosok ötleteinek beépítése a település fejlesztési 
politikájába. 

• Fürdőturizmus 

A fürdő turizmus egyik olyan idegenforgalmi termék, amihez közvetlen, vagy közvetve szinte 
valamennyi egyéb idegenforgalmi termék kötődik a Balaton partján. Ezért is elengedhetetlen a 
vízparti fürdőzéshez kötődő termékek, szolgáltatások folyamatos megújítása.  

- Strand szolgáltatások fejlesztése; 
- Forgalomszabályozás, sebességkorlátozás a parti út által elválasztott strandoknál; 
- Gödrösi strand átfogó fejlesztése 

o parti út nyomvonalának áthelyezése; 
o forgalmas úttal el nem választott strandterület kialakítása; 
o az út és a strand felé kiszolgáló szolgáltató telepítése. 

• Egészségturizmus 

Az ökoturizmus mellett jelentős potenciált jelent az egészségturizmus. A célközönség az 
idősebb korosztály, illetve speciális orvosi beavatkozást igénybe vevő emberek. 

- Elit nyugdíjasház: szálloda és egészségügyi szolgáltatások; 
- Idősebb korosztály teherbíró képességét figyelembe vevő programok; 
- Programcsomagok; 
- Bezárt szállodák hasznosítása egészségturisztikai céllal: fogászat, rehabilitációs 

programok, szemklinika stb. 

2.2.5. Kiemelt attrakciók 

Tihany fő gazdasági húzóágazata az idegenforgalom, ezért ennek a területnek az 
infrastrukturális jellegű beavatkozásai kiemelt hangsúlyt kapnak a fejlesztéseken belül. Ezen 
fejlesztések megvalósulásánál az elsődleges szempont a turisztikai koncepcióhoz való 
illeszkedés annak érdekében, hogy valós céloknak és igényeknek megfelelő beruházások 
valósuljanak meg. 

- Lovarda építése; 
o lovardák szolgáltatásainak a szélesítése: évszaktól független lovagoltatás, 

bértartás, lovas rendezvények stb.; 
o lovaglóutak kijelölése, kitáblázása; 
o lovaglóállomások, pihenőhelyek kijelölése, kiépítése – együttműködés szomszédos 

településekkel; 
o lovaskocsis körutak szervezése; 
o környező lovardák összefogása, klaszter létrehozása, közös marketing; 

- Levendula lepárló létrehozása; 
- Piac működtetése; 
- Egyedi közlekedési rendszerek kiépítése: libegő, bob pálya; 
- Kulturális és sportcsarnok építése; 
- Gasztronómiai központ létesítése; 
- Helyi termékek - Tihany tradicionális növényeinek idegenforgalmi attrakcióvá tétele. 

2.3. Sport  

Az aktív turizmushoz kapcsolódóan fontos kiemelni az egészségmegőrzés és egészséges életmód 
szempontjából a sportot. A település ismertségét nemzetközi szinten is növelni tudja egy-egy 
nemzetközi verseny helyben történő szerepeltetése, mely jelentős kapcsolódó célközönséget is 
jelent. Külön kívánjuk választani a koncepcióban a versenysportot a tömegsporttól.  

2.3.1. Versenysport 

A félsziget fekvésével, természeti és épített értékeivel kiváló helyszínt jelent versenysportok 
rendezésére. A településnek támogatnia kell a helyi versenyek rendezését, illetve segítenie kell 
nagy versenyek településre invitálását. 
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- Helyi, települési védnöksége a versenyeknek; 
- Sportért felelős hivatali ügyintéző; 
- Sportrendezvények beillesztése a község és a térség programnaptárába, helyi médiában 

megjelenés 
- Meglévő versenyek megrendezése, korábbi sportesemények felelevenítése, új 

események rendezése:  
o Füred-Tihany úszás;  
o nemzetközi vitorlás verseny (Volvo Ocean Race-hez hasonló többnapos balatoni 

verseny létesítése); 
o tájékozódó futás; 
o tenisz: gyermek Grand Slam torna, „A” kategóriás versenyek 

2.3.2. Tömegsport 

Az egészségmegőrzés, az egészséges életmód szempontjából minden generáció számára 
alapvető fontosságú. A mozgásszegény életformával szemben helyi szinten is cselekvési 
programokat kell létrehozni: sportélet támogatása, kirándulások szervezése. Önkormányzat 
támogatja a területén bejegyzett és itt működő, vagy nem a területén bejegyzett, de 
sporttevékenységet a területén is kifejtő különböző civil sportszervezeteket.  

- Sportélet támogatása; 
- Kirándulások szervezése; 
- Közösségi térnek is alkalmas tornacsarnok építése; 
- Kerékpár (Lásd: 4.1.3. részcél); 
- Vízi sport: 

o tihanyi vitorlás szakosztály indítása; 
o vízi túra útvonal kijelölése; 
o sportélet támogatása; 
o kikötők fejlesztése (Lásd: 4.2. alcél) 

3. ÉRTÉKVÉDELEM 

3.1. Épített környezet, település kép 

A település egyik fő vonzerejét az évszázadokon keresztül fennmaradt településszekezet, az 
Apátság karakteres jelenléte a tájban és a településen, illetve a körülötte található, a népi 
építészet hagyományait őrző épületek. A település egyedisége, hangulata, sajátos vonzó jellege, 
azaz az egész táj építészeti karaktere akkor marad meg, ha sikerül ezeket a jellegzetes épületeket, 
építészeti elemeket, formákat megőrizni, s azokat hasznosítani.  

A településkép tekintetében karaktresen meg kell határozni, hogy az egyes területrészeken 
(ősközség, üdülőterület, volt zártkerti terület stb.) milyen karakterű épületek építhetők. Az 
egységes utcaképek érdekében meg kell határozni a beépítés általános/részletes paramétereit. 
 

3.1.1. Védett értékek megőrzése, felújítása és hasznosítása 

A Félszigeten sikerült megőrizni az utóbbi évszázadban számtalan műemléket, illetve helyi 
védelemre érdemes épületet, köszönhetően a szigorú örökségvédelmi szabályozásnak. Az 
épületek, építmények tulajdonosait érdekeltté kell tenni, hogy igyekezzenek az eredeti 
formájukban megőrizni, az eredeti formájukra visszaállítani, esetleg az eredeti formájukhoz 
illeszkedően bővíteni, korszerűsíteni azokat. Fontos, hogy felismerjék lakóházaik, gazdasági 
épületeik értékét, és külső erőforrást is találjanak az értékmegőrzésre, felújításra, 
hasznosításra lakófunkcióra vagy egyéb közcélra. Csak akkor maradhatnak meg, ha használatuk 
folyamatos, esetleg új funkciót kapnak. A település vezetésének értékközpontú magatartása 
szükséges ahhoz, hogy az itt lakók felismerjék és megőrizzék az utókor számára a települési 
értékeket. A pályázati forrás mellett egy helyi értékvédelmi rendelet keretében kidolgozott 
támogatási rendszer segíthetné még az értékvédelmet, úgy hogy a támogatás forrását az 
Önkormányzat szintén főként pályázatból biztosítaná. 

− Hasznosítási program kidolgozása, az üresen álló védett épületek hasznosítása; 
− Pályázati és egyéb források szerzése felújításokra; 
− Épített értékek védelmét ösztönző önkormányzati eszközök alkalmazása: helyi 

értékvédelmi rendelet, értékvédelmet ösztönző adózási rendszer; 
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− Önkormányzati jó tulajdonosi szemlélet kialakítása, s bemutatása; 
− Önkormányzati tulajdonú épületek hasznosíthatóságának kimunkálása; 
− Örökségvédelmi Hatástanulmányban szereplő irányelvek, változtatási javaslatok 

figyelembe vétele védett épületek átalakításánál, felújításánál, bővítésénél; 
− Kulcsfontosságú, közösségi épületek megújításának, felújításának megindítása, méltó 

hasznosítási feltételeinek megteremtése; 
− Épületek megvásárlása, elővásárlási jog biztosítása; 
− Építőanyagok biztosítása pályázati kereteken belül az épületek megújításához; 
− Védett épületek (műemlék, helyi védelem) egységes megjelölése; 
− Helyi értékvédelmi rendelet kidolgozás, értékes épületek védelme; 
− Épített értékekkel kapcsolatos szemléletformálás: 

o Önkormányzat és az épített örökségért felelős szakigazgatási szervvel folyamatos 
konzultáció; 

o rendszeres helyszínbejárás, tematikus útvonal kijelölés – felfűzve az épített 
értékeket; 

o rendszeres tájékoztatás az igénybe vehető támogatásokról, a felújítás 
feltételeiről; 

− Értékek fejlesztése: 
o Óvár bemutatása; 
o egységes bemutató táblarendszer. 

3.1.2. Településkép megújítása - arculat 

A településkép megújításával a cél kettős: egyrészt a helyben élők lakókörnyezetének javítása, 
másrészt az idelátogatók véleményének javítása. A településkép további fontos eleme a tiszta, 
rendezett utcakép. A község megkezdte a község közterületeinek a méltó rendezését. Tihany 
arculatának helyreállításához szükség van a településkép egyéb elemeinek egységes 
szabályozására, kialakítására.  

− Közterületek felújításának folytatása a megkezdett építészeti minőséggel; 
− Arculati kézikönyv készítése a közterületekre: használható anyagok, választható 

környezeti architektúra elemek; 
− Tiszta, rendben tartott közterületek (hulladékgyűjtők ürítése, árok karbantartása, 

tisztítása, padka fenntartása stb.); 
− Védett területeken a légkábelek áthelyezésének, földkábelre történő cseréjének 

vizsgálata; 
− Közmunkások foglalkoztatása településfejlesztési, környezetalakítási feladatokkal; 
− Romos épületek elbontása, felújításának támogatása közösségi összefogással, 

önkormányzati alap működtetésével; 
− Hagyományos utcakép és épületformák megőrzésének szabályozása; 
− Egységes (tájékoztató) táblarendszer kialakítása a településen; 
− Egységes táblák, cégérek kialakításának szabályozása rendelettel; 
− A település 21. századi arculatának meghatározása – együttműködve a helyi TDM 

szervezettel; 
− Folyamatos párbeszéd, együttműködés a hatóságokkal, szakhatóságokkal; 
− Kiemelt, a településképet meghatározó projektötletek a település területén: 

o Echo-domb környezetének rendezése; 
o kilátó és komplex rendezvénytér kialakítása az Akasztó-dombon; 
o Belső-tó keleti partjának rendezése; 
o többfunkciós sportcsarnok létesítése 
o kikötő környezetének rendezése; 
o Tihany-rév és környezetének fejlesztése egységes koncepció mentén (Lásd: 4.2.3. 

részcél). 

A települési zöldfelületek rendezése, azok megújulása, új területek kialakítása, kedvező 
esztétikai megjelenés biztosítása, fasorok telepítése nagyban hozzájárul a településkép 
megújításához. 

- Zöldterületek kialakítása, közparkok építése, parkosítás; 
- A település tervszerű fásítása évenkénti ütemezéssel; 
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- Virágos Magyarországért programban való aktív részvétel; 
- Temetőterület rendezése és fenntartása; 
- Gyomnövények – elsősorban parlagfű - visszaszorítása érdekében összehangolt irtási 

akció szervezése; 
- Parlagterületek felszámolása. 

3.1.3. Építésszabályozás 

A település folyamatosan változó, ám mégis felismerhető, jellegzetes építészeti kultúrájának 
egységes jellegű fejlesztését, megőrzését csak átgondolt építési szabályok alkalmazásával, 
illetve az előírások helyi betartatásával lehetséges. A településre készülő építési szabályzatot 
úgy kell elkészíteni, hogy: 

− A település kialakult jellegének megőrzését biztosítsa, de úgy, hogy az épületek 
esztétikai és történeti értékük megőrzésével a mai életminőségnek, igényeknek 
megfelelően átalakíthatók, felújíthatók legyenek; 

− A kialakult utcaképek, hagyományos tájszerkezet megőrzését és az új épületek 
környezetbe illő illeszkedését segítse, ösztönözze; 

− A múlt és a jövő összhangját szolgálja; 
− Teremtsen lehetőséget kortárs, minőségi épületek létrehozására; 
− Területegységenként határozza meg - szigorú paraméterekkel - az új építésű lakóházak, 

hétvégi házak építési feltételeit, anyaghasználatot, azért hogy tájba illő, a történelmi 
hangulatot nem sértő, az adott területre jellemző épületek születhessenek; 

− Megakadályozza a telkek további osztódását, besűrűsödését, az osztható, illetve 
beépíthető területek mértékének növelésével az üdülőterületeken; 

− Kiemelt, elsődleges szempontként vegye figyelembe a félsziget adottságait, a történeti, 
építészeti, táji és természeti értékeit, a hely szellemiséget; 

A fentieken túlmenően fontos, hogy a település rendelkezzen mindazon – jogszabályok által 
biztosított – eszközzel, mely lehetőséget teremt a település karakterének a meghatározásában, 
új épületek véleményezésében. 

− Főépítész segítse a település karakterét meghatározó épületek tervezését és 
megvalósítását Tihany területén; 

− A közterület használat településképi vonatkozásainak szolgálja. 
− Tervtanácsot működtessen a település; 
− Folyamatos párbeszéd, együttműködés a hatóságokkal, szakhatóságokkal; 
− Helyi jogszabályok elkészítése (településképvédelmi rendelet), helyi értékvédelmi 

rendelet felülvizsgálata, helyi természetvédelmi rendelet, reklámrendelet a 
reklámtáblák kihelyezéséről. 

3.2. Táji, természeti környezet 

A Tihanyi-félsziget egyedülálló természeti és táji értékekkel rendelkezik, amit bizonyít számos 
nemzetközi és országos természetvédelmi oltalom jelenléte a szigeten. A táji, természeti környezet 
megőrzése jelentheti a világörökségi cím pályázati pályázatának alapját is. A természetvédelem 
régóta jelentős tényező a félsziget életében, s a későbbiekben is egyik legmeghatározóbb 
összetevője lesz a területen zajló folyamatoknak, ami az itt élők számára korlátot, de egyben 
lehetőséget is jelent. E fokozottan védett területen a földtani, kultúrtörténeti, természeti értékek 
bemutatása, a bakancsos turizmus feltételeinek kialakítása tűzhető ki célul a tömeges turizmus 
kizárásával. 

3.2.1. Tájhasználat 

A település területén találhatók különféle védett és természetközeli területek ökológiai 
szolgáltatásaik révén hosszabb távon felbecsülhetetlen anyagi előnyöket jelentenek, ezért 
védelmük, sőt a mozaikos tájhasználat, az ökológiailag diverz élőhely-együttesek fenntartásának 
támogatása kiemelt feladat. A külterület teljes egészében természetvédelmi oltalom alatt áll.  

A külterületi gazdálkodás során különös gondot kell fordítani a természetvédelmi érdekekre. A 
területhasználatok és a természetvédelem közötti összhang megfelelő agrártechnikák, 
módszerek és eszközök, illetve növényfajták alkalmazásával biztosítható.  
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Az egyes tájhasználatok során védett területeken a Nemzeti Park kezelési tervében 
meghatározott célkitűzésekhez és feladatokhoz kell igazodni, illetve a természetvédelemről 
szóló törvény vonatkozó előírásait be kell tartani. Mindezek szem előtt tartása mellett 
hangsúlyozni kell, hogy a medence értékeinek megőrzéséhez a lakosság településen maradása 
fontos.  

- A területen gazdálkodók és a Nemzeti Park megfelelő, rendszeres kommunikációjának 
megvalósítása, együttműködése a védett területek művelése, kezelése során; 

- Helyi gazdák bevonása a Nemzeti Parki területek művelésébe, kezelésébe, helyi 
munkások foglalkoztatása; 

- A Nemzeti Park által javasolt természetkímélő gazdálkodási technikák, technológiák, 
eszközök használata a védett területeken történő gazdálkodás során 

- A Nemzeti Park Tihanyi-félszigetre vonatkozó kezelési tervével összhangban történő 
tájhasználat; 

- A gyepterületek (legelők kaszálók) növelése, gyepterületek feltörésének 
megakadályozása; 

- Természetszerű erdőgazdálkodási módszerek alkalmazása; 
- A gyepterületek növelésével egyidejűleg a fenntartás megoldása kaszálással illetve 

legeltetéssel, bozótirtással  
- Helyi legelő állatállomány fenntartása; 
- Invázív fajok irtása, terjedésük megelőzése; 
- Szőlőterületek megmaradásának biztosítása; 
- A hagyományos helyi gyümölcstermesztés (mandula, csonthéjasok) fenntartása, 

támogatása; 

3.2.2. Természeti, táji értékek számbavétele 

A Nemzeti Park kezelési terve tartalmazza a védelemre érdemesnek ítélt értékek felsorolását, 
emellett azonban előfordulnak olyan objektumok, melyek ebben a listában nem szerepelnek, de 
a helyben élők ismerik, illetve különböző források megemlítik. Ezek többnyire pontszerűen 
jelentkeznek, értékük többnyire helyi jelentőségű, de emellett is kiemelkedő lehet.  

- A Nemzeti Parkkal együttműködve a félsziget teljes területére, egységes szempontok 
szerinti egyedi tájérték kataszter készítése a már elkészített szakmai anyag 
felhasználásával; 

- A védelem módjának kidolgozása a települések és a Nemzeti Park közös feladata; 
- A védelem megvalósításáról a Nemzeti Park és a település közösen megállapodnak; 
- Természeti értékekkel kapcsolatos szemléletformálás; 
- A helyi lakosok és az üdülő tulajdonosok bevonása védelem megvalósításába; 
- A tájértékek monitoringozása; 
- Helyi természetvédelmi rendelet alkotása. 

3.2.3. Tihany Tájvédelmi Körzet bemutatásának fejlesztése 

A félszigeten található rendkívül gazdag természeti értékek egy része már jól feltárt, illetve 
több tanösvény vezeti végig a látogatókat egyes értékes területeken. Az értékek bemutatásával 
egyidejűleg a cél a bemutatott terület, érték fennmaradásának biztosítása a látogatás káros 
hatásainak minimálisra történő szorítása mellett.  

- Egységes információs füzet és tájékoztató táblarendszer kialakítása; 
- Az egyedi tájértékek bemutatására szolgáló jel legyen minél inkább „rongálás-biztos”, a 

meglévő jelek, tájékoztatótáblák állapotának rendszeres ellenőrzését, felújítását, 
karban tartását a Nemzeti Park és a település közösen oldják meg; 

- A túraútvonalak infrastruktúrájának (utak állapota, szemetesek, padok, korlátok, 
lépcsők stb.) felülvizsgálata, szükség esetén az eszközök pótlása, cseréje, rendszeres 
ellenőrzése és karbantartása 

- Tematikus túrák szervezése, melyek a táji- természeti értékek bemutatására 
szerveződtek (pl.: geológiai túra). Igény esetén a túrákhoz nagy helyismerettel 
rendelkező helyi vezetők biztosítása, mely lehetővé teszi az ellenőrzött 
természetjárást, aminek során csökken a természetkárosítás veszélye, illetve a 
látogatók teljesebb körű ismeretekre tehetnek szert az adott területről; 



TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ  

 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2013. 

- Tájalakulás-történeti túrák: földtörténeti/geológiai túrák; az ember tájformáló 
tevékenységének bemutatása. 

3.2.4. Tájképvédelem, látványvédelem 

A Tihany-félsziget arculatát nagyrészt befolyásolja a félszigetet körbeölelő hegyvonulat, illetve a 
félsziget középső medence jellege, az ősközség elhelyezkedése a Belső-tó fölött, az Apátság 
elhelyezkedése, illetve a feltáruló Balaton látképe. Fontos őrizni a feltáruló 
látványkapcsolatokat, a jellegzetes kilátópontokat, amelyről beazonosíthatók az egyes 
tájelemek. Ezek sokszor meglehetősen szubjektív szempontok, azonban néhány lényeges dolog 
jól megfogható, amelyeket alapelvként használva a település megjelenése, egyedisége, 
jellegzetesen szerény, tájba simuló karaktere, s a még megtalálható szőlőhegyek hagyományos 
arculata is megőrizhető.  

- Építési korlátozások:  
o az újonnan épített épületek tömege és aránya, építménymagassága a helyi 

hagyományokhoz igazodjon; 
o építésszabályozás során meghatározott épületmagasság, homlokzatmagasság 

(építménymagasság), vagy területekhez kötött szabályozás (pl. szintvonalak által 
meghatározott épületek legmagasabb pontja); 

o klasszikus szőlőhegyek megőrzése, üdülőterületekké alakulásuk megakadályozása; 
- A helyi infrastruktúra kialakítása tájképvédelmi szempontok figyelembevételével; 
- A légvezetékek fokozatos cseréje földkábelre; 
- Kilátópontok megőrzése, megerősítése. 

3.3. Világörökség 

A település számos természeti, táji- és épített értékkel rendelkezik, mely alkalmassá teszik a 
Tihany-félszigetet, hogy pályázzon az egyik legrangosabb nemzetközi elismerésre, amit a 
világörökségi cím elnyerése jelent. A település tapasztalja, hogy a különböző védelmi kategóriák 
nem csak a marketinget és identitást erősítő eszközök, hanem jelentős korlátozásokat is jelentenek. 
A fentiek miatt a településnek meg kell vizsgálnia, hogy milyen lehetőségeket, illetve 
korlátozásokat jelent a világörökségi cím elnyerése, s csak ezt követően dönteni annak 
megpályázásáról. 

- Kapcsolatfelvétel Világörökség Szakbizottsággal; 
- Egyeztetések Tihany védett területeit felügyelő szervezetekkel; 
- Világörökségi helyszín vizsgálata: 

o a Tapolcai-medence tanúhegyeinek, illetve Hévíz illetékeseivel az 
együttműködésről 
VAGY 

o önálló helyszínként való indulás; 
- Tapasztalatgyűjtés hazai és nemzetközi világörökségi helyszíneken 
- Lakosság folyamatos tájékoztatása. 

3.4. Apátság szellemi értékének megőrzése 

Tihany gazdag történelmi múlttal rendelkezik, története szorosan összekapcsolódott az apátság 
gazdasági és kulturális tevékenységével, így közel ezer éven keresztül meghatározta többek között a 
település tájfejlődését, a társadalmi viszonyokat stb. Tihany egyik legnagyobb attrakcióját az 1055-
ben alapított apátság jelenti. Az apátság a mai napig meghatározó szereplője a helyi gazdaságnak, a 
turizmusnak, s irányítója a szellemi életnek. Az apátság példamutató módon nem rövidtávon 
gondolkodik, hanem hosszabb periódusokban, amit bizonyít a közel 1000 éves történelem. A 
településnek támaszkodnia kell az apátság által őrzött értékekre, mely biztosíték a település hosszú 
távú és fenntartható fennmaradására. 

- Apátság látogatásának fenntartása; 
- Részvétel a hagyományos települési ünnepségeken; 
- Kiemelt figyelem, egyedi lehetőségek biztosítása az egyházi ünnepek, vasárnapi misék 

idején; 
- Egyedi építészeti lehetőségek biztosítása; 
- Apátság helyben megvalósuló fejlesztési ötleteinek támogatása; 
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- Folyamatos egyeztetések az Apátság vezetője és az Önkormányzat között a 
fejlesztésekről. 

3.5. Hagyományőrzés, hagyományteremtés 

A településnek, a meglévő értékeire támaszkodva, ápolnia kell hagyományait, ami elsősorban 
közösség erősítő ereje miatt fontos, másodsorban az idegenforgalmi kínálatot színesítheti. A 
település közösségi életét meghatározzák a kulturális rendezvények, melyen a helyi lakosoknak 
lehetőség nyílik a tradíciók ápolása mellett a kapcsolatok erősítésére. (Lásd: 2.2.1. részcél) 

A félszigetet a táji, természeti és épített értékein túl ismertté teszik a Tihanyról szóló legendák, 
hagyományok. Az ezekhez kapcsolódó rendezvények és ünnepségek segítségével meghosszabbítható 
az átlag egynapos tihanyi desztináció. A hagyomány része továbbá a korábbi mesterségek 
megőrzése: halászat, nádtetőkészítés. 

- Rendezvények, fesztiválok minőségének fejlesztése; 
- Helytörténeti és időszaki kiállítások bemutatása; 
- Közösségi programok szervezése minden korosztály számára; 
- Testvér-települési kapcsolatok ápolása; 
- Többnapos programok megtartása a településen:  

o Kecskeköröm-fesztivál; 
o Garda fesztivál; 
o Tihanyi ARTplacc; 
o Echo (Csend) napok; 

- Hagyományos mesterségek bemutatása rendszeresen – segítve a településkép 
megújítását: 

- Halászathoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése: 
o színvonalas csónakoztatás a Belső-tavon és a Balatonon; 
o régi halászati módszerek bemutatása; 
o látványhalászat a Balatonon. 

4. TELEPÜLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK MEGERŐSÍTÉSE 

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 műszaki infrastruktúra mellett, ahogyan az elmúlt években történt, továbbra is nagy hangsúlyt 
kell fektetni a humán szolgáltatási infrastruktúrára: oktatás, egészségügy, szociális ellátás, kultúra 
sport. Hosszú távon mindenképpen tekintettel kell lenni a humán szolgáltatások és a turisztikai 
szezonalitás összefüggéseire. 

4.1. Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

A félsziget a 71. sz. főútról, illetve kompon közelíthető meg. A forgalmi vizsgálatból megállapítható, 
hogy a nyári időszakban az áthaladó forgalom következtében megnövekszik a terhelés. A település 
elemi érdeke, hogy a védett területeken, illetve belterületen csökkentse a terhelést. Számos eszköz 
áll rendelkezésre, azonban átfogó közlekedési koncepcióra van szükség ahhoz, hogy jól működő 
rendszer jöjjön létre, mely megfelel az itt élők és az ide látogatók igényeinek. 

4.1.1. Átfogó közlekedési reform 

A közutak állapota változó, ezért közlekedésbiztonsági szempontból fontos az utak minőségének 
a javítása, az utak biztonságos kialakítása. Komplex szempontú közlekedési koncepciót kell 
készíteni, mely figyelembe veszi az alábbi szempontokat: településkapuk, parkolási rendszer, 
helyi közlekedés, forgalomszervezés, védett területek tehermentesítése. Az új közlekedési 
koncepció megvalósítása hosszú távú folyamat, mely csak külső kormányzati és pályázati 
pénzekből valósítható meg. A település közlekedési kapcsolatainak javítása közvetett módon 
segítheti a foglalkoztatottság növekedését, a gazdaság erősödését, a turisztikai szolgáltatások 
erősödését. A település a közlekedési reformmal nagy lépéseket tehetne, hogy zéró emissziójú 
településsé válhasson. 
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• Településkapuk 

A félsziget – a hajóállomás kivételével – három településkapun közelíthető meg: Delta, Tihany-
rév, 71. sz. főút és a gerincút csomópontja. A településkapuknak méltó bejáratául kell 
szolgálniuk a Tihanyba látogatóknak, ahol a félszigetre látogatók gépjárművüket otthagyva 
megfelelő információt kapnak a programokról, helyi értékekről stb., illetőleg ahonnan helyi 
járatokon megközelíthetővé válik a Félsziget. A településkapuknak egyedi jellemzői lennének: 

− északon a kerékpárral érkező, kerékpárt igénybe vevő (kölcsönző) turistáknak; 
− 71. sz. főút mellett az északi partról érkezőknek; 
− Tihany-rév: a déli partról érkezőknek (Lásd: 4.2.3. részcél). 

• Parkolási rendszer 

Tihanyban jelentős a nyári szezonban jelentkező parkolási igény, különösen a település 
központjában és a part mentén. A helyi közlekedés megszervezésével, helyes 
forgalomszervezéssel a parkolási rendszer kitolható az előző pontban vázolt településkapukhoz. 

− Forgalom nagyságára tervezett parkolók kialakítása; 
− Tájképet nem zavaró, térszín alatti parkolók vagy a tájhoz illeszkedő parkolóház 

kialakítása; 
− A parkolási rendszer zonációja:  

o aki bemegy a településre az fizessen többszörös parkolási díjat, mint a 
fogadóterületeknél; 
VAGY  

o teljes parkolási tilalom az ősközségben 

• Helyi közlekedés 

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. Akár több útvonalon (körjárat, cél-útvonal) is helyi járatokat kell 
biztosítani, melyek érintik az egyes településrészeket, a településkapukat (parkolókat), illetve 
Tihany nevezetességeit, továbbá a környező tömegközlekedési csomópontot (busz és vasúti 
pályaudvar) és idegenforgalmi célpontot, Balatonfüredet.  

− Alacsony vagy zéró emissziójú egységes arculatot tükröző közlekedési járművek 
(„kisvonat”, lovas kocsi); 

− Megbízható szolgáltatók jelenléte; 
− Menetrend szerinti járatok, menetrendek elérhetőségének biztosítása; 
− Helyi közlekedési kedvezmények: 

o parkolási díjba beépített használat; 
o kedvezmények (esetleg ingyenesség) helyi lakosok és üdülőtulajdonosok számára; 

− Falubusz üzemeltetése a közösségi érdekeknek megfelelően. 

• Forgalomszervezés 

Átmenő forgalom: 

A településre áramló forgalmat a korábban felvázolt intézkedések feltartóztatják, illetve 
alternatív lehetőséget biztosítanak a helyi közlekedésre. Tihanyban a révnek köszönhetően 
hosszú távon számolni kell a tranzitforgalommal. Fontos, hogy a tranzitforgalom minél kevésbé 
terhelje az ősközséget. 

− Településközi utak minőségének javítása, összefogva a közutak kezelőjével; 
− 71122. j. bekötőút, szerpentin megerősítése, szabályozási szélességének növelése; 
− Parti út fejlesztése: 

o gödrösi strandnál nyomvonal-korrekció – egységes strand kialakítása céljából; 
o parti sétány felújítása; 
o parkoló kiépítése szakaszonként. 

− A parti út kiváltása Sajkod és a MOHOSZ horgásztanya között. 
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Lakóutak: 

A települési „komfort” erősítéséhez elengedhetetlen a település lakóutcának rendezése. A szűk 
keresztmetszetű településközponti részeken forgalomtechnikai megoldásokkal csillapítani kell 
az áthaladó forgalmat. Az utak rendezésével párhuzamosan meg kell oldani a csapadékvizek 
elvezetését is. A település meglévő úthálózatához igazodóan kell a lakóterületi fejlesztések 
során kialakítani az új lakóutcákat.  

− Meglévő lakóutcák rendezése:  
o megfelelő burkolatszélesség kialakítása; 
o vízelvezetés megoldása; 
o járdák kiépítése; 
o út menti zöldfelületek fejlesztése; 
o földkábel 

− Településközponton áthaladó forgalom csillapítása forgalomtechnikai elemekkel 
(gyalogátkelő, forgalomlassító sziget stb.); 

− Csapadékvíz-elvezetés megoldása az utak kiépítésével, rekonstrukciójával 
párhuzamosan. 

Üdülőterületek közlekedése: 

Az üdülőterületek, illetve a volt zártkerti terület (szőlőhegyi parcellák, birtokok) biztonságos 
megközelítése turisztikai és gazdasági szempontból fontos. Az utak fejlesztése kizárólag 
átgondolt közlekedésfejlesztési koncepció alapján történhet, mely meghatározza a fontosabb 
gyűjtőutakat, foglalkozik a közlekedési rendszer összekapcsolásával (zsákutcák 
megszüntetésével, egyirányusítással). A fejlesztések nem valósíthatók meg a csapadékvíz 
elvezetése nélkül. A hegyi utak felújításához kapcsolódó jogi és pályázati lehetőségeket fel kell 
tárni – szükség esetén egy külön tanulmányban. 

− Az útépítés és csapadékvíz-elvezetés együttes megoldása; 
− Kitérők építése; 
− Közlekedési táblák, információs táblák kihelyezése; 
− Utak portalanítása, vízelvezetés az üdülőterületeken - együttműködésben az érdekelt 

ingatlantulajdonosokkal. 

4.1.2. Közlekedési üzemeltetők összefogása 

A közlekedési fejlesztések nagy része nem valósítható meg összefogás, párbeszéd nélkül. A 
település jobb elérhetősége érdekében szükséges a közlekedési társaságokkal való egyeztetés, 
illetve új lehetőségeket teremthet, amennyiben sikerül megoldani a repülőterekkel való direkt 
kapcsolatot. 

− Egyeztetés a Balatoni Hajózási Zrt.-vel a tulajdonában álló területek, a szolgáltatások 
fejlesztéséről (Lásd: 4.2.3. részcél); 

− Egyeztetések a Volánbusz illetékeseivel, a környező településekkel az igényeknek 
megfelelő menetrend kialakítására; 

− Repülőtéri transzfer megoldása Budapestről, illetve Sármellékről – helyi és térségi TDM-
ek szervezésével. 

4.1.3. Kerékpáros közlekedés 

Egyre kedveltebb kikapcsolódási formává vált belföldön is az ország kerékpárral való 
megismerése, hiszen bármikor megszakítható, s újratervezhető az útvonal, ezáltal rugalmasan 
alakítható a program. Tihany közvetlenül kapcsolódik az országos és regionális kerékpárút 
hálózatba. Tihanyban fejleszteni kell a kerékpárutakhoz kapcsolódó infrastruktúrát, melyre jó 
lehetőséget jelent a kerékpáros településkapu kialakítása Tihany-deltában. 

− Tihany – Balatonfüred közötti kerékpárút szakasz nyomvonalának felújítása; 
− Tihany-delta településkapu kialakítása kerékpáros preferenciával: 

o kerékpárszerviz és kölcsönző; 
o pihenőhely; 

− Megindult kerékpárút építés befejezése: hiányzó települési kapcsolat kialakítása Tihany-
rév és Akasztó-domb között; 
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− Településen belüli kerékpár-infrastruktúra fejlesztése, kiemelt figyelemmel a helyi 
értékek bemutatására; 

− Kerékpárutak fenntartása. 

4.1.4. Gyalogos közlekedés 

A település az elmúlt időszakban számos fejlesztést valósított meg a település közterületein, 
melyek első számú haszonélvezői a gyalogosok voltak. Az Ősközségben továbbra is a gyalogos 
közlekedési formákat kell előnyben részesíteni, akár gyalogos zónák kijelölésével. A falu 
belterületi utcáinak csak egy része mellett vezet gyalogos közlekedésre szolgáló járda, így a 
gyalogos közlekedés gyakorta az autóútra kényszerül. A nem megfelelően kiépített, hiányzó 
járdaszakaszok balesetveszélyt jelentenek. A gyalogutak, járdák kiépítése a településrészek 
közötti összeköttetést is segíti. A település morfológiájából fakadóan fontos a biztonságosan 
használható lépcsők kialakítása. 

− Járdák állapotának monitoringozása, folyamatos karbantartása; 
− Településközponton áthaladó forgalom csillapítása forgalomtechnikai elemekkel 

(gyalogátkelő, forgalomlassító sziget stb.); 
− Közvilágítás fejlesztése a járdaépítési munkával párhuzamosan; 
− Járda kiépítése a közintézmények közvetlen környezetében. 

4.1.5. Jövő közlekedési lehetőségei  

A település számos ötlettel rendelkezik, mellyel meg kívánja könnyíteni a településen belüli 
közlekedést, vagy új elérhetőségi formákat kíván biztosítani, vagy tehermentesíteni kívánja 
település útjait. 

− Libegő, felvonó létesítése a hajóállomás és az Echo-domb között; 
− Új kapcsolat létesítése a Balaton északi és déli partja között, mely lehetőséget biztosít 

Tihany tranzitforgalmának csökkentésére: közlekedési vizsgálatok kidolgozása, alagút 
létesítése Aszófő és Szántód között; 

− Új-régi légi közlekedés számára alkalmas területek megvizsgálása: 
o régi hagyománya van Tihanyban a hidroplán elérhetőségnek; 
o helikopter leszállópálya megvalósításának vizsgálata; 
o repülőtéri transzfer megoldása. 

4.2. Vízi infrastruktúra fejlesztése 

Tihany megközelítésében – vízparti jellege, sajátos félsziget formája, idegenforgalmi jelentősége 
következtében - kiemelt jelentőséggel bírnak a vízi kapcsolatok. Tihanyban javítani kell egyrészt a 
nagy tömeget fogadó - félsziget kapuját jelentő - rév és hajóállomás környezetén, az ott nyújtott 
szolgáltatásokon, továbbá lehetőséget kell biztosítani a magánhajókon, vitorlásokon ide látogató 
látogatók körülményein. 

4.2.1. Vízpart-rehabilitációs terv revíziójának nyomonkövetése 

Tihany Község Önkormányzata példamutató módon megkezdte saját költségén a vízpart-
rehabilitációs terv felülvizsgálatát. A tanulmányban a terület részletes vizsgálatát és az 
önkormányzati, tulajdonosi érdekek számbavételét követően – azokat a hatályos vízpart-
rehabilitációs tervvel és a magasabb rendű jogszabályokkal összevetve – olyan reális javaslatok 
születtek meg, melyeket a vízpart-rehabilitációs terv módosítása során igényként fogalmazhat 
meg az Önkormányzat. A dokumentumban tartalmazott javaslatok átvezetése a vízpart-
rehabilitációs tervbe a vízparti fejlesztések megvalósulásának az egyik legfontosabb eleme.  

− Kapcsolat az illetékes államigazgatási szervekkel, Minisztériummal, továbbá a munkát 
koordináló Balaton Fejlesztési Tanács és Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.-
vel; 

− Tihanyt, mint példamutató települést, kiemelt projektként kezelni (időbeli ütemezés) a 
vízpart-rehabilitációs terv felülvizsgálatakor 

− Egyeztetések a vízpart-rehabilitációs terv felülvizsgálatát megalapozó tanulmány 
módosítással érintett ingatlanok tulajdonosaival, fejlesztőivel; 

− Balaton törvény és vízpart-rehabilitációs terv módosításának nyomon követése, 
egyeztetések kezdeményezése megfelelő fázisban. 
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4.2.2. Kikötők bővítése, fejlesztése 

Balatonon folyamatosan nagy hagyománya van a vitorlázásnak. A vízparton számos csónak- és 
vitorláskikötő található, melyek eltérő szolgáltatásokat nyújtanak, változó kapacitással 
rendelkeznek, illetve különböző mértékben nyitottak vendégek (nem állandó hellyel rendelkező) 
előtt. A félsziget jelentősége, illetve további attrakciók létrejöttével várható, hogy egyre 
többen látogatnának a településre vízi úton. A kikötők kapacitása nem csak turisztikai, hanem 
sport szempontból is jelentős: lehetőséget teremt ifjúsági sportképzésre, nemzeti és 
nemzetközi versenyek rendezésére. 

− Kikötők szolgáltatásainak folyamatos fejlesztése; 
− Új kikötők létesítése, meglévő kikötőkben kapacitások növelése; 
− Versenyrendezéshez szükséges infrastruktúra biztosítása; 
− Vendéghelyek biztosítása Tihanyba érkező hajóknak. 

4.2.3. Hajóállomás és rév fejlesztése, vízi elérhetőség javítása 

Tihany jelentős kapcsolatot jelent Balaton északi és déli partja között, köszönhetően a 
Balatonon egyedülálló kompszolgáltatásnak. A települést továbbra is sokan látogatják az 
üzemeltetett hajójáratokon. Ennek megfelelően továbbra is jelentős településkapu Tihany-rév, 
illetve elsősorban a gyalogos forgalom számára a hajóállomás. A területek jelentősége miatt, 
azok megújítására számos kezdeményezés született, azonban a megvalósítása a közeljövőben 
esedékes. 

− Egyeztetés a Balatoni Hajózási Zrt.-vel a tulajdonában álló területek, a szolgáltatások 
fejlesztéséről; 
o szolgáltatások színvonalának növelése, szolgáltatás minőségéhez igazodó árképzés; 
o nyári időszakban, főszezonban éjjel is üzemeltetett kompjárat - igények 

(szerződés) szerint, vagy 2 órás sűrűséggel; 
− Tihany-rév és környezetének fejlesztése egységes koncepció mentén: 

o Tihany-rév tulajdonviszonyának rendezése, területcsere; 
o a területre készült beépítési koncepció felfrissítése a megváltozott igények, 

szempontok szerint; 
o egyeztetésekbe Szántód Község Önkormányzat, Balatoni Hajózási Zrt. és egyéb 

érdekeltek bevonásával a RÉV egységes megújítása érdekében; 
o lobbi tevékenység: RÉV és környezetének fejlesztéséről szóló fejlesztések kiemelt 

kormányzati programmá minősítéséről; 
− Tihany hajóállomás környezetének megújítása; 
− Vendéghajók számára kikötési lehetőség bővítése. 

4.3. Kommunális- és közmű infrastruktúra 

Tihanynak hosszú távon biztosítania kell a közszolgáltatások zavartalan működését. A kommunális és 
közmű infrastruktúra biztosítására és fejlesztésére minden települési szereplőnek szüksége van. 
Legyen szó helyi lakosról, üdülő tulajdonosról, turisztikai vállalkozásról, vagy éppen valamelyik 
intézményről. Minden érintett szereplőnek az az érdeke, hogy korszerű, jól működő és 
környezetbarát kommunális és közmű infrastruktúrája legyen a településnek. 

4.3.1. Szennyvízkezelés 

A felszín alatti vizek és a talaj szennyeződésének megakadályozása, továbbá a csúszásveszély 
minimalizálása érdekében szükséges a településen a közműves szennyvíz-elvezetés teljes körű 
kiépítése, ennek megvalósulásáig a csatorna-hálózaton kívüli szennyvíztárolás felülvizsgálata, 
szükség esetén szankcionálása, és zárt rendszerű közműpótlók alkalmazása. A szennyvízközmű 
hosszú távú biztonságos üzemeltetésének biztosítása érdekében folyamatos karbantartás és 
korszerűsítés, továbbá a csapadékvíz- és szennyvízelvezetés különválasztása szükséges. A 
keletkező szennyvíz mennyisége miatt propagálni kell lakosság körében a víztakarékosságot, a 
vízvédelemmel kapcsolatos programokat. 

− A települési környezet szennyvízterhelésének minimalizálása; 
− 100%-os belterületi rákötési arány elérése; 
− A csúszásveszélyes területeken a szennyvíz-elevezetés megoldása teljes területi 

lefedéssel (Lásd: 4.4. alcél) 
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− Csatornázatlan területeken legális - önkormányzati szinten kontrolált - települési 
folyékony hulladék elszállítás biztosítása; 

− A szennyvízkezelés megoldásához források igénylése; 
− Lakosság tájékoztatása a szennyvízkezelési módokról, víztakarékosság propagálása; 
− Önkormányzat és a csatornázási cég között egyezség kötése, hogy kompenzálva 

legyenek azok az ingatlantulajdonosok, akik az ingatlanon keletkező szürkevíz helyben 
való hasznosítását vállalják; 

− A szennyvíz-ártalmatlanítás ellenőrzése. 

4.3.2. Csapadékvíz elvezetés  

A klímaváltozás, illetve ezzel összefüggésben a megváltozó időjárási körülmények miatt 
kiemelten fontos feladat felkészülni az év száraz periódusaira, illetve a hektikus 
csapadékeloszlásból, nagy csapadékmennyiségből származó vészhelyzetek megelőzésére. A 
helytelen csapadékvíz-elvezetés, illetve a nagy csapadékmennyiség előidézője lehet csúszás 
bekövetkezésének. A lehulló csapadék biztonságos elvezetése mellett egyre nagyobb hangsúly 
helyeződik a lehulló vízkészlet helyben tartására a nem csúszásveszélyes területeken: 
felhasználható öntözésre szárazabb időszakban, mikroklíma javító hatással rendelkezik 
párologtatás útján, továbbá az vízerózió káros hatásait csökkenti. A csapadékvíz gyűjtését és 
hasznosítását engedni, propagálni szükséges lakossági és intézményi szinten egyaránt. 

− Csapadékvíz rendszer jelenlegi helyzetének feltérképezése; 
− Csapadékvíz-elvezetés megoldása a végső befogadóig (csapadékvíz-elvezetés 

átalakítása, vízelvezető árkok fenntartása, patakmedrek tisztítása stb.); 
− Csapadékvíz visszatartásának megtervezése települési szinten; 
− Csapadékvíz gyűjtés hasznosítás propagálása háztartásokban; 
− Települési csapadékvíz elvezetési tervek megvalósítása a kritikus településrészeken, 

csúszásveszélyes területeken: tervezés, engedélyezés, kivitelezés (Lásd: 4.4. alcél); 
− Csapadékvíz-elvezetés megoldása az utak kiépítésével, rekonstrukciójával 

párhuzamosan; 
− Építési szabályzat megalkotása során különös figyelem az építési övezetek legkisebb 

kialakítható zöldfelületi mértékre. 

4.3.3. Energia közművek, energiahatékonyság 

A félszigeten az energiaellátás teljes mértékben megoldott. A településen a szolgáltatások 
minősének javításán, illetve a tájvédelmi feladatokon kívül foglalkozni kell energiahatékonysági 
kérdésekkel. 

Támogatni kell, hogy a tájképvédelmi területeken a tájképet vonalas elemeivel feldaraboló 
légvezetékeket felváltsák földkábellel. Fel kell venni a kapcsolatot az E.ON Észak-dunántúli 
Áramszolgáltatóval, és ki kell dolgozni egy közös programot. Energiatakarékosság és megújuló 
energiaforrások térnyerésének propagálása, megvalósítása háztartások és intézmények szintjén 
„sok kicsi sokra megy”. Közvilágítás további fejlesztése a lehető legtakarékosabb megoldás felé. 
Kiemelten kell foglalkozni azzal, hogy a milyen módon hasznosíthatók a megújuló 
energiaforrások a területen. Támogatni érdemes továbbá a települési, közösségi 
kezdeményezéseket, melyek hozzájárulnak helyben az autonóm megoldások elterjesztésében: 
építészeti megoldások, energiafelhasználás. Fontos azonban, hogy ezek a megoldások a helyi 
értékeket, a helyi építészeti karaktert figyelembe véve kerüljenek megvalósításra. A helyi 
kezdeményezések támogatása mind gazdasági, mind közösség erősítő hatása miatt kiemelkedő. 

− Önkormányzati intézményekben fel kell mérni az épületek energetikai jellemzőit; 
− Energetikai koncepció készítése a településre (közintézmények fenntartása, 

közszolgáltatások biztosítása); 
− Önkormányzati intézmény energiatakarékos átalakítása és fűtéskorszerűsítése pályázat 

útján; 
− Település alternatív energiahasznosításának feltárása, településképet nem befolyásoló 

megújuló energiaforrások hasznosítása; 
− Közösségi kezdeményezések támogatása, energiatudatos törekvések támogatása; 
- Közvilágítás korszerűsítése; 
- A légkábelek földkábelre történő cseréje; 
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- Alternatív energiák használatának vizsgálata – egyeztetés a hatóságokkal, 
energiaszolgáltatóval; 

- Zöld adózás: környezetvédelmi szempontok érvényesülése az építményadóban; 
− A helyi táji- és építészeti karaktert figyelembe vevő, a passzív és aktív ház építését és 

az alternatív energiahasznosítást támogató építési szabályzat megalkotása. 

4.3.4. Hulladékgazdálkodás 

A település területén a szilárd hulladék gyűjtése, továbbá a szelektív gyűjtés megoldott. A 
település területén illegális hulladéklerakók, vadlerakók időszakosan előfordulnak. A 
településen további programok indításával növelni kell a szelektív hulladékgyűjtésbe és a 
háztáji komposztálásba bevont háztartások számát, továbbá települési szinten foglalkozni kell a 
biomassza hasznosításával.  

- Szelektív hulladékgyűjtés illetve komposztálás hatékonyságának növelése; 
- Település közterületein keletkező biomassza hasznosításának megtervezése; 
- Illegális törmelék- és hulladék-elhelyezés, anyagnyerő-helyek, vadlerakók 

feltérképezése, felszámolása, rekultivációja; 
- Lakossági, civil kezdeményezések támogatása; 
- Hulladékszállításról szóló rendelet felülvizsgálata; 
- Közútkezelővel, Nemzeti Park Igazgatósággal közös program folytatása a közutak 

melletti hulladékok gyűjtéséről. 

4.4. Csúszásveszély 

A Tihanyi-félszigeten több olyan terület van, ahol kisebb nagyobb mértékben mozogtak a felszíni 
rétegek és ezek kapcsán különböző károk keletkeztek az épületeken, utakon és egyéb műtárgyakon 
is. A csúszásveszély jelenti a településen a leginkább veszélyeztetett területet katasztrófavédelmi 
szempontból: számos lakott, vagy beépített, emberek által rendszeresen használt terület tartozik 
ide. Fontos, hogy a település és az ingatlantulajdonosok minden eszközzel megelőzzék a csúszások 
megelőzését. 

- Tanulmány és tervek kidolgozása a csúszásveszélyes területek ivóvízzel történő 
ellátásáról és szennyvíz-elvezetésről (kell-e, hol?) - ivóvízzel való ellátás csak szennyvíz-
elhelyezéssel, szennyvízelvezetéssel egy időben lehetséges; 

- Zárt szennyvízkezelés a védendő területeken (Lásd: 4.3.1. részcél); 
- Telken belüli csapadékvíz-elvezetés teljes körű megoldása (Lásd: 4.3.2. részcél); 
- Zöldfelületek (művelt területek, erdőterületek) fenntartása; 
- Építés szabályozása csúszásveszélyes, potenciálisan csúszásveszélyes területeken, zónák 

(ingatlanok) szerinti differenciált megjelölésével: 
o építhető terület nagysága; 
o alapozás módja, technikája 
o bevágás és feltöltés nagysága; 
o úszómedencék létesítése, illetve tilalma; 
o csapadékvízgyűjtés módja; 

- Csúszásveszély szempontjából építési tilalom hatálya alá eső területek lehatárolása. 

4.5. Környezeti elemek védelme 

4.5.1. Vizek védelme 

A település felszín alatti vizekben szegény, azonban természetvédelmi és idegenforgalmi 
szempontból kiemelten kell kezelni felszíni vizeinek – Balaton, Külső- és Belső-tó – védelmét. A 
Balaton parti sávja intenzíven használt terület, azonban ennek védelme kizárólag települési 
erőből nem megoldható, szükség van a Balaton környéki települések összefogására. A 
lefolyástalan zárványtavak ökoszisztémája érzékenyen reagálnak minden külső szennyezésre, 
ezért a Külső- és a Belső-tó vízgyűjtőjén fokozottan figyelni kell a környezetkímélő 
megoldásokra, az emberi haváriák megelőzésére. 

Az ivóvíz minőségének védelme mellett egyre nagyobb hangsúlyt kell helyezni a vizek takarékos 
használatára, mennyiségi védelmére. A lakosság körében víztakarékossági programokat kell 
indítani. 
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- Község minőségi ivóvízellátásának hosszútávú biztosítása, a meglévő vízellátó rendszer 
folyamatos karbantartása és korszerűsítése; 

- Balaton vízpart védelme: 
o természetes partszakaszok megőrzése; 
o jó vízminőség megőrzése – összefogás Balaton környéki településekkel; 
o strandok és kikötők állapotának javítása; 

- Természetes felszíni vizek minőségének megőrzése és javítása; 
- Víztakarékossággal, vízvédelemmel kapcsolatos programok megvalósítása civil és 

lakossági összefogással; 
- Szürkevíz hasznosításának elősegítése. 

4.5.2. Levegőtisztaság- és zajvédelem 

Tihany területén a levegő tisztaságát veszélyeztető emisszió, illetve zaj- és rezgésterhelés 
elsősorban a közlekedésből származik. A településen áthaladó közutak mellett időszakosan – 
jellemzően a nyári időszakban - megnövekszik a terhelés. A településen átfogó közlekedési 
reformot, stratégiát, intézkedéseket kell kidolgozni az emisszió csökkentése érdekében (pl.: 
forgalomszabályozás, zajhatás mérséklése). Az Önkormányzatnak a levegő terhelésével 
kapcsolatos szabályzatainak felülvizsgálatával meg kell teremtenie a környezetminőség 
javításának feltételeit: csendrendelet és füstrendelet felülvizsgálata, komposztálás települési 
szintű támogatása. 

- Átfogó közlekedési stratégia kidolgozása (Lásd: 4.1.1. részcél); 
- Önkormányzati csendrendelet felülvizsgálata; 
- Önkormányzati füstrendelet felülvizsgálata – égetés helyett komposztálás elv 

érvényesülése; 
- Erdősávok, mezővédő erdők, fasorok növelése; 
- Kapcsolat a Közútkezelővel, illetve a Környezetvédelmi Felügyelőséggel a levegő- és 

zajvédelmi intézkedések hatékony betartása, illetve proaktív cselekvési program 
kidolgozására. 

4.5.3. Környezeti nevelés 

A fenntarthatósági törekvéseink célja kiegyensúlyozott, fenntartható társadalom létrehozása. 
Törekvéseink csak akkor érhetnek célba, ha élvezik a társadalom támogatását, ha a lakók 
magukénak érzik ezen törekvéseket és aktívan tesznek a célok megvalósulásáért. Ehhez 
szükséges a lakosok környezetszemléletének megváltozása, környezettudatos viselkedésformák 
meghonosítása. Ezért meg kell ismertetni a lakókkal, üdülőtulajdonosokkal a globális 
összefüggéseket, döntéseik és cselekedeteik gazdasági, környezeti és humán-társadalmi 
vonatkozásainak elválaszthatatlan viszonyát. Erre a szemléletre alapozva kell építeni a 
környezettudatos, felelős és cselekvő állampolgárokból álló társadalmat az 
információközvetítés, szemléletformálás, oktatás-nevelés segítségével. 

- Környezetvédelmi képzések, programok szervezése a településen élők számára; 
- Járdák melletti árkok, a patak tisztítása; 
- Lakosság öntevékeny környezetvédelmi kezdeményezéseinek a támogatása; 
- Lakossági tájékoztató füzetek, plakátok, falunapok keretében oktatónapok és lakossági 

fórumok keretében oktató előadások. 

4.6. Lakosságbarát önkormányzat működtetése 

Az önkormányzat elsődleges feladata a település működtetése, illetve ellátása, amit az 
Önkormányzati törvény meghatároz. A településen élők életkörülményeit, környezetét tehát az 
önkormányzat jelentősen befolyásolni tudja. Az önkormányzatnak ügyfél-, illetve szolgáltatásbarát 
önkormányzattá kell válnia. Az önkormányzat jó működéséhez fontos lépés a településen élők 
bizalmának megnyerése, melyhez átlátható döntések mellett a lakosság döntéshozatalba történő 
bevonására van szükség. Az önkormányzatnak nem csak partner-, illetve mentor intézményként kell 
működnie a település fejlesztése érdekében, hanem példamutató magatartásával elől kell járnia. 
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- Lakosság, civil szervezetek bevonása a települést érintő döntésekbe, illetve tájékoztatás 
a végrehajtásról, fejlesztésekről; 

- Pályázatírások támogatása; 
- Tanfolyamok, programok támogatása; 
- Önkormányzati adórendszer átalakításának vizsgálata; 
- Önkormányzati foglalkoztatás fenntartása; 
- Rászorulók segítése; 
- Civil szervezetek támogatása; 
- Példamutató programok működtetése (autonóm megoldások az energiaellátásban, 

településkép megújítása, stb.). 

4.7. Humán szolgáltatások fejlesztése 

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 fejlesztések során a nyújtott humán 
szolgáltatások és a turisztikai szezonalitás összefüggéseire is tekintettel kell lenni. A településnek át 
kell gondolnia, hogy a meglévő intézmények fenntartása, azok folyamatos karbantartása és 
fejlesztése, másrészt a hiányzó szolgáltatások ellátása önerőből vagy térségi összefogással 
biztosítható. 

4.7.1. Alapfokú oktatás 

Az oktatási-nevelési intézmények minőségi szolgáltatásinak biztosítása minden helybeli elemi 
érdeke. Tihanyban működő közoktatási intézményekben magas színvonalú pedagógiai munka 
zajlik. Az általános iskola fenntartója a katolikus egyház, ezért vele összhangban kell egy 
tudatosan átgondolt és programozott közoktatás fejlesztési politikát végrehajtani, s a magas 
színvonalának hátteréül szolgáló infrastrukturális fejlesztéseket a programozás mentén 
végrehajtani. 

- Helyi hagyományok, kultúra hangsúlyozása az oktatás során; 
- Tanidőn kívüli, illetve nyári szakkörök, programok, táborok támogatása; 
- Zenei oktatás támogatása; 
- Kapcsolat az egyházzal az iskola fenntartásáról; 
- Szakképzet tanári kar megtartása: versenyképes fizetés, szolgálati lakás stb. 
- Alapfokú oktatásba beépülő turisztikai alapismeretek, kiemelt idegennyelvi képzés. 
- Közösségi térnek is alkalmas tornaterem építése; 
- Helyi óvoda, napközi üzemeltetése, óvoda áthelyezése. 

4.7.2. Egészségügy fejlesztés 

Az alapfokú orvosi ellátás a településen megoldott. Az orvosi ellátás minőségét javítani kell, a 
térségi koncepcióval összhangban. Az Önkormányzat célja az, hogy valamennyi Tihanyi polgár 
helyben megtalálja az egészséges élet, az egészségmegőrzés valamennyi feltételeit, illetve 
betegsége esetén késedelem nélkül juthasson a gyógyító - alapellátó rendszer intézményein 
keresztül megfelelő ellátáshoz. Az Önkormányzat ezért kiemelt fontossággal kezeli a helyi 
családorvosi és gyermekorvosi ellátás rendszerét. Prioritásként jelöli meg az 
egészségmegőrzéssel kapcsolatos preventív ismeretterjesztő, egészséges életmódra nevelő 
tevékenységeket, és folyamatosan monitorozni kívánja az egészségben eltöltött élet statisztikai 
jellemző adatait. 

- A lakosság általános egészségügyi állapotának felmérése; 
- Települési orvosi rendelő fenntartása, fejlesztése; 
- Ellátás színvonalának javítása (felszereltség javítása, gyors ügyeleti ellátás); 
- Gyermekorvosi ellátás kereteinek szélesítése; 
- Egészségvédelmi prevenciós akciók; 

o szűrési rendszer kialakítása a várható kockázatokból és a lakosság felmért 
állapotából kiindulva (vérnyomás, vércukor, EKG, széklet-vizelet, méhnyakrák 
szűrés, prosztata PSA stb.); 
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o szűrési rendszer üzemeltetése, mely a rendezvénynaptárban megjelenik; 
o betegcsoportok felvilágosítása, rendszeres tanácsadás megszervezése vezetése 

(diabetes-es napló, hypertoniás napló, fogyi klub stb.); 
o lakosság pszichés állapotának feltérképezése, javítása. 

4.7.3. Szociális ellátás 

Tihany Önkormányzatának mindenkor figyelembe kell vennie a településre jellemző szociális és 
az ezt befolyásoló demográfiai helyzetet. A rászoruló csoportok, egyének támogatásának 
feltételeit mindenkor ezen jellemzők, valamint az önkormányzat aktuális költségvetésének 
lehetőségei figyelembe vételével kell kidolgozni. Ahol és amennyire lehetséges, előnyben kell 
részesíteni a munka lehetőségének felajánlását az önkormányzat intézményrendszerén belül is, 
szemben a szociális alapú segélyezéssel. A település szociális intézményeiben magas színvonalú 
szakmai tevékenység folyik. Mindezek mellett is szükséges a szociális ellátórendszer személyi és 
tárgyi feltételeinek javítása, illetve infrastrukturális fejlesztések. Az Önkormányzat arányaiban 
magas szociális kiadásokkal rendelkezik, ezért felül kell vizsgálnia szociális-támogatói 
rendszerét, s segíteni kell a foglalkoztatottság növelését, más szervezetek részvételét a 
szociális ellátásban. 

- Szociális bérlakáshoz való jutás feltételeinek átdolgozása; 
- Időseket ellátó intézményrendszer fejlesztése: nappali ellátás, távfelügyelet, 

nyugdíjasklubok tevékenységeinek támogatása; 
- Falugondnoki szolgálat működtetése; 
- Házi segítségnyújtás; 
- Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése. 

5. IDENTITÁSFEJLESZTÉS, KOMMUNIKÁCIÓ 

Az identitástudat meghatározza, hogy a településhez kötődő emberek (helyben lakók, 
üdülőtulajdonosok, turisták, gazdálkodók, egyéb szereplők, hogyan gondolkodnak a félszigetről, 
illetve hogyan veszik ki részüket a település életéből. Fontos, hogy a lakosság aktívan részt vegyen a 
programok kidolgozásában, hogy így a programban résztvevők sokkal inkább magukénak érezzék a 
települést, annak védelmében illetve fejlesztéséért hatékonyabban fel tudjanak lépni. A közösségi 
identitás megőrzése hozzájárul az önálló arculat kirajzolódásához. A településnek tudatos 
kommunikációs stratégiát kell folytatnia, hogy be tudja csatornázni egy közös cél érdekében a helyi 
érdekeket, illetve hogy jó imázst alakítson ki a településről. 

5.1. Helyi közösség formálása 

Az Önkormányzat fejlesztései sohasem önmagukért valók, hanem minden esetben a helyi közösséget 
szolgálják. A helyi közösségre azonban nem csak úgy kell tekinteni, mint akik a fejlesztések 
eredményeit élvezik, hanem kellő aktivitás mellett hozzá is járulnak az eredmények eléréséhez. A 
helyi közösség részesévé kell tenni nem csak az itt lakókat, hanem az itt nyaralóval rendelkező 
embereket is. Fontos a párbeszéd kialakítása a két csoport között, hiszen mindketten aktívan 
hozzájárulhatnak a település fejlődéséhez. Az önkormányzati fejlesztéseknek nincsen olyan 
szakasza és területe, ahol a közösségi erőforrások mobilizálása ne járna pozitív hozadékkal. Jelentse 
ez a részvételt a döntéshozatalok előkészítésében, a megvalósításban és az eredmények 
fenntarthatóságának biztosításában. Egy mondatban összefoglalva azt lehet mondani: „Nézd meg, 
mit tehet érted a település, nézd meg, mit tehetsz Te a településért!” 

5.1.1. Közösségi terek létrehozása, rendezvények 

A fenti lehetőségek kihasználása csak jól működő faluközösség által lehetséges. Ezért a 
legfontosabb feladat, a közösségi élet felpezsdítése. Ehhez szükséges közösségi terek, 
találkozóhelyek kialakítása (piac, pékség), közösségi alkalmak megteremtése (bálok, önképző 
körök, tanfolyamok, tömegsport rendezvények).  

- Mikro- és makro közösségek fejlesztése: 
o őslakosok közösséggé kovácsolása, idegenek integrálása; 
o utcaközösségek és civil közösségek támogatása; 
o pedagógusok, gyerekek és nyugdíjasok bevonása a közösségi programokba; 
o helytörténet köré szervezett gyerekprogramok és nyugdíjas programok; 
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- Közösségi kompetenciák fejlesztése (kommunikáció, konfliktuskezelés, 
szervezetfejlesztés) 

- Közösségi rendezvényeken való részvétel növelése (pl.: kedvezmények biztosítása, 
programok sokszínűsége stb.); 

- Közösségi terek, találkozóhelyek kialakítása, ami szolgálja a helyi és turisztikai 
igényeket is, és amely a kiállítások, rendezvények és a vendéglátás igényeit is kielégíti; 

- Tömegsport rendezvények tartása: külön díjak biztosítása a helyi lakosoknak és az itt 
nyaralóknak 

- Közösségi ház létrehozása: 
o akadálymentesítés, hogy minden érdeklődő használni tudja; 
o klubfoglalkozások számára alkalmas termek; 
o bálterem (esküvői helyszín). 

− Közösségi terek, zöldfelületek kialakítása minden településrészen, ahol az 
utcaközösségek találkozhatnak; 

− Helyi piac kínálatának szélesítése: állandó helybiztosítás a helyi lakosoknak, 
kedvezmények stb. 

5.1.2. Civil szervezetek erősítése 

A községben és közvetlen környezetében számos civil, társadalmi szervezet tevékenykedik. A 
tevékenységük középpontjában a hagyományőrzés, a környezetvédelmi nevelés, valamint a sport 
áll. Civil szervezetek látják el egy-egy településrész érdekképviseletét is. A helyi, társadalmi 
szervezetek támogatása rendkívül fontos az önkormányzati döntések meghozatalánál. Az 
Önkormányzat a szervezet tevékenységétől, aktivitásától függően támogatást nyújt.  

- Településrészek képviselete civil szervezeteken keresztül – Tihany barátainak köre; 
- Önkormányzat és a társadalmi szervezetek között rendszeres konzultáció folytatása, a 

civil szervezetek álláspontjának beépítése az önkormányzat fejlesztési 
dokumentumaiba, terveibe, programjaiba; 

- Civilház működtetése és fenntartása; 
- Pályázati rendszer kidolgozása civil szervezetek számára, rendezvényeik, képzéseik 

támogatására; 
- Civilek bevonása az önkormányzat és a szakhatóságok közötti egyeztetésekbe. 

5.2. Közbiztonság 

A település közbiztonsága a lakosok, a letelepülők és az üdülőtulajdonosok, turisták miatt is 
jelentős kérdés. Az egyenruhás jelenlét (rendőrség, polgárőrség, települési rendészet, 
természetvédelmi őrszolgálat), rendszeres őrjáratozás riasztó hatással rendelkezik, ezért ezt a 
tevékenységet fenn kell tartani. Helyi szinten az egymásra figyeléssel és a polgárőrség jó 
megszervezésével lehet fokozni a közbiztonság érzetet. 

- Szolgálati lakás biztosítása a körzeti megbízottnak; 
- Polgárőrség működtetése; 
- Polgárőrség és a lakosság közötti bizalmi viszony erősítése; 
- Polgárőrség és a megyei rendőrkapitányság közötti szakmai egyeztetések segítése; 
- Közbiztonsági programok indítása (Figyelj a szomszédodra!). 

5.3. Térségi összefogás, kapcsolatok 

5.3.1. Összefogás a környező településekkel 

Az Önkormányzat eddig is társulásokba kényszerült a település méreténél fogva, önállóan nem 
bírja megoldani a problémáit, illetve további fejlődést generálni. A közigazgatási rendszer 
átalakításával a települési kényszerházasságok (pl. közös önkormányzati hivatal) köttettek. Az 
Európai Unióban a térségi, kistérségi együttműködéseken alapuló, több település összefogásával 
létrejövő, illetőleg egymás programjaihoz kapcsolódó projektek többszörös előnyt élveznek. A 
benyújtható pályázatok, az elnyerhető pénzek jelentős hányada térségi projektekre vonatkozik. 
Ezért többszörösére nő egy-egy kistérségi, mikrotérségi társulás szerepe, a társulás munkájába 
való bekapcsolódás fontossága. A kistérségi kapcsolatok nem csak a közös pénzszerzés, 
működés, de tapasztalatadás, információcsere szempontjából is jelentősek.  
 



TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ  

 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2013. 

A partnerséget jól értelmező, az együttműködésre kész települések a többiekhez képest 
jelentős előnyhöz juthatnak. A település tevékenyen részt kell, hogy vegyen minden társulási, 
illetve egyéb fenntartói és fejlesztői csoport munkájában.  

A hatékony érdekérvényesítés érdekében szükséges a környező településekkel az összefogás. 
Mindez összehangolt munkával, s közös érdekérvényesítéssel, lobbizással valósítható meg. A 
közös érdekeket védő együttműködésre van szükség, melyek aktívan alakítják minden téren 
(oktatás, egészségügy, szociális ellátás, igazgatás) a gazdasági, a társadalmi és a környezeti 
folyamatokat. Tihany esetében kiemelten kell kezelni a szomszédos Balatonfüreddel és a déli 
parti településsel, Szántóddal való kapcsolatait, azokkal közösen megindított fejlesztéseit. 

- Partnerségi kapcsolatok kiszélesítése, együttműködés elősegítése; 
- Közigazgatási (oktatási, egészségügyi és szociális ellátás stb.) kapcsolatok 

felülvizsgálata, azok hosszútávú szempontok szerinti újragondolása; 
- Elérhetőség, megközelítés javítása (Lásd: 4.1. alcél); 
- Közös fejlesztési projektek kidolgozása, egymáshoz kapcsolódó fejlesztési projektek 

kidolgozása, közös pályázatok írása szomszédos településekkel, közös önkormányzati 
hivatalba tartozó településekkel; 

- Partnerségi kapcsolatok kiszélesítése, együttműködés elősegítése Balatonfüreddel; 
- Tevékeny részvétel a balatoni települések összefogásában – zászlóshajó település. 

5.3.2. Párbeszéd az Apátság és Önkormányzat között 

A település fejlődését leginkább meghatározó két erőnek az Apátság és az Önkormányzat. Az 
értékek egyik legnagyobb őrzőjének a Tihanyi Apátság tekinthető, akikkel való kapcsolatot 
kiemelten kell kezelnie az Önkormányzatnak.  

- Rendszeres párbeszéd az Önkormányzat és az Apátság között; 
- Összefogás Tihany védjegy kialakítása érdekében; 
- Közös pályázatok az értékek védelme, bemutatása és fejlesztése érdekében. 

5.3.3. Párbeszéd a tihanyi értékvédelmet meghatározó hatóságokkal és szakhatóságokkal 

Ahogyan az előző részekben bemutatásra került Tihany életét jelentősen meghatározzák az ott 
található értékek. Ezek nem csak lehetőséget, hanem korlátot is jelentenek. Az értékek 
felügyeletével számos szervezet bekapcsolódik Tihany „kormányzásába”. Fontos, hogy 
rendszeres egyeztetések történjenek az Önkormányzat és a kulturális örökségvédelemért, 
továbbá a természetvédelemért helyben felelős illetékeseivel. A fentieken túlmenően az 
értékek egyik legnagyobb őrzőjének a Tihanyi Apátság tekinthető, akikkel való kapcsolatot 
kiemelten kell kezelnie az Önkormányzatnak. 

- Rendszeres párbeszéd (információcsere, tájékoztatás) az Önkormányzat és a kulturális 
örökségvédelemért, továbbá a természetvédelemért helyben felelős illetékeseivel – 
bevonva a helyi civil szervezeteket; 

- Együttműködés az értékekkel kapcsolatos szemléletformálás területén; 
- Közös pályázatok az értékek védelme, bemutatása és fejlesztése érdekében. 

5.4. Településmarketing  

Tihany látogatottsága jelenleg is meglehetősen nagy, elsősorban a Balaton közelségének és az itt 
található egyedülálló értékeknek köszönhetően. Problémát elsősorban az jelent, hogy a területről 
az információk nincsenek összegyűjtve, rendszerezve, az ide látogató nem kap áttekinthető 
adatokat.  

Az egyik legfontosabb feladat Tihany „márka” (brand) kialakítás, illetve fejlesztése. A brand 
kialakításával párhuzamosan szükségessé válik önálló marketingstratégia felépítése, azonban nem 
szabad megfeledkezni Tihany beágyazottságáról a balatoni környezetbe, így továbbra is szoros 
együttműködést kell megvalósítani a regionális marketing és promóciós szervezetekkel (Magyar 
Turizmus Zrt., Balatoni TDM szervezetek). A marketing eszközeként tekinthetők a már hagyományos 
eszközök mellett az internet alapú marketing is.  

- Brand kialakítása (logo, szlogen, arculati elemek, imázs); 
- Földrajzi név, Tihany nevének védelme, hogy csak helyben készült termékek kaphassák 

meg – Tihany védjegy alkalmazása; 
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- Helyi TDM szervezet fejlesztése; 
- Kapcsolódás regionális és országos marketing szervezetek munkájába; 
- Szórólapok, kiadványok, ismertető füzetek, promóciós anyagok kiadása; 
- Minősítő rendszer kidolgozása a szolgáltatásokhoz kapcsolódóan, azok folyamatos 

ellenőrzése; 
- Általános adatbázis felépítése: értékek, szolgáltatások (vendéglátás, szálláshely, sport 

stb.), útvonalak, elérhetőség stb.; 
- Egységes eligazító táblarendszer kialakítása; 
- Rendezvénynaptár; 
- Közös kommunikációs tevékenység (önálló weboldal, kampányok); 
- Internet alapú fejlesztések; 
- Nemzetközi szakemberek, szakújságírók (gasztronómia, borászat) meghívása. 
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1. MELLÉKLET – AZ ELŐZETES VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVŐ 
ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK VÉLEMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

VÉLEMÉNYEZŐK 

TOVÁBBI 

ELJÁRÁSBAN ÉSZREVÉ
TELT 
NEM 

TETT 

MEGJEGYZÉS 
RÉSZT 
KÍVÁN 
VENNI 

NEM 
KÍVÁN 

RÉSZT 
VENNI 

ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 

1. SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL – ÁLLAMI 
FŐÉPÍTÉSZ 

X   Felhívja figyelmet a hatályos, alkalmazandó jogszabályokra, a 
jogszabály elfogadásának rendjére. 

2. KÖZÉP-DUNÁNTÚLI 
KÖRNYEZETVÉDELMI, 
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI 
FELÜGYELŐSÉG 

X   Felhívja a figyelmet a hatályos, alkalmazandó jogszabályokra. 
Felhívja a figyelmet arra, hogy környzeti vizsgálat lefolytatása 
kötelező. 

3. VESZPRÉM MEGYEI 
KORMÁNYHIVATAL 
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI 
SZAKIGAZGATÁSI SZERV 

  X  

4. VESZPRÉM MEGYEI 
KATASZTRÓFAVÉDELMI 
IGAZGATÓSÁG  

  X  

5. VESZPRÉM MEGYEI 
KORMÁNYHIVATAL KÖZLEKEDÉSI 
FELÜGYELŐSÉGE 

  X  

6. VESZPRÉM MEGYEI 
KORMÁNYHIVATAL HATÓSÁGI 
FŐOSZTÁLY, KULTURÁLIIS 
ÖRÖKSÉGVÉDELMI OSZTÁLY 

  X  

7. BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK X   Tájékoztat, hogy csak a meglévő értékek megőrzését és 
gazdagítását szolgáló fejlesztési szándék és az ezekre épülő 
szabályozás támogatható. A mezőgazdasági területek 
kezelésére külön figyelem fordítandó, a félsziget 
biodiverzitásának és tájképi értékeinek megőrzése a 
koncepció-készítés során elsődleges szempont. A tervezés 
folyamatában (a formális véleményezési dokumentáció 
megküldése előtt) egyeztetési lehetőség biztosítását kéri. 

8. VESZPRÉM MEGYEI 
KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA 

X   Felhívja a figyelmet a hatályos, alkalmazandó jogszabályokra 
a termőföldön történő beruházások esetén. A tervezett 
változások ellen kifogást nem emel. 

9. VESZPRÉM MEGYEI 
KORMÁNYHIVATAL ERDÉSZETI 
IGAZGATÓSÁG 

X   Az új településrendezési eszközök elkészítésének 
munkafolyamatában részt kíván venni, amennyiben 
erdőtervezett területet, illetve külterületi fásítást érint. 
Tájékoztat, hogy a településfejlesztési koncepciónak erdészeti 
vonatkozási alapját a Balatonfüredi Erdőtervezési Körzetre, 
benne Tihany Községre készített erdőterv képezi. A Tihanyi 
Tájvédelmi Körzet erdőterületét érintő bármilyen ügyben az 
illetékes természetvédelmi hatóság állásfoglalását tekinti 
mérvadónak. 

10. VESZPRÉM MEGYEI 
KORMÁNYHIVATAL NÖVÉNY- ÉS 
TALAJVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 

X   Kiadja a talajvédelmi szakhatósági véleményét, amelyben 
felhívja a figyelmet arra, hogy a termőföldön végzett 
beruházások során mely talajvédelmi szempontokat kell 
figyelembe venni. 

11. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
HATÓSÁGI HIVATAL 

  X  

12. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI 
HIVATAL 

VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG  

X   A csúszásveszélyes területek aktuális határának megállapítását 
és lehatárolásuk pontosítását javasolja. 
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13. NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG 
LÉGÜGYI HIVATAL 

  X  

14. NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG 
ÚTÜGYI, VASÚTI ÉS HAJÓZÁSI 
HIVATALA 

  X  

15. NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI 
HATÓSÁG SOPRONI IGAZGATÓSÁG 

X   Felhívja a figyelmet a hatályos, alkalmazandó jogszabályokra.  

16. SZÁNTÓD KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA – 
POLGÁRMESTERI HIVATAL 

 X   

17. BALATONFÜRED VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA – 
POLGÁRMESTERI HIVATAL 

X   Előzetes véleménye nincs. 

18. BALATONFÖLDVÁR VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA – 
POLGÁRMESTERI HIVATAL 

  X  

19. BALATONUDVARI KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA – 
POLGÁRMESTERI HIVATAL 

  X  

20. ÖRVÉNYES KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA – 
POLGÁRMESTERI HIVATAL 

  X  

21. ASZÓFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
– POLGÁRMESTERI HIVATAL 

  X  

23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
HIVATALA 

  X  

 



TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ  

 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2013. 

2. MELLÉKLET – KIVONAT A „KONFLIKTUSKEZELÉSI, MEDIÁCIÓS MÓDSZEREK 
ALKALMAZÁSA A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSBEN" CÍMŰ TANULMÁNYBÓL 

8.1. MINTATERÜLETKÉNT VALÓ KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

A gondolat, hogy a közösségi mediációt, mint módszert egy élő településfejlesztési koncepció 
készítése során próbáljuk ki, gyakorlott facilitátorok vezetésével - látva a közösségi mediáció 
hatékonyságát és eredményeit -, már az első települési szintű mediációs alkalmat követően 
megfogalmazódott. (lásd Solymári tapasztalatok 5.2 fejezetben) Számunkra, mint tervezők számára 
ezzel a társadalmasítás egy új lehetősége nyílt meg.  

Természetesen ennek leginkább anyagi akadálya volt, hiszen bármilyen korszerűen gondolkodó, 
civilbarát egy Önkormányzat, a mai gazdasági helyzetben nincs lehetősége egy bizonytalan kísérletre 
forrást biztosítani.  

A pályázati program befogadását megelőzően is felmerült már az a kérdés, mely település lehetne 
befogadója ezen új kezdeményezésnek.  

Tervezőirodaként számos Önkormányzattal állunk kapcsolatban, s nagyon is eltérő tapasztalataink 
vannak a demokrácia értelmezéséről. A mintatelepülésnek olyan településnek kell lennie, ahol: 

- nyitott az Önkormányzat az új kezdeményezésekre; 
- a polgármester támogatja a lakossági párbeszéd megindítását; 
- a lakossági párbeszéd valamilyen formájának (a hagyományos lakossági fórumon túl) már 

múltja is van a településen; 
- a hivatal részéről, nem csak szellemi, de operatív segítségre is lehet számítani; 
- települési civil szervezetek vannak, s tagjai/vezetői kellően érettek arra, hogy részt 

vegyenek a döntések előkészítésében. 

Továbbá - mivel a pályázat célja nem csak a társadalmasítás egy módjának kipróbálása, de egy 
valós fejlesztési koncepció során történő alkalmazása volt - célszerűnek látszott olyan települést 
választani, ahol a fenti adottságok megléte mellett, jelenleg készül a településfejlesztési 
koncepció, melynek készítési folyamatába az újszerű társadalmasítási folyamat beilleszthető. 

A számbavehető települések közül gyorsan kiválasztásra került Tihany, ahol a település értékei, 
azok sokszínűsége, a lakosság, üdülők, kirándulók érdekeinek különbözősége, a Nemzeti Park és 
Kulturális Örökségvédelmi Iroda folyamatos jelenlétéből adódó feszültségek kellő alapot adtak ahhoz, 
hogy előre látszódott: nem egyszerű feladat egy ilyen adottságú településen érdekeket egyeztetni. 
Tehát a munka során van bőven feladat. 

8.2. NYÍLT FÓRUM ALKALMAZÁSA TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK KÉSZÍTÉSE 
SORÁN 

8.2.1. A Tihanyi nyitott fórum 

Ebben a pályázatban „Közösségi nyitott fórumoknak” neveztük azokat a közösségi találkozókat, 
amelyen Tihany döntéshozói és a civil szervezetek képviselői megbeszélték Tihany 
településfejlesztési koncepciójának várható irányait. A „Nyitott fórum” fogalmát Arnold Mindell 
nemzetközi hírű pszichoterapeutától vettük kölcsön, aki a „Nyitott fórumok- Demokrácia minden 
szinten” című munkájában írja le, hogy az ily módon szervezett és levezetett közösségi találkozók 
hogyan segítenek közösségi problematikák megoldásában, és az ott szerzett közösségi élmények 
mennyiben közösségformáló erők. 

A nyitott fórum megszervezése és a pályázati program befogadása az első pillanattól kezdve a 
Tihanyi önkormányzat és a polgármester segítő hozzáállásán múlt. A magyarországi politológiai 
kutatások következtetéseit erősíti a jelen tapasztalat, hogy közösségi fórumot szervezni kizárólag 
civilbarát önkormányzatok képesek, amelyek segítik és támogatják civil szervezetek alapítását, 
működését, lehetőséget teremtenek a helyi döntések és fejlesztési elképzelések előkészítésében való 
részvételre. 
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Másrészt a civil szervezetek képesek felismerni azokat a helyzeteket, amelyekben lehetőségük nyílik 
véleményük kifejtésére, a megvalósításban való részvételre. 

A meghívottak listájának összeállításánál a Tihanyban ténylegesen működő és aktív civil szervezetek, 
a község fejlesztésében eddig is aktívan résztvevő cégek képviselői, illetve állampolgárok, Tihany 
szabályozásában döntő szerephez jutó szervezetek képviselői, illetve az önkormányzat döntéshozói és 
munkatársai jöttek szóba. (lásd Önkormányzati beszámoló) 

A program összeállításánál figyelmet fordítottunk arra, hogy minél többen jelenjenek meg a fent 
nevezett szervezetek közül, széleskörűen képviselve az ott élők, illetve ott nyaralók érdekeit. A 
résztvevők kiválasztása, a polgármester, a főépítész, a facilitátorok illetve a koncepció készítésével 
megbízott iroda munkatársainak együttműködésével történt. A nyitott fórumokra a meghívó levelet a 
facilitátorok fogalmazták meg, Tihany főépítésze vállalta a résztvevők e-mailen való megkeresését, 
illetve a telefonon való kapcsolatfelvételt. 

A tervezők és a mediátorok a közösségi fórumokat megelőzően többször is találkoztak. Először a 
koncepcióról, s Tihanyról beszéltünk, a további alkalmak pedig a nyitott fórumok tartalmáról, 
céljairól szóltak. A tervezők és a mediátorok közösen döntötték el, hogy 2-3 közösségi alkalom 
szükséges a településfejlesztési koncepció készítéséhez célok megvalósításához. Ahogy látszik, a 
fórum előkészítése nem a szokásos módon történt, hszen a facilitátorok nemcsak a településtől 
kaptak adatot, hanem a tervezők helyzetelemzési munkájának tapasztalatait is átvették. 

8.2.2. Önkormányzati főépítészi tapasztalatok a fórum szervezéséről  

Az önkormányzat főépítészi munkakörben tevékenykedő munkatársának tapasztalatai: 

Előzmények – az „Őstörténet” 

Már veszett fejsze nyelének bizonyult az a törekvés, hogy a döntéselőkészítésbe komoly társadalmi 
szereplőket vonjunk be, akik megfontolt kérésekkel, igényekkel állnak elő és bátran képviseltetik 
nemcsak magukat, hanem szűkebb és tágabb közösségeiket is. 2011 januárjától indult folyamatról 
beszélek, mely 2012. júliusára megfeneklett és életre keltésére nem sok esélyt láttam. 

Miről is van szó? Arról, hogy a koncepció tervezés lépései, módszertana, társadalmasítása nem 
központilag szabályozott volta miatt az önkormányzatok sokszor csak kötelező papírmunkát látnak a 
készítésében, és nem egy tudatos tervezési folyamat nyitó aktusát, melybe élő, személyes 
egyeztetések és akaratok épülnek be. Én nem ilyet akartam, de mégis erre haladtak a folyamatok, 
egészen ez év őszéig. 

Meglepő fordulat volt a pályázati lehetőség, mely új forrásokat hozott a tervezési munkába és a 
társadalmasítást komolyan vehettük ismét. Tudtunk mozgósítani új erőket és mediátori külső 
segítséggel a társadalmi nyitott fórum bevezetésre kerülhetett. 

Miért is éreztem a veszteséget az első részben? 

Amikor elkezdődött a koncepció készítés folyamata az Önkormányzat részéről „tankönyv‡ szerint” 
próbáltam csinálni a lépéseket – kellő tapasztalat híján. Első lépés: összehívni egy ún. 
településfejlesztési koordinációs csoportot (TKCS), azzal a feladattal, hogy a társadalmi szereplőket 
megszólítsák és kitalálják az ún. kommunikációs programot, amely a folyamat lépéseit tartalmazta 
volna.  

Második lépés: megszólítani és meghívni a csoport tagjait, akik a település közszereplői (képviselők, 
politikusok, az oktatás, a kultúra, az egyház, a vállalkozások vezetői stb.).  

Mivel én kezdő tihanyi voltam és nem ismerhettem még mindenkit, a hivatal vezetőivel ültünk le 
„szereplőket válogatni”. Fő szempont volt, hogy tapasztalt, neves, köztiszteletnek és bizalomnak 
                                                 
‡ Dr. Kökényesi  József és Madaras Attila szerkesztette Útmutató a  településfejlesztési koncepció készítéséhez 
című kiadványa 
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örvendő tagok legyenek, akik saját köreikből bátran meg mernek szólalni és szólítani embereket az 
érdekeik elmondására. 

Az alábbi közszereplőket hívtuk meg: Dr. Tóth József 
(Tihany Fejlesztésért Alapítvány), Herczku Iván 
Tihanyi Belső-tó Kht., Peleskey Ákos (Gazdasági 
Bizottsági tag), Pálfi Zsolt (Gazdasági Bizottsági tag), 
Koncz Mária (TDM szervezet), Tósoki Imre 
(polgármester), Dr. Brandt Béla (alpolgármester), 
Teleki Mária (Uvaterv üdülő), Cégai László (ny.média 
szakember), Aradi István (Erdőbirtokosság volt 
elnöke), Dr. Entz Béla (IV. Károly Kálvária 
Alapítvány). Valamint meghívott volt: Dr. Korzenszky 
Rihárd (Tihanyi Bencés Apátság) és Dr. Bíró Péter 
(MTA Balatoni Limnológiai Kutató Intézet), akik végül 
is nem vettek részt a közös munkában – 
elfoglaltságukra hivatkozva. Jó magam vállaltam a 
csoport összefogását, a találkozások koordinálását, 

főépítészi feladatkörben, hivatali megbízottként. 

Az első találkozás a csoport alakulásáról szólt, a csoporttagok elköteleződéséről valamint a 
feladataink meghatározásáról. Az első bemutatkozó kör után látszott, hogy a csoport nem egészen 
érti a szerepkört, hiszen úgy érkeztek, hogy nagy befolyással mondják majd meg a fejlesztési 
elképzeléseiket, és időhúzásnak, „lefokozásnak” érezték a kommunikációs program kitalálását. 

Mi hiányzott? Részemről a meggyőzés erőssége, a bizonytalan folyamatismeret, a résztvevők 
intenzívebb bekapcsolása a folyamatba, a jó kérdésfelvetés, a kiscsoportos munka lehetősége és nem 
utolsó sorban a nyitott körben ülés. 

Ennek ellenére született néhány remek ötlet a kommunikáció terjesztésére: 

1. fogalmazzunk meg kérdőíveket (az állandó lakosoknak, az üdülő-tulajdonosoknak és a 
vállalkozóknak) 

2. a kérdőívek terjesztésére kérjük fel a kis iskolásokat azzal, hogy 3 kitöltött kérdőív 
visszajuttatása után jégkrém ajándékot kapnak. Ennek forrását két vállalkozó résztvevő 
biztosítja. 

3. kerüljön ki a hír közszemlére (hirdetőre, képújságba, honlapra). 

Ezek mentén elindult a munka, a kérdőív megfogalmazódott, melyet a kis diákok sikeresen 
továbbították, majd vissza is gyűjtötték. A jégkrém adagok elfogytak. ☺ 

Az eredmény megdöbbentő volt. 1000 db kérdőívből közel 250 db visszaérkezett, ami 25 %-os 
lakossági részvételt jelent (ez országosan is kiemelkedő!). 

A következő lépés az ún. tervező cég(ek) kiválasztása volt, akik a koncepciós dokumentumot 
összeállítják, és ezzel ráhangolják a döntéshozókat a településrendezési tervekre. 

4 cég meghívásos ajánlata és meghallgatása után a TKCS ajánlata 2 cég szorosan együttműködő 
partnerségi tervezésre való felkérése lett. A cégek bár nyilatkoztak az együttműködési képességre, de 
a gyakorlat ezt nem igazolta. A különböző elképzelések a településfejlesztési koncepció folyamatáról, 
és magáról a társadalmasításról, annak szükségességéről, megakadályozta azt, hogy eredményes 
együttműködés szülessen. 

De, elkészült egy nagyon jó előkészítő anyag - helyzetelemzések, kérdőívek feldolgozása és 
értékelése, örökségvédelmi hatástanulmány.  

És… most folytatódhatott a munka - a Völgyzugoly Műhely kezdeményezésére - a társadalmasítással, a 
nyitott fórumok megtartásával, azt remélve, hogy a folyamat életre kelhet. Életre kelt, a plusz 
pályázati forrás elnyerése kapcsán, új típusú módszereket vethettünk be. 

1. ábra - A TKCS alakuló ülése 
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Újult erővel ültünk össze a mediátorokkal, a hivatal vezetőivel és a tervezőkkel aktualizálni és 
kiegészíteni a meghívotti kört, mely egyrészt a korábbi TKCS (utóbb stratégiai csoport) tagokból és az 
őket kiegészítő további civil szervezeti vezető és szolgáltatói vállalkozói rétegből került ki. Összesen 
34 Tihanyért tenni akaró, Tihanyért gondolkodó ember került összeírásra.  

Speciálisan a helyi közérdeket képviselők álláspontjának beépítése miatt hívtuk össze a válogatott 
csapatot, a szélesebb körű lakossági észrevételeket egyrészt már megkaptuk a kérdőíves vizsgálat 
kapcsán, másrészt lakossági fórum lesz még a folyamatba építve a dokumentáció-tervezet elkészülte 
után. 

A meghívás személyes felkérésekkel indult, majd írásban megerősítésre került. A meghívó a felvállalt 
feladat ismertetővel valamint a teljes tagság listájával egészült ki, kb. 2 héttel az események előtt, 
jelezve a több alkalmas folyamatot is. 

Ezt követte 3 nappal előbb kiküldött emlékeztető értesítés e-mailben, visszajelzéseket kérve a 
részvételi szándékról. A sok visszajelzés nagy reményeket keltett, megkezdődhetett az első fórum. 

8.2.3. Az első fórum  

Az első fórum megrendezésére 2012. október 24-én került sor, a Tihanyi Polgármesteri Hivatalban. 
A meghívottak nagy számban jelentek meg, képviseltette magát a helyi önkormányzat, az 
erdőbirtokossági társulat, számos civil szervezet, illetve a helyi oktatási intézmények képviselői, 
valamint civilek.  

A bevezető után - melyben szó esett a nyitott fórumokról, azok jelentőségéről, illetve néhány szóban 
a nyitott fórumok szabályairól - ismertetésre került a pályázat, melynek célja egy olyan 
településfejlesztési koncepció elkészítése, amelyben aktív szerepet kapnak a fórumon megjelentek. 
Első körben arra kértük a résztvevőket, hogy mondjanak néhány mondatot arról, hogy kik ők, milyen 
szervezetet képviselnek, illetve milyen személyes kötődésük van Tihanyhoz. Ez a bevezető kör 
nagyon alkalmasnak bizonyult a biztonságos légkör megteremtésére, a jelenlévők szívesen osztották 
meg a csoporttal, mit jelent nekik a község, mióta élnek, dolgoznak Tihanyban és milyen 
elképzelésekkel érkeztek a beszélgetésre. 

A bevezető kör után a résztvevőket négy kisebb 
csoportra osztottuk, minden csoport ugyanazt a 
feladatot kapta, nevezetesen, hogy gyűjtsék 
össze, milyen gyengeségei illetve erősségei 
vannak Tihanynak. (ld. Melléklet: gyengeségek 
és erősségek) Arra bátorítottuk a csoport tagjait, 
hogy osszák meg egymással véleményüket, 
beszéljenek arról, hogyan látják a jelenben 
Tihanyt a gyengeségek és az erősségek tükrében. 
Fontos szempont volt a csoportmunkában, hogy 
nem kellett egyetértésre jutni a tagoknak, 
mindenkinek számított a véleménye. A cél az 
volt, hogy minden információ kerüljön fel a 
kiosztott papírokra. Erre a munkára egy óra állt a 
csoporttagok rendelkezésére. A csoportmunkánál 
most és későbbiekben fontosnak tartottuk, hogy 

egy-egy tervező részt vegyen az ott folyó munkákban. A tervezők a kívülálló, szakértői szerepkört 
képviselték a csoportokban. 

Az összegyűjtött információkat a facilitátorok a fórum szünetében összesítették, és már nyitott 
körben minden résztvevő számára megosztották. Mint említettük, a facilitátor feladata, hogy 
megtartsa az időkereteket és korlátozza az előadások idejét, ugyanakkor módot adjon 
mindenkinek, hogy megszólaljon. Ebben az esetben is meg kellett találni a helyes arányokat az 
időbeli célszerűség és a résztvevők iránti tisztelet betartása között. A Tihanyi fórumon- mivel a célja 
nem egy vagy több felmerült konfliktus feltárása volt - nem kellett szenvedélyes érzelmekkel 

2. ábra – Bemutatkozó kör 
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dolgozni. Azonban arra figyelni kellett, hogy kinek mit jelentenek az elhangzottak, ki és hogyan 
érintődik meg egy-egy gyengeség vagy erősség hallatán. 

A fórum végén a facilitátorok vállalták, hogy a következő alkalomig az összegyűjtött információkat 
megküldik a résztvevők számára. 

A találkozó befejezéseként a facilitátorok összegezték az eddig történteket, valamint a csoporttal 
közösen kijelölték a fórum következő időpontját. 

8.2.4. A második fórum  

A második fórum előkészítése is körültekintően történt. A viszonylag korán kiküldött meghívók, és a 
fórum előtti közvetlen emlékeztető mellett személyes és/vagy telefonos megerősítést is kaptak a 
résztvevők. 

Ennek, és talán az első fórum hírének is köszönhető, hogy a második alkalommal új résztvevők 
jöttek a fórumra. Természetesen döntés kérdése, hogy a facilitátorok vállalják-e új résztvevő 
megjelenésének kezelését. Ebben az esetben ez minden rizikó nélkül vállalható volt, viszont fontos 
volt bevezetésük a csoportba, illetve a szabályok és csoport munka újbóli megfogalmazása.  

A facilitátor „belső munkáján” (Arnold Mindell) múlik, hogy észreveszi-e, hogy mindig vannak 
olyanok, akiknek nem kényelmes egy ilyen fórumon megjelenni. Például azért, mert úgy 
gondolják, hogy a közösségben nem kedvelt  szervezetet képviselnek. Ilyenkor fontos, hogy a 
facilitátor kifejezze az illető résztvevő megjelenésével kapcsolatos nagyrabecsülését. 

Ez alkalommal – a nyitókörben - arra kérték a 
facilitátorok a résztvevőket, hogy a korábbi 
csoportokat újból kialakítva beszéljenek arról, 
hogy milyen lehetőségeket, veszélyeket látnak 
Tihany jelenlegi helyzetében.(Lásd.: Melléklet) 

A fórumon használt technika alapja a SWOT 
analízis volt, ennek a módszernek a használatát 
az indokolta, hogy egy közösségnek nagyon fontos 
megélni azt, hogy miként hangsúlyozhatjuk az 
erősségeinket és lehetünk úrrá a 
gyengeségeinken - vagy fedhetjük el azokat. 
Hogyan használhatjuk ki maximálisan a 
lehetőségeinket és védhetjük meg magunkat az 
esetleges veszélyektől. 

Minden csoportnak ismételten egy órája volt a 
csoportmunkára. A szünet után a nyitott körben a csoportképviselők ismertették az álláspontokat. 
A többi csoportnak lehetősége volt észrevételeket tenni, illetve kérdezni. A résztvevők 
elgondolkodhattak más nézőpontokról, véleményekről, és ezzel kapcsolatban akár konfrontálódhattak 
is.  

Általánosságban elmondható, hogy minden csoportban az jelent meg, hogy a múltkori összegzéshez 
képest (erősségek-gyengeségek) sokkal kevesebb elemet láttak veszélyesnek, és többet 
lehetőségnek, és hogy minden erősség egyben lehetőség. 

Ennek tudatosítása érdekében a facilitátor a nap végén felvetette azt a gondolatot, hogy hogyan 
látják a résztvevők a lehetőségek illetve veszélyek arányát. A fórum résztvevői egyértelműen azt az 
álláspontot képviselték, hogy sokkal több a lehetőség, mint a veszély. Ez azért is nagyon érdekes 
fordulat volt, mert az első alkalom óta eltelt rövid időben semmi nem változhatott Tihany 
helyzetében. Mégis, a résztvevők a közös munka, a kibeszélés, a lehetőségek felcsillanásának 
hatására sokkal nagyobb számban gondolták úgy, hogy a falunak lehetősége, reménye és jövője van. 

3. ábra - Csoportmunka 
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Általánosan megállapítható, hogy a gyengeségek sokszor fordíthatóak át lehetőségekbe, ennek a 
felismerése nagy élmény volt a fórum résztvevőinek, fontos tapasztalás volt arról, hogy az 
együttműködés, az együttgondolkodás, a közös munka erősíti a közösséget és annak saját 
erőforrásait. A zárszó után az egyik résztvevő ezt a következőképpen fogalmazta meg: „Végre olyan 
dolgokról beszélgethetünk, amikre nincs időnk és lehetőségünk más fórumokon, egyre jobban érzem 
magam ezeken a beszélgetéseken” 

8.2.5. A harmadik fórum  

A második és harmadik fórum között mindössze egy hét telt el. A köztes időben a csoportok előre 
megbeszélt képviselői vállalták, hogy az előző alkalommal teleírt hatalmas flipchart papírokról 
használható formátumba rendezik az információkat és megküldik a facilitároroknak. (lásd: Melléklet) 

A harmadik fórum előkészítése is hasonlóan történt a korábbiakhoz. Nem csak írásbeli meghívó 
kiküldése történt, de személyes megszólítással is éltünk több esetben. 

A harmadik alkalom nyitó körén sem maradhatott el az újonnan érkező résztvevő bemutatkozása, 
tájékoztatása. A facilitátor az eddig történt eseményeket összefoglalta, illetve kiemelte, hogy az 
eddigi munkának az volt a célja, hogy lássuk együtt, hogy milyen Tihany a jelenben. A harmadik 
lépésnek ezzel szemben az a célja,hogy mindezek fényében a résztvevők a jövőbeni célokról 
beszéljenek. 

A résztvevők feladata tehát az volt, hogy két nagyobb létszámú csoportot alkotva dolgozzák fel, 
hogy milyen céljai lehetnek a községnek, 10 év múlva hogyan szeretnék látni Tihanyt. 

A csoportok a következő fontosabb célokat jelölték meg: 

1. csoport:  

Túraútvonalak – programszervezés  

− Jobban kiépítve 
− Természeti, kulturális, épített 

környezet bemutatása, 
óvársánc védelme 

− Jobban kitáblázva  

Állandó kiállítás 

− Helytörténet 
− Helyi művészek életműve 
− Kortárs közgyűjtemény, képző 

iparművészet 

Apátság bevonása a falu életébe- szorosabb kapcsolattartás 

− Vallási turizmus, zarándoklatok fejlesztése 
− Búcsú visszaállítása 

Szőlészet, borászat, levendulatermesztés, gyógynövénytermesztés  

− Idegenforgalmi vonzerővé tétele, hozzákapcsolódó infrastruktúra kiépítése 
(borászat, lepárló, borkóstoló terem, mintabolt) 

Tömegsport, lovas turizmus, kerékpáros turizmus, vízi turizmus  

− infrastruktúra kiépítése (tároló helyek, kikötők, szerviz, szállás) 

4. ábra – 1. Csoport munka közben 
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Nemzeti park 

− Településsel való kapcsolat állandósítása, a félsziget vonzerejének feltétele a 
védettség fenntartása 

Tihany a világörökség része- terv  

− Épített környezet, vagy kultúrtáj kategóriában és ezek feltételrendszerét minden 
távlati  döntésnél vegyük figyelembe, szem előtt tartva a település élhetőségét 

Helyi üdülő tulajdonosok, és gazdasági elit 

− Bekapcsolása a gazdasági és közéletbe 

Iskolai oktatás felnőttképzés 

− Támogatás, fejlesztés ( tanfolyamok, önképzőkörök) 

Minőségi turizmus 

− Vendéglátó helyek 
− Szálláslehetőségek  
− Konferencia turizmus 
− Programok 
− Sport infrastruktúra 

Munkahelyteremtés, letelepedési programok a fiatalság helyben tartására 

Tihany„prémium település”” 

− Minőség szem előtt tartása és a döntéseknél való figyelembevétele 

Egész éves idegenforgalom - elérésére törekvés 

Távlati közlekedési koncepció – kialakítása 

− Cél: a település tehermentesítése fogadókapukkal, parkolókkal, sétálóutcákkal 

Közösséggé formálás – elősegítése 

− Közösségi helyek, civil szervezetek együttműködése, közösségi alkalmak 

2. csoport 

− Nyugdíjas ház- nyugati típusú 
− Egészség és wellness- 

szállodákban szolgáltatás 
− Lovarda, lovas panzió, 

lovasversenyek 
− Műemlékházak fejújítása, 

hasznosítása 
− Közösségi hely- 50 – 100 fős 
− Minőségi turista utak, pihenő 

helyek számának növelése, 
komplex szolgáltatással 
kibővítve 

− Strandok – kényelmessé és jól 
ellátottá tétele, különböző igények ellátása 

− Vitorlás kikötők (106 férőhely) 

5. ábra – 2. Csoport munka közben 
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− Okos alkalmazás- Tihany infóbázis 
− Helytörténeti gyűjtemény 
− Történelmi emlékhelyek –rendbehozatal, bemutatás 
− Nyársas hegy, (kereszt) óvár, ind…..sírok kitisztítása 
− Akasztódombon honos állatok 
− Piac – egységes pavilonok, kultúr programok 
− Művelődési ház helyén közösségi tér  
− Vizuális tengely a Tihanyi apátság és a Belső tó között 
− Tó-motel hasznosítása- kultúrház 
− Horgászturizmus- MOHOSZ- ház környezetében 
− Belső-tő körbejárhatósága 
− „Levendula-nagyhatalom”-má válni 
− Vállalkozási etika változása- oktatás, nevelés, szabályozás 
− Helyi termékek bővítése 
− Közlekedési rendszer átszervezése- hajózás bekapcsolása, autószám szűkítése, 

helyi szállítás, minden pontról mindenhová el lehessen jutni, egyszerű, átlátható 
díjazással 

− Differenciált parkolási díjak (VIP parkoló) 
− Termál víz Tihanyban – ha nincs, hozzanak Zamárdiból 
− Aktív turizmus 
− Konferencia központok-100-1000 fő részére 
− Bel-medencés kikötő 
− Kaszinó-helikopter, hidroplán kikötő 
− Úszószínpad 
− Szúnyogmentesítés 
− Nyelvoktatás- angol nyelv támogatása 
− Aszfalt megszűntetése a keleti parti oldalon 
− Régi és kortárs stílus egymás 

mellett élése 
− Belső tó – híd, mint látvány 
− Bringa pontok 
− Minőségi kézműves termékek 

utcai árusítása 
− Egységes utcai árusító helyek 
− Humán erőforrás fejlesztő 

központ 
− Települési kikötőpontok 

visszaállítása, - Óvár, Akasztó-
domb 

− Tihanyi borút-  
− Búcsú visszaállítása, mint helyi 

rendezvény  

Látható, hogy mindkét csoport a lehető legszélesebb szempontok alapján vette számba a jövő 
teendőit, gazdasági, társadalmi, oktatási, életkori, egyészségügyi szükségletek szempontjából 
egyaránt. 

6. ábra – Nyitott kör 
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Látható, hogy a két csoport más-más munkamódszerrel dolgozott. Míg az egyik csoport 
csoportosítani, rendszerezni igyekezett az eddigiek során felmerült információkat, a másik nem volt 
híján bátor és merész ötleteknek. 

A szünet után a résztvevők magától értetődően kinyitották a két kört, és megkísérelték egy közös 
rendszerbe foglalni a két csoport munkáját, s megjelölni a 10 legfontosabb elemet. 

A facilitátornak legnagyobb félelme, és a mediációs folyamat megrekedésének legbiztosabb módja, 
ha maga kezdi azt érezni, hogy megáll a vita, leragad a folyamat. A fórum ezen részében viszont azt 
lehetett érezni, hogy a résztvevők gondolják úgy, hogy nem tudnak megbirkózni a feladattal, és 
egyesek új időpont kijelölésén kezdtek gondolkozni. 

A facilitátor ekkor azt tudatosította a résztvevőkben, hogy úgy tűnik, a közösség mégis egyet ért 
abban, hogy továbblépjen. Egyhangú döntést hoztak, hogy mindenki marad és még szán időt a 
munkára. 

Valaki felvetette, hogy az egyik csoport munkamódszerét átvéve, próbálják meg az ötleteket 
beleilleszteni egy újonnan kialakuló rendszerbe. Az egyik résztvevőt kijelölték a rendszerbe 
helyezés rögzítésével, és megindult a munka.  

A facilitátor munkája az volt, hogy éberen figyelje a csoport rezdüléseit, mert egyébként a 
résztvevők figyeltek egymásra és arra a szükségletre, hogy mindenki szóhoz juthasson. 

Összegzés nyitott körben 

1. Közlekedés megreformálása 

− Szárazföld 
o Parkolók 
o Fogadókapuk 
o  Utak lezárása 

− Vízi 
o  Kikötők bővítése, fejlesztése 
o  Hajóállomás fejlesztése 

2. Turizmushoz kapcsolható szolgáltatások - minőség fejlesztése 

− Aktív 
− Szálláshely 
− Idősek 
− Vendéglátás 
− Egészség 
− Kiskereskedelem 
− Vallás 

3. Attrakció fejlesztés 

− Természeti 
− Arculat 
− Kulturális 
− Épített 
− Helyi termékek - Tihany tradicionális növényeinek idegenforgalmi attrakcióvá 

tétele 
− Hagyományok újraéledése 
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4. Sport  

− Szabadidős 
− Helyi sport 
− Versenysport 
− Tömegsport 

5. Világörökség- címért indulni 

 Átgondolni, hogy érdemes-e (a kötelezettségek és előnyök ismeretében) 

6. Helyi közösség formálása 

− Közösségi ház 
− Közösségi terek 
− Kohézió 
− Szemlélet 
− Oktatás képzés 
− Civil szervezetek összefogása 
− Rendezvények helyieknek is 
− Helyi és üdülő közösség összehozása, erősítése 

7. Településmarketing 

− Egységes arculat marketing szempontból  
− Szolgáltatatók összefogása 

8. Épített környezet, település kép 

− Arculat 
− Szabályozás 

9. Gazdaság 

− Üdülőtulajdonosok bevonása a helyi gazdasági életbe 
− Helyi termékek előállítása 
− Munkahelyteremtés 
− Új típusú szolgáltatások (kaszinó) 

10. Táji, természeti környezet 

Elismerve a közös munkát, megkértük a fórumon résztvevőket, hogy adjanak nevet maguknak, 
definiálják a közösséget, mely ezeket a célokat jelenítette meg, segítve ezzel az elkészülő 
településfejlesztési koncepciót. Több ötlet, javaslat is elhangzott, végül a Műhely Tihany Jövőjéért 
elnevezést kapta a közösség, mely három alkalommal gyűlt össze, hogy hatékony segítséget nyújtson 
a települési koncepció elkészítéséhez. 

A műhelymunka után a résztvevők sok pozitív visszajelzést adtak arról, hogy mit jelentett számukra 
a közös munka, közös gondolkodás, együttlét. (ezek szóban és írásban egyaránt megfogalmazódtak – 
ld. Melléklet)  Álljon itt a helyi jegyző néhány gondolata: 

„Ez a csoportmunka előhozta és összegyűjtötte azokat a problémákat, amikkel már a résztvevők 
régebben találkoztak, tanulmányokban már szerepeltettek vagy amikkel a világ változása okán 
napjainkban szembesülnek. Véleményem szerint a koncepcióban résztvevők (bár külön-külön 
mindenki egy-egy kisebb csoportot, szervezetet képviselt, melyben esetleg vezetőként, vagy egyéb 
okból domináns szerepet tölt be) a kis csoportos munkában jobban megnyíltak, felvállalták 
véleményüket. Talán a település méretéből, az önkormányzat felépítéséből adódik,  
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hogy a problémák egy része eddig azért nem jött felszínre, mert a községről véleményt alkotó egy 
személyben nem állt elő az észrevételével, nem mondta el véleményét - tartva attól, hogy gondját 
egyedinek vélik, vagy negatív kritikának gondolják. A közös munka felerősítette a személyes 
vélemények felszínre hozatalát úgy, hogy azt a csoport véleményeként lehetett előadni, kicsit a 
névtelenségbe burkolózva. 

Ez a fórum talán rávilágította a résztvevőket arra, hogy a településen élők mindegyikének van 
véleménye, érdemes egymást meghallgatni, egymás gondolatait továbbfűzni és ezzel egy mindenki 
számára, vagy legalábbis a többség számára elfogadható utat kijelölni. Biztos vagyok abban, hogy e 
fórum résztvevői ezt felismerték, látva az eredményeket, további „munkákba”, együtt gondolkodásba 
is bevonhatóak lesznek. 

Köszönöm, hogy e fórum részese lehettem.” 

9. SZ. MELLÉKLET – A 2012. NOVEMBER 7-I NYITOTT FÓRUM CSOPORTJAINAK LEHETŐSÉGEK-
VESZÉLYEK ÖSSZEGZÉSE 

1. csoport összefoglaló 

LEHETŐSÉGEK 

Minden erősség lehetőség 

Lehetőségek vizsgálatának szempontjai: 

‐ milyen jövedelemszerzős lehetőséget jelent az itt élők számára 
‐ lehetőség, hogy a turizmus pozitív irányba forduljon el. 

(Tihany az idegenforgalomból él) 
 

Lehetőségek 

1. Túraútvonalak – Több túraszervezés kell, nem csak a természetben 
épített értékek, műemlékek bemutatására is vezetett túrák 

ennek jó marketinget kell csinálni 

2. Honlap – friss információ kell, hatékony ellenőrzés 
3. Túraútvonalak a természetben – rendbetétel, karbantartás. Fontos, hogy járható legyen.  

Takarítás – régen az általános iskola 7, 8. osztályos diákjai takarították, esetleg civil szervezetek 
– Nemzeti Parkkal egyeztetni! 

4. Programszervezés – történelmi, természeti, műemléki értékekre (nincs kellően kihazsnálva ez a 
lehetőség) 

5. Parasztgazda háza, Halászcéh ház – folyamat megindult, hogy Önkormányzati kezelésbe 
kerüljön. Cél, hogy bemutatóházként látogatható legyen 

6. Kulturális sokszínűség fejlesztése 
7. Apátság- még jobban kapcsolódjon be a falu életébe  

(Jó példa: Garda fesztivál, szüreti napok, Benedek napi ünnep) 
8. Vallásturizmus – jó lehetőség bekapcsolódni zarándokút állomásként, célterületként) 
9. Búcsút visszaállítani (aug. 15, nov. 17) 
10. Szőlőtermesztés, borászati kultúra - hagyományai vannak 

‐ Apátsági pincét bevonni a turizmusba, bekapcsolni a falu életébe- borkóstoltatás, 
borgasztronómia 

‐ Kis családi pincészetek is helyet kapjanak 
előnyök:  elő és utószezoni rendezvények,  

helyi munkalehetőségek 
kapcsolatfelvételhez a borlovagrend segítségét kellene kérni 
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11. levendula és gyógynövény 
levendula tihanyi jelkép, helyi kézműves termék 

a. nagyobb területet bevonni szántóból 
b. levendula és gyógynövénylepárló 

12. az itt árusított levendula termékek helyi termékek legyenek 
a. olaj 
b. szappan 
c. illatos vasaló víz 
d. kozmetikum 
e. üdítő 
f. kerámia 
g. lakásdísz 

13. gyógynövények, aminek hagyománya van: menta, zsálya. (ami nem a természetben nő, azt le 
lehet szedni) 

14. Lovas turizmus 
15. kerékpáros turizmus 

‐ ellátás, szolgáltatások fejlesztése 
‐ Tihany csillagtúra utak központja lehet 

16. Ifjusági turizmus 
Diákok számára legyen Tihany célterület 

‐ pl. osztálykirándulások 
‐ Nemzeti park (NP) erdei iskola – szállás 

17. Tájékoztató táblák kihelyezése 
18. Óvár, földsánc bemutatása 
19. Település és a Nemzeti Park (NP) közötti kommunikáció erősítése 

a. évi 2. alkalommal kölcsönös tájékoztatás a tervekről, vagy 
b. igények lehetősége párbeszéd találkozók 

kérdés: ki szervezi, ki finanszírozza? 
cél lehet pl. Nyársas hegy parkerdőként való bemutathatósága – a lakosság szeretné használni 

20. Gazdasági elit kapcsolódjon be a település életébe 
‐ Tihanyban ingatlannal rendelkező, de nem tihanyiak legyenek gazdaságilag is jelen a 

településen (pl. üdülőtulajdonosok, apátsági pince tulajdonosa) 
‐ Egy-egy a település által megfogalmazott célhoz mecénások keresése 

Tihany Fejlesztéséért alapítvány, Civilek Tihanyért egyesület , mint lehetőség a támogatásra  
21. Iskola nagyon jó, ez egy jó lehetőség 
22. Tihany szellemi fejlődése rendben (magas iskolai végzettség, egyetemet végzettek aránya 

magas) 
23. Minőségi turizmus : Minőségi turisztikai szolgáltatásokkal, az igényes (tőkeerős turisták) ide 

csábítása 
24. Kecskeköröm, visszhang  - legendákra épített turizmus 
25. Szezon kihúzása – őszi, téli, tavaszi programok 

VESZÉLYEK 

1. Vaddisznó, vadkár -  megeszik a termést 
2. munkahelyek hiánya, fiatalok elvándorlása – munkahelyteremtés szükséges, jelenleg 37 fiatal 

dolgozik külföldön 
3. belterület növelés a fiatalok telekhez jutása céljából, de a telket nem tihanyiak vásárolják meg 

üdülőépítés céljából, a fiatalok továbbra sem tudnak itt maradni  
4. nincs a Tihanyi-félszigeten az Önkormányzatnak területe 

a. Nemzeti park 
b. Erdőbirtokosság 
c. Önkormányzat 
d. Apátság 

Cél Önkormányzati területen lehessen fejleszteni 
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5. Túl nagy veszély nincs 
6. A fejlesztésnél nem a hosszútávú minőségi szempont, hanem a rövidtávú érdek érvényesül, és 

ez értékvesztéssel jár 
7. Földsánc elveszhet 
8. Félresikerült privatizációk 

a. Park hotel 
b. Garda Hotel 
c. Sport szálló 
d. Apátsági pince  

megszűnt munkahelyek, felhagyott, vagy alacsony hasznosítású épületek 
9. Klub Tihany – vendégéjszakák csökkenése, településnek bevételcsökkenés  
10. Horgászok a  keleti partszakaszon 

‐ veszély, akadályozza a minőségi turizmus fejlesztést 
‐ Hová megy WC-re?, hol alszik? 
‐ Nem hoz pénzt, hűtőtáskából étkezik 
‐ elfoglalja a sétányt, a padokat 

2. csoport összefoglaló 

LEHETŐSÉGEK 

Tihany és a félsziget rengeteg lehetőséget kínál, amit az itt élők csak kis mértékben használnak ki. 

Ezen lehetőségek közül, mi az alábbiakat emeljük ki: 

• A gazdasági tevékenységet össze lehetne kapcsolni az idegenforgalommal. A szőlészet, 
borászat és a levendula mellett újra fel kell fedezni a tradicionális növényeket 
(gyógynövények, őszibarack, mandula). Ezeket idegenforgalmi vonzerővé kell tenni. 

• Kihasználatlan parkolási lehetőségek felé kellene irányítani a turistákat. Kitáblázni az 
ingyenes parkolókat, ezzel tehermentesíteni autóktól a faluközpontot. Ez látszólagos 
bevételkiesést jelent, de az ide érkezők hosszabb ideig tartózkodnak itt, és többet költenek. 

• P+R illetve „Parkolj és kerékpározz!” parkolók kialakítása a révnél, és a félsziget 
bejáratánál. Kerékpáros kiszolgáló intézmények kiépítése. 

• Tömegsport infrastruktúra kiépítése (természetjárás, nordic walking, vízi sportok, futás, 
kerékpározás). Tudatosan, és közösségileg kell feltérképezni a lehetőségeket, támogatni 
családi vállalkozások beindítását (tároló helyek, szerviz, szállás). 

• A Tihanyban nyaraló, itt ingatlannal rendelkező gazdasági elitet érdekeltté kell tenni 
abban, hogy bekapcsolódjon a helyi gazdasági életbe. Vegyenek részt a félsziget 
lehetőségeinek kihasználásában! A helyben vállalkozók itt fizessenek iparűzési adót. Ennek 
érdekében fórumokat kellene szervezni, hogy megvitassák a lehetőségeket. 

• Az egykor Tihanyban élő és alkotó művészek életművének, alkotásainak állandó 
bemutatása. 

• Támogatni kell a tihanyi fiatalságot, hogy a helyben eladó ingatlanokat megvásárolhassák. 
• A fenti lehetőségek kihasználása csak jól működő faluközösség által lehetséges. Ezért a 

legfontosabb feladat, a közösségi élet felpezsdítése. Ehhez szükséges közösségi terek 
kialakítása (pékség), közösségi alkalmak megteremtése (bálok, önképző körök, tanfolyamok, 
tömegsport rendezvények). A meglévő civil szervezetek közötti kapcsolat erősítése. 

A felsorolt lehetőségek kiaknázásához szakemberek segítségét kellene igénybe venni, ennek költségei 
idővel megtérülnének. Célirányos tanulmányutakat lehetne szervezni. 

VESZÉLYEK 

A legfőbb veszélyek abban rejlenek, hogy a fenti lehetőségeket nem használjuk ki. 

Tihany olyan rendkívüli adottságokkal rendelkezik, hogy emiatt a helyi lakosság 
„elkényelmesedett”. Nincs kellő késztetés a változtatásra. Emellett nagy probléma, hogy nem tudjuk 
„eladni magunkat”. Céltudatosabb marketingre lenne szükség. 
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3. csoport összefoglaló 

LEHETŐSÉGEK 

Turisztika, idegenforgalom 

• minőségi turisztikai fejlesztés (utak, információs rendszer stb.) 
• történeti és helytörténeti kiállítások 
• emblematikus építmények egy útvonalra fűzése, szervezett túra utak a belterületen is 
• Halászcéh háza és parasztgazda házak rendezvényekkel való megtöltése 
• turista pecsétgyűjtő füzet bevezetése 
• pedagógusok, gyerekek és nyugdíjasok bevonása a közösségi programokba 
• helytörténet köré szervezett gyerekprogramok és nyugdíjas programok 
• erdei iskolák kiterjesztése 
• ún. időjárás független programok helyek gyarapítása (Táncház stb) 
• helyi piac fejlesztése (hely, idő, áruk, árak) 
• több pénzváltóhely telepítése 
• az egész éves turizmus támogatása 

Építészet 

• Ófalu maradhat skanzen 
• az üdülőterületek kortárs megjelenése is 
• Rév felújítása 
• szállodaipar és a konferenciaturizmus fejlesztése 

Közlekedés fejlesztése 

• A főutca lezárása (elkerülő út kijelölésével 
• helyi közlekedés stabilitása, belső gyalogos közlekedés segítése, parkolók közeli 

megállóhelyekkel, 
• víz alatti alagút 
• libegő 
• további kerékpárutak belső tó körül és a nyugati részen is (víz feletti utak) 
• több kerékpárbérlés lehetősége 

Honos növények termesztése feldolgozása 

• levendula és gyógynövény feldolgozás bemutatás feldolgozástól, 

Kompetenciafejlesztés, felnőtt oktatás 

• turisztikai marketing oktatása (helyi pénz, helyi közlekedés bevonásával) 
• a piac, mint kulturális tér bevonása 
• az óvás és a védés fejleszthető vonala, a hatóságokkal való rendszeres és értő kommunikáció, a 

fejlesztések és a fenntartás ügyében,  
• civil és egyéb ts-i szervek összefogása a turizmus kiszolgálására 
• őslakosok közösséggé kovácsolása, idegenek integrálása 
• mikro- és makro közösségek fejlesztése 
• utcaközösségek és civil közösségek támogatása 
• az idegenforgalom és a vendéglátás további kiaknázása, közösségi ötletelés 
• közösségi kompetenciák fejlesztése (kommunikáció, konfliktuskezelés, szervezetfejlesztés) 
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Vizi attrakciók 

• hévíz kutak keresése 
• horgászturizmus fejlesztése Belső-tó 
• Vizi sportok nyitottabbá tétele 
• strandok fejlesztése (terület és látványelemek, élményelemek) 

VESZÉLYEK 

• a túlzott védelem, nagy korlátozást és fejlesztések nélküli világot hozhatja 
• a társadalmi szegmensek eltávolodása 
• az őslakosok nem érzik magukénak a falut 
• elöregedik a település 
• kiszorulnak az őslakosok 
• Identitásvesztés 
• szezonalitás 
• egynapos turizmus 
• munkahelyek hiánya 
• a nyári autóforgalom ellehetetleníti a belső közlekedést 
• a fiatalok félnek vagy nem tudnak vállalkozást indítani. 

4. csoport összefoglaló 

LEHETŐSÉGEK 

Belső-tó 

• Több mint fele kihasználatlan 
• komplex fejlesztésre van lehetőség, amelyben a horgászat, a túrázás és a téli sportok is 

szerepet kapnak.  
• A Tó motel lehetne a Levendula ház programjainak kiegészítő színtere, a Horgásztanya pedig 

a horgászoké.  
• közösség i tér, ami szolgálja a helyi és turisztikai igényeket,és amely a kiállítások, 

rendezvények és a vendéglátás igényeit is kielégíti. A motel alkalmas lehetne esküvők 
megtartására, vagy tánccsoportok is használhatnák. 

• tanösvény a Belső-tó körül,magaslessel (madarak megfigyelése) 
• téli kihasználás, programok, vendéglátás a korcsolyához kapcsolódóan 

Közlekedés 

• gyalogos zóna bővítése a látogatott utcákon, történelmi részeken, pl. Batthyány utca - 
Visszhang utca. 

• Közlekedés korlátozása, a fogadókapukban parkolók. Behajtás korlátozása, fizetőssé tétele. 
A faluban nem kell több parkoló. 
‐ a parkolási díjban benne lehetne a buszjegy (kisvonat) ára is,így kapna is valamit a 

vendég a parkolási díjért. 
‐ fogadókapuk kiépítése: parkoló,közlekedési kapcsolatokkal, kerékpáros turizmusnak 

bringapontok, információ. A levendula, mint a falu arculatának meghatározó eleme, 
minden fogadókapuban legyen jelen. 

Fogadókapuk 

• Delta 
‐ parkoló 
‐ infópont 
‐ bringapont 
‐ levendula 



TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ  

 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2013. 

‐ kisvonat kibővített útvonalon kimehetne oda, ott lenne a fordulója 
(közlekedési kapcsolat) 

• Hajóállomás 
‐ az élet visszaterelése oda 
‐ felvonó a visszhang domb felé (közlekedési kapcsolat) 

• Rév 

Turisztikai terület növelése 

• Új területek bekapcsolása a turisztikai látnivalók körébe –Óvár, Belső-tó 
• Nemzeti Park, Apátság, Önkormányzat, Turisztikai szolgáltatók együttműködése, közös célok 

kijelölése. 
• Állattartás elterjesztése  (szabályozva), attrakció és hasznos is (legelők, rétek hasznosítása és 

karbantartása is megvalósul).  

A sportéletben rejlő lehetőségek: 

‐ versenyek „házigazdája” lehetne Tihany, ne csak az állomások egyike 
‐ ingyen reklám akár nemzetközi szinten is 

A kerékpáros turizmusban rejlő lehetőségek: 

‐ kerékpárút folytatása 
‐ kölcsönzők, szerviz 
‐ programok 

Helyi termékek előállítása: 

‐ bevonva a helyi munkaerőt, szezonon kívüli foglalkoztatás növelése 
‐ értékesíthető termékek előállítása – jövedelem 
‐ helyi tradíciók megtartása. 

VESZÉLYEK 

• Kevés parkoló 
• Túlterhelt utak 
• Falu elöregedése 
• Túlzott szabályozás az építésügyben (műemlékvédelem) 
• Faluban az üdülőházak elterjedése, kiürül a falu 
• Sok használatlan ingatlan van leromlott állapotban 
• Külső szabályozás akadályozza a fejlesztéseket (évtizedekig felülről diktálták a fejlesztési 

programokat) 
• Tömegturizmus mintái észrevehetőek (ezzel ellentétben: Tihany, mint prémium település- 

kiemelkedik a többi balatoni település közül (egyszerre felvidéki, egyszerre balatoni) 
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14. SZ. MELLÉKLET – 2012. NOVEMBER 14-I NYITOTT FÓRUM ÁLTAL MEGHATÁROZOTT 
JÖVŐFELADATOK 

1. Közlekedés megreformálása 

− Szárazföld 
o Parkolók 
o Fogadókapuk 
o  Utak lezárása 

− Vízi 
o  Kikötők bővítése, fejlesztése 
o  Hajóállomás fejlesztése 

2. Turizmushoz kapcsolható szolgáltatások - minőség fejlesztése 

− Aktív 
− Szálláshely 
− Idősek 
− Vendéglátás 
− Egészség 
− Kiskereskedelem 
− Vallás 

3. Attrakció fejlesztés 

− Természeti 
− Arculat 
− Kulturális 
− Épített 
− Helyi termékek - Tihany tradicionális növényeinek idegenforgalmi attrakcióvá tétele 
− Hagyományok újraéledése 

4. Sport  

− Szabadidős 
− Helyi sport 
− Versenysport 
− Tömegsport 

5. Világörökség- címért indulni 

 Átgondolni, hogy érdemes-e (a kötelezettségek és előnyök ismeretében) 

6. Helyi közösség formálása 

− Közösségi ház 
− Közösségi terek 
− Kohézió 
− Szemlélet 
− Oktatás képzés 
− Civil szervezetek összefogása 
− Rendezvények helyieknek is 
− Helyi és üdülő közösség összehozása, erősítése 

7. Településmarketing 

− Egységes arculat marketing szempontból  
− Szolgáltatatók összefogása 

8. Épített környezet, település kép 
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− Arculat 
− Szabályozás 

9. Gazdaság 

− Üdülőtulajdonosok bevonása a helyi gazdasági életbe 
− Helyi termékek előállítása 
− Munkahelyteremtés 
− Új típusú szolgáltatások (kaszinó) 

10. Táji, természeti környezet 
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3. MELLÉKLET – ÖSSZEFOGLALLÓ A 2013. ÁPRILIS 15-ÉN TARTOTT NYITOTT 
FÓRUMRÓL 

3/A. SZ. MELLÉKLET – RÉSZT VEVŐK A 2013. ÁPRILIS 15-I NYITOTT FÓRUMON 

Név Tisztség funkció Képviselt szervezet 
Apró Zoltánné elnök Levendula Klub 

Aradi István volt elnök Tihanyi Erdőbirtokossági Társulat 

Bujdosó Judit főépítészi feladatkörben Tihany Polgármesteri Hivatal 

Czégai László ny. média szakember Tihany TV volt vezetője 

Czégai László moderátor Consensus Humanus Mediációs és Jogi Iroda 

Dr. Vajna Virág moderátor Consensus Humanus Mediációs és Jogi Iroda 

Ferik Tünde  településtervező Völgyzugoly Műhely Kft.  

Fülöp Zoltánné volt elnök Levendula (nyugdíjas) Klub  

Juhász Gábor ügyvezető Panoráma Hotel 

Németh Tünde körjegyző Tihany-Örvényes Körjegyzősége 

Peleskey Ákos  PGB tag Tihanyi Piac  

Teleki Mária  vol üdülővezető nyugdíjas 

Tósoki Imre polgármester  Tihany Község Önkormányzata 

Kéthelyi Márton településtervező Völgyzugoly Műhely Kft.  

Rutai Andrea ügyvezető Tihanyi Hajós Egylet 

Németh Katalin műemlékfelügyelő Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 

Dr. Brandt Béla alpolgármester Tihany Község Önkormányzat 

Sörös Péter   
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3/B. SZ. MELLÉKLET – FORGATÓKÖNYV 2013. ÁPRILIS 15-I NYITOTT FÓRUMRÓL 

1. Köszöntő 
a. Köszöntő, az eddig történtek összefoglalása 
b. Az újonnan érkező bemutatása 
c. Időkeretek megbeszélése 

 
2. Lehetséges jövőképváltozatok ismertetése 

a. Közös nagykörben kerül a településtervezők által vázolt jövőképváltozatok bemutatásra 
szóban 

b. 3 csoportban dolgozunk tovább, néhány alapelv: mindenkinek a véleménye számít, 
mindenkinek a véleménye kerüljön fel a lapra, nem kell, hogy a csoporttagok 
egyetértsenek. FONTOS: cseréljék ki gondolataikat, információikat, tapasztalataikat 
Döntsön a csoport egy változat mellett, indokolják döntésüket 

c. Közös nagykörben konszenzus Tihany jövőképváltozatát illetően 
d. Használjuk az előző ülésen összegyűjtött veszélyek és lehetőségek listát 

 
3. Fejlesztési célok meghatározása 

a. Fejlesztési célok meghatározása a 2012. november 14-i nyitott fórum által 
meghatározott jövőfeladatok – csoportosítása alapján: 

I. Helyi ügyek csoport 
‐ Közlekedés megreformálása 
‐ Sport 
‐ Helyi közösség formálása 

II. Fejlesztő csoport 
‐ Turizmushoz kapcsolható szolgáltatások - minőség fejlesztése 
‐ Attrakció fejlesztés 
‐ Településmarketing 
‐ Gazdaság 

III. Értékvédelmi csoport 
‐ Világörökség- címért indulni 
‐ Épített környezet, település kép 
‐ Táji, természeti környezet 

b. Lejegyzetelni flipchart papírra a célokat. 
c. Minden csoport választ egy vezetőt és a csoport vezetője ismerteti a csoport által 

megfogalmazott célokat. 
d. Lehetőség a többi csoportnak egyéb célok hozzáfűzésének 

 
4. Zárás  

a. Megköszönni a részvételt, és a közös munkát, sok-sok pozitív visszajelzés 
b. Beszélni a település fejlesztési koncepció elkészülésének folyamatáról, és arról, hogyan 

kapcsolódhat a csoport ehhez 
 

Szükséges eszközök: 

− Tollak, ceruza 
− Flipchart papírok a megoldásoknak 
− Egy karton víz és műanyag poharak  
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3/C. SZ. MELLÉKLET – JÖVŐKÉPVÁLTOZATOK 

PASSZÍV, ÉRTÉKŐRZŐ  

Tegyük ki Tihanyba a megtelt táblát. Tihany egy KINCS, amire vigyázni kell. A település jövőbeli 
legfőbb célja  pótolhatatlan táji és az épített értékeinek megőrzése.  

Ehhez mindenképp szükséges a meglévő értékek számbavétele, s egy erős, korlátozó szabályozás. 
Korlátozni kell nem csak az ide érkezőket, de a helyi lakosokat is. Az erős szabályozás mellé 
betartásának ellenőrzése, és szükség szerint szankciók alkalmazása is elképzelhető. Jó kapcsolatot 
kell kialakítani a Nemzeti Park és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal munkatársaival.   

 A jövőben cél Tihany visszafogott, minőségi fejlesztése, s mindezt az értékvédelemnek alávetve.  
Nem csak a turisztikai kiszolgáló, és intézményi épületek, de a lakóépületek, üdülőépületek 
korlátozása is szükséges, továbbá a területi növekedés minden eszközzel történő megakadályozása.  
A turizmus, idegenforgalom növelése nem cél, inkább minőségi szolgáltatásokkal a jelenlegi 
látogatottság mellett, annak nagyobb gazdasági eredményt termelő átalakítása.  

Tihany belső forrásaiból gazdálkodik, külső tőke bevonása, csak ellenőrzötten, minimális mértékben 
lehetséges.  

A védelem megvalósításához mindenképp szükséges a helyiek és az üdülők értékvédelmi 
szemléletének megerősítése.  

Veszélye: Tihany Díszletfaluvá válhat.  

 

AKTÍV, FEJLESZTŐ 

Tihany érték. Ez nem csak az itt élők számára, de az ide látogatók számára is nyilvánvaló. Ezt az 
értéket (épített, természeti) gazdasági értékké kell alakítani. Ehhez szükségessé válhat jelentős 
külső tőke településre vonzása, biztosítva a megfelelő megtérülést a befektetők számára. 

Természetesen a fejlesztéseket a meglévő értékekre kell alapozni. A mennyiségi fejlesztések 
helyett a minőségi fejlesztéseket kell előtérbe helyezni, s a mennyiségi fejlesztésnél is figyelembe 
kell venni, hogy a táj teherbíró képessége korlátozott, fejlesztéseket csak a táj teherbíró 
képességének határáig.  

Tihanyba a minőséget kereső, s azt megfizetni tudó turisták látogatnak, s ez jelentős gazdasági 
erőt jelent a településnek. Tihany Európa szerte ismertté, és magasabb körökben divatossá válhat. S 
ez további minőségi turizmust eredményezhet.  

A fejlesztések gazdasági eredményei a külső befektetőnél jelentkeznek, a fejlesztések következtében 
profitálhat a lakosság is, hiszen a fejlesztés munkahelyteremtéssel, foglakoztatás növekedéssel 
járnak. Nagyon nagyszabású befektetéseknél elképzelhető, hogy a helyi lakosság elszakad a 
fejlesztésektől, számára csak a kiszolgáló szerep jut.  

Veszélye: Tihany elit üdülőfaluvá válhat.  

 

ÉRTÉKŐRZŐ, ÉRTÉKTEREMTŐ 

Tihany érték, legfőbb érték a helyieknek, akik nemcsak épített, és táji értékeiket, de életterüket is 
védik. A védelemben leginkább ezért a helyiekre lehet számítani. 

Számba kell venni értékeit, s tudatosítni azt az itt élőkben. Oktatással, folyamatos párbeszéddel kell 
a helyiek (itt élők, és itt ingatlannal bíró tulajdonosok) szemléletformálását elérni.   Jó kapcsolatot 
kell kialakítani a Nemzeti Park és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal munkatársaival.  De igazán 
hatékony védelem nem a szankciók, hanem a szemléletformálás eredményeként jöhet létre. 
Hatékony védelem csak erős társadalmi kontroll mellett érhető el. Ehhez rendezni kell a helyiek és 
az üdülőtulajdonosok viszonyát is. 

A fejlesztések szükségesek, hisz a XIX. és  XX század épített értékei mellé le kell tenni értékét a 
XXI. századnak is. Ez csak minőség, valamint a természet, a táj és épített környezet 
harmóniájának szem előtt tartásával lehetséges. Azaz az erős védelmi korlátozások mellett az 
adottságokhoz illeszkedő fejlesztések képzelhetők csak el. 
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A helyi erőforrásokra alapuló fejlesztések mellett külső tőke bevonása is lehetséges, azonban csak 
erős szakmai és társadalmi kontroll mellett. 

Turizmus fejlesztés legfőbb célközönsége a minőségi szolgáltatásokat igénylő, s azt megfizetni tudó 
turisták. Azonban e mellett az értékeket felismerő, s azt helyén kezelő kulturális igényű és a 
szakmai indíttatású turisták is a célközönséghez tartoznak, továbbá a szelíd turizmus képviselői is. 
Azonban nem cél a turisták számának nagyarányú növelése. A gazdasági elit mellett jelenjen meg a 
településen a szellemi elit is. 

Veszélye: a legnehezebben végrehajtható, sok apró lépést, döntést igényel. Nincs biztosíték a 
végeredményre előre. 
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3/D. SZ. MELLÉKLET – 2013. ÁPRILIS 15-I NYITOTT FÓRUM ÁLTAL MEGHATÁROZOTT CÉLOK 

I. HELYI ÜGYEK CSOPORT 

• KÖZLEKEDÉS MEGREFORMÁLÁSA 

Helyi közlekedés fejlesztése 

‐ Megbízható, minőségi szolgáltatás 
‐ Pontos menetrend 
‐ Parkolókat, településkapukat érintő útvonal 
‐ Többféle járat: körjárat, céljárat 
‐ Elektromos, környezetbarát mód 

Repülőtéri transzfer megoldása  

‐ Vasút- és buszközlekedési rendszer ösztönzése – regionális tárgyalások a közlekedési 
társaságokkal 

‐ Összefogás a környező településekkel 
‐ TDM szervező feladata 
‐ Tihany propagálása úticélként 

Alagút létesítése Aszófő és Szántód között félsziget tehermentesítése céljából 

Fogadókapuk kialakítása – parkolás megszervezése 

‐ Parkolók (mélygarázs) kialakítása a fogadókapuknál 
‐ Parkolási zónák kialakítása a település területén / Teljes parkolási tilalom a félszigeten 
‐ Kerékpár bérlési lehetőség kialakítása 

Kerékpárút hálózat kiegészítése a Rév és az Ősközség között 

Parti út fejlesztése 

‐ Parkolók kialakítás szakaszosan 
‐ Gyalogos sétány felújítása a Füredi-öbölnél 
‐ Települési tranzitforgalom átterelése a parti útra 
‐ Szerpentin megerősítése és kiszélesítése a Parti út és az Akasztó-domb között 

Vízi közlekedés megreformálása 

‐ Vízitúra útvonal – Tihany a vízről 
‐ Vendéghelyek bővítése a kikötőkben 
‐ Éjjel is működő komp a nyári szezonban 

• SPORT 

Lovarda létesítése 

Tenisz sport körülményeinek javítása 

‐ Teniszközpont létrehozása 
‐  „A” kategóriás versenyek, Gyerek Grand Slam versenyek szervezése 

Sportrendezvények a településen 

‐ Helyi, települési védnöksége a versenyeknek 
‐ Sportrendezvények beillesztése a község és a térség programnaptárába, helyi médiában 

megjelenés 
‐ Meglévő versenyek megrendezése, korábbi sport események felelevenítése: Füred-Tihany 

úszás, nemzetközi vitorlás verseny (Volvo Ocean Race-hez hasonló többnapos balatoni 
verseny létesítése), túrázás, tájékozódó futás 

Horgászat kulturált mederbe terelése 

‐ Horgászhelyek kijelölése 



TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ  

 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2013. 

‐ Kapcsolódó infrastruktúra kiépítése 
• HELYI KÖZÖSSÉG FORMÁLÁSA 

Közösségi Ház létesítése – Tó Motel felújítása 

‐ Akadálymentesítés 
‐ Klubfoglalkozások számára alkalmas termek 
‐ Bálterem, esküvői helyszín 

Helyi és üdülő közösség közötti kohézió erősítése 

‐ Szabadtéri színpad propagálása 
‐ Szomszédünnep, utcák összefogása 
‐ Párbeszéd helyiek, üdülők között 

Képzés a szolgáltatások színvonalának emelésére 

II. FEJLESZTŐ CSOPORT 

• TURIZMUSHOZ KAPCSOLHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK - MINŐSÉG FEJLESZTÉSE – NE EGY NAPOS 
TURISTÁK 

Aktív 

‐ Kerékpár: szervízpont, kerékpárút, csillagtúrák kiindulópontja 
‐ Gyalogos, bakancsos: turistautak karbantartása, körtúrák, nordic walking (speciális 

turistaút) 
‐ Lovasturizmus: lovarda építése 
‐ Marketing: 
‐ Teniszpályák 

Szálláshely 

‐ Magánszálláshelyek: helyi minősítő rendszer, szemléletformálás (1-2 éjszakás 
rendezvényt nem szeretik), színvonal növelése – akár fejlesztési források biztosítása 

‐ Új 4-5 csillagos szálloda 
‐ Meglévő szállodák (Park Hotel, Garda Hotel), volt vállalati üdülők fejlesztése 
‐ Kapcsolódás konferenciaturizmushoz 
‐ Munkahelyteremtés 

Idősek 

‐ Elit nyugdíjasház: szálloda és egészségügyi szolgáltatások 
‐ Idősebb korosztály teherbíró képességét figyelembe vevő programok 

Vendéglátás 

‐ Minősítő rendszer: színvonal fenntartása (ha probléma merül föl, akkor ne legyen fent a 
település honlapján), önkormányzati követelményrendszer 

‐ Ma kicsit sok a melegkonyhás rendszer 
‐ Színvonalas étterem, kimagaslóan jó étterem 

Egészség turizmus 

‐ Elő- és utószezonban 2 hetes pihenés 
‐ Programcsomagok 
‐ Bezárt szállodák hasznosítása egészségturisztikai céllal (fogászat, rehabilitációs 

programok, szemklinika stb.) 
Kiskereskedelem 

‐ Zenélős autó miatt visszafogott kereskedelem 
‐ Hiányzó kiskereskedések (zöldséges, húsbolt) megtelepedése 
‐ Piac szombaton 
‐ Helyi termékek: bóvli- és kínai termékek ne legyenek kaphatók, levendulaüzlet, helyi 

kerámia helyi motívumokkal, helyi piacosok termékeit egész héten árusító bolt, 
kézműves termékke boltja 
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Vallás 

‐ Idősek és nagycsaládosok megcélzása 
‐ Zarándokutak 
‐ Lelki gyakorlatok egyház szervezésében 

• ATTRAKCIÓ FEJLESZTÉS 

Természeti 

‐ Természeti értékek megőrzése, bemutatása: gejziritek, levendulatermesztés, 
gyógynövény, lepárló 

‐ Természei értékek megközelítése 
Arculat 

‐ A közterületek minőségi átalakítása 
‐ Légkábelek eltüntetése a településen 

Kulturális 

‐ Meglévő rendezvények magasabb szinvonalon 
‐ Új rendezvények 
‐ Nemzetközi versenyek 
‐ Kisrendezvények: minden hétvégére, este legyenek programok 
‐ Operagála vagy más magas színvonalú kulturális programok 

Épített 

‐ Látott hal háza 
‐ Kilátók 
‐ Libegő hajóállomás és Visszhang-domb között 
‐ Bobpálya Akasztó-dombról 
‐ Kulturális- és sportcsarnok. 

Helyi termékek - Tihany tradicionális növényeinek idegenforgalmi attrakcióvá tétele 

‐ Levendula, szőlő, gyógynövény 
Hagyományok újraéledése 

‐ Kecskeköröm, visszhang 
‐ Piski napok 
‐ Óvár 
‐ Búcsú 

• TELEPÜLÉSMARKETING 

Egységes arculat marketing szempontból  

‐ Hiányzó állami támogatások 
‐ TDM szervezet céljainak támogatása 
‐ Marketing stratégia 

Szolgáltatatók összefogása 

‐ Helyi vállalkozók, szobakiadók összefogása 
• GAZDASÁG 

Üdülőtulajdonosok bevonása a helyi gazdasági életbe 

‐ Párbeszéd az üdülőtulajdonosokkal 
‐ Tanács, lobbi 
‐ Üdülőtulajdonosok befektetésének serkentése a településen 
‐ Üdülőterületek képviseltetése 

Helyi termékek előállítása 

Munkahelyteremtés (minden eddigi) 

‐ Komplett szolgáltatást nyújtó vállalkozások: kertgondozás, szőlőművelés, borászkodás 
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‐ Szakképzés idegenforgalomhoz és a fejlesztésekhez kapcsolódó tevékenységekhez 
‐ Minőségi szakemberek 
‐ Ne az önkormányzat legyen a fő foglalkoztató 

Új típusú szolgáltatások (kaszinó) 

III. ÉRTÉKVÉDELMI CSOPORT 

• TÁJI, TERMÉSZETI KÖRNYEZET 

‐ Tornapálya 
‐ Turista utak karbantartása 
‐ Egységes térkép, információs rendszer 

• ÉPÍTETT KÖRNYEZET, TELEPÜLÉS KÉP 

Arculat 

‐ Üdülőövezet: kapuk a faluba, info táblák, parkolókhoz táblák 
‐ Falu: járdák, kis terek hangulatának megőrzése (padok, virágok) 
‐ Helyi szokások: szakmák, fesztiválok, arculat 
‐ Apátság szellemi érték: régi ingatlanok, idegenforgalmi arculatba beépíteni, Kálvária-

domb zarándokhely 
‐ Védelem: szép épületek, természeti környezet, élhető település 
‐ Levendula és fűszernövények 
‐ Kulturális érték: színház, kiállítás, fesztivál, koncert 

Szabályozás 

‐ Szándék legyen nyilvánvaló 
‐ Tervtanács 
‐ Engedély nélküli építmények 
‐ Szakhatósági jogkör 
‐ Helyi építési ajánlás (településképi rendelet 
‐ Egységes táblák, cégérek 

• VILÁGÖRÖKSÉG- CÍMÉRT INDULNI 

‐ Marketing értéke nagy 
‐ Tájékozódás a követelményrendszerről 



TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ  

 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2013. 

3/E . SZ. MELLÉKLET – FÉNYKÉPEK A 2013. ÁPRILIS 15-I NYITOTT FÓRUMRÓL 
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A koncepció összeállításában 

 

Tósoki Imre, Tihany község polgármestere, 

Németh Tünde, jegyző, 

Bujdosó Judit, főépítész, 

Tihany Község Önkormányzatának képviselőtestülete,  

a Tihanyi Jövő Műhely résztvevői (vállalkozók és civil szervezetek képviselői),  

mélyinterjúban megszólított stratégiai szereplők, 

a kérdőívvel megszólított lakosok 

 

valamint a Völgyzugoly Műhely Kft. (2083 Solymár, Bimbó u. 20.) munkatársai vettek részt: 

Ferik Tünde, Kéthelyi Márton. 


