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Velencei-tó 2014-2020 HFS tervezés



A kérdőív célja

• A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület a 2014-2020-as 
EMVA LEADER programban lehetőséget kapott a sikeres LEADER 
program folytatására. A LEADER pályázati kiírások alapjait most 
készülő Helyi Fejlesztési Stratégia kidolgozása és megvalósítása 
biztosítja.

• Kérjük az alábbi rövid kérdőív kitöltésével Ön is segítse a Stratégia 
kidolgozását. Kérjük, a jelen kérdőív kitöltésével tegye lehetővé, hogy 
megismerhessük az Ön véleményét a megoldandó problémák és a 
szükséges közös fejlesztések tartalmával kapcsolatban!

Köszönjük, hogy válaszaival segíti munkánkat és javaslataival 
hozzájárul a térség fejlesztéséhez!



1. Kérjük, jelölje be, hogy milyen minőségében töltötte ki 
a kérdőívet!
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2. Ön szerint a turizmus milyen szerepet játszik a 
térség életében?
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3. Kérjük minősítse a térség környezeti állapotát!
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Jó Átlagos Hiányos



4. Kérjük, minősítse a térség jelenlegi turisztikai, 
vendéglátási infrastruktúráját!
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Jó Átlagos Hiányos



5. A rövidesen megvalósuló Velencei-tavi komplex partfal rehabilitáció (bontási-
helyreállítási és újjáépítési, mederkotrási műszaki beavatkozások)-tól Ön mit vár, 
milyen irányba változtatja meg a térség életét.
• Egyedi vonzástényezők létrejöttéhez járul hozzá, javítja a víz megközelíthetőségét, 

közösségi tereket hoz létre, javítja a parti sáv természet-közeliségét, ökológiai állapotát.

• Megszűnik a Velencei-tó partvonalát jellemző, lehangoló „retro” látvány. Biztonságosabb, 
korszerűbb és vonzóbb lesz a part a fürdőzők, vízi sportolók, kerékpárosok, sétálók és 
horgászok szemében. A kikötők elképesztően elhanyagolt és balesetveszélyes állapota 
megszűnik.

• Vízminőség javulást,  

• Vizi sportok bővítése, szörf, sup, vitorlások, kajak, kenu, turistáknak is…

• Gyalogosoknak olyan pihenő terek születnek, ami elősegíti a barátkozást, beszélgetést…A 
Velencei-tóhoz érkező vendégek jelentős része családos, ezért fontos, hogy az Ő 
igényeiknek megfelelő újítások történjenek. Például legyenek gyermekek számára 
kialakított, sekély vizű, homokos öblök és úszásra alkalmas partszakaszok egyaránt. Illetve  
bízom benne, hogy a helyi lakosok szánára is vonzóbb lesz egy-egy partszakasz, ahol 
például szívesen tesznek egy sétát alkalmanként.

• A partnak rendben kell lennie. Rendezett külsőt kell mutatnia, ugyanakkor a partfal 
helyreállítását oly módon kell elvégezni, hogy a tó öntisztító tevékenységét ne gátolja.



• Fontos hogy a szolgáltatások színvonalban és mennyiségben is fejlődjenek 
a tó körül és kapcsolódjanak egymáshoz

• Nagy figyelmet kell fordítani a Velencei-tó vízgyűjtőjén lévő patakok és 
árkok tisztítására, gondozására. Jelenleg ez teljes mértékben nincs 
megoldva, hiszen az évi min. kettő karbantartási kaszálás és vágott gyom 
elszállítása nincs megoldva.

• A Velencei-tavi partfal rehabilitációtól a tó vízminőségének jelentős 
mértékű javulását várjuk, ennek következtében a vízparti turizmus 
minőségének javulását, mennyiségének növekedését. Továbbá a vízi 
növények, a vízben élő állatok (főleg halak) élőhelyek minőségi javulását. Az 
őshonos halfajok mennyiségének növekedését.

• A tó körüli turizmus fellendülését, mely szükséges a meglévő munkahelyek 
megőrzéséhez és új munkahelyek kialakításához. 

• Velence Tóbíró Strand közelében lévő  közel 20 éve elhanyagolt állapotban 
lévő területére nagyon ráfér a rehabilitáció, mert sokkal nagyobb 
lehetőségek vannak benne, mint amennyi jelenleg ki van használva

• Remélhetőleg a „Retro” strandok fejlesztése (Agárd, Gárdony, Velence) is 
elindul, gyerekbarát, ápolt, sportolásra is alkalmas, gondozott strandokra és 
vízparti sétányokra van szükség. Vízbejárók, életveszélyes lépcsők, 
lerobbant wc-k, gondozatlant területek jellemzőek.



6.  Ön szerint mik azok a legnagyobb problémák, szükségletek, melyek leginkább 
beavatkozást igényelnek a Velencei-tó térségében, az kövezetkező öt évben, pl. 
elöregedés, munkahelyek hiánya, szolgáltatások hiánya, stb.

• Szükség lenne tömegközlekedési lehetőségekre a tó körüli települések 
között. 

• A szabad strandokat/partszakaszokat fejleszteni kellene, modern 
vízbejárók, egyedi stégek, minőségi mosdó helyiségek, zuhanyzók 
biztosításával, büfékkel, különböző strand szolgáltatásokkal (mindenhol 
elsősegélyhellyel, vízi eszközök bérlési lehetőségével stb.).

• Szükség lenne Velencén több közepes árfekvésű szálláshely kialakítására. 

• Szolgáltatások változatossága.

• - Strandok felújítása

• - Munkahely teremtők támogatása (nagyon sok a szezonális a munka)



• Nagyon kevés minőségi vendéglátó hely van, és kevés a szórakozás lehetőség. 

• A térségben a legnagyobb problémáknak a következőket látom: munkahelyek 
hiánya, szolgáltatások színvonala, infrastruktúra színvonala (utak, 
tömegközlekedés)

• Az elöregedés még mindig veszélyezteti a településünket, mindazok ellenére, 
hogy egyre több fiatal család választja otthonának a Velencei tó partját.

• A tömegközlekedés probléma a tó körüli települések között. 

• Szolgáltatások hiánya, munkaerő hiány.  Szolgáltatások, szolgáltatók nem 
kapcsolódnak egymáshoz, sokszor nem is tudunk egymás szolgáltatásairól. 

• Megfelelő munkaerőképzés helyben.  Entz F. szakiskola és a gimnáziumok 
bevonásával.

• Arculat, szép központi városrészek; Színvonalas szállások, éttermek – jó lenne 
több; 

• Rossz idő esetére program a turisták számára; Munkahelyek hiánya;

• Helyi vállalkozások támogatása

• Információ áramlás hiányos- nincs egy vezető web oldal

• Nem lehet a programokról tudni 



7. Ön szerint melyek a Velencei-tó térségének legnagyobb erősségei a gazdaság 
stabilitás szempontjából, amelyeket az elkövetkező öt évben lehetőségként kell 
értelmeznünk.
• a  tó és környezete „multifunkciós” (vízi sportok, gyógy-, bor-, konferencia-, 

horgászturizmus, wellness, kerékpározás, lovaglás, vadászat, természetjárás 
stb.)

• szakképzett munkaerő helyben

• termálvizek többrétű hasznosíthatósága

• A természeti adottságok.

• Kis távolságokon belül ott a víz, a hegy, a sziget, a kerékpárút, az autópálya.

• Dunaújváros, Székesfehérvár, Tatabánya Budapest közötti szép helyen 
három millió ember él, több multinacionális cég van a térségben, 

• Minőségi helyi termék előállítás és forgalmazás, ami egyúttal egyedi -
térségre jellemző - marketing eszköz is lehet



• A stabil, bevált helyszínek, programok, látnivalók, Lido, Pop-strand, Pákozdi 
Arborétum, KEMP, stb. Ezek szinten tartása, lehetőség szerinti fejlesztése

• A földrajzi fekvését kellene jobban meglovagolni . Minden út ide vezessen! 
Elérhető közelségben vannak a tavunktól távolabbi turisztikai attrakciók is , amiket  
szem elé kell helyeznünk , ezáltal  lehetne az egynapos  fürdővendégekből  több 
napot itt töltő turistákat képezni !

• A tó, mint turisztikai vonzerő az alap, erre építhetők szezonbővítő, tartózkodási 
időt meghosszabbító vonzerők és szolgáltatások.

• Továbbá az önkormányzatok tulajdonában lévő és vállalkozók által működtetett 
strandok, mert ezek a tulajdonos önkormányzatoknak duplán hoznak bevétel 
bérleti díj, illetve iparűzési adó formájában. Másod sorban úgy gondolom, hogy az 
elmúlt években elkészült és folyamatosan bővülő kerékpárút hálózathoz 
kapcsolódó egyéb szolgáltatások nyújtása nincs kellő képen kiaknázva, azaz 
jelenleg gazdaságilag nem hoz elég hasznot a térségnek, pedig sokkal 
hatékonyabban ki lehetne használni kapcsolt szolgáltatások bevezetésével.  
Minden képen jelentős tényező még a térségben a gyógy-turizmus az Agárdi 
Gyógy- és Termálfürdő, illetve a VVSI fejlesztése kapcsán elkészülő rehabilitációs 
részleg jóvoltából.



8. Kérjük, rangsorolja az alábbi turisztikai termékfejlesztések jelentőségét a térség 
életében, mint jövőbeni fejlesztési lehetőséget! (Kérjük, jelölje 1-5-ig terjedő skálán az Ön által 
értékelt település életében a legfontosabb fejlesztéseket! 5=legjelentősebb, 1=legkevésbé jelentős)
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mint jövőbeni fejlesztési lehetőségek



9. Fejlesztések rangsorolása (Kérjük, jelölje x-el az Ön által fontosnak tartott  
jövőbeni pályázati lehetőségeket, fejlesztéseket amelyekre a  Helyi fejlesztési Stratégia 

0

5

10

15

20

25



Fejlesztések rangsorolása a legfontosabbak
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10. Van-e olyan fejlesztési terület az Ön véleménye szerint, amely a térség 
fejlődése érdekében fontos lenne és nem szerepel a fenti felsorolásban? 

• A megváltozott nyaralási, pihenési szokások eredményeként, egyre több fizetőképes 
család keresi a gasztro és helyi élményekre épülő ( helyi ízek, borok, rendezvények), 
egyedi hangulattal bíró minőségi szálláshelyeket és hozzá kapcsolódó szolgáltatásokat. 
Ezen szolgáltatások a Velencei-tó környékén igazán csekély számban fellelhetőek. 
Mindenképp a fejlesztési lehetőségek egy részének ebbe az irányba is kellene mutatniuk.

• Pákozdi arborétumban pl. vadmadár bemutató, öt kontinens vadjainak bemutatója. A 
nyaralási időszakban a tematikus, évente ismétlődő rendezvények-programok 
megrendezése, ismertté tétele.

• Helyi kis busz, vagy kis vonat, ami a tavat járja körbe, összeköti a helyszíneket.

• Térségi kommunikáció erősítése, pl. TÓ TV – rádió újraindítása, a Velencei-tóért dolgozók 
elismerése, ?

• A RE-KREÁCIÓS térségben nagy hiány a KREÁCIÓ legalapvetőbb színtere, a városhoz illő 
kiállító terem, alkotó műhelyek kialakítása, a környezetünkben felállítható alkotásokért, 
és az alkotó munka támogatására, minden generációnak. 
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11. Ön szerint milyen nagyságrendű projekteket kell támogatni a Helyi 
Fejlesztési Stratégia LEADER pályázataiban: (Kérjük csak egy opciót 

válasszon)



Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület
2481.Velence, Balatoni út 65.

22-470-212
06-30-738-5234
www.velenceitoleader.eu

http://www.velenceitoleader.eu/


KÉRDŐÍV FELDOLGOZÁS HFS 2015 
SZÖVEGES VÁLASZOK 

5. A rövidesen megvalósuló Velencei-tavi komplex partfal rehabilitáció (bontási-
helyreállítási és újjáépítési, mederkotrási műszaki beavatkozások)-tól Ön mit vár, 
milyen irányba változtatja meg a térség életét.  (kérjük röviden írja le véleményét, 

javaslatait) 

 Válaszok 

 

Környezet-barátabbá válnak a tó körüli települések mind a helyiek, mind a turisták 
szemében. A tó könnyebben fog tisztulni, így még jobb lesz a víz minősége, ami a 
helyieknek, turistáknak és a tó élővilágának is jót tesz. Évente több tó tisztító akciót 
kellene szervezni, erre jó példa a minden évben megrendezésre kerülő TakaríTó 
kenutúrák.  

 

Megszűnik a Velencei-tó partvonalát jellemző, lehangoló „retro” látvány. 
Biztonságosabb, korszerűbb és vonzóbb lesz a part a fürdőzők, vízi sportolók, 
kerékpárosok, sétálók és horgászok szemében. A kikötők elképesztően elhanyagolt és 
balesetveszélyes állapota megszűnik. 

A MOHOSZ javasolja, hogy a partfal rehab. keretében: 

 felújítandó kikötők mellé megfelelő kiszolgáló infrastruktúrát is építsenek ki 
(WC, parkoló, közvilágítás, parkosítás stb.) 

 építsenek ki könnyen megközelíthető kulturált parti horgászhelyeket. 
 az arra alkalmas partszakaszokon alakítsanak természetes halivató és halbölcső 

helyeket, amelyek szinte teljesen eltűntek a tó partfalának kiépítésével 
párhuzamosan. 

 a tavat tápláló vízfolyások torkolatait úgy tisztítsák ki ill. alakítsák át, hogy a 
halak ezek mentén akadálytalanul  juthassanak megfelelő ívó-helyekre. 

 

Velence Tóbíró Strand közelében lévő  közel 20 éve elhanyagolt állapotban lévő 
területére nagyon ráfér a rehabilitáció, mert sokkal nagyobb lehetőségek vannak benne, 
mint amennyi jelenleg ki van használva. Például sajnos a kis gyerekes családok és sokak 
számára egyáltalán nem közkedvelt az öregedése miatt, meg például, hogy csak mélyvíz 
van,  szóval akik nem tudnak úszni, azok se tudják élvezni a strandolást. A 
rehabilitációtól várom ezen problémák orvoslását. 

 

A partfal rehabilitáció térségre gyakorolt hatása nagyban függ annak szakmai, ésszerű 
gyakorlatias megvalósításától .Jelen esetben, kiemelten fontos lenne az ökológiai  és a 
minőségi turizmus szempontjait az egyéni és különböző érdekcsoportok fölé helyezni, 
mivel  ez a jelentős beruházás a Velencei-tó sorsát az elkövetkező évtizedekre 
egyértelműen meg fogja határozni. 

 
Vízminőség javulást,   
Vizi sportok bővítése, szörf, sup, vitorlások, kajak, kenu, turistáknak is… 
Gyalogosoknak olyan pihenő terek születnek, ami elősegíti a barátkozást, beszélgetést… 

 
FELTÉTLENÜL SZÜKSÉGES S KIKÖTŐK, STRANDOK KORSZERŰSÍTÉSE IS, 
sportolási lehetőségek, egyedi stégek, kulturált büfék, wc-öltöző, zuhanyozó, játszótér, 
egészséges homokozó, tisztaság, lépcsők, családbarát arculat 

 - Remélhetőleg víz minőség javulást hoz 

 

Bízom benne, hogy az erősen leamortizálódott partfal (mely több helyen veszélyes is), 
XXI. századi, európai színvonalú lesz. Ebben azért reménykedem, mert a Velencei-tó 
jelenlegi, 60-as éveket idéző állapota nem versenyképes sem hazai, sem egyéb európai 

üdülőhelyekkel szemben. Továbbá bízom benne, hogy a döntéshozók figyelnek a 
felmerült igényekre is. A Velencei-tóhoz érkező vendégek jelentős része családos, ezért 

fontos, hogy az Ő igényeiknek megfelelő újítások történjenek. Például legyenek 
gyermekek számára kialakított, sekély vizű, homokos öblök és úszásra alkalmas 

partszakaszok egyaránt. Illetve  bízom benne, hogy a helyi lakosok szánára is vonzóbb 
lesz egy-egy partszakasz, ahol például szívesen tesznek egy sétát alkalmanként. 

 Valószínűleg a nyári strandoló vendégkör megtartására, növelésére jó hatása lesz. 



 
Hosszú távú hatása lesz , nem a retróba  érkezik a turista , hanem a 21 századnak 
megfelelő környezet várja . Reméljük az agárdi csónakkikötő és a pop strand acélépületei 
dózer  alá kerülnek. 

 
Sokkal színvonalasabb körülmények között strandolhatnak az ide érkezők. Nem 
gondolom, hogy ezért több turista fog ellátogatni hozzánk, de meglátjuk.  A tó 
vízminősége viszont jelentősen javulhat ezen beruházás következményeként. 

 A kulturáltabb, modernebb környezet több embert vonz a térségbe. Hossza időt töltenek 
itt el a családok. Esetleg kitolódik a fő szezon időtartama. 

 
A térség életét nagyban javítja a komplex partfal rehabilitáció. Velencei-tó 
vízminőségének javítása, a területek természet-közeli állapotának megőrzése fontos a 
helyi lakosok és az idelátogató turisták számára 

 
Mindenképpen pozitív irányba. Nem csak a térség életét , ha nem a vidékiek vonzáskörét 
is  pozitív irányban befolyásolja a Velencei-tóhoz. Sport turizmus /vízi/ fellendülése 
várható a tervezett beavatkozásoktól. 

 
Az utóbbi években nem fejlesztett partszakaszok, szabad strandok kiépítésével, 
modernizálásával növekedhet a térség turizmusa, kerékpárturizmusa, valamint a tavaszi 
és őszi évszakokban is növekedhet a forgalom a tó körül. 

 
A Velencei-tó olyan értéke a területnek, amit védeni és óvni kell, tehát fontosnak tartom. 
Rendezett, tiszta, felújított környezet egész biztosan növeli a térség vonzerejét. Erről 
gondolom azt, hogy ezt kötelességünk elvégezni.  

 A partnak rendben kell lennie. Rendezett külsőt kell mutatnia, ugyanakkor a partfal 
helyreállítását oly módon kell elvégezni, hogy a tó öntisztító tevékenységét ne gátolja. 

 Szerintem növelni fogja a tó látogatottságát.  Fontos hogy a szolgáltatások színvonalban 
és mennyiségben is fejlődjenek a tó körül és kapcsolódjanak egymáshoz. 

 

Megfelelő kampány segítségével a vizes port, a horgász túrizmus és a kerékpár túrizmus 
fejlődésnek indul, ez által az idelátogatók a helyi szolgáltatásokat nagyobb számba 
fogják igénybe venni. A rehabilitáció lehetőséget teremt az öko és a természeti értékeink 
jobb bemutatására.  
Nagy figyelmet kell fordítani a Velencei-tó vízgyűjtőjén lévő patakok és árkok 
tisztítására, gondozására. Jelenleg ez teljes mértékben nincs megoldva, hiszen az évi min. 
kettő karbantartási kaszálás és vágott gyom elszállítása nincs megoldva. 

 

A Velencei-tavi partfal rehabilitációtól a tó vízminőségének jelentős mértékű javulását 
várjuk, ennek következtében a vízparti turizmus minőségének javulását, mennyiségének 
növekedését. Továbbá a vízi növények, a vízben élő állatok (főleg halak) élőhelyek 
minőségi javulását. Az őshonos halfajok mennyiségének növekedését. 
A tó körüli turizmus fellendülését, mely szükséges a meglévő munkahelyek 
megőrzéséhez és új munkahelyek kialakításához.  
Szükségesnek tartjuk nem csak a fürdési lehetőség biztosítását, hanem a horgászturizmus 
fejlesztését is, ill. amennyiben az időjárási körülmények ezeket nem teszik lehetővé más 
az ide látogatók érdeklődésére számot tartó program biztosítását. 

 

 A természetvédelem és fenntarthatóság, mint fő szempont mellett a helyi lakosok és a 
turisták rekreációját szolgálja 

 A tó élővilágának helyreállítása.  
Természet- és környezetbarát beavatkozás, újjáépítés. 

 
Rendkívül fontos lenne a térség turisztikai fejlődése szempontjából, de rendkívül hiányos 
a tájékoztatás, ill. igazából nincs is. Csak olyan cikkek jelennek meg, hogy minden 
nagyon szép és jó lesz, de hogy ez mit jelent? Nagy csönd van! 

 Valószínű a turizmus fellendül. 
 Rendezettebb környezet. 
 Kulturált környezet kialakítása környezetbarát anyagokból. 

 

Nem látok rá a projektre, így nem tudok nyilatkozni. Azt mindenképpen javasolnám, 
hogy amennyiben a tervek eljutnak abba a fázisba, a tervezők mutassák be az 
elképzeléseiket részletesebben is, több fórumon.  
A változások remélhetőleg esztétikusabb kinézetű partfalat eredményeznek, eltűnnek a 
széttöredezett betonfelületek stb. 
Mindenesetre tanulva a korábbi Velence-korzó kiépítési munkálataiból, lehetőleg a 
főszezonon kívül kellene elvégezni a jelentősebb, partfalat és medret érintő 



munkálatokat. Továbbá a kikötők esetében a munkák jelentősen gátolhatják a hajózás 
működését. 

 Remélem, pozitív irányba. 
 Ha az összeg nagyságát nézem, nagy reményeket fűzök hozzá. 
 Reményeim szerint lényegesen javítja a minőségi turizmust. 
 - 

 Egyedi vonzástényezők létrejöttéhez járul hozzá, javítja a víz megközelíthetőségét, 
közösségi tereket hoz létre, javítja a parti sáv természet közeliségét, ökológiai állapotát. 

 
6.  Ön szerint mik azok a legnagyobb problémák, szükségletek, melyek leginkább 

beavatkozást igényelnek a Velencei-tó térségében, az elkövezetkező öt évben, pl. 
elöregedés, munkahelyek hiánya, szolgáltatások hiánya, stb. 

 Válaszok 

 

Szükség lenne tömegközlekedési lehetőségekre a tó körüli települések között.  
A szabad strandokat/partszakaszokat fejleszteni kellene, minőségi mosdó helyiségek, 
zuhanyzók biztosításával, büfékkel, különböző strand szolgáltatásokkal (mindenhol 
elsősegélyhellyel, vízi eszközök bérlési lehetőségével stb.). 
 
Szükség lenne Velencén több közepes minőségű szálláshely kialakítására. Erre 
alkalmasak lennének a régóta nem használt épületek, mint az ÁSZ üdülő, Fehérház vagy 
Helios Hotel. 
Horgászturizmust erősíteni kellene. 
Műemlékeinket, kastélyainkat látogathatóvá kellene tenni. 

 

 helyi munkalehetőség 
 idegenforgalmi szolgáltatások színvonalának javítása 
 szezonalitást mérséklő sport- és kulturális rendezvények szervezése, azok fogadó 

infrastruktúrájának kiépítése (zárt/fedett színház- és koncertterem, uszoda, 
sportcsarnok, sport- és szabadidőcentrum stb.) 

 Kerékpárút hálózat bővítése, korszerűsítése, karbantartása 

 

- A térség fejlesztésével járó idegen forgalom növekedés. 
- Szolgáltatások változatossága. 
- Strandok felújítása 
- Munkahely teremtők támogatása (nagyon sok a szezonális a munka) 
- Évszaktól független rendezvények 
- Velence egész területének kihasználása 

 

A család-, és környezetbarát minőségi szolgáltatások színvonala. 
Nyári szezonon kívüli szolgáltatások köre és színvonalas. 
Térségen belüli tömegközlekedés (Tó körüli járat). 
A valós értékeken alapuló, helyi adottságokat megtestesítő rendezvények, események 
száma,, azok menedzselése és események támogatása. 

 

A folyamatos szolgáltatások… 
A gyalogos csomópontokba, az erre leginkább alkalmas területekre kortárs műalkotások 
elhelyezése…  
Köztéri órák elhelyezése, mindenféle információkkal a vízről, a programokról… 
Feltöltő rekreációs, KREÁCIÓS programokra alkalmas helyek kialakítása,  
Kiállító termek, sokféle technikára alapuló alkotó műhelyek kialakítása, éves alkotó 
program tervezése igények szerint, mesterekkel, asszisztenciával …. anyagokkal, 
eszközökkel… 
Több generációnak is hasznos alkotó programok, építve mindezt a már tíz éve működő 
Nemzetközi Velencei-tavi Symposion, természetművészettel foglalkozó alkotó telep 
működésére, ami többgenerációs, szakmaközi, és egyetemközi…  

 - Kevés szálláshely 
- Kevés kis méretű, családi gazdaság 



- Feldolgozatlan, alacsony hozzáadott értékű mezőgazdasági termelés 

 

Úgy gondolom, hogy igényes szolgáltatások területén erős hiányosságok vannak a 
térségben. Például nem túl magas kategóriájú, de igényes szállások tekintetében és 
étterem kínálatban. Az említett szolgáltatások bővítése pozitívan hatna mind a turizmusra 
(vonzóbbá téve a vendégek számára a térséget), mind a környékbeli lakosságra (ezek az 
új szolgáltatások munkahelyeket teremtenének, illetve kisebb települések esetében 
ösztönöznék a fiatalok helyben maradását, újabbak betelepülését) 

 
A velencei Lido rész fejlesztésén kívül a tó környék stagnál, Rendszeresen, évente 
szükség lenne kisebb-nagyobb fejlesztésekre, új projektekre ahhoz, hogy a vendégek 
visszatérjenek. 

 

A nem használatos őskövületnek számító épületek lebontása. Szálláshelyek 3 csillagos 
létrejötte. A külterületeken  működő ipari zónák létrejötte. A vasút és tópart közötti  
területeken  állandó lakosokkal  lakóparkok létrehozása  ez által életet kell vinni a 
szezonon túl is erre a település részekre. 

 Nagyon kevés vendéglátó hely van, és kevés a szórakozás lehetőség.  

 Szolgáltatások hiánya, családos programok hiánya, olyan program ajánlatok hiánya 
melyeket rossz idő esetén is igénybe lehet venni.  

 A térségben a legnagyobb problémáknak a következőket látom: munkahelyek hiánya, 
szolgáltatások színvonala, infrastruktúra színvonala (utak, tömegközlekedés) 

 

Újabb szolgáltatások, szállások, rekreációk bővítésével nőne a munkahelyek száma , 
egyben  nőne a térségbe látogatók száma is. Javasolnánk az Északi oldalon esetleges  
fürdőzésre alkalmas helyek kialakítását, strand kiépítését Szúnyog-szigethez közeli 
területen. Kulturális programok szervezését szintén az északi oldalra is. 
A horgász turizmus fellendítése érdekében a halállomány megnövelése lenne célszerű, 
mivel a tóban kevés a hal, ez köztudott, így nem járnak nagy számban a  horgászok a 
tóra. 

 
Az elöregedés még mindig veszélyezteti a településünket, mindazok ellenére, hogy egyre 
több fiatal család választja otthonának a Velencei tó partját. 
A tömegközlekedés probléma a tó körüli települések között.  

 
Én biztos vagyok abban, hogy a térség turisztikai vonzerejének növelése sok problémára 
gyógyír lenne. Jelentősen csökkentené a térség munkahely hiányát, felvevőpiaca lehetne 
a helyi termékeknek stb. 

 Munkahelyek hiánya, bár ezen Fehérvár közelsége segít. Az elöregedés, bár ez országos 
probléma is. 

 Szolgáltatások hiánya, munkaerő hiány.  Szolgáltatások, szolgáltatók nem kapcsolódnak 
egymáshoz, sokszor nem is tudunk egymás szolgáltatásairól.   

 

Szezon nyújtást segítő országos rendezvények létrehozása a tó vonzáskörzetében. 
/horgászat, vizes sport, kerékpáros, hagyomány ápoló és kulturális rendezvények. 
Megfelelő munkaerőképzés helyben.  Entz F. szakiskola és a gimnáziumok bevonásával. 
Kerékpáros útvonalak kibővítése jó minőségi utak kialakításával a Vértes és a Duna 
irányába. 

 

A szolgáltatások színvonalának javítása mind az infrastruktúra mind a minőség 
tekintetében. A helyi lakosság (főleg a fiatalabb korosztály) helyben tartása 
munkahelyek, egészségügyi ellátás, óvodák, iskolák, stb. biztosításával. Az épített 
környezet illeszkedjen a tó és környezete által biztosított természetes környezethez. 

 Turizmusfejlesztés: attrakciók, szálláshelyek, programok, marketing és imázs, 
Munkahelyteremtés 

 Minőségi szolgáltatás bővítés 

 

Infrastruktúra, miután rendkívül kevés a beruházás, ezért a szezon nagyon rövid, ami 
senkinek nem jó, Rossz a közlekedés a tó körül ill. nincs! Ezek következtében kevés a 
szolgáltatás, mert a lakosság ennyi szolgáltatót nem tud el….? 
Állami és önkormányzati beavatkozás kell, mint a Balatonnál! Ha jó lesz az 
infrastruktúra, akkor majd a magán tőke is beindul. (Lásd Balaton!) 

 Nagysebességű internet 



 Több odafigyelés a helyi lakosokra, Nagysebességű internet 

 
Szolgáltatás színvonala, 4 évszakos turizmus alapját képező azonos időpontban 
szervezett országos – térségi jelentőségű programok, attrakciók. 
4 évszakos foglalkoztatás a vállalkozók részéről. 

 

Munkaerő hiánya (ami nem csak Velencei-tó környéki jelenség, hanem jelentősebb 
turisztikai desztinációk (pl Balaton) is súlyt. 
Szolgáltatások hiánya (bár nagyon sok új szolgáltató indult el és szállodák is 
folyamatosan fejlesztenek, továbbá jelentős előrelépések voltak az infrastruktúra 
területén, de rossz idő esetére kevés a szolgáltatás/program). 
Erősödő verseny más régiókkal az országon belül, hatékony marketing. 

 
Arculat, szép központi városrészek; Színvonalas szállások, éttermek – jó lenne több;  
Rossz idő esetére program a turisták számára; Munkahelyek hiánya; 
Helyi vállalkozások támogatása 

 Hiányzó szolgáltatások pótlása; Munkahelyteremtés térségen belül -> ehhez a közösségi 
közlekedés fejlesztése; Tájromboló szolgáltató helyek fejlesztése 

 Az egységes arculat megteremtése és a térség településeinek önálló jellegű kialakítása 

 Szükségletek: munkahelyteremtés, szolgáltatások javítása, minőségi szálláshelyek 
bővítése, még jobb marketing 

 Szolgáltatások hiánya, munkahely hiánya, közös közlekedési lehetőség a tó és települései 
között. 

 A partvédőművek rossz állapota, háttértelepülések alacsony kihasználtsága, a tóhoz nem 
illő jellegű-léptékű fejlesztések. 

 
7. Ön szerint melyek a Velencei-tó térségének legnagyobb erősségei a gazdaság 
stabilitás szempontjából, amelyeket az elkövetkező öt évben lehetőségként kell 

értelmeznünk. 
 Válaszok 

 

A Velencei-tavat multisport központként pozícionáljuk. Ezen sportolási adottságokban 
rejlenek a térség legnagyobb lehetőségei, mint például a kerékpáros turizmus. Ezen felül 
nagyobb tömegeket vonzó rendezvények, melyek vendégéjszakát generálnak. A 
gyógyturizmus fejlődése (VVSI rehabilitációs központ, Agárdi Gyógyfürdő, Kavics Klub). 

 

 az idegenforgalom és a letelepedni vágyók számára is vonzó, gyönyörű 
természeti környezet 

 kiváló közlekedés földrajzi elhelyezkedés (autópályák, vasút, Bp., repterek stb.) 

 a  tó és környezete „multifunkciós” (vízi sportok, gyógy-, bor-, konferencia-, 
horgászturizmus, wellness, kerékpározás, lovaglás, vadászat, természetjárás 
stb.) 

 szakképzett munkaerő helyben 

 termálvizek többrétű hasznosíthatósága 

 Velencének ki kell használnia a tóból és a környezetből eredő adottságokat. 

 

Családbarát turizmus. 
Természetközeli outdoor szolgáltatások (egyéni és céges) fejlesztése. 
Minőségi helyi termék előállítás és forgalmazás, ami egyúttal egyedi - térségre jellemző 
- marketing eszköz is. 
 

 

A természeti adottságok. 
Kis távolságokon belül ott a víz, a hegy, a sziget, a kerékpárút, az autópálya. 
Dunaújváros, Székesfehérvár, Tatabánya Budapest közötti szép helyen három millió 
ember él, több multinacionális cég van a térségben, miközben környezetpusztító 
beruházás nincs a környéken… ahogy tudom, nem is tervezik… 
Turisztikai szövetség létrejötte, a közös marketing, a sport is gazdasági tétel….. 
 

 - Termálvizek 
- helyi, kézműves termékek (bor, sajt…) 



- Tó és környéke –adta sportolási lehetőségek, pl.: vízi sportok, horgászat, 
kerékpárút… 

- Mezőgazdasági termelés 
 

 

Minden képen elsőként a tavat magát említeném, hiszen több, közvetlenül hozzá 
kapcsolódó szolgáltatás adja a térség gazdasági stabilitásának alapját. Ezen belül 
kiemelkedőek a szállások, hiszen a vendégéjszaka szám nagyban befolyásolja az 
idegenforgalmi adó mértékét. Továbbá az önkormányzatok tulajdonában lévő és 
vállalkozók által működtetett strandok, mert ezek a tulajdonos önkormányzatoknak 
duplán hoznak bevétel bérleti díj, illetve iparűzési adó formájában. Másod sorban úgy 
gondolom, hogy az elmúlt években elkészült és folyamatosan bővülő kerékpárút 
hálózathoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások nyújtása nincs kellő képen kiaknázva, azaz 
jelenleg gazdaságilag nem hoz elég hasznot a térségnek, pedig sokkal hatékonyabban ki 
lehetne használni kapcsolt szolgáltatások bevezetésével.  Minden képen jelentős tényező 
még a térségben a gyógyturizmus az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő, illetve a VVSI 
fejlesztése kapcsán elkészülő rehabilitációs részleg jóvoltából. 

 A stabil, bevált helyszínek, programok, látnivalók, Lido, Pop-strand, Pákozdi Arborétum, 
KEMP, stb. Ezek szinten tartása, lehetőség szerinti fejlesztése 

 

A földrajzi fekvését kellene jobban meglovagolni . Minden út ide vezessen! Elérhető 
közelségben vannak a tavunktól távolabbi turisztikai attrakciók is , amiket  szem elé kell 
helyeznünk , ezáltal  lehetne az egynapos  fürdővendégekből  több napot itt töltő 
turistákat képezni ! 

 

Közel van a fővároshoz és Fehérvárhoz. Ide akár 1 napra is eljönnek az emberek, de 
programokat kell biztosítani, melyek nem csak a parton élvezhetők. 
 
Sok a városból kiköltözött, és erre a térségre betelepült család, az ő igényeik kielégítése 
fontos lenne. Segíteni a beilleszkedést a helyi közösségekbe.  
 

 A térség legnagyobb erősségei maga a Velencei-tó és Budapest közelsége, az 
elkövetkező 5 évben is erre kell tovább építeni. 

 
Gazdaság szempontjából a turizmus, mely érdekében évről- évre fejleszteni kell, minél 
nagyobb vonzáskör kialakulása végett. 
 

 

A térség erőssége a természeti adottságában, a vonzerejében, jó 
megközelíthetőségében, valamint a főváros közelségében rejlik.  
A turizmus a térség legnagyobb erőssége, a négy évszakos turizmus kiépítése az 
elkövetkező öt év gazdasági stabilitását jelentheti.  
 

 A turizmus és az oktatás. 
 Maga a tó, Fehérvár közelsége, a jó infrastruktúra, M7 autópálya. 

 Jó elhelyezkedés, közel az M7-eshez, Budapesthez.  Fizetőképes kereslet a tó körül.  A tó 
mérete, nem túl nagy, nem túl kicsi, könnyen átlátható, egységesen megjeleníthető.     

 

Szélesebb körben kell igénybe venni a vendéglátás területén a helyben termelt és 
előállított termékeket. 
A megindult kerékpáros turizmust, az érintettek bevonásával kell fejleszteni. Több a 
kerékpáros útvonalra ráépülő attrakciót kell támogatni. A kerékpáros által jól 
használható, saját érdeklődésének megfelelően tudjon útvonalat  tervezni.  
A vendéglátásban jelenjenek meg a Velencei-tóban honos halak. 
A partfal rehabilitáció tegye lehetővé a szabad strandokat jogszabályi megfelelésnek. 
A háttér települések különtámogatásban részesüljenek a falusi vendégasztal és vendég 
látás területén. 
 
 



 

A Velencei-tó földrajzi elhelyezkedése, egyrészt közelsége a több millió lakosú 
fővároshoz, másrészt a megyeszékhelyhez. Természeti adottságai többek között a 
felszín alatti gyógy-, termálvíz, a felszín feletti vízfelület. A jó megközelíthetősége 
autópályán és főúton.  
 

 A tó, mint turisztikai vonzerő az alap, erre építhetők szezonbővítő, tartózkodási időt 
meghosszabbító vonzerők és szolgáltatások. 

 Szerintem egyetlen erősség van az maga tó!!! Ebből következik, hogy a gazdasági 
stabilitás egyetlen igazi húzóereje csak a TURIZMUS lehet! 

 A Tó környékének fejlesztése kiemelt politikai tényezővé válása. 

 

Közelség nagy agglomerációkhoz, jelentős vásárlóerő a közelben. 
Gyorsabb és kényelmesebb elérés vonaton. 
Várhatóan növekvő reálkeresetek, optimális esetben növekvő vállalkozói és 
önkormányzati bevételek. 
Kisebb léptékű fejlesztések (LEADER) összefogása egy helyi brand alatt. 

 Jó fekvés; tó, sportolási lehetőségek 
 Székesfehérvár és Budapest közelsége. 
 Természeti értékek, Borászat, Halászat, Mezőgazdaság 
 Rendezett környezet, értékmegőrzés, együttműködés 
 Természeti adottságok, tájképi értékek, hagyományok  

 
10. Van-e olyan fejlesztési terület az Ön véleménye szerint, amely a térség fejlődése 

érdekében fontos lenne és nem szerepel a fenti felsorolásban? (Ha igen, kérjük, itt írja 
le!) 

 Válaszok 

 

A megváltozott nyaralási, pihenési szokások eredményeként, egyre több fizetőképes 
család keresi a gasztro és helyi élményekre épülő ( helyi ízek, borok, rendezvények), 
egyedi hangulattal bíró minőségi szálláshelyeket és hozzá kapcsolódó szolgáltatásokat. 
Ezen szolgáltatások a Velencei-tó környékén igazán csekély számban fellelhetőek. 
Mindenképp a fejlesztési lehetőségek egy részének ebbe az irányba is kellene mutatniuk. 

 gyenge információ áramlás 

 nagyon gyenge térségi  marketing, nincs igazi PR munka 

 háttér településekről több PR anyag 

 

A RE-KREÁCIÓS térségben nagy hiány a KREÁCIÓ legalapvetőbb színtere, a városhoz illő 
kiállító terem, alkotó műhelyek kialakítása, a környezetünkben felállítható alkotásokért, 
és az alkotó munka támogatására, minden generációnak.  
Székesfehérváron a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközép Iskola keresi a felvételre 
alkalmas tehetséges gyerekeket, de a Budapesten is több művészeti felsőoktatási 
intézménybe fel kellene készíteni a fiatalokat az erre alkalmas helyen…  
Klub, közösségépítés, alkotó munkát támogató beszélgetésekért… 
Humán erőforrás fejlesztés…  
Alkotó munka lehetősége, workshopok  a térség rajz tanárainak, portfóliójuk 
bővítésére… 
Kíváncsiságra, nyitottságra előkészítő, a személyiséget fejlesztő érzékenyítés, 
programok közös tervezésével… 

 

Inkább csak jobban „szétbontanám a dolgokat. Pl. oktatás, képzés tekintetében nem 
minden területen van szükség fejlesztésre, de vannak olyan területei, ami nagyon is 
fontos lenne. Pl. köztudott, hogy az induló vállalkozások 95%-a nem éri meg az 5 évet, 
mert (főleg fiatal kezdők esetében) nincs meg a kellő ismeretük a vállalkozói világ 
útveszői és buktatói területén. 
A turizmust is egy elég tág fogalomnak gondolom. Itt is „boncolgatnék”. Pl. a Velencei-tó 
esetében feltétlenül szükség van az erősen leamortizálódott strandok infrastrukturális 
és szolgáltatás fejlesztésére is. 



 

 
Pákozdi arborétumban pl. vadmadár bemutató, öt kontinens vadjainak bemutatója. A 
nyaralási időszakban a tematikus, évente ismétlődő rendezvények-programok 
megrendezése, ismertté tétele. 

 Helyi kis busz, vagy kis vonat, ami a tavat járja körbe, összeköti a helyszíneket. 
 Szezonalitás enyhítése, szálláshely-értékesítés összefogása 
 Környezetvédelem 
 Internet 

 Térségi kommunikáció erősítése, pl. TÓ TV – rádió újraindítása, a Velencei-tóért 
dolgozók elismerése ? 

 Nincs jó információs weblap, honnan értesül az itt lakó, vagy az itt üdülő a 
programokról? 

 Lelakott strandok, nagy probléma !!!!!! gyenge infrastruktúra 
 Nincs igazi gasztro kínálat !!!! 
 Nincs marketingje a boroknak 

 
12. Egyéb gondolat 

 Válaszok 

 
El tudom képzelni azt, hogy konzorciumban más pályázatokkal azt, hogy alakítsunk ki 
közös célokat, szinergiát alkotva a gazdasági, turisztikai és rekreációs élményekért, 
tehetségek felkarolásaként…. 
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