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1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ
1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban,
térségi kapcsolatok.
Badacsonytomaj a Balaton északi partjának nyugati felén, a Badacsony-hegy délkeleti lábánál
helyezkedik el. A kétezer lakosú település kiterjedése 32,71 km2. Közigazgatási területének egytizede
belterület. 2004. július 1-je óta városi ranggal büszkélkedhet. Önkormányzata önálló polgármesteri
hivatalt mőködtet. A 2012. január 1-jei népességszám alapján az ország 11. legkisebb városa, a
Balaton parti városok közül a legalacsonyabb lélekszámú. Badacsonytomaj a 33 helységet magába
foglaló Tapolcai kistérségbe tartozik. Településhálózati szempontból a Balatoni agglomerálódó térség
egyéb települései közé sorolódik. A város a Balaton Kiemelt Üdülıkörzet része, a Balaton északi
partjának egyik fontos turisztikai centruma.
A település a megye, valamint a régió perifériáján helyezkedik el. Veszprémtıl, a megye központjától
50 km-re, Székesfehérvártól, a régió központjától 100km-re található. Történelmi okokra vezethetı
vissza, hogy nem a megyeszékhely, hanem elsısorban Tapolca és a Balaton-parti települések irányába
épült ki a kapcsolatrendszere. Ugyanis korábban nem Veszprém, hanem Zala vármegyéhez tartozott,
csakúgy, mint a tapolcai és a balatonfüredi járások, Veszprém megyéhez csak az 1950-es
közigazgatási átszervezések után került.
A térségre az aprófalvas településhálózat jellemzı. A környezı községek zömének lélekszáma nem
éri el az 500 fıt, többek között ide sorolható Káptalantóti, Kisapáti, Szentbékkálla, Köveskál, de
Ábrahámhegy, és Balatonrendes lakosságszáma is alig lépi át ezt a számot. Csupán Révfülöp,
Szigliget, és Nemesgulács népessége haladja meg az 1000 fıt, de egyiküké sem közelíti meg
Badacsonytomajét.
A vonzó környezet miatt Badacsony és környéke már az ıskorban is lakott hely volt. Az ásatások
egy idıszámításunk elıtt III. és II. évezredben létezhetett kelta település maradványait hozták a
felszínre. A honfoglalásra és az államalapítás idıszakára a települések nemzetségnevei utalnak. A
Badacsony déli oldalán akkoriban Badacsonytomaj ıse Tomaj és a mai Badacsonylábdihegy elıdje Lád
falu alakult ki. Mindkét helységnév személy- illetıleg ısi nemzetségnévbıl keletkezett. A helység
területén 1263-ban már állt a pálos rend Szent Imrérıl elnevezett kolostora.
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A település elsı írásos említése Károly Róbert uralkodásának idıszakából, 1313-ból származik. A
falu ekkor a szigligeti királyi vár tartozéka volt. A török hódoltság idején lakossága megfogyatkozott, de
sohasem néptelenedett el. Ezt követıen a XVIII. század elején népesedett be újra, amikor az Esterházy
hercegek birtokolták a környéket. A település társadalmát a XVIII. század közepéig jobbágyok és
zsellérek alkották, akik a mezıgazdaság mellett halászattal is foglalkoztak. A kiegyezés után az itt élık
száma gyorsan növekedett a közlekedéshálózat fejlesztése, a borkereskedelem élénkülése, a
fürdıkultúra népszerővé válása következtében. A XX. század elején a bazaltbánya megnyitása után a
lélekszám megkétszerezıdött. A település fejlıdése az 1950-es évek végétıl a turizmus élénkülésével
vett újabb lendületet. A bánya bezárását követıen üdülıhelyi és a borkultúrával szorosan összefonódó
idegenforgalmi szerepe kiteljesedett.
2004. július1.-n kapott városi rangot, melyben nagy szerepe volt kiemelt szerepköre, valamint
kedvezı földrajzi fekvése. A Balaton északi partján ugyanis Keszthely és Balatonfüred között egy 65 km
hosszúságú sávban nem volt jelentıs központ, városi jogállású település. A térség egyetlen városa
Tapolca volt, ami azonban viszonylag távol, 10km-re helyezkedett el a parttól.
Badacsonytomaj meghatározó szerepet tölt be a kistérségen belül, ugyanis a település a Badacsonyi
Történelmi Borvidék központja, melyhez számos település (Ábrahámhegy, Badacsonytördemic,
Balatonrendes, Balatonszepezd, Gyulakeszi, Hegymagas, Káptalantóti, Kisapáti, Kıvágóörs,
Nemesgulács, Raposka, Révfülöp, Salföld, Szigliget és Tapolca Badacsonytördemic) szılıi tartoznak,
mintegy 1647 hektárnyi területen.
A város kiterjedt térségi funkciókkal rendelkezik, a tőzoltóság, az általános iskola, az óvoda, valamint
a könyvtár több településre kiterjedıen végzi feladatát.
Kijelenthetı, hogy Badacsonytomaj fı vonzáskörzete Salföld, Ábrahámhegy, Badacsonytördemic és
Balatonrendes területére terjed ki.
Hazai viszonylatban közel teljes ismertségre tett szert az idık folyamán. Az emberek Magyarország
egyik legkedveltebb nyaraló- és kirándulóhelyként tartják számon. A táj festıi szépsége számos költıt,
írót, festıt inspirált, még a mai napig is számos mővész látogatja meg a várost.
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1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések vizsgálata

Országos Területfejlesztési Koncepció
(97/2005. (XII. 25.) OGY határozat)
Az Országos Területfejlesztési Koncepció az ország átfogó távlati fejlesztését megalapozó
tervdokumentum, amely meghatározza az ország hosszú távú területfejlesztési céljait, és a
területfejlesztési programok kidolgozásához szükséges irányelveket, információt biztosít az ágazati és a
kapcsolódó területi tervezés és területfejlesztés szereplıi számára.
A dokumentum két kiemelt övezete érinti Badacsonytomajt:
1. Országos jelentıségő integrált fejlesztési térségek és tématerületek: „A Balaton-térség tartós
versenyképességének megteremtése a fenntartható térségi rendszer kialakításával”
A Balaton térségének, mint az ország (Budapest után) elsıdleges idegenforgalmi célpontjának, és
kiemelkedı természeti, kultúrtörténeti és táji értékének fejlesztése a területfejlesztési politika
országosan kiemelt céljának tekinthetı. A Balaton törvényileg lehatárolt térsége olyan természeti és
gazdasági egységet képez, melynek kezelése nem bontható meg. A Balaton a természeti, táji,
turisztikai, hajózási valamint szılı-, és bortermelési adottságaira építkezı gazdasága révén a
nemzetgazdaság jelentıs tényezıje. Az ország turisztikai bevételeinek mintegy harmada képzıdik a
területen, ezért – bár önálló tervezési-statisztikai régiót nem alkot – további fejlesztése érdekében
meghatározó módon kell részesednie a költségvetési forrásokból.
A Balaton térségének vonzereje a változó kereslet (csökkenı igény a tömegturizmusra, zsúfolt
üdülıterületekre) miatt, a javuló környezeti állapot ellenére csökken, a turizmus szezonalitása és területi
koncentrációja viszont nem mérséklıdik, így a Balatoni turizmus ebben a formában nem
fenntartható.
A térség gazdasági potenciálját, illetve turisztikai vonzerejét alapvetıen meghatározó tényezık: a tó
vízminısége, a környezı táj, a gazdag természeti és kulturális örökség és a kiváló, tájjellegő borokat
adó szılıkultúra. A térségben eddig megjelent és célcsoportonként rendkívül elaprózott fejlesztések
döntıen a mennyiségi növekedést eredményezték a mértéktartó és minıségi célú irány helyett,
folyamatosan rontva ezzel a térség vonzerejét, hosszú távú esélyeit.

5

A mindenkori fejlesztésnek tehát a még meglévı táji, kulturális és természeti adottságokat tiszteletben
tartva szabad csak megvalósulnia.
A Balaton-térség fejlesztésének alapvetı célja, hogy a környezet, a táj értékeinek megırzésével és
fejlesztésével, a turisztikai kínálat diverzifikálásával a térség adottságainak szélesebb körő
hasznosításával, valamint az érintett számos szereplı partnerségét biztosító stabil intézményrendszer
megteremtésével egy fenntartható módon versenyképes Balaton-térség jöjjön létre. Ennek
érdekében a következı célok elérése kívánatos:
– A fenntartható és versenyképes turizmus feltételeinek megteremtése, az alacsony minıségő és
alacsony hozzáadott értékő tömegturizmus helyett a térség változatos vonzerıire épített új és
komplex turisztikai termékek kialakítása, magas színvonalú szolgáltatások, és különösen a parti
sávban a településen belüli zsúfolt térhasználat oldása, közösségi terek arányának növelése;
– A Balaton, vizes élıhelyek és egyéb természeti területek ökológiai és kémiai állapotának
megóvása és további javítása;
– A Balaton-térségen belül az eltérı vonzásadottságokra építkezı turisztikai kínálat területileg
differenciált tervezése;
– A szezon meghosszabbítása egész éves kínálati programcsomagok megteremtésével
(kerékpáros-, kulturális és konferenciaturizmus, vízi- és horgászturizmus, wellness-, gyógy- és lovas
turizmus, bor-, gasztronómiaturizmus, természetjáró turizmus, téli sportok, stb.), ennek érdekében
térségi turisztikai hálózatok kialakítása, megerısítése;
– A turisztikai forgalom területi szétterítése, a háttérterületek adottságain (borvidék, nemzeti park,
hegyek, erdık, aprófalvak, történelmi emlékek, népi hagyományok gasztronómia, stb.) alapuló
alternatív turisztikai termékek kínálatának kifejlesztése és „értékesítése” a parttól távolabbi
településeken;
– A térség további beépítésének megakadályozása, zöld területek és öntisztuló partszakaszok
arányának növelése;
– A tájrehabilitáció, a tájsebek kezelése, a rekultivációk elvégzése, az eróziós és deflációs hatások
mérséklése érdekében erdı- és szılıtelepítéssel, partfalvédı beavatkozásokkal (magaspart és
pincevédelem);
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– Az ökológiai egyensúly megırzése érdekében a nem környezetkímélı mezıgazdasági
tevékenységek, illetve a Balaton-part terhelésének korlátozása, a nádasok védelme, az eróziót, ezáltal
a tápanyagok bemosódását is csökkentı melioráció megvalósítása, valamint a térség biodiverzitásának
megırzése;
– Balaton-felvidék aktív tájképvédelme (külterületi beépítés korlátozása, nagy területő egybefüggı
fakitermelés /tarvágás/ korlátozása, fasorok telepítése, stb.);
– A természetvédelemre, táji adottságokra épülı gazdálkodási módok kialakítása, fejlesztése,
természetközeli erdıgazdálkodási módszerek elterjesztése, a térség tradicionális mezıgazdasági
termelésének ösztönzése, termelési feltételeinek megırzése (biogazdálkodás, szılıtermesztés,
kézmőipar);
– A környezeti szempontoknak megfelelı közlekedési hálózat fejlesztése a part menti zsúfoltság
csökkentése és a megközelíthetıség javítása érdekében;
– Az info-kommunkációs és közszolgáltatási hálózatok kialakítása a környezeti és
fenntarthatósági szempontoknak megfelelıen;
– A kulturális örökség védelmének magas szintő biztosítása, az egyházi, mőemléki, régészeti és a
helyi védettségő épített örökségi értékek integrált védelme keretében;
– A nemzetközi jelentıségő balatoni természettudományi, különösen ökológiai-hidrobiológiai,
valamint társadalomtudományi regionális kutatások, a Balatonnal kapcsolatos monitoring és
információs rendszerek fejlesztése és fenntartása.

2. A természeti táji és kulturális táji értékekben gazdag területek fenntartható fejlesztése
A kiemelt hazai táji értékek, az urbanizációtól, túlburjánzott üdülıi infrastruktúrától, intenzív
mezıgazdaságtól jobbára megkímélt térségekben találhatók. Viszonylagos érintetlenségükbıl kifolyólag
az egészséges, kevéssé terhelt természeti környezet iránti rekreációs, turisztikai és lakókörnyezeti
igény, a hagyományok iránti érdeklıdés, a helyi karakterő ökológiai, mezıgazdasági, kis- és
kézmőipari termékek iránti kereslet határozott erısödésével mindinkább felértékelıdı erıforrássá
válnak bennfoglaló térségeik számára.
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A táji értékek térségi hasznosítását ma még számos tényezı akadályozza. Ezek közül kiemelhetık a
következık:
-

az értékközpontú szemlélet hiányából adódóan az értékek felismerésének hiánya;

-

az értékek közös jövıkép és helyi részvétellel megfogalmazott stratégiai mentén történı
megırzésének ill. fejlesztésének elmaradása;

-

a fejlesztési források korlátozott, idıben és támogatási céljait tekintve esetleges rendelkezésre
állása;

-

a helyi térségi társadalom jogainak korlátozása a természeti környezet rekreációs használatában;

-

a helyi és üdülıi lakosság partneri közösségeinek hiánya;

-

a táj és ember kapcsolatának megszakadása;

-

a környezettudatosság, a térségi és táji identitás fejletlensége;

-

a közbiztonság problémái;

-

az elégtelen ökoturisztikai infrastruktúra;

-

az általános infrastrukturális problémák az urbanizált területektıl gyakran távol fekvı részeken;

-

az egyes természetvédelmi területek térségfejlesztéssel való gyér kapcsolata, a kapcsolatok
kialakításának korlátjai.
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A fenti akadályok felszámolásával a markáns táji adottságok a helyi identitás kialakításához, a helyi
közösségek megújulásához, fennmaradásához járulhatnak hozzá, a helyi gazdaság motorjává
válhatnak. A kuriózum jellegő tájak lehatárolásában fontos szempont a területi védettség, de emellett a
tájesztétikai és tájökológiai értékek legfontosabb paraméterei (domborzat, területhasználat), a helyi
gazdasági termelési kultúrák, hagyományok jellegzetességei is.
Részcélok, beavatkozási területek:
1. Helyi természeti és kulturális erıforrások fenntartható hasznosítása:


A munkahelyteremtést biztosító ipartelepítésben a tisztább technológiákat, illetve a legjobb elérhetı
technikákat és a környezettudatos irányítási rendszereket alkalmazó tiszta ipari beruházások
ösztönözhetık.



Támogatni kell a kis volumenő helyi energiagazdálkodási, valamint az anyag- és
hulladékgazdálkodási rendszerek kialakítását, melynek során a megújuló energiaforrások
használata prioritást kell élvezzen. Mindez fenntartható módon járul hozzá az infrastrukturális
problémák enyhítéséhez.



A környezetbarát ökoturizmus elterjedésének ösztönzése. A környezetbarát ökoturizmus nem jár
nagyszámú munkahelyteremtéssel, azonban az e célra alkalmas, erdıben gazdag hegy- és
dombvidéki területeken, történelmi borvidékeken, ill. tanyás térségekben kis népességő települések,
aprófalvak találhatóak, ezek foglalkoztatási problémáit oldhatja. A tájba illı üdülési funkciók átvétele
az elnéptelenedı települések kiüresedését is lassíthatja, megállíthatja.



Ökoturisztikai infrastruktúrafejlesztés a térség lakóinak bevonásával. Ez az ökoturisztikai
tevékenységek ösztönzésének egyik legfontosabb eleme, megnyilvánulhat kerékpárutak és
kapcsolódó

szolgáltatási

rendszerek,

gyalogtúra-útvonalak

rendszerszerő

és

tematikus

újjáépítésében, természetbarát szálláshelyek (turistaházak) rendszerének újjáélesztésében,
tradicionális falusi környezető turisztikai szálláshelyek kialakításában.


Ösztönözni kell a közeli vagy távolabbi urbanizált területekrıl érkezı vendégekkel való tartós,
családias vendéglátói kapcsolatok kialakítását. Így oldható a városi lakosság üdülıingatlan
hiánya, elısegíthetı a rekreációra fordított városi jövedelmek Magyarországon, ill. régión belüli
felhasználása.



Ösztönözni kell a helyi lakosság és az üdülınépesség gazdasági és kulturális partnerségét.
Ez egyrészt közös, táji értékvédı és hagyományápoló értékrendet teremt, másrészt a helyi
lakosság szolgáltatásainak igénybevétele a térségekben tartja a jövedelmet.
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Meg kell teremteni az üdülıhelyi funkciókhoz szükséges települési infrastruktúrát és
közbiztonságot.



Kitörést kínál a turizmushoz kapcsolódó, illetve attól függetlenül is létjogosult, a helyi termelési,
tájhasznosítási, kézmőves kultúrákra támaszkodó, a tájkaraktert kihasználó termelés,
kereskedelem és egyéb szolgáltatások erısítése is. Támogatandó a helyi tájjellegő
mezıgazdasági és ipari termékek, valamint szolgáltatások kialakítása, piacra jutása,
marketingje, értékesítı-beszerzı szövetkezeteik, hitelesítı helyi kamaráik szervezése.



Ösztönözni kell az erdık közjóléti, rekreációs, valamint a helyi gazdaságban és a szociális
viszonyok alakításában betöltött funkcióinak az ökológiai szempontokkal egyeztetett biztosítását,
kiépítését. Az erdıbirtokosok és a rekreációs, szociális (hátrányos helyzető társadalmi rétegek
erdıkiélése), ill. vállalkozói erdıhasználók közötti partnerségi kapcsolatok kialakítása az
energiaellátást és munkahelyteremtést szolgáló fenntartható és hatékony tájhasznosítás feltétele.



Ösztönözni kell – elsısorban szervezett, óvodai, iskolai csoportok, illetve a felsıoktatásban és
szakképzésben résztvevık számára – a helyi, táji értékek bemutatására épülı, a környezettudatos
gondolkodást, szemléletformálást szolgáló programkínálat kidolgozását (kulturális, turisztikai és
erdei iskola programok, témanapok, tematikus projektek stb.). Támogatni kell a sok szervezett
csoportot fogadó, a helyi értékek bemutatását biztosító, oktatást segítı intézmények mőködését. A
helyi lakosok, szakemberek, vállalkozások bevonása révén ezek a programok rendszeres
jövedelmet biztosíthatnak a térségben élıknek.



Integrált,

a

mezı- és erdıgazdálkodási,

rekreációs,

védelmi

igényeket

érvényesítı

vadgazdálkodást kell kialakítani, ösztönözve a helyi érdekeltek, a helyi közösség partneri
együttmőködését, részvételét.


Lehetıvé kell tenni, hogy a helyi lakó- és üdülınépesség hozzáférhessen a táji értékekhez,
fenntartató tájhasználata vagy kulturális és szociális igényeinek kielégítése során, a
környezetvédelmi és természetvédelmi szempontok érvényesítése mellett. A hozzáférést
akadályozó tényezıket – kivéve amelyek környezetvédelmi vagy természetvédelmi jellegőek – fel
kell számolni, az érintett területek tulajdonosaival partnerségben.



A társadalmi részvételen és széleskörő partnerségen alapuló hazai Natúrpark-hálózat kialakítását,
továbbfejlesztését ösztönözni kell. Így e területek a fenntartható területfejlesztésnek
(ökogazdálkodás, ökoturisztika), a sajátos tájszerkezet kialakításának, a helyi foglalkoztatás
erısítésének, azaz a fenntartható fejlıdés elvére épülı komplex területfejlesztésnek a
mintaterületeivé válhatnak.
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Támogatni kell az építészeti örökség, a népmővészet, és a kézmőves hagyományok és emlékek
megırzését. Ez a kulturális örökség fontos részeként a helyi és regionális identitás építésének
eszközéül szolgálhat.



Elı kell segíteni, hogy a magántıke, a közösségi és magánszféra közötti partnerség növekvı
szerepet kapjon a kulturális örökség épületeinek és tárgyainak helyreállításában, a kultúrtájak
megırzésében, fenntartásában és hasznosításában. A hasznosítás feltételeit pontosan meg kell
határozni és rendszeresen ellenırizni kell.



A történelmi és kulturális értékek korszerő bemutatására alkalmas közösségi terek kialakítását, a
hagyományteremtést és hagyományok felélesztését támogatni kell (mővelıdési házak, könyvtárak).



Világörökségi helyszínek, várak, kastélyok hálózatával partneri együttmőködések kialakítását elı
kell segíteni.

– Helyi humánerıforrás fejlesztés-szervezés:


Erısíteni kell a lakosság aktív részvételén és együttmőködésén alapuló helyi fejlesztési
kezdeményezéseket. A helyi kezdeményezéseknek érvényesülni kell az összes részcél elérésére,
a beavatkozások végrehajtására irányuló tevékenységekben.



Támogatni kell a lakosság különbözı csoportjai közötti partneri együttmőködések kialakítását.
A partnerség a helyi kezdeményezések, fejlesztési irányok kialakításának feltétele.



Fejleszteni kell a helyi fiatalok és felnıttek élményszerő, informális tanulását segítı komplex
oktatási-nevelési tevékenységeket, ezek infrastrukturális feltételeit. A tevékenységek szolgálják a
fenntarthatósági, környezettudatos szemlélet elterjesztését, a helyi táji erıforrások megismerését és
az ökoturisztikai, környezetbarát termelési módszerek, technikák megismertetésén keresztül a
gazdaságélénkítést is, valamint ösztönzik a tájbarát és fenntartható táji fejlesztési
kezdeményezéseket, a helyi, táji identitás elmélyítését.

– Környezeti és kulturális szempontú tervezés és tájmenedzsment:


Támogatandók a táji egységek településcsoportjainak gazdaságfejlesztési együttmőködései és
a faluhálózatok kialakítása.



A tájsebek, természetkárosítások rehabilitációját ösztönzı fejlesztéspolitikát kell érvényesíteni és
biztosítani a fenntartható tájhasználatot.



Ösztönözni kell a természetvédelemmel összhangban lévı mezıgazdasági termelés
kialakítását.
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A tájesztétikai és tájökológiai szempontokat hathatósan kell érvényesíteni a mezı- és
erdıgazdasági tevékenységek és ezek tervezése során, a rendezési tervekkel összhangban, az
ıshonos fajok telepítésének és tartásának ösztönzése által is.



A térségek erdıterületeinek természetességét javítani kell, törekedve a tájak erdıtömbjeinek
összekapcsolására is, így akadályozva és csökkentve az erdıterület fragmentációját (nem csak az
erdıborítás mennyiségi növelése fontos).



Az térségek fejlesztését irányító szervezetek dolgozzanak ki fenntarthatósági keretstratégiákat.



A térségek fejlesztését irányító szervezetek minden – a térségeket közvetlenül vagy közvetve érintı
– fejlesztési kezdeményezést vizsgáljanak meg környezeti és fenntarthatósági szempontok
alapján.



Figyelembe kell venni a kultúrtáji értékeket a városrehabilitáció, a falumegújítás és a
településtervezés során.



A kastélyok, kúriák, udvarházak, várak, egyedi (kultúr)táji értékek (hidak, emlékhelyek,
keresztek, emlékfák, stb.) állagmegóvása, környezetük fejlesztése támogatandó a turizmus
érdekében.



Támogatandó a táji értékek tőz- és katasztrófavédelmének biztosítása.

Új Széchenyi Terv
Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bıvítése, a pénzügyi stabilitás
fenntartása,

a

gazdasági

növekedés

feltételeinek

megteremtése,

valamint

hazánk

versenyképességének javítása áll. A tízéves gazdaságstratégia kijelöli azokat a kitörési pontokat és a
hozzájuk kapcsolódó programokat, amelyek biztosítják Magyarország hosszú távú fejlıdését.
Az Új Széchenyi Terv 6 programja a következı:
1. Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program
2. Zöldgazdaság-fejlesztési Program
3. Vállalkozásfejlesztési Program
4. Közlekedésfejlesztési Program
5. Tudomány – Innováció Program
6. Foglalkoztatási Program

12

A kitörési pontok közös sajátossága, hogy sokféle iparágat integrálnak, mindegyiknél komoly esély van
arra, hogy a fejlesztés már középtávon, európai és globális léptékben is versenyképes hazai termékek,
szolgáltatások és vállalatok megjelenéséhez vezessen. A kitörési pontok egyszerre sok ágazatot fognak
át, ezért úgy jelzik a magyar gazdaságfejlesztés irányait, hogy közben nem zárják kordába a vállalkozók
ötleteit és törekvéseit.

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája
A LEADER célja, a vidéki térségekben élık segítése és bátorítása, annak érdekében, hogy térségük
hosszabb távú fejlesztési lehetıségeit közösen átgondolják. Olyan integrált, újszerő megoldásokat
magukban foglaló stratégiák megvalósításának támogatása a szándék, amelyek biztosítják a térség
fenntartható fejlıdését, különös tekintettel:
- A természeti és kulturális örökség megóvására
- A vidéki gazdaság megerısítésére, ami elsısorban munkahelyek teremtését jelenti
- A helyi közösségek szervezeti feltételeinek javítására
A Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport az alábbi
településeket érinti:
Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatonhenye, Balatonrendes,
Gyulakeszi,

Hegyesd,

Hegymagas,

Káptalantóti,

Kékkút,

Kisapáti,

Kıvágóörs,

Köveskál,

Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld,
Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Uzsa, Zalahaláp, Balatongyörök, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye,
Gyenesdiás, Karmacs, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti,
Zalaszántó, Zalavár, Keszthely, Tapolca, Lesencefalu
A Helyi Akciócsoport a az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye a 93/2007. (VII. 29.)
FVM rendelet, valamint a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet alapján elkészült a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégia (HVS) felülvizsgálatáról, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságához
történı benyújtásáról, valamint a LEADER Helyi Akciócsoport ezzel kapcsolatos feladatairól szóló
jogszabályok alapján 2011-ben felülvizsgálta és elfogadta új vidékfejlesztési stratégiáját.
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1. ábra Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig LEADER Helyi Akciócsoport területi lehatárolása
A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában Badacsonytomajt érintı pontok a következık:
Helyi közösségek vállalkozások erısítése szociális és humánerıforrás fejlesztés
Iskola rendszeren kívüli oktatás. Gyakorlati tapasztalaton nyugvó és a változásokra gyorsan reagáló
képzések.

A

tájházak

felújítása,

honismereti

győjtemények

fenntartása,

tanösvények,

szılıtermesztéssel, borászattal, kapcsolatos bemutató helyek kialakítása révén fokozódna az
idegenforgalom, több munkahely létesülne, kiegyensúlyozottabbá válna a foglalkoztatottság. A többféle
érdeklıdéső emberek teljes körő tájékoztatása, igényeinek kielégítése válik lehetıvé. A helyi néprajzi és
régészeti hagyományokkal, a természeti értékekkel kapcsolatos kulturális és szabadidıs helyek,
néprajzi győjtemények bemutatásának javul a hatékonysága, az itt élık és az ide látogatók helyi
kötıdése erısödik, létszámuk növekszik, a szezon meghosszabbodik, ezáltal éves szinten csökken a
munkanélküliségi ráta, továbbá a lakosság megélhetése javulna. A célkitőzéshez sorolt intézkedések
ezek megvalósítását célozzák meg.
A vidéki életmódhoz kapcsolódó lehetıségek fejlesztése
Az öko és aktív turizmus felélesztésével és fellendítésével nı a vendégéjszakák, a munkalehetıségek
száma, növekszik a térségi bevétel. A helyi étel-és italspecialitások népszerősítésével, borút fogadó
állomások kialakításával, bıvítésével, korszerősítésével a falusi turizmus fellendül. A bor és
gasztronómia, illetve falusi turizmus fellendülésével a minıségi szolgáltatások iránti kereslet
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növekedése várható. A turisztikai bevételek növekedésével javul az életszínvonal és a megélhetés,
továbbá csökken a munkanélküliségi ráta. A települési fejlesztések támogatása annak érdekében, hogy
minél teljesebb és minél szélesebb kört megérintı adminisztratív szolgáltatásokat tudjanak nyújtani. A
kereskedelmi szolgáltatók közül azokat kell támogatni, amelyek innovatív ötletekkel és megfelelı
financiális háttérrel kívánnak fejleszteni. Az információs kapuk létrehozásával növekszik a térségbe
látogatók információval való ellátottsága, jobban megismerik a látnivalókat, a helyi szokásokat,
megvásárolhatják a helyi termékeket, és olyan szolgáltatásokhoz jutnak hozzá, amelyek révén
kellemesebb élménnyel térnek haza. A célkitőzéshez rendelt intézkedések az öko- és az aktív turizmus
fellendítését, a helyi termékek és a szolgáltatások fejlesztését célozzák.
Helyi gazdaság, vállalkozások erısítése (munkahelynövelés, megtartás)
Térségi mikrovállalkozások piacképességének javítása, telephely, technológiai fejlesztés és
eszközbeszerzés támogatása. A gazdasági válság miatt megváltozott körülményekhez való
alkalmazkodás lehetıségének biztosítása. Helyi termékek elıállítása és a jövedelemszerzı képesség
növelése. Az ıstermelık, a feldolgozásban és az értékesítésben érdekelt vállalkozások közötti
együttmőködési összhang elısegítése, támogatása, helyi termékeket feldolgozó üzemek létesítése,
helyben elıállított termékek értékesítési feltételeinek kialakítása, helyi erıforrások hasznosítása. A helyi
termékek piacra juttatásának eredménye, hogy több mezıgazdasági és feldolgozóipari munkahely jön
létre, javulnak a turisztikai adatok, emelkedik az életszínvonal. A logo és védjegy elterjedése segíti a
térség ismertségét, minıséget garantálva ezzel. A célkitőzéshez rendelt intézkedések a
mikrovállalkozások fejlesztését, a helyi termékek értékesítésének és ismertségének fejlesztését
célozzák.

Ágazati fejlesztési tervek
Turizmusfejlesztési stratégia (2011.)
Az új, 2011 és 2020 közötti idıszakra szóló turizmusfejlesztési stratégia megalkotásának elsı
lépéseként egy új turizmusfejlesztési koncepció készült, amely a részletesebb stratégia alapvetı irányait
fekteti le. A koncepció azonosítja az ágazat jellemzı belsı és külsı adottságait, problémáit,
meghatározza a jövıképet, továbbá rögzíti a jövıkép elérését biztosító felsı szintő célokat és
prioritásokat.
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A jövıkép eléréséhez szükséges célokat a koncepció az alábbi fı pontokban határozza meg:
1. Versenyképesség javítása
2. Munkahelyteremtés
3. Fenntarthatóság, társadalmi felelısségvállalás
4. Hatékony érdekérvényesítés a turizmus szektorban rendelkezésre álló források megszerzésére
5. Piaci kereslet által vezérelt és innováción alapuló kínálatfejlesztés és ennek megfelelı
marketing kommunikáció
A koncepció a Balaton vonatkozásában az alábbi megállapításokat teszi:
„A Balaton hazánk legjelentısebb belföldi fogadóterülete, a külföldi, valamint a teljes vendégforgalom
alapján pedig a második helyen áll. Minden ötödik vendég a Balatonhoz érkezik, és ez a régió adja az
ország kereskedelemi szálláshelyein eltöltött vendégéjszakáinak negyedét. A régió vendégeinek több
mint 70%-a belföldrıl érkezik. A Balaton régió kereskedelmi szálláshelyeinek legfontosabb külföldi
küldıpiacai Németország, Ausztria, Oroszország és Hollandia.
Közép-, és Nyugat-Európa legnagyobb édesviző tava a fiatalokat, a fiatal felnıtteket, illetve a
gyermekes családokat vonzza elsısorban (a gyógyulási szándékkal a régióba érkezı vendégek
mellett). A régió mind a családi üdülés, aktív turizmus, mind pedig az egészségturizmus turizmus
területén jelentıs kínálattal rendelkezik. A régióban két gyógyfürdı, két termálfürdı, egy gyógybarlang,
egy aquapark, 33 gyógy- és wellness szálloda várja a gyógyulni, kikapcsolódni vágyó turistákat. A régió
kiemelt attrakciói közé tartoznak a családi strandok, a már említett gyógyfürdık, élményfürdık, a
Balatoni Bringakörút, nemzetközi golfpályák, vitorláskikötık, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, illetve
annak bemutatóhelyei, a kalandparkok és a várak.
A Balaton régióban megnıtt az igényes programok, turisztikai termékcsomagok száma, évrıl évre több
az elı-, és utószezont gazdagító esemény, színvonalas kulturális, bor-, és gasztronómiai program. Ezek
a rendezvények számos esetben önálló vonzerıként, motivációként jelennek meg. A régió
magyarországi és európai piaci pozíciója ugyanakkor további erısítésre szorul. A parti sáv
fokozott környezeti terhelése veszélyt jelent, de a vízminıség évek óta stabilan kiváló. Tekintettel a
balatoni turizmus volumenére, illetve a spontaneitást mellızı, sok esetben erıltetett fejlıdési
történetére, számos, a turizmusra negatívan ható, nehezen kezelhetı probléma is felhalmozódott a
régióban, ilyen például a vízpartot az üdülıterületektıl elválasztó és jelentıs környezeti terhelést okozó
vasút- és útvezetés. A tó környéki közúti közlekedési rendszer – különösen a fıszezonban – túlzsúfolt.
Az utóbbi évek infrastrukturális beruházásainak köszönhetıen (pl. M7-es autópálya, elkerülı utak
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megépítése) a helyzet kedvezıbb, ugyanakkor mind a közúti, a vasúti, mind pedig a vízi
közlekedés további fejlesztéseket igényel.”

„A kerékpáros turizmus fejlesztési stratégiája 2010-2015”
Az Országos Területrendezési Terv 1/6. sz. melléklete Badacsonytomajt az országos kerékpárút
törzshálózat elemei közé emelte, ugyanakkor a településen többnyire csak kijelölt kerékpárutak vannak,
gépjármő és gyalogos forgalommal egyaránt terhelve.
A kerékpáros turizmus fejlesztési stratégiája több ponton kiemeli a balatoni kerékpárutak jelentıségét,
és bemutatja annak hiányosságait. A fejlesztési prioritások között „magterületként” jelöli meg a
Balatont, ahol a kiemelt fejlesztési feladatként az alábbiakat határozza meg:
-

az utak hálózattá fejlesztése, kapcsolódó utak minıségének fejlesztése,

-

kölcsönzık hálózattá fejlesztése, nyári kapacitás növelése,

-

marketingkommunikáció.
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1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata

Országos Területrendezés Terv
A területrendezési tervek a területfejlesztés társadalmi, gazdasági céljaival összehangolt,
hierarchikusan egymásra épülı, mőszaki és ökológiai szempontok alapján elkészített tervek,
amelyeknek alapvetı funkciója a térségi szerkezet meghatározása, és a térségi területhasználat
szabályozása. A területrendezési tervek között legjelentısebb az Országos Területrendezési Terv
(OTrT), amely a léptéknek megfelelı mélységben az ország egészére határozza meg a
területhasználatra és az infrastruktúra térbeli rendjére vonatkozó jövıképet és az annak elérését
szolgáló szabályokat.
Az Országos Területrendezési Tervrıl szóló 2003. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Törvény) célja,
hogy meghatározza az ország egyes térségei terület-felhasználásának feltételeit, a mőszakiinfrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlıdésre, valamint a
területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megırzésére, illetve erıforrások
védelmére. Az Országos Területrendezési Terv az ország szerkezeti tervét, valamint az országos
térségi övezeteket és az ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magában.
Térségi övezeti szabályok – Térségi övezetek
(1) Országos övezetek:
•

országos ökológiai hálózat,

•

kiváló termıhelyi adottságú szántóterület,

•

kiváló termıhelyi adottságú erdıterület,

•

országos komplex tájrehabilitációt igénylı terület,

•

országos jelentıségő tájképvédelmi terület,

•

kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendı terület,

•

kiemelten érzékeny felszín alatti vízminıség-védelmi terület,

•

felszíni vizek vízminıség-védelmi vízgyőjtı területe,

•

ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület,

•

együtt tervezhetı térségek,

•

kiemelt fontosságú meglévı honvédelmi terület.
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(2) Kiemelt térségi és megyei övezetek:
•

magterület,

•

ökológiai folyosó,

•

pufferterület,

•

erdıtelepítésre alkalmas terület,

•

térségi komplex tájrehabilitációt igénylı terület,

•

térségi jelentıségő tájképvédelmi terület,

•

térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület,

•

világörökség és világörökség-várományos terület,

•

történeti települési terület,

•

rendszeresen belvízjárta terület,

•

nagyvízi meder,

•

földtani veszélyforrás területe,

•

vízeróziónak kitett terület,

•

széleróziónak kitett terület,

•

honvédelmi terület.

A Terv Badacsonytomajt kiemeli, mint:
Országos kerékpárút törzshálózat elemei
Északnyugat-dunántúli kerékpárút:
Gyır - Pannonhalma - Csesznek - Zirc - Veszprém - Balatonalmádi - Balatonfüred – Badacsonytomaj Szigliget - Keszthely - Hévíz - Zalabér - Zalaegerszeg - Zalalövı - İriszentpéter
Badacsonytomaj az alábbi országos térségi övezeti besorolásokban érintett:
Országos ökológiai hálózat övezete
Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei területfelhasználási
kategória, illetve olyan övezet jelölhetı ki, amely az ökológiai hálózat természetes és természetközeli
élıhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó elıírások alkalmazásával lehet. Az országos
ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervekben magterület,
ökológiai folyosó, valamint pufferterület övezetbe kell sorolni.
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2. ábra Országos ökológiai hálózat övezete - Badacsonytomaj körzete - Forrás: OTrT

Országos jelentıségő tájképvédelmi terület övezete
Az országos jelentıségő tájképvédelmi terület övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei
területfelhasználási kategória jelölhetı ki, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek
fennmaradását nem veszélyezteti. Az övezetbe tartozó település településszerkezeti tervében csak
olyan területfelhasználási egység jelölhetı ki, továbbá helyi építési szabályzatában és szabályozási
tervében csak olyan építési övezet és övezet hozható létre, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi
értékek fennmaradását nem veszélyezteti.
Az építési övezetre vagy övezetre vonatkozóan meg kell határozni az ott elhelyezett építmények tájba
illesztésére vonatkozó szabályokat, ennek ellenırzéséhez a tájképet jelentıen megváltoztató
építmények terveihez külön jogszabályban meghatározott látványtervet is kell készíteni.
Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok
szerint lehet folytatni.
Az övezetben közmővezetékeket és járulékos közmőépítményeket tájba illesztett módon, a
tájképvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó mőszaki megoldások alkalmazásával - beleértve a
felszín alatti vonalvezetést is - kell elhelyezni.
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3. ábra Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete Badacsonytomaj körzete – Forrás: OTrT

Kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendı terület övezete
A kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendı terület övezetét a kiemelt térségi és a megyei
területrendezési tervekben a világörökség és világörökség-várományos terület vagy a történeti
települési terület övezetbe kell sorolni, továbbá az érintett települések közigazgatási területének
megjelölésével kell meghatározni. A fenti térségi övezetek tényleges kiterjedésének megfelelı határát a
településrendezési tervben kell meghatározni.

4. ábra Kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület övezete - Badacsonytomaj körzete - Forrás:
OTrT
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Felszíni vizek vízminıség-védelmi vízgyőjtı területének övezete
Felszíni vizek szennyezésre érzékeny vízgyőjtı területén keletkezı, illetve a vízgyőjtın kívül keletkezett
szennyvizek vízgyőjtı területre történı be- vagy kivezetésérıl a kiemelt térség és a megye
területrendezési tervében rendelkezni kell.

5. ábraFelszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete - Badacsonytomaj körzete - Forrás: OTrT

Kiemelt térségi és megyei övezet

Magterület
Ökológiai folyosó
Pufferterület
6. ábra Kiemelt térségi és megyei övezet - Badacsonytomaj körzete - OTrT
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Magterület övezete
Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhetı ki, kivéve, ha:
a) a települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
A fenti kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület a külön jogszabály szerinti
területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhetı ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e a
magterület, a magterület és az ökológiai folyosó természetes és természetközeli élıhelyeinek
fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan mőködése.
Az övezetben közmővezetékeket és járulékos közmőépítményeket tájba illesztett módon, a
természetvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó mőszaki megoldások alkalmazásával beleértve a felszín alatti vonalvezetést is - kell elhelyezni.
Az övezetben a közlekedési infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala a magterület természetes
élıhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok mőködését nem
akadályozó mőszaki megoldások alkalmazásával helyezhetı el.
Az övezetbe tartozó település helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében elı kell írni a
tájszerkezetbe illeszkedı beépítési mód, a tájra jellemzı építészeti hagyományok és építmények
megırzését és ezek követelményeit.
Az övezetben új külszíni mőveléső bányatelek nem létesíthetı, meglévı külszíni mőveléső bányatelek
nem bıvíthetı.
Ökológiai folyosó övezete
Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhetı ki, kivéve, ha
a) a települési területet az ökológiai folyosó körülzárja, és
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
A fenti kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület a külön jogszabály szerinti
területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhetı ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az
ökológiai folyosó természetes és természetközeli élıhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai
kapcsolatok zavartalan mőködése.
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Az övezetben közmővezetékeket és járulékos közmőépítményeket tájba illesztett módon, a
természetvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó mőszaki megoldások alkalmazásával beleértve a felszín alatti vonalvezetést is - kell elhelyezni.
Az övezetben a közlekedési infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala az ökológiai folyosó és az
érintkezı magterület természetes élıhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti
ökológiai kapcsolatok mőködését nem akadályozó mőszaki megoldások alkalmazásával helyezhetı el.
Az övezetben új külszíni mőveléső bányatelek nem létesíthetı, meglévı külszíni mőveléső bányatelek
nem bıvíthetı.
Pufferterület övezete
Pufferterületen a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben jelölhet ki,
ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét,
valamint táji értékeit nem veszélyezteti.

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet
A régiók határait átlépı speciális területi feladatok megoldására, ill. egyedi térséget érintı területi
célkitőzések érvényesítésére az Országgyőlés országosan kiemelt térségeket jelölhet ki. Az Országos
Területfejlesztési Koncepcióban három országosan kiemelt térség – a Duna mente, a Balaton- és a
Tisza-térség – került kijelölésre
Az Országgyőlés által megalkotott 2000. évi CXII. Törvény elısegíti a Balaton Kiemelt Üdülıkörzetében
a természeti és a települési környezet minıségének védelmét, az idegenforgalom fejlesztéséhez
szükséges feltételek javítását, valamint a térség kiegyensúlyozott fejlıdését. A törvény célja a Balaton
kiemelt üdülıkörzetet érintı területrendezés alapvetı feladatainak és szabályainak a megállapítása az
érintett önkormányzatok, szakmai, gazdasági, valamint társadalmi szervezetek egyetértésével.
Badacsonytomaj településfejlesztése szempontjából az alábbiak kiemelését tartjuk fontosnak:
-

a 71. sz. fıút Badacsonyt elkerülı szakaszát természetvédelmi szempontból elfogadható
nyomvonalon, szintben kialakított vasúti keresztezéssel kiemelt jelentıségő mellékútként kell
kialakítani, amelynek fıúttá fejlesztési lehetıségeit a településrendezési tervekben és a helyi
építési szabályzatban biztosítani kell.
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7. ábra BKÜ Területrendezési Terv - Badacsonytomaj és körzete - Piros színnel a tervezett elkerülő szakasza

-

20 személygépkocsi befogadóképességőnél nagyobb gépkocsi parkolók felületérıl az
összegyőjtött csapadékvizeket csak olajfogón átvezetve lehet a csapadékvíz-csatornába
bekötni, és a parkolókban összefolyó csapadékvíz zöldfelületre nem vezethetı.

-

a települések közigazgatási területén a településrendezési eszközökben erdıterület, és a
zöldterület települési területfelhasználási egységbe sorolt területen beépítésre szánt terület nem
jelölhetı ki és az erdıterület, illetve a zöldterület nagysága összességében nem
csökkenhet.

-

A kiemelt üdülıkörzet területén lévı települések külterületi beépítésre nem szánt területén a
még meglévı beépítetlen tóparti területeket - legkevesebb 50 méter széles sávban - a
településrendezési tervekben és helyi építési szabályzatokban vízgazdálkodási települési
területfelhasználási egységbe kell sorolni, és e területeken a helyi építési szabályzat elıírásait
az e örvény szerinti felszíni vízminıség-védelmi terület övezetre vonatkozó elıírások szerint
kell meghatározni.

-

A kempingek területének más célra történı igénybevétele csak zöldterületként 4%-os
beépítettséggel vagy a turizmus fejlesztését szolgáló vegyes területként, üdülıházas
üdülıterületként, illetve a különleges területfelhasználási egységek közül a vízpart-rehabilitációs
szabályozási követelményekben meghatározott települési területfelhasználási egységként
meghatározott (ld. BKÜ vonatkozó paragrafusa) beépítési szabályok szerint történhet.

-

A meglévı strandok területe a településrendezési tervekben és a helyi építési szabályzatban
csak zöldterület kialakítása céljából csökkenthetı. A strandok területén telekfelosztás csak
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zöldterület kialakítása céljából, telekhatár-rendezés csak zöldterületbe sorolás vagy a
strandterület növelése, illetve a telekhatár kiigazítása céljából végezhetı. A telekhatár-rendezés
során a strandterület parthossza nem csökkenthetı. A strandok területének legfeljebb 10%-a
építhetı be a külön jogszabályokban meghatározott feltételek szerint, legkevesebb 65%-át legkésıbb a használatbavételi engedélykérelem benyújtásáig - növényzettel fedetten kell
kialakítani és fenntartani.
-

A kiemelt üdülıkörzet valamennyi parti településén a belterülethez csatlakozó parthossz
legkevesebb 30%-án legalább 5 méter széles közhasználatú parti sétány helye biztosítandó
a vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek – elsı felülvizsgálatukat követıen partvonalszabályozási és vízpart-rehabilitációs tervek - alapján felülvizsgált településrendezési tervekben
és a helyi építési szabályzatban, figyelemmel a természetes vegetáció megtartására.
Figyelembe kell venni azonban, hogy parti sétány, illetve gyalog- vagy kerékpárút nem jelölhetı
ki az I-III. osztályú minısített nádas területén.
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1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek – az adott
település fejlesztését befolyásoló - vonatkozó megállapításai

Nemesgulács
A település 2011-ben fogadta el településfejlesztési koncepcióját. A koncepció több feladatot is
meghatároz, amely erısíti Nemesgulács fejlıdését. Térségi fejlesztési irányként a turisztikai
összefogást hangsúlyozza: „A szomszédos községekkel összefogva, turisztikai programokat kell
szervezni.”
Badacsonytördemic
A település rendezési terve részeként a településfejlesztési koncepció módosítása is folyamatban van.
Salföld
2003-ban fogadta el településfejlesztési koncepcióját, amely a települési gazdaságfejlesztési, és helyi
életminıség javítási fejlesztési célok mellett feladatként határozza meg olyan mezıgazdasági utak
kijelölését, amelyek alkalmasak kerékpározásra. Gazdaságfejlesztési feladatai között szerepel
mőhelyek, telephelyek kijelölése.
Ábrahámhegy
2002-ben fogadta el az Önkormányzat a településfejlesztési koncepciót, amelyben lényeges projekteket
emelnek ki. Térségi hatású ezekbıl a turista utak kijelölése, a vitorlás és csónak kikötı fejlesztése, és a
borturizmushoz, bor utakhoz csatlakozás.
Káptalantóti
Káptalantóti településfejlesztési koncepciója 2006-ban készült. A dokumentum „Stratégia” fejezetében a
jelen koncepcióhoz kapcsolódó releváns részek: „Együttmőködés ösztönzése, kapcsolatok erısítése: A
környezı településekkel folytatott együttmőködés mindenképpen a település javára válik. Ez egyrészt
abból a szempontból kedvezı, hogy a térség települései egymás között elosztják a feladatokat, minden
település megtalálja az adottságaikhoz jól illeszkedı fejlesztési célokat, és így elkerülhetı a versengés.”
„Borturizmus program kidolgozása a szomszédos településekkel (szoros összefogás)” … „Integrált
szılımővelés meghonosítása a mővelésben tartott zártkerti területrészek szılıterületein
együttmőködve a Badacsonyi borászati kutatóintézettel.”
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1.5. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása
1.5.1. A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia vonatkozó
megállapításai
A hatályos településfejlesztési koncepció a rendezési terv mellékleteként született meg. Az azóta eltelt
évek alatt tartalma és szerkezete elavult,komplex felülvizsgálata vált szükségessé.
Integrált településfejlesztési stratégia nem készült a városban.
A települést 2004-ben nyilvánították várossá, melyhez részletes tanulmány készült, amely bemutatja a
település fıbb jellemzıit, fejlettségét.

1.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerzıdések
Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2012-ben rendelte meg a Helyi Építési Szabályzat
felülvizsgálatát a MENHIR Tervezı és Fıvállalkozó Bt-tıl. Ezzel párhuzamosan a Településfejlesztési
Koncepció felülvizsgálatára is megkötésre került a szerzıdés a BFH Európa Kft-vel. A
Településfejlesztési Koncepció és a Település Rendezési Terv elkészítése egymással párhuzamosan
zajlik, ugyanakkor külön feladatként kezelendı. A koncepció várhatóan 2012 év végén elfogadásra
kerülhet, a rendezési terv egyeztetése csak ezt követıen indul.

1.6. A település tervi elızményeinek vizsgálata
1.6.1. A hatályban lévı településrendezési eszközök
Badacsonytomaj Komplex Környezetvédelmi Programmal rendelkezik, melyben az alábbi
intézkedéseket fogalmazták meg:
Levegıtisztaság-védelem
1. Közlekedési eredető légszennyezés csökkentésének elısegítése
2. Főtési eredető kibocsátások csökkentése, energia felhasználás hatékonyság javítása
3. A környezeti levegı allergén növényi pollentartalmának csökkentése.
4. Immissziómérı hálózat fejlesztése, a jelenleg nem mért légszennyezık mérési feltételeinek
megteremtése.
5. A település porterhelésének csökkentése.
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Víztisztaság védelem - Felszíni vizek
1. Folytatni kell a település csatornázottságának fejlesztését, a kivitelezési tervek készítését.
2. Szennyvízcsatornák és közmővezetékek folyamatos ellenırzése, karbantartása.
3. Fel kell tárni, mely mederszakaszokon van szükség mederkotrással a fenéküledékben
felhalmozódott foszfor eltávolítására
4. Csökkenteni szükséges a part menti területekrıl a Balatonba jutó diffúz szennyezések hatását.
Víztisztaság védelem - Felszín alatti vizek
1. A település felszín alatti vízkészletének megóvása a külsı szennyezıdésektıl
2. A szippantott szennyvizek kezelése
3. A szennyvízcsatorna hálózat kiépítésének folytatása, az illegális rákötések és a közmőpótlók
megszüntetése érdekében hatósági tevékenység folytatása.
Földvédelem
1. Az eróziós hatások csökkentése.
2. Részletes települési szintő talajvizsgálat.
3. Az illegális hulladéklerakók, elszennyezıdött területek felszámolása.
4. Támogatni kell a korszerő, környezetbarát biogazdálkodási formák elterjedését.
Települési és épített környezet védelme - Települési környezet tisztasága
1. A települési köztisztasági helyzet folyamatos javítása.
Települési és épített környezet védelme - Kommunális hulladékkezelés
1. A szelektív hulladékgyőjtés fokozatos bevezetése
2. A szelektív hulladék-győjtés infrastrukturális feltételeinek kialakítása.
3. A lerakásra kerülı hulladék mennyiségének minimalizálása
Települési és épített környezet védelme - Kommunális szennyvizek
1. A csatornázott területek arányának növelése, rákötések ösztönzése.
2. A nehezen csatornázható helyeken a megfelelı közmőpótló megoldásokat kell preferálni.
3. A szennyvízcsatorna-hálózat mőszaki állapotának felmérése, állagmegóvása.
4. A folyékony kommunális hulladékokra vonatkozó helyi közszolgáltatás megteremtése. A
vonatkozó helyi rendelet hatékony alkalmazása.
29

Települési és épített környezet védelme - Csapadékvíz elvezetés
1. A szennyvíz-hálózatokba történt csapadékvíz bevezetések megszőntetése
2. A csatornázott területek arányának növelése, rákötések ösztönzése
3. Egységes szemlélető felszíni vízrendezési terv készítése a Badacsonyra.
4. A csapadék- és belvízelvezetı árkok tisztítására munkaprogram felállítása.
Települési és épített környezet védelme - Ivóvízellátás
1. Az ivóvízellátás helyzetének felülvizsgálata.
2. Az ivóvízellátás minıségének javítása
3. A hálózat fejlesztésének folytatása.
Települési és épített környezet védelme - Zöldterület-gazdálkodás
1. A települési zöld-területek felmérése, zöldterület-gazdálkodási, erdısítési terv elkészítése.
2. A meglévı zöldterületek és virágos felületek karbantartása, fejlesztése.
3. Az elhanyagolt külterületi térség rendszeres karbantartása.
Települési és épített környezet védelme - Helyi közlekedésszervezés
1. A belterületek tehermentesítése a tranzitforgalom hatásaitól.
2. Koncepció szintjén alternatívákat kell kidolgozni a településközpontokban szezonálisan
jelentkezı parkolási gondok enyhítésére.
3. A települési úthálózat folyamatos karbantartása, fejlesztése a természeti területek és az
ökológiai hálózat figyelembevételével
4. A települési kerékpárút-hálózat fejlesztése, a kerékpáros és a gyalogos közlekedés
népszerősítése
Települési és épített környezet védelme - Energiagazdálkodás
1. Az energiahatékonysággal, energiatakarékossággal kapcsolatos ismeretek népszerősítése,
terjesztése. Energiatudatossági programok.
2. A közvilágítási hálózat továbbfejlesztése.
Települési és épített környezet védelme - Épített környezet
1. Az emberi igényeket kielégítı, esztétikus, kultúra és hagyományırzı épített környezet
biztosítása.
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2. Régészeti értékek megóvása.
Települési és épített környezet védelme - Lakossági környezeti tudat- és szemléletformálás
1. A környezeti nevelés és szemléletformálás folytatása az oktatási intézmények, civil
szervezetek, lakosság aktív közremőködésével.
2. Az önkormányzat környezetvédelmi intézményrendszerének megerısítése
Az emberi egészség védelmének környezeti vonatkozásai
1. A környezeti ártalmakkal, szennyezettséggel összefüggésbe hozható betegségek feltárása,
morbiditási adatok nyilvántartása, elemzése.
2. Regionális környezet-egészségügyi programokhoz való kapcsolódás.
3. Az allergén növények felmérése, intézkedési terv készítése, tájékoztató és megelızı
tevékenység kifejtése.
Természetvédelem
1. A település természeti értékének feltárása, nyilvántartások, elkészítése.
2. A védett természeti értékek állagvédelmének, megóvásának biztosítása.
3. A vizes élıhelyek rekonstrukciója, fenntartása kiemelt természetvédelmi feladat.
4. Környezetileg érzékeny agrárterületek védelme.
Tájvédelem
1. Biztosítani kell a jellegzetes tájképi elemek fennmaradását
2. A roncsolt felszínek, tájsebek kataszterének elkészítése, a rehabilitációs tervek kidolgozása.
3. Kataszterezni kell az egyedi tájértékeket és védelmük érdekében a szükséges intézkedéseket
meg kell tenni.
4. A gondozatlan, felhagyott területek arányának csökkentése.
Hulladékgazdálkodás
1. A nkp-hoz igazodva a veszélyes és hasznosítható komponensek szelektív győjtését elı kell
készíteni az infrastruktúra megteremtésével.
2. A keletkezı hulladék-mennyiség csökkentését eredményezı magatartás-formák kialakulását
ösztönzı, tudatformáló tevékenység folytatása.
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3. A településen keletkezı nem kommunális hulladék fajták kezelésének komplex megoldása
(felmérés, begyőjtés, ártalmatlanítás).
4. A hulladékszállítás minıségi és mennyiségi javítása.
5. A köztisztaság javítása.
6. A folyékony hulladék biztonságos győjtése, elhelyezése
7. Illegális szemétlerakók felszámolása
8. A regionális és országos hulladékgazdálkodási rendszerekhez (észak-balaton regionális
hulladékgazdálkodási rendszer) történı csatlakozás lehetıségének elemzése
Zaj és rezgésvédelem
1. A 71-es fıút Badacsonytomajt elkerülı szakaszának megépítése
2. A település zajhelyzetének megismerése érdekében részletes felmérés (zajtérkép) készítése.
Annak figyelembevételével intézkedési javaslatok megfogalmazása.
3. Forgalomszervezési intézkedések megtétele a zaj csökkentése érdekében
4. Következetes hatósági tevékenység a helyzet javítása érdekében.
Turizmus hatása
1. A környezetre kisebb hatást jelentı minıségi turizmus támogatása a tömegturizmussal
szemben.
2. A környezettudatos gondolkodás fejlesztése
Környezetbiztonság
1. Települési katasztrófa-elhárítási (havaria) terv felülvizsgálata.
2. Környezeti sugárterhelés vizsgálat Badacsonyörsön.
3. Szmogriadóterv kidolgozásának vizsgálata.

A település rendelkezik Hulladékgazdálkodási Tervvel, mely összhangban van a környezetvédelmi
program hulladékgazdálkodás fejezetével.
2011-ben készült el a Vízkárvédelmi terv polgári védelmi program. Ez tartalmazza Badacsonytomaj
hidrográfiai viszonyait, a település veszélyeztetettségét és védekezési módszereit.
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1.7. A település társadalma
1.7.1. Demográfia, népmozgalom; népes képzettség, foglalkoztatottság, jövedelmi
viszonyok, életminıség

Demográfia, népmozgalom
A Badacsony hegy Balatonra nézı lankái már a történelem korai idıszakában vonzóan hatottak az
egyes népcsoportokra. A vidék földje többek között kelták és rómaiak tárgyi emlékeinek maradványait is
ırzi. Badacsonytomajon az elsı népszámlálás idején közel 1 200-an éltek. A huszadik század elején
megnyitott bazaltbánya hatására népessége jelentısen megnıtt, mely az 1960-as évekig szinte
folyamatosan emelkedett, ekkor már több mint háromezren laktak a településen. Az 1960-as évek
közepén megszőnt a bányászati tevékenység a hegyen, s ezt követıen a lakosságszám csökkeni
kezdett, melyet az 1980-as évtized óta a kedvezıtlen demográfiai folyamatok is befolyásoltak. Az
ezredforduló után a népesség fogyása tovább folytatódott, a 2001. évi népszámlálás adatai alapján már
2 257 fı élt a városban.
1. ábra
A népesség számának alakulása a népszámlálási adatok alapján
3 500

Fö

3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
1870

1880

1890

1900

1910

1920

1930

1941

1949

1960

1970

1980

1990

2001

1960-ig jelenlévı, 1970-tıl lakónépesség. Adatok forrása: Központi Statisztikai Hivatal.

Badacsonytomajon egy négyzetkilométerre átlagosan 64 lakos jutott, mely a megye népsőrőségénél
15 tel kevesebb, a kistérséginél azonban 1-gyel több. Veszprém megyében Badacsonytomaj a második
legritkábban lakott város. Az itt élık létszámát a település erıteljes turisztikai orientációja is
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befolyásolja. A nyári hónapokban, amikor több ezer turista látogat a Balaton partjára az itt tartózkodók
száma a város lakónépességének többszörösét teszi ki.
2. ábra
A lakónépesség számának alakulása, december 31.
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Adatok forrása: Központi Statisztikai Hivatal.

2000 és 2011 között 280 fıvel csökkent Badacsonytomaj lélekszáma, mely a kedvezıtlen
népmozgalmi folyamatok következménye. Egyedül 2005-ben következett be kisebb mértékő
növekedés, mely annak a következménye, hogy a 2004-ben városi rangot kapott településen ebben az
évben születtek a legtöbben (27 fı) az ezredfordulót követı idıszakban. A halálozások száma minden
évben felülmúlta az élveszületésekét, így ennek következtében átlagosan évente 16 fıvel csökkent a
népesség, s a legnagyobb fogyás (30 fı) 2001-ben következett be. 2011-ben 16-an születtek és 21-en
haltak meg a településen.
A város születési rátája 2000 és 2011 között – három év kivételével – a megyei és a kistérségi
átlagnál is kedvezıtlenebb volt. A halálozások ezer lakosra vetített értéke ugyanakkor a vizsgált idıszak
felében meghaladta mind a megyei, mind a kistérségi átlagot.
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3. ábra
Az élveszületési és a halálozási ráta alakulása Badacsonytomaj városban
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Adatok forrása: Központi Statisztikai Hivatal.

Az állandósulni látszó természetes fogyás mellett a vándormozgalom kedvezıtlen alakulása is
hozzájárult ahhoz, hogy a korábbiakhoz hasonlóan az elmúlt évtizedben (2005 kivételével)
folyamatosan csökkent a lakónépesség száma. Az ezredfordulót követıen két év kivételével minden
esztendıben többen költöztek el a városból, mint ahányan beköltöztek oda. A tizenkét év során emiatt
évente átlagosan 11 fıvel fogyott a település népessége.
2011-ben a várost elhagyók több mint négytizede Veszprém megyei helységekbe költözött, a
legnagyobb számban Tapolca, Veszprém és Ábrahámhegy településeken találtak új otthonra. Jelentıs
volt még a Budapestre valamint Gyır-Moson-Sopron megyébe elvándorlók száma is. Az
odavándorlások tekintetében is hasonló volt a helyzet, a legtöbben a megyén belülrıl, valamint
Budapestrıl költöztek ide. 2011-ben 156 lakos hagyta Badacsonytomajt és 153-an költöztek
máshonnan a városba.
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4. ábra
Badacsonytomaj város korfái
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Adatok forrása: Központi Statisztikai Hivatal.

A népesség életkor szerinti összetételében folytatódtak a már hosszabb idı óta hazánkban – és az
európai országokban is – tapasztalt szerkezeti változások. A város korfái jól szemléltetik a népesedési
folyamatokat, az elöregedı, hosszabb távon fogyó népességet. A korfa egy évtized alatt is jelentısen
módosult, egyre „karcsúsodik”, ugyanis mind kisebb lesz a fiatal és nagyobb az idıs népesség száma
és aránya.
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A népesség korösszetétele kedvezıtlen változáson ment keresztül és egy gyorsan öregedı
település képét mutatja. 2000–2011 között a 14 éven aluliak száma 33%-kal esett vissza, a 65 éven
felülieké ugyanakkor 16%-kal gyarapodott. A gyermekkorúak (0–14 évesek) aránya jóval kisebb, az
öregkorúaké azonban számottevıen nagyobb volt a megyei valamint a kistérségi átlagnál mindkét
idıpontban, s a Badacsonytomaj kedvezıtlen helyzetét jelzı különbség még növekedett is. A népesség
68%-a munkaképes korúnak (15–64 évesek) számított, arányuk két százalékponttal csökkent a két
idıpont között.
1. tábla
A népeség korösszetételének változása
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gyermek népesség
idıs népesség
eltartott népesség
Öregedési index
Adatok forrása: Központi Statisztikai Hivatal.

Az ezredfordulót követıen a három fı korcsoport létszáma és megoszlása az idısek felé tolódott el
úgy, hogy még a 15–64 évesek száma is csökkent, ami az öregedés gyorsuló folyamatára utal. A
korösszetétel változása következtében módosultak az aktívak eltartási terhei. 2000-rıl 2011-re a
gyermekek eltartottsági rátája 20,2%-ról 15,9%-ra mérséklıdött, miközben az idıseké 23,6%-ról 32,0%ra nıtt. Az öregedési folyamat kedvezıtlen hatását mutatja, hogy 2011. év végén, Badacsonytomajon
száz gyermekkorúra már 201 öregkorú jutott (jóval felülmúlva a megyei és a kistérségi átlagot) az
évtized eleji 117-tel szemben.
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Népes képzettség
Az elmúlt évtizedekben jelentısen javult a népesség iskolázottsági színvonala. Két népszámlálási
idıpont (1990 és 2001) között eltelt idıszakban is valamennyi iskolázottsági szinten megfigyelhetı volt
a pozitív irányú változás, de különösen a 8. osztálynál kevesebbet végzettek aránya alakult kedvezıen.
2001-ben Badacsonytomajon a 7 éves és idısebb népesség egyötöde rendelkezett az általános iskola
8. évfolyamánál alacsonyabb végzettséggel, további 28%-uk pedig befejezte az általános iskolát. 1990hez képest elıbbi 14 százalékponttal, utóbbi 6 százalékponttal csökkent. A népesség negyede
szakmunkás bizonyítványt szerzett, ötöde pedig érettségizett volt, ami mindkét esetben számottevı
javulást mutatott az egy évtizeddel korábbihoz képest. 2001-ben a város lakói közül 176 fınek volt
fıiskolai, vagy egyetemi végzettsége, 16-tal többnek, mint 1990-ben. Összességében elmondható, hogy
a két népszámlálás között eltelt idıszakban az iskolázottsági színvonal javulása ellenére
Badacsonytomajon a 7 éves és idısebb népesség iskolai végzettsége a kistérség, valamint a megye
arányszámainál valamelyest kedvezıtlenebb, melyet az átlagosnál idısebb korösszetétel is befolyásol.
2. tábla
A népesség iskolai végzettsége a megfelelı korúak százalékában
Megnevezés

Badacsonytomaj
férfi

10-X éves: az általános iskola
elsı osztályát sem végezte el
15–X éves: legalább az
általános iskolát elvégezte
18–X éves: legalább
érettségizett
25–X éves: egyetemet, fıiskolát
végzett

nı

Tapolcai
kistérség
férfi
nı

Veszprém
megye városai
férfi
nı

Veszprém
megye
férfi
nı

–

0,2

0,7

0,7

0,3

0,3

0,4

0,5

93,5

83,6

92,5

84,4

95,2

90,6

92,6

86,6

29,4

32,3

31,1

32,9

40,3

43,2

31,9

35,3

10,4

7,5

10,9

8,2

16,3

12,6

11,7

9,6

Adatok forrása: Központi Statisztikai Hivatal.

A fenti táblázat a 2001. évi népszámlálási adatok alapján a népesség iskolai végzettségét a
megfelelı korúak létszámához viszonyítva mutatja be. Az adatok alapján a város 15 éves és idısebb
népességének 88%-a sikeresen befejezte az általános iskolai tanulmányait, ami a férfi lakosság
körében volt a magasabb. A legalább 18 évesek háromtizede érettségivel rendelkezett, itt viszont már a
nık szereztek „elınyt”, de a térségre jellemzı arányokat ık sem érték el. Badacsonytomajon a 25 éves
és idısebb korosztály közel tizedének volt diplomája, ami még szintén elmaradt a térségre jellemzıtıl.

38

Foglalkoztatottság
A rendszerváltással felgyorsuló gazdasági átalakulás a fiatal város munkaerıpiacára is befolyással
volt. Az alig több mint kétezer lelket számláló település foglalkoztatottainak száma a 2001. évi
népszámlálás idıpontjában 810 fıt, a lakosság 36%-át tette ki, a 15–74 éves népességhez viszonyított
arányuk pedig 45%-ot jelentett, ami kedvezıtlenebb volt a Tapolcai kistérségre, illetve a Veszprém
megyére jellemzınél. Ugyanekkor a nagyobb arányú idısebb népesség következtében az inaktívak
hányada a városban meghaladta az összehasonlításul vett területi egységek mutatóit.
A városban élı foglalkoztatottak kisebb része (82%) volt alkalmazott, mint a kistérségben vagy a
megyében és nagyobb részük (15%) önálló, egyéni vállalkozó, társas vállalkozás, illetve szövetkezet
tagjaként pedig 2,7%-uk dolgozott.
A település gazdaságában a turizmus kiemelkedı szerepet töltött és tölt be, így a foglalkoztatásban
a szolgáltatási jellegő ágazatok súlya a meghatározó. A népszámlálás adatai szerint az alkalmazásban
állók mindössze 38%-a tevékenykedett a termelı szférában. A szolgáltatások így jóval nagyobb
szerephez jutottak a városi lakosok foglalkoztatásában, mint a megyében, de a kistérséghez hasonlítva
is nagyobb hányaduk végzett ilyen tevékenységet. Termelı munkában valamivel több, mint
háromszázan vettek rész, míg szolgáltatási tevékenységgel mintegy félezren foglalkoztak.
3. tábla
A foglalkoztatottak megoszlása gazdasági ág szerint, 2001*
Megnevezés
Mezıgazdaság, vadgazdálkodás, erdıgazdálkodás,
halászat
Ipar
Építıipar
Kereskedelem, javítás
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
Szállítás, raktározás, posta, távközlés
Pénzügyi közvetítés
Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás
Közigazgatás, védelem, kötelezı társadalombiztosítás
Oktatás
Egészségügyi, szociális ellátás
Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás
Összesen

Badacsonytomaj

Tapolcai
kistérség

Veszprém
megye

4,8
27,2
5,9
13,3
11,7
11,1
1,4
3,7
11,0
4,4
1,6
3,8
100,0

5,6
26,9
7,3
12,4
5,6
10,6
1,3
7,2
9,1
6,1
5,1
2,8
100,0

4,8
35,8
6,1
11,6
4,4
6,7
1,3
5,4
7,9
7,4
5,8
2,8
100,0

* A 2001. évi népszámlálás adatai. A nemzetgazdasági ágak besorolása TEÁOR’98 szerint történt.
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A nemzetgazdasági ágakat tekintve ugyanakkor az általános jellemzıkhöz hasonlóan az ipar a
legnagyobb foglalkoztató, száz foglalkoztatottból 27-en dolgoztak ezen a területen. Szerepe hasonló a
kistérségihez, ugyanakkor kisebb a megyeinél. A kilenc szolgáltatási ágazat közül a kereskedelem,
javítás biztosította a legtöbb munkalehetıséget, emellett az átlagosnál jóval nagyobb súlyt képviselı
szálláshely-szolgáltatás, vendéglátásban dolgozók hányada volt a legnagyobb, s egyenként közel 90-en
helyezkedtek el a közigazgatásban, a szállítás, posta, távközlésben. Az oktatásban és az
egészségügyben mintegy félszázan dolgoztak, ezek a szolgáltatási területek inkább a kistérség és a
megye tekintetében hangsúlyosabbak, akár csak az ingatlanügyletek vagy a termelı szférát képviselı
építıipar.
A kisváros munkaerı-piaci elvárásai és munkaerı-kínálata között a népszámláláskor is voltak
eltérések, de nagyobb összhang volt tapasztalható, mint a kistérségben vagy megyei szinten.
Badacsonytomajból a foglalkoztatottak 38%-a ingázott naponta. Amíg azonban a Tapolcai kistérségbıl
50%-kal, illetve megyei szinten 33%-kal nagyobb arányú volt a kifelé történı ingázás, addig a várost
nem jellemezte sem a kifelé, sem pedig a befelé történı munkaerı-mozgás túlsúlya. A 810 helyben lakó
foglalkoztatott közül majdnem pontosan annyian utaztak naponta munkába más településre (305), mint
ahányan máshonnan jártak (303) be. Az eljárók közel háromnegyede megyén belül maradt, akiknek
csak kevesebb, mint egyötöde ingázott más kistérségbe. Ehhez hasonlóan a bejárók kilenctizede
megyei településeken lakott, azon belül is túlnyomó többségük a Tapolcai kistérségben.
A foglalkozások jellegét tekintve a naponta ingázók között kiugróan magas volt az ipari, építıipari
foglalkozásúak (52%) aránya, miközben jóval alacsonyabb a szolgáltatási jellegő csoportba tartozóké
(12%), mint a helyben lakó és dolgozók körében.
A Gazdasági Szervezetek Regisztere legfrissebb (2011. évi) adatai alapján a legalább 10 fıt
foglalkoztató, Badacsonytomaji székhellyel rendelkezı gazdasági szervezetek összesen mintegy 250
fınek adtak munkát. Közöttük a legnagyobb foglalkoztatók a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátásban,
a bányászatban, a pénzügyi közvetítésben, a közigazgatásban, az oktatásban, a szállításban és az
építıiparban voltak bejegyezve. Az ipari vagy kereskedelmi, illetve más fel nem sorolt tevékenységet
folytatók döntı részben 10 fınél kisebb létszámot foglalkoztattak, így egyenként nem bírtak jelentıs
súllyal a település munkaerıpiacán.
2011 decemberében az illetékes Munkaügyi Központ 81 munkanélkülit tartott nyilván a településen.
Az ezredforduló óta számuk ekkor volt a legalacsonyabb, de alakulását a gazdasági folyamatok
befolyásolták. A munkanélküliség szintje a 2008-ban kezdıdı gazdasági válság idején volt a
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legmagasabb, a 2009. évi tetızést azonban kedvezı változások követték. 2012 elején a szokásos
szezonális hatásokat követve számuk átmenetileg 109-re növekedett, majd az év közepéig (33 fı) ismét
egy gyors és folyamatos fogyás figyelhetı meg. Az elmúlt évtizedet tekintve hasonló tendencia
figyelhetı meg kistérségi és megyei szinten is.
5. ábra
A munkanélküliségi ráta alakulása
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Badacsony tomaj

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Veszprém megy e

Adatok forrása: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat. A regisztrált munkanélküliek a munkavállalási korú népesség százalékában.

Területi összehasonlításban 2000 és 2011 között a tartósan munkát keresı, 180 napon túl
nyilvántartott álláskeresık aránya minden esztendıben a városban volt a legalacsonyabb. A
mutatószámok 11–33% között szóródtak, miközben a Tapolcai kistérségben 29–50%, a megyében 31–
51% közötti értékeket vettek fel. A városban e tekintetben – hat százalékot meghaladó
munkanélküliségi arány mellett – a legkedvezıbb idıszak 2004–2005 volt, amikor a tartósan munkát
keresık aránya 11–12% körül alakult, míg 2011 végén 5,3%-os munkanélküliségi szint mellett minden
harmadik álláskeresı már 180 napnál tovább szerepelt a nyilvántartásban.
2011. végén Badacsonytomajon átlagosan minden harmadik, ugyanakkor megyei szinten minden
ötödik, a kistérségben minden ötödik–hatodik álláskeresı korábban szellemi munkát végzett. Arányuk a
városban az idıszak során 10–33% között változott. A pályakezdık álláskeresıkön belüli aránya pedig
1,9–10% között (2 és 9 fı között), míg a megyében 6,5–8,7% között alakult.
Jövedelmi viszonyok, életminıség
A Badacsonytomajon élı és személyi jövedelemadót fizetık száma 2010-ben kevesebb volt ugyan,
mint 2001-ben, az elızı évhez képest azonban már 12 fıs növekedést történt. Az egy adófizetıre jutó
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személyi jövedelemadó-alap, valamint az adó összege 2008-ig folyamatosan nıtt, ezt követıen a
gazdasági recesszió hatására azonban csökkenés következett be.
A személyi jövedelemadó-alap, azon keresztül a jövedelemadó összegére ható tényezık, mint
például a foglalkoztatottsági szint, az átlagkeresetek alakulása vagy a lakosság korcsoportos
összetétele különbözıségébıl adódóan a város, a kistérség és a megye összevetésében eltérések
mutatkoznak mind az ezer lakosra jutó adózó, mind az egy adófizetıre jutó jövedelemadó-alapot képzı
jövedelem, illetve személyi jövedelemadó esetében. Az ezer lakosra jutó adózók számát tekintve
Badacsonytomajt (506) csak három megyei város, Zirc (517), Herend (516) és Veszprém (513) elızte
meg. A kistérségben vagy a megyében ennél jóval kevesebb adózó (461, illetve 476) jutott ezer lakosra
és számuk a városban meghaladta a hasonló nagyságú megyei települések átlagát (471) is. Mindezek
ellenére 2010-ben az egy adófizetıre jutó személyi jövedelemadó-alapot képezı jövedelem a városban
nem érte el sem a kistérségben (1 482 ezer Ft), sem pedig a megyében (1 660 ezer Ft) számítottat és
kisebb volt a hasonló nagyságú települések átlagánál (1 567 ezer Ft) is, de ugyanez elmondható az egy
adófizetıre jutó személyi jövedelemadó nagyságával kapcsolatban is.

1.7.2. Térbeli-társadalmi rétegzıdés, konfliktusok, érdekviszonyok
Badacsonytomaj város több történelmi településmag összekapcsolódásával fejlıdött. Ezek a
településmagok a mai napig jól megkülönböztethetı, egyedi arculattal rendelkezı részei a településnek.
A magok közötti területek kitöltésérıl az üdülık széles övezete gondoskodik, amely összefüggı
beépített területet alkot a hegyek lábánál, az igazgatási terület teljes szélességében, a part mentén
húzódva. Csak Tomaj és Badacsonyörs településrész közötti, mélyfekvéső, vizenyıs rétek (ún. Kerekszigeti rét) sávja maradt beépítetlen.
A többmagú településfejlıdés következményeképpen három helyen alakult ki ellátó funkciót biztosító
központi jellegő terület: a tényleges tomaji központon kívül Örsön, valamint a Badacsonyi
Hajóállomáshoz kapcsolódóan, amely néhány egész évben nyitva tartó intézményt (postahivatal,
Tourinform Iroda) leszámítva alapvetıen szezonális jellegő. Ennél lényegesen markánsabban jelenik
meg a tomaji központ, ahol a település legtöbb intézménye kis területen koncentrálódik, köszönhetıen
az elmúlt évek beruházásainak (hivatal, iskolaépület, Egészségház). Ez a terület lényegében a Fı- és
Kert utca, valamint a Fı utca és a Római út keresztezıdésénél kialakult tér, amely a környezetébıl
kiemelkedı, impozáns tömegő Bazalttemplommal a nagyközség látképének egyik legfontosabb
formálója.
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1.7.3. Települési identitást erısítı tényezık – történeti és kulturális adottságok, civil
szervezıdések

Badacsony. Talán az egyik legismertebb név Magyarországon. Köszönhetı ez annak a páratlan
természeti szépségnek is, ami ehhez a hegyhez kapcsolódik.
Nemcsak a táj szépsége, de a tájba illeszkedı építészet is hozzájárul a harmóniához. A hegyek
lábainál ısi települések bújnak meg, ırizve a paraszti kultúra szebbnél szebb építészeti emlékeit.
A napszakok – hajnaltól az alkonyig – a pannon táj sokszínőségét láttatják. Az itt élık ebben a
harmonikus világban végzik a mindennapok tennivalóit. Nem csoda, tehát ha sok mővészettel
foglalkozó embert is ide vonzott a Balaton a hegy a fények és a hangulat. Magyarország múltja és
jelene bıvelkedik a híres személyiségekben. Badacsony sem kivétel. Kisfaludy Sándor, Szegedy Róza,
Egry József neve méltán teszik híressé a települést.
Minden népnek és tájnak megvan az évszázadokon keresztül kialakult jellegzetes építészete. Nincs
ez másképp Badacsonytomajon és környékén sem.
Apró falvak kis házai ırzik az itt élık ıseinek gazdag kultúráját. Ez a kultúra ennek a vidéknek
páratlan szépségébıl, az itt gazdálkodó emberek kemény, kitartó munkájából született, mutatva, hogy
aki a természetben él és dolgozik, annak nem csak a célszerőség a fontos, hanem az esztétikum is. Ezt
bizonyítják a parasztházak gyönyörő homlokzatai, a hegyi pincék félig földbe bújó falainak arányai is.
A ma itt élık gyakran nyúlnak az ısi motívumokhoz, ha új házat építenek. Ez a kötıdés bizonyítéka
és ez a kötıdés a szeretet, amellyel földjeiket és vendégeiket várják. Elválaszthatatlan egységet képez
itt a rideg-kemény bazalt, a bársonyos fa és a légiesen könnyő nád.
A hegy nevét elıször 1344-ben említik, (in latere montis Badachon) országos hírővé azonban csak a
XVIII. és a XIX. században vált, fıleg Kisfaludy Sándor költészete révén, amely sok szállal kötıdik a
tájhoz és amelybıl vég nélkül lehetne idézni Badacsony dicséretét. Kisfaludyn kívül természetesen
másokat is megigézett a hegy páratlan szépsége és ezt sokan meg is fogalmazták. Jókai Mór magyar
Olymposznak nevezte a Badacsonyt, ezt a derős levegıjő, daltermı hegyet, költık ihletıjét és tanyáját.
A múlt század elején már külföldiek is ellátogattak Badacsonyba. Nemzetközi ismertsége megelızte
sok magyarországi városét, idegenforgalmi központét. A látogatók száma folyamatosan növekedett és
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növekszik napjainkban is egyre komolyabb feladatot állítva a település vezetısége és az itt élık elé.
Badacsonytomaj megtalálta a helyes utat a fejlıdés a és a természetvédelem mezsgyéjén.
A nemrég elhunyt Tatay Sándor a tájon kívül az itteni emberek életét és munkáját is megörökítette
kitőnı írásaiban. Errıl szól a Ház a sziklák alatt címő novellájából késıbb díjnyertes film is, amelynek
képsoraiból a fél világ ismerhette meg a szépséges Badacsonyt. Ma az általános iskola ırzi az író nevét
és életútját állandó kiállításon mutatja be a település iskolásainak és az érdeklıdıknek.
Badacsonytomajt Európa egyik legszebb tája övezi: északon a Gulácsi-hegy (393 m), északkeleten
a Tóti-hegy (347 m), keleten és délen az İrsi-hegy (311 m), észak-nyugaton a Hármas-hegy nevő
domb, nyugaton a Badacsony (438 m), délen a Balaton.
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park badacsonyi egysége több mint hétezer hektár terület, ahol az
egyetlen településcsoport Badacsonytomaj és társközségei. Így a központi hegyet körbe ölelı település
nemcsak geometriai, hanem funkcionális központja is a térségnek.
Badacsonytomaj közigazgatási területét 6 km hosszan határolja a Balaton. Hazánk legnagyobb
állóvize kiemelkedı jelentıségő. Minden település, mely e kiemelt fontosságú „magyar tenger” partján
fekszik, profitál ennek elınyeibıl. Badacsony különösen sokat köszönhet a tónak, mely a hajózási
szezon idején turisták százezreit hozza a híres vidékre.
A város számtalan színes kulturális és szabadidıs programokat kínál lakosainak és az ide
látogatóknak, melyek döntı része természetesen kora tavasztól késı ıszig kerül megrendezésre. Ezek
közül talán legnagyobb hagyománya a badacsonyi szüretnek van, mely 1964-ben került elıször
megrendezésre. A programok zöme a messze földön híres badacsonyi bor megismertetéséhez,
megkedveltetéséhez kapcsolódik, arra épül. A teljesség igénye nélkül a legfontosabb rendezvények:
Kéknyelő virágzás ünnepe, Badacsonyi borhetek, Rózsakı fesztivál, Repülıs nap, stb. A kulturális
rendezvények „bázisa” az Egry József Városi Mővelıdési Ház és Könyvtár. E ház falain belül több klub
is mőködik pl. a 2010-ben alakult „Manó Klub”, ahol az anyukák a 3 év alatti gyermekeikkel együtt
hasznosan tölthetik el szabadidejüket.
Múzeuma és tájháza is van a városnak, 2011-ben a kiállításokat 11 ezren tekintették meg. Ezer
lakosra több mint 6 ezer látogató jutott, amely Zirc és Herend után a legmagasabb a megyében.
Összességében 140 kulturális rendezvény volt a városban, ahol a résztvevık száma meghaladta az
54 ezer fıt.
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Helyi tévéstúdióval is rendelkezik a település. Az önkormányzat megbízásából havi
rendszerességgel, „Badacsony” címmel egy helyi újság is kiadásra kerül, mely a város és a környék
legfontosabb aktuális információit, történéseit tartalmazza.

A településen számos civil szervezet mőködik, tevékenységükkel, aktivitásukkal erısítik a helyi
társadalom részvételét a közügyek gyakorlásában, másrészt a programjaikkal színesítik a kisváros
mindennapi életét. A közösségteremtı erejük fontos értéket képvisel. Egy részük hasznos karitatív
feladatot lát el, s vannak olyanok, amelyek a borkultúra megırzéséért tesznek sokat.
Nık a Balatonért Egyesület helyi csoportja – egyike a legaktívabb és legerısebb civil
szervezeteknek. Ismeretterjesztı elıadások szervezése, a táj, a környezet védelme, ünnepségek
szervezése és sok más közérdekő feladat ellátását vállalják magukra. Az általik környezetvédelmi
témában kifejlesztett Balatoni Társasjáték a fiatalok és az idısek számára egyaránt hasznos információt
nyújt játékos formában. Tagjaik közül énekkart alakította és formálódik tánccsoportjuk is. Programjaikat
sok esetben más civil szervezettel összefogva valósítják meg. Tevékenységük elismeréseként helyi
kitüntetésben is részesültek.
Badacsony CÉH Turisztikai Egyesület
A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület 2007. március 1-jén jött létre a Badacsonyi Céh
Idegenforgalmi és Érdekvédelmi Egyesület teljes átalakulásával.
A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület 2002-ben alakult 22 taggal, jelenleg 163 aktív tagja van.
Az egyesület fıbb céljai:
-

A Badacsony turisztikai desztináció idegenforgalmának fellendítése

-

A térségbe érkezı vendégek számának növelése

-

Turisztikai termékfejlesztés

-

A szezon meghosszabbítása

-

A belföldi vendégek arányának növelése

-

Badacsony turisztikai desztinációban szervezni a turisztikai vállalkozások tevékenységét, ellátni
az idegenforgalommal foglalkozó személyek és cégek érdekképviseletét, összehangolni a
gazdasági szereplık tevékenységét.
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-

Az egyesület felvállalja a térségi turizmus kezelését, ellátja a térség turisztikai marketing
munkáját, mőködteti információs irodáját.

Az Egyesület a fenti célok megvalósítása érdekében partnerségi viszonyban együttmőködik a
desztináció önkormányzataival: Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Szigliget

Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület
Az 1993-ban alakult szervezet részt vesz a településrész fejlesztésében, hagyományainak,
kultúrájának, értékeinek megırzésében, a településkép arculatának fejlesztésében, a szılıkultúra
megırzésében. Ennek érdekében állandó problémafelvetéssel, ügyintézéssel az önkormányzat
munkájának hatékonyságát segítik. Rendezvényeket szerveznek, mint például: Szent Antal napi
közösségi rendezvény, Országos közterület szépítı verseny, Badacsonyi szüret, Nyugdíjasok
karácsonya.
Egry József Baráti Köre Egyesület
A civil szervezet az Egry József Múzeum támogató köre. Jelentıs és igen elismert szervezete
Badacsonytomajnak. Az értelmiségi kör kiállítások, rendezvények szervezésével és lebonyolításával
gazdagítja a település kulturális életét.
"Kiss József" Alapítvány
Az alapítvány fı célja Badacsonytomaj városban lakó hátrányos helyzető gyermekek általános
iskolai, középiskolai és felsıfokú oktatásának támogatása, valamint a badacsonytomaji idısek szociális
ellátásának segítése.
Polgárır Egyesület Badacsonytomaj
Az egyesület 2000-ben alakult, tagjainak száma 2004-ben 30 fı volt. A szervezet fı céljai közé
tartozik a bőnmegelızésben való aktív részvétel együttmőködve a rendırséggel vagy önállóan, a
bőnelkövetési alkalmak csökkentése, a lakosság védelmének biztosítása. Ennek érdekében állandó
figyelı-jelzıır, járır szolgálatot teljesítenek. Helyi rendezvények szervezésében és lebonyolításában is
aktívan szerepet vállalnak.
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T.E.T.T. Közéleti Fórum Egyesület
Az egyesület célja, hogy a "Természet, az Erkölcs, a Tudás és a Tisztesség" figyelembe vételével
Badacsonytomaj városának és polgárainak érdekvédelmét, anyagi és kulturális felemelkedését
elısegítse. Politikai pártoktól független szervezetként Badacsonytomaj várospolitikai életének egyik
meghatározójává váljon. Síkra száll a város közéleti tisztaságáért. Segíti az önkormányzatot a döntések
elıkészítésében, ellenırzi és véleményezi azok végrehajtását. Tevékenységét a lakossági vélemények
összegyőjtésével, a civil szervezetekkel közösen végzi.
Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesülete nyugdíjasoknak nyújt lehetıséget magányos órák
eltöltéséhez, programok szervezésével illetve segítséget gondjaik megoldásához.
Vinum Vulcanum Borlovagrend – 1988-ban alakult és jelenleg mintegy 76 tagja van, székhelyük a
Kutatóintézet. A település borkultúrához kapcsolódó turisztikai rendezvényein, ünnepein felvonulásukkal
színesítik a programot. Az ország számos rendezvényén jelen vannak, képviselve Badacsonytomajt.
Kitőnı alkalom ez a település marketingjére is, hiszen a felvonulásokon díszruhában viszik a település
zászlaját és hirdetik, népszerősítik a badacsonyi bort. 1992. óta rendeznek borversenyeket, a díjak
átadására a Badacsonyi Szüret alkalmával a nagy nyilvánosság elıtt kerül sor.
Tomaj DC Darts Egyesület tagjai hagyományt teremtettek a városi vetélkedı évenkénti
megszervezésével. Foglalkozásaikat a mővelıdési házban tartják.
Badacsonyi Horgászegyesület a nyári turisztikai rendezvényekbıl veszi ki részét, versenyek
megszervezésével.
A Vöröskereszt helyi szervezete véradás szervezésében és a karitatív munkában jeleskedik.
Jelentıs közösségteremtı és alkalmakként kulturális munkát végez a Kolping Család Badacsonyi
Szervezete és a Szent Erzsébet Karitász Csoport is templomi hangversenyek és koncertek
szervezésével.
A szervezetek szabadidıs, kulturális programjai nyitottak a településen élık számára is. A
fentiekben említett civil szervezetek tekinthetık aktívnak, azonban még számos bejegyzett civil
szervezet van a városban. Tevékenységükrıl keveset lehet tudni.
Egyház szervezetek közül a katolikus egyház koncerteket és közösségi programokat szervez a
híveknek különösen az egyházi ünnepkör idıszakában.
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1.8. A település humán infrastruktúrája

Badacsonytomajon nemrég fejezıdött be az egészségház jelentıs mértékő felújítása, ahol a
háziorvosi és gyermekorvosi rendelésen túl fogászati, valamint pszichiátriai és neurológiai szakrendelés
is mőködik. A városban 1–1 fı háziorvos, valamint házi gyermekorvos tevékenykedik, az ı munkájukat,
illetve a várandós anyák tanácsadását 1–1 körzeti ápolónı és védını segíti. Egy orvosra átlagosan 1
046 lakos jutott, ami a megye városai közül a legalacsonyabb, s a tapolcai kistérség átlagánál is 379-cel
kevesebb. 2011-ben a háziorvos betegforgalma meghaladta a 19 ezer esetet, ami a városok között a
legmagasabb, s a kistérség átlagnál is közel 6 ezerrel több. A házi gyermekorvos éves betegforgalma 6
383 volt, ami a városok közül az alacsonyabbak közé tartozik, így sem a városok sem pedig a tapolcai
kistérség átlagát nem érte el.
2011-ben a szakorvosok 1 560 munkaórát teljesítve 7 353 beavatkozást végeztek el
Badacsonytomajon. Ezer lakosra 736 szakellátási óra jutott, amely a városok átlagának mindössze
harmadát jelentette. Ez a relatíve kicsi mutató természetesen abból adódik, hogy Badacsonytomaj lakói
az elıbb említett szakrendeléseken kívül a többi járóbeteg szakellátást nem tudják helyben igénybe
venni.
Kórház nem mőködik a városban, a lakosság fekvıbeteg ellátása korábban az 1914. óta mőködı
tapolcai kórházban történt. 2012. július 1-tıl a fekvı osztályok területi ellátási kötelezettségének
változása miatt a tapolcai kórházban mindössze a tüdıgyógyászat és légzésrehabilitáció, az ápolás és
a krónikus belgyógyászati ellátás maradt, a többi ellátást a betegek a betegségtípusoknak megfelelıen
a megye más városaiban (pl. Veszprém, Ajka) illetve a megyén kívül (pl. Nagykanizsa, Gyır) vehetik
igénybe. Az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódóan gyógyszertár is mőködik a városban.
Bölcsıde és családi napközi nincs helyben Badacsonytomajon. A bölcsıdés korú apróságok
napközbeni elhelyezésére (Devecser kivételével) a megye többi városában van lehetıség.
A szociális ellátás szerepe egyre jobban felértékelıdött az elmúlt években. A népesség elöregedése,
a munkanélküliség magas aránya, a megélhetési problémák erısödése miatt kiemelt hangsúlyt kapott a
helyi önkormányzat (esetleg alapítványok, karitatív szervezetek) által mőködtetett szociális alapellátó
rendszer. A szociális alapszolgáltatás biztosításával az arra rászorulók segítséget kapnak, hogy
életvitelüket fenntarthassák, valamint egészségügyi, mentális állapotukból vagy más okból származó
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problémáikat megoldhassák. Az elmúlt évben az ellátások közé tartozó étkeztetést 48-an, a házi
segítségnyújtást pedig 53-an vették igénybe a településen. Nappali, vagy átmeneti elhelyezést nyújtó
intézménye nincs a városnak. A szociális gondoskodás másik nagy területe az önkormányzat pénzbeli
támogatása, melynek különféle formája létezik. Az elmúlt évben a város önkormányzata átmeneti
segélyre fordított kiadása elérték az 5 millió Ft-ot, de a rendszeres segélyezésre, valamint a
foglalkoztatást helyettesítı támogatásra felhasznált pénzeszköz nagysága is megközelítette az egy
milliót. A rendszeres szociális segélyben részesítettek ezer lakosra jutó száma 1,4 volt
Badacsonytomajon, amely alig több mint fele a Veszprém megyei városok átlagának. A hozzátartozóik
ápolása érdekében munkájukat feladni kényszerülıket is támogatja az önkormányzat, 2010-ben az
ápolási díjra fordított összeg meghaladta a 3 millió Ft-ot. A törvényi szigorítások következtében a
rászorulók közül egyre kevesebben kaphatnak közgyógyellátási igazolványt. Az évezred elején még 91
fı, míg tíz évvel késıbb már csak 42 fı részesülhetett ilyen jellegő támogatásban a településen.
2010-ben Badacsonytomaj, Ábrahámhegy és Salföld önkormányzatai fenntartói társulás keretében
egy 60 férıhelyes óvodát mőködtettek. A férıhelyek száma az évezred elejéhez képest 15-tel csökkent,
ami azt jelenti, hogy a városok közül a legkisebb óvoda Badacsonytomajon van. A férıhelyekre 70
gyermeket írattak be a szülık, így az óvoda kihasználtsága maximális. A gyermekekkel három
csoportban 6 óvodapedagógus és a 3 dajka foglalkozik. Egy csoportban átlagosan 23 kisgyermeket
láttak el, ami megegyezik a kistérség, valamit a megye városainak mutatóival, s egy pedagógusra
átlagosan 12 óvodás jutott.
Az alapfokú oktatás mind az alsó, mind a felsı tagozatos gyermekek számára helyben megoldott. Az
évezred elejéhez képest a tanulók száma közel hattizedére apadt, s így 2010-ben a 8 évfolyamon
(minden évfolyamon egy-egy osztályban) 156 tanuló oktatását végezték a pedagógusok. Ezer lakosra
75 általános iskolai tanuló jutott a városban, mely nagyságrendileg a Veszprémi városok
„középmezınyét” jelenti, s 4-gyel magasabb a Tapolcai kistérség mutatószámánál.
Az általános iskola az óvodához hasonlóan önkormányzati fenntartású társulás keretében mőködik,
ami egyben azt is jelenti, hogy más településrıl is járnak tanulók a város általános iskolájába. A
rendelkezésre álló legfrissebb információk szerint a diákok háromtizede bejáró volt. A tanulószám
várható csökkenését mutatja, hogy az alsó tagozatosok száma évrıl–évre kevesebb, mint a felsısöké,
illetve a 23 végzıssel szemben mindössze 16-an tanulnak elsı osztályban. A 8 tanuló- és a 2 napközis
csoport nevelési feladatait 18 fıállású pedagógus végzi. Az iskolában angol és német nyelv tanulására
van lehetıség, melyhez komplett nyelvi labor áll rendelkezésre. Az informatika oktatása (órarendbe
beépítve) a felsı tagozaton történik, de az alsóbb évfolyamosok szakkör keretében már
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megismerkedhetnek a számítógép használatával. 2010-ben ezt 20 számítógép segítette. Az alsó
tagozatosok számára órarendi keretek között néptánc oktatás is folyik, azon kívül 8–10 szakkör segíti a
gyerekeket a szabadidı hasznos eltöltésében, valamint a tudásuk mélyítésében.
2005 óta a „Balaton-felvidéki Színvonal Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény” 12 évfolyamos
alapfokú mővészetoktatást tesz lehetıvé képzı- és iparmővészeti ágon, melynek székhelye
Badacsonytomaj, és emellett több településen (pl. Révfülöp, Tapolca) is van telephelyük.
Közép- és felsıfokú oktatási intézmény nincs a városban, a középiskolások zöme a megyén belül és
a környezı megyék középfokú tanintézeteiben tanul.
A települési könyvtár 19 ezer, az iskolai könyvtár pedig 6 ezer kötetes. A könyvtár 2004-ben
csatlakozott az eMagyarország Pont hálózathoz, s így három számítógépen érhetık el az eszolgáltatások. A legfrissebb adatok szerint ezer lakosra 9 ezer könyvtári egység jutott, amely a megye
városainak átlagánál 2 ezerrel több, s egy olvasó évente átlagosan 17 könyvet kölcsönzött ki.
Badacsonytomaj lakóinak (mely az idegenforgalmi szezonban a nyaralóvendégek miatt akár
tízszeresére

is emelkedhet) közbiztonságáról a Tapolcai Rendırkapitányság

munkatársai

gondoskodnak, akik a polgárırség bevonásával nagy hangsúlyt fektetnek a bőnmegelızésre. Az adatok
szerint 2010-ben 165 bőncselekmény történt a városban, ami a tíz évvel korábbinak kevesebb mint
80%-a. A cselekmények kétharmada vagyon ellen irányult, ezen belül továbbra is a lopás és a
betöréses lopása leggyakoribb. Az összes bőncselekmény valamivel több mint kéttizede közrend ellen
irányult, melybıl néhány esetben kábítószerrel való visszaélés történt. Az itt élık ritkán követnek el
bőncselekményeket, s ezek száma is alig több mint harmadára csökkent egy évtized alatt. A bőnügyi
statisztikai adatok azt mutatják, hogy tíz év távlatában a település közbiztonsága kedvezı irányban
változott, de a fajlagos mutató (százezer lakosra jutó regisztrált bőncselekmény) a megye városa közüli
Balatonkenese után itt a legmagasabb, 7800. Mindez a turistaszezonban megugró népesség
következménye.

1.9. A település gazdasága
1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre
Badacsonytomaj gazdaságának vázát a Balaton és a Badacsony vonzereje, a hegyoldalon folyó
szılıtermesztés és a hozzá kapcsolódó borászati és idegenforgalmi tevékenység határozza meg. Az
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ipar és építıipar gazdasági súlya összességében szerény. A tercier szektor viszonylag fejlett, az
igénybe vehetı szolgáltatások többnyire kielégítik a helyi lakosság, az üdülıtulajdonosok és a
településre látogatók igényeit.
Badacsonytomaji székhellyel 2010 végén 684 gazdasági szervezetet tartottak nyilván, 94%-ukat
vállalkozási célból alapították. A városban élénk a civil aktivitás, 31 nonprofit szervezetet jegyeztek itt
be. Tovább 7 szervezetet költségvetésbıl finanszíroztak. A szervezetek közül meglehetısen kevés
folytatott ténylegesen gazdasági tevékenységet. 2010 végén a 646 regisztrált vállalkozás csupán 29%a, 186 adott életjelt magáról. A Tapolcai kistérségben tevékenykedı vállalkozások 6,1%-a, és a
Veszprém megyében munkálkodók 0,6%-mőködött a városban, ami meghaladta a lakónépességbıl
való részesedést. Ennek ellenére a településen jóval alacsonyabb volt elıfordulásuk, mint az
összehasonlításul szolgáló területi egységekben.
Badacsonytomajon az új évezred elsı évtizedében a mőködı vállalkozások állománya hullámzóan
alakult. 2000-tıl 2004-ig folyamatosan emelkedett, majd ezt követıen 2009-ig csökkent, és lényegében
az évtized elejei szintre esett vissza. Élénkülés 2010-ben következett be újra, amikor számuk az elızı
évhez viszonyítva 6,9%-kal gyarapodott. A 2000-es években összességében mérséklıdött az egyéni
vállalkozások száma, de még így is a vállalkozások népesebb csoportját képviselték.
6. ábra
A mőködı vállalkozások számának alakulása Badacsonytomajon
gazdálkodási forma szerint
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Adatok forrása: Központi Statisztikai Hivatal.

Területi kitekintésben Badacsonytomajon magas a vállalkozássőrőség és élénk a lakosság
kezdeményezıkészsége. 2010-ben a városban egy km²-re 5,7 vállalkozás jutott, több mint a
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kistérségben és a megyében. Az ezer lakosra vetített állományuk (89) ugyancsak magasabb volt az
összehasonlításul szolgáló területi egységekhez viszonyítva.
Az évtized végén mőködı vállalkozások 38%-át társas formában tartották nyilván a településen. A
70 társaság hattizede kft, egyharmada bt, 4,3%-a pedig közkereseti társaság volt. A kft-k és a bt-k
hasonló arányban fordultak elı a vállalkozások között, mint a Tapolcai kistérségben. A város egyetlen
szövetkezete a Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet, amely az 1958-ban alapított Badacsonytomaj és
Vidéke Takarékszövetkezet, valamint a Sümeg és Vidéke Takarékszövetkezet 2001-es beolvadásából
jött létre. A szövetkezet pénzügyi szolgáltatásokat nyújt a Tapolcai és a Sümegi kistérségben, ezen
kívül fiókot tart fenn Ajkán és Pápán is. A vállalkozások 62%-át képviselı egyéniek mindegyike
vállalkozói igazolvánnyal rendelkezett.
Badacsonytomajon a mőködı vállalkozások létszám-kategóriák szerinti összetétele nem tért el a
kistérségi és a megyei helyzettıl. A szervezek túlnyomó többségét (96%-át) a legfeljebb 9 fıt
foglalkoztató mikrovállalkozások alkották. Hat vállalkozás tartozott a 10–49 fıs nagyságúak csoportjába,
és csupán egy a közepes méretőek közé. 249 fınél többet foglalkoztató vállalkozás nem létezett a
településen. A társas vállalkozások körében gyakrabban fordultak elı nagyobb létszámúak, 8,6%-uk
ugyanis legalább tíz fıt foglalkoztatott. A vállalkozások túlnyomó többségének a tevékenység
folytatásából legfeljebb annyi árbevétele származott, ami a tulajdonosok egzisztenciájának
fenntartásához és a vállalkozás mőködtetéséhez szükséges. A szervezetek kilenctizede 2010-ben
legfeljebb 20 millió Ft árbevételt ért el. E viszonylag alacsony árbevétellel rendelkezı vállalkozásokkal
gyakrabban találkozhatunk itt, mint a kistérségben, illetıleg a megyében.
1.9.2. A település fıbb gazdasági ágazatai, jellemzıi,
A város földrajzi fekvése, adottságai, hagyományai és üzleti lehetıségei meghatározzák a
vállalkozások tevékenységi szerkezetét. Badacsonytomajon jóval gyakrabban fordultak elı
mezıgazdasági

munkát

végzı,

szálláshely-szolgáltatással,

vendéglátással

foglalkozó,

ingatlanügyleteket lebonyolító és egyéb szolgáltatást nyújtó vállalkozások, mint a kistérségben és a
megyében. Ugyanakkor ritkábbak az építıipari tevékenységet végzı, kereskedelemmel, javítással
foglalkozó, információs és kommunikációs, pénzügyi, üzleti és humán jellegő, azaz oktatási és
egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, mint az összehasonlításul választott területi
egységekben.
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7. ábra
A mőködı vállalkozások összetétele a gazdasági ágak
összevont csoportjai szerint, 2010
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Adatok forrása: Központi Statisztikai Hivatal.

Badacsonytomaj szılı- és borkultúrájáról nevezetes. A vidék jellegzetes szılıfajtái a szürkebarát, a
kéknyelő, a zöldszilváni, a rajnai rizling, az olaszrizling és a chardonnay. Az itteni borok páratlan
karakterét a vulkanikus talaj, a szubmediterrán jellegő klíma, a Balatonnak köszönhetı magas
páratartalom és besugárzás alakítja. A vállalkozások 7%-át képviselı mezıgazdasági érdekeltségőek
többségének a tevékenysége a szılımőveléshez kapcsolódott. A szılészet ugyanakkor sok vállalkozás
esetében egyéb tevékenységgel párosult.
A város az 1 647 hektár kiterjedéső Badacsonyi borvidék központja. A párizsi székhelyő Nemzetközi
Borászati Hivatal 1987-ben a szılı és bor nemzetközi települése címet adományozta
Badacsonytomajnak. A településen számos szervezet segíti, támogatja a szılészet, a borászat és a
hozzá kapcsolódó turizmus fejlıdését. A 2008-tól a Pannon Egyetem Agrártudományi Centruma
részeként mőködı helyi székhelyő Szılészeti és Borászati Kutatóintézet a tudományos tevékenység
mellett szaktanácsadást és különféle szolgáltatásokat nyújt a szılısgazdák számára. A badacsonyi
borászok Vinum Vulcanum néven 1998-ban borlovagrendet alapítottak többek között a helyi termékek
ismertségének fokozása, az értékesítés elısegítése, a borkultúra népszerősítése érdekében. Az 1999ben életre hívott Badacsonyi Borvidéki Borút Egyesület a borvidék hírnevének öregbítését, bel- és
külföldi ismertségének erısítését, a borászat és a turizmus eredményesebb összekapcsolódását,
valamint a fenntartható fejlıdés elımozdítását tőzte ki legfıbb céljául.
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A 2010. évi általános mezıgazdasági összeírás szerint Badacsonytomajon 158 agrártevékenységet
folytató gazdaság létezett, 167-tel kevesebb, mint tíz évvel korábban, azaz számuk egy évtized
leforgása alatt a felére apadt. A gazdaságok 95%-a egyéni gazdaság volt, azaz olyan magánszemély
(vállalkozói és ıstermelıi igazolványtól függetlenül) aki mezıgazdasági termeléssel, illetıleg
mezıgazdasági szolgáltatások nyújtásával foglalkozott.1
Az egyéni gazdaságok döntıen más megélhetési forrás mellett folytatták tevékenységüket,
hivatásszerően csupán néhányan gazdálkodtak. Ezekben a gazdaságokban összesen 330 fı végzett
több, kevesebb mezıgazdasági munkát, túlnyomórészt családtagok segédkeztek a feladatok
elvégzésében. A gazdálkodásban részt vevık létszáma tíz év alatt csaknem egynegyedével
mérséklıdött.
A város turisztikai jellegének kiteljesedése nyomán az állattartás szerepe minimálisra zsugorodott.
Mindössze a szabadidı eltöltését szolgáló lótartás, illetıleg a méhészkedés érdemel említést. A
gazdasági szervezetek egyáltalán nem foglalkoztak haszonállatok tartásával, az egyéni gazdaságok is
csupán elvétve.
Ipari tevékenység folytatására a vállalkozások egytizede szakosodott. Hattizedük italgyártással
foglalkozott, azon belül is meghatározóan borkészítéssel. Az ipar többi szereplıi, illetve a vállalkozások
egytizedét képviselı építıipari tevékenységet folytatók elsısorban helyi szükségleteket elégítettek ki. A
város egyik legnagyobb foglalkoztatója, a Robotek 2000 Kft. tevékenysége is az építıiparhoz
kapcsolódott. Felszámolás alatt??
A vállalkozások 14%-át képviselı kereskedelemmel, javítással foglalkozó szervezetek a városban
élık és az ide látogatók kiszolgálásáról széles termékpalettát kínálva gondoskodtak. A kereskedelem,
javításhoz képest fele annyi vállalkozást tömörítı szállítást végzık egyik része személyszállítással, a
másik része közúti áruszállítással foglalkozott.
A vállalkozások legnagyobb csoportja az idegenforgalmat reprezentáló szálláshely-szolgáltatás,
vendéglátás gazdasági ágban tevékenykedett. Az ide tartozó szervezetek nyolctizede vendéglátásra
szakosodott, többségük egyéni vállalkozó volt. A frekventált elhelyezkedés és a vonzó környezet miatt
1

Az általános mezőgazdasági összeírás szerint az agrártevékenységet végző gazdasági szervezetek mellett
gazdaságnak minősültek azok a mezőgazdasági termeléssel, illetőleg mezőgazdasági szolgáltatás nyújtásával
foglalkozó egyéni gazdaságok (ide értve az egyéni vállalkozókat is), akik 2000-ben március 31-én, 2010-ben
pedig június 1-jén elérték a következő küszöbértékeket: Legalább 1 500 m2 termőterületet, vagy külön-külön
500 m2 gyümölcsös és szőlőterületet, vagy 100 m2 járható üvegházat, fóliasátort, vagy 50 m2 gombatermesztésre
használt földterületet használtak, illetőleg egy nagyobb élőállatot, vagy 50 baromfit, külön-külön 25 házinyulat, prémes
állatot, vágógalambot, vagy 5 méhcsaládot tartottak.
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népszerővé vált az ingatlanforgalmazási, ingatlanügynöki tevékenység, ahová a vállalkozások 5,4%-a
sorolódott.
A vállalkozások alig egytizede nyújtott üzleti szolgáltatásokat, tevékenységi körük ennek ellenére
széles spektrumot ölelt fel. A humán szolgáltatásokra specializálódott szervezetek alacsony
elıfordulása ugyanakkor visszafogott keresletrıl tanúskodott. Az egyéb vállalkozások többsége a
vendégforgalomhoz kapcsolódó egyéb személyi szolgáltatásokat (fodrászat, szépségápolás) nyújtott.
A város életében a legmeghatározóbb gazdasági ág a turizmus köré fonódott szolgáltató szektor.
Badacsonytomaj idegenforgalmi vonzerejét alapvetıen földrajzi fekvése, azaz a Balaton part és a
Badacsony hegy határozza meg. Ezen adottságok révén üdülıhelyként és a történelmi badacsonyi
borvidék központjaként egyaránt ismert a település, hiszen a táj szépsége mellett a bazalt vulkanikus
talajának és a különleges klímának köszönhetıen kiváló borok termıhelye. A szılı és bor nemzetközi
városaként emlegetett Badacsonytomajon a bortermelés tradícióit a népi építészető pincék, présházak
ırzik. A modern kor kihívásainak megfelelıen kutató-fejlesztı borászati intézet is mőködik itt. A
badacsonyi borászok borrendet alapítottak, s a borkultúrára épülı turizmus és a településfejlesztés
jegyében több település együttesen létrehozta a Badacsonyi Borút Egyesületet.
Az ide látogatókat 2011-ben hét kereskedelmi és 441 egyéb (2009-ig megnevezése: magán-)
szálláshely összesen 2 851 férıhellyel fogadta, mely a Tapolcai kistérség kapacitásának több mint
ötödét, s a Veszprém megyei 4,1%-át jelentette. Itt fontos megjegyezni, hogy a KSH adatgyőjtéseibe
még nem került bevonásra a közelmúltban nyílt Hotel Bonvino Badacsony, valamint a Badacsony
Borhotel, melyek kétség kívül a szálláskínálatból hiányolt magasabb színvonalú szállodai (sıt, a
Bonvino esetében wellness-) szolgáltatásokat nyújtó vendéglátóként a palettát színesítve jelentıs
forgalmat bonyolítanak. Napjainkban ugyanis a turisták választása többségében e magas elvárásoknak
megfelelı szálláshelyekre esik.
A kereskedelmi szálláshelyek közül négy panzió mintegy 130 férıhellyel fogadta vendégeit. Emellett
egy üdülıház, egy közösségi szálláshely és egy kemping együttesen több mint 350 fı elszállásolására
nyújtott lehetıséget. Közülük a kemping rendelkezett a legnagyobb fogadóképességgel, az összes
férıhely közel felét adta. A szállások népességarányos férıhelyszáma – még az említett szállodák
nélkül is – jóval átlag feletti, ezer lakosonként 234-et, míg a Tapolcai kistérségben kilencvennel, a
megyében pedig 132-vel kevesebbet regisztráltak.
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9. ábra
A férıhelyek, a vendégek és a vendégéjszakák számának megoszlása
szállástípus szerint, 2011
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Adatok forrása: Központi Statisztikai Hivatal.

2000 óta a badacsonytomaji kereskedelmi szálláshelyek kapacitása számottevıen csökkent, hiszen
az idıszak elején egy nagyobb fogadóképességő, 170 férıhellyel rendelkezı szálloda és három
kemping is üzemelt. A férıhelyek száma az idıszak alatt hullámzóan alakult, összességében azonban
negyedére esett vissza, miközben a kistérségben egytizedes, megyei szinten pedig csupán 3%-os
csökkenés következett be.
Az elmúlt évben Badacsonytomaj kereskedelmi szálláshelyeit több mint öt és félezer vendég 12 és
félezer éjszakára kereste fel. Míg a panziók a szállásférıhelyek több mint egynegyedét adták, a
vendégek és az eltöltött éjszakák kisebb hányadát, egyötödét könyvelhették el. A város turizmusában a
kemping tölti be a legjelentısebb szerepet, hiszen a forgalomból héttizeddel részesedett.
A kapacitáshoz hasonlóan a forgalmi adatok is változatosan alakultak az elmúlt tizenegy évben a
városban. Az ezredfordulóhoz mérten (elsısorban a már említett szálloda és kemping bezárásokból
adódóan) a vendégkör 64%-kal szőkült, a foglalások pedig 84%-kal estek vissza. Ezalatt különösen a
kistérségbe, de a megyébe látogatók száma is jelentısen nıtt, igaz utóbbi területen a korábbinál
kevesebb éjszakát töltöttek el.
Badacsonytomaj idegenforgalma májustól szeptemberig élénk, ezen belül is döntıen a nyári
hónapokban realizálódik. A vendégkör magját egyre inkább a belföldiek képezik, 2011-ben a turisták
71%-át, illetve az eltöltött éjszakák közel háromnegyedét tették ki. Ez az arány az elmúlt évtized elsı
felében még éppen ellenkezıleg alakult, a külföldrıl érkezık domináltak. İk az idıszak alatt egyre
kevesebben látogattak ide, az eltöltött napok számát tekintve mégis szinte mindvégig meghatározóbbak
tudtak maradni, s csupán az utóbbi két-három évben billent a mérleg a hazai vendégek javára. Ebben
valószínősíthetıen nagy szerepet játszott az üdülési csekk, mint fizetıeszköz nagyfokú elterjedése és
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alkalmazása, mivel a folyamat általánosságban megfigyelhetı a kistérség és a megye vonatkozásában
is.
4. tábla
Fıbb turisztikai jelzıszámok
Megnevezés

Badacsonytomaj

Tapolcai kistérség

Veszprém megye

2000

2000

2000

2011

37 242
436 932
202 818
1 876
975
1 226
735

36 125
530 169
115 503
1 549
767

40 632
81 626
53 122
499 909
345 535

40 632
81 626
53 122
499 909
345 535

2011

2011

Kereskedelmi szálláshelyek
Férıhelyek száma, július
31.
Vendégek száma
Ebbıl: külföldi
Vendégéjszakák száma

1 927
15 148
10 047

487
5 520
1 576

5 381
32 155
19 777

4 887
58 932
15 098

75 884

12 492

177 434

193 934

62 871

3 215

2 630
13 158
8 276
44 736
28 138

2 364
20 270
8 130
61 420
24 800

Ebbıl: külföldi

Férıhelyek száma, július
31.
Vendégek száma
Ebbıl: külföldi
Vendégéjszakák száma
Ebbıl: külföldi

138 739
74 586
Egyéb szálláshelyek
10 188
22 108
13 743
96 989
65 086

7 798
29 741
9 717
92 082
32 391

508 092

Adatok forrása: Központi Statisztikai Hivatal.

Az elmúlt évben a 441 egyéb szálláshely 2 364 férıhellyel várta vendégeit, ahol több mint húszezren
közel 61 és fél ezer éjszakát töltöttek el. Ez a Tapolcai kistérség kapacitásának háromtizedét, valamint
a megyei 7,1%-át jelentette. Az éjszakák száma alapján a kistérség forgalmának kétharmada, s a
megyei mintegy ötöde itt realizálódott. A privát szállásadók tehát jelentısebb kapacitással
rendelkeznek, s jókora forgalmat bonyolítanak. Mind a kínálati, mind a keresleti oldal tekintetében a
kereskedelmi szálláshelyek ötszörösét adták. Igaz, a kapacitás az utóbbi években kissé csökkent,
forgalmuk azonban az évtized második felében (elsısorban 2007-ben és 2008-ban) jelentısen nıtt,
tizenegy év távlatában 54%-os vendég-, s 37%-os éjszakaszám bıvülést könyvelhettek el. Ez a
kistérségre és a megyére jellemzınél is kedvezıbb, hiszen ott a 2000. évinél 35, valamint 30%-kal több
turistát láttak vendégül, akik viszont 5,1%-kal, illetve harmadával kevesebb napra szálltak meg.
A magánszállásadók erıteljes szerepét a férıhelyek ezer lakosra vetített száma is jól szemlélteti.
Badacsonytomajon 1 134 férıhely jutott ezer lakosra, ezzel szemben a Tapolcai kistérségben 229-et,
Veszprém megyében ennél is kevesebbet, 93-at számláltak.
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Az egyéb szálláshelyek vendégkörét a belföldiek és a külföldiek háromötöd-kétötöd arányban
alkották. E vendéglátóknál tehát szintén a hazai turizmus dominál, de kisebb súllyal, mint a
kereskedelmi szálláshelyeken. A külföldi vendégek fogyatkozása nyomán az arányeltolódás itt is
megfigyelhetı, hiszen az ezredfordulón még a külföldrıl érkezık képezték a vendégforgalom 63%-át.
Tizenegy év alatt a belföldi turisták száma két és félszeresére, az általuk eltöltött éjszakáké 2,2szeresére nıtt. A külföldiek száma 1,8%-kal fogyott, s 12%-kal kevesebb napra érkeztek. A belföldiek
foglalásai dinamikusabban emelkedtek, a külföldieké pedig kevésbé csökkentek, mint a kistérségben
(+87%, -50%) vagy a megyében (+45%, -70%).
5. tábla
A vendégek átlagos tartózkodási ideje
(éjszaka)

Megnevezés

Badacsonytomaj
2000
2011

Belföldi tartózkodási idı
Külföldi tartózkodási idı
Átlagos tartózkodási idı

2,6
6,3
5,0

2,4
2,0
2,3

Belföldi tartózkodási idı
Külföldi tartózkodási idı
Átlagos tartózkodási idı

3,4
3,4
3,4

3,0
3,1
3,0

Tapolcai kistérség
2000
2011
Kereskedelmi szálláshelyek
3,1
2,7
7,0
4,9
5,5
3,3
Egyéb szálláshelyek
3,8
3,0
4,7
3,3
4,4
3,1

Veszprém megye
2000
2011
2,8
6,0
4,3

2,5
4,4
2,9

5,4
6,5
6,1

2,7
4,5
3,1

Adatok forrása: Központi Statisztikai Hivatal.

2011-ben a város kereskedelmi szálláshelyein átlagosan két és fél napot töltöttek a turisták. Ezen
belül a belföldiek itt tartózkodása a kedvezıbb, a külföldiek mindössze két éjszakára érkeztek. A privát
szállásadóknál huzamosabban (átlagosan három éjszakát) idıztek a vendégek. Elsısorban a külföldiek
hosszabb tartózkodási ideje miatt az összehasonlítás alapjául szolgáló területeken a vendégek tovább
maradtak. A tartózkodási idı a vizsgált idıszak alatt mindenütt rövidült.
A városban a kiskereskedelem és a vendéglátás üzlethálózata fejlett. Ezt az egységek fajlagos
mutatója szemlélteti a legjobban: 2011 végén 269 kiskereskedelmi üzlet, s 370 vendéglátóhely jutott
tízezer lakosra. A mutató értéke elıbbiek esetében 105-tel magasabb, mint a Tapolcai kistérségben, és
112-vel több, mint Veszprém megyében. Utóbbiak körében ennél is nagyobb elınyt, 269-cel és 295-tel
nagyobb arányszámot regisztráltak a kistérséginél, illetve a megyeinél.
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Az elmúlt év végén 56 kiskereskedelmi üzlet mőködött Badacsonytomajon, 38-cal kevesebb, mint az
ezredfordulón. Ennek oka, hogy a kisboltok száma az üzlethálózat átalakulásával összhangban az
országos tendenciához hasonlóan az utóbbi években jelentısen csökkent. A fogyatkozás üteme jóval
nagyobb (kétötöd) a kistérségre (egyötöd), s a megyére jellemzınél (13%). Ennek hátterében a
nemzetközi és hazai üzlethálózatok és bevásárlóközpontok térhódítása áll, melyek jellemzıen a
nagyobb városokba települnek, így a lakosok ezeket keresik fel bevásárlásaik alkalmával. Itt feltehetıen
a legközelebb esı Tapolcára, továbbá Keszthelyre és Veszprémbe utaznak kisebb-nagyobb
beszerzéseiket intézni. A boltbezárásokban a gazdasági válság is nagy szerepet játszott, mely
elsısorban az egyéni vállalkozók által mőködtetett egységek fogyatkozásában nyilvánult meg. Tizenegy
év alatt számuk kevesebb, mint felére, 27-re csökkent, így részarányuk a korábbi háromötödrıl 50% alá
esett, ami hasonlóan alakult, mint a kistérségben, a megyében azonban mindvégig alacsonyabb
hányadban tevékenykedtek (54%-ról 41%-ra változott). Az egyéni vállalkozók által mőködtetett
egységek száma a városban jelentısebben fogyott a kistérségi és a megyei mértéknél.
Az üzletek jelentıs részét az élelmiszer (32%), a ruházati (16%) jellegőek és az egyéb iparcikket
árusítók (27%) adták. Az üzlettípusok szerinti megoszlás mindhárom kiemelt körben nagyobb hányadot
mutat, mint a kistérségben és a megyében. A városban tehát az alapvetı ellátást biztosító élelmiszert
forgalmazók túlsúlya mellett a ruházati és az iparcikk termékeket kínálók szintén elterjedtebbek. Ez is a
hipermarketek, bevásárlóközpontok és barkács áruházak teljes hiányára utal, hiszen az ilyen jellegő
áruk továbbra is a kisebb szaküzletekben érhetık el.
6. tábla
Fıbb üzlethálózati adatok
Megnevezés

Üzletek száma
Ebbıl:
élelmiszer
ruházati
egyéb iparcikk
Egyéni vállalkozó által
üzemeltetett
Üzletek száma
Ebbıl:
étterem, büfé, cukrászdaa)
italüzlet és zenés

Badacsonytomaj
2000
2011

Tapolcai kistérség
2000
2011

Veszprém megye
2000
2011

Kiskereskedelem
690
558

6 426

5 573

94

56

29
24
23

18
9
15

235
89
158

160
54
138

2 020
821
1 454

1 602
621
1 342

56

27

3 447

2 295

90

77

403
271
Vendéglátás
378
344

2 870

2 659

85
3

45
31

290
58

2 021
575

1 514
909

59

192
123

szórakozóhelya)
Egyéni vállalkozó által
üzemeltetett

53

33

252

164

1 650

1 123

a) Az üzletkörök változása miatt az adatok korlátozottan összehasonlíthatók. Adatok forrása: Központi Statisztikai Hivatal.

A badacsonytomaji vendéglátóhelyek száma az idıszak alatt hullámzóan alakult, 2011. december
végén 77-et számláltak, 13-mal kevesebbet, mint az ezredfordulón. Számuk nagyobb mértékben (14%)
fogyatkozott, mint a Tapolcai kistérségben (9%) vagy a megyében (7%).
A vendéglátó egységek közel háromötöde étterem, büfé, valamint cukrászda, mely a kistérségi és a
megyei részaránynál valamelyest (másfél-két és fél százalékponttal) magasabb. Az üzletek további
kétötöde italüzletként és zenés szórakozóhelyként mőködött, mely szintén nagyobb hányadukat
jelentette, mint az összehasonlítás alapjául szolgáló területeken. Ott ugyanis nagyobb szerepet (8–9
százalékos részarány) kaptak a munkahelyi, rendezvényi és közétkeztetést végzı vendéglátóhelyek,
melyekbıl a városban mindössze egyet tartottak számon.2
A vendéglátóhelyek esetében is jelentısen csökkent az egyéni vállalkozások szerepe, számuk
tizenegy év alatt közel kétötödével (a kistérségben 35%-kal, a megyében 32%-kal) fogyott. Az egyéni
vállalkozás keretében üzemelı vendéglátóhelyek már nem dominálnak, holott az ezredfordulón
részesedésük még közel háromötödöt tett ki. Súlyuk a megyeivel közel azonos, az egységek 43%-át
üzemeltették. (A Tapolcai kistérségben nagyobb hányaduk, 48%-uk volt magánkézben.)

1.9.3. A gazdasági szervezetek jellemzıi, fontosabb beruházásai települést érintı
fejlesztési elképzelése

A település legnagyobb jelenlegi foglalkoztatója az 1990-ben alakult, bortermelı és
forgalmazó Varga Pincészet. Badacsonyörsi központjuk eredetileg a Badacsonyi Állami Gazdaság
beruházásában 1973-ban épült. A badacsonyörsi borászati üzem az eredeti elképzelések alapján
minıségi fehérborok készítését, érlelését és palackozását végezte a Badacsonyi Borvidék
központjában. Az 1980-as évek elején az üzemet továbbfejlesztették egy exportbıvítı beruházással. A
KGST megszőnésével az üzem elvesztette piacai legnagyobb részét, az éves értékesítés többszörösét
kitevı eladhatatlan borkészletek halmozódtak fel. 1992-re az üzem mőködésképtelenné vált, az
2

Az üzletkör szerinti időbeli vizsgálódás azok változása, így az adatok összehasonlíthatósága miatt 2010-től korlátozottan
lehetséges.
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értékesítése elkerülhetetlen volt, a privatizálásra került. Készpénzfizetéses pályázatot a Varga Kft.
nyerte el 1992 decemberében. A Varga Pincészet 1997 év óta folyó árakon számolva mintegy 800 millió
forintot fordított az üzem gépi, technológiai és építészeti rekonstrukciójára. A 100 fıt foglalkoztató
üzemnek a legkorszerőbb mőszaki követelményeknek megfelelı és építészi megoldásokban is igényes
átalakítása várhatóan a 2004 évi fejlesztésekkel befejezıdik. Az Állami Gazdaság 1992 évi 0,4 millió
darab palackos értékesítését 2002 évre már 8,8 millió palackra emelték. A Varga Kft. hazánk
meghatározó belföldi borforgalmazója, évek óta a harmadik helyen áll az Egervin és a Hungarovin
mögött. Jelenleg 11 országba exportálnak, elsısorban áruházláncok részére.
A település második legnagyobb foglalkoztatója a Szeremley család tulajdonában lévı Elsı
Magyar Borház Kft., amely a korábbi Erdei Termék Részvénytársaság helyén mőködik. Az Erdei
Terméket Feldolgozó és Értékesítı Vállalat 1958-ban kezdte meg a termelést a tomaji Eszterházy-major
gazdasági épületében. Kezdetben két-három alkalmazottal csak erdei gyümölcsök préselésével és a lé
tartósításával foglalkoztak. A hatvanas évek végén bıvítették az üzemet és külföldi megrendelésekre
való szállításokat is vállaltak. A hetvenes évek elején pedig itt állt mőködésbe a Pepsi-Cola Üzem,
amelynek modern gépsorai mőszakonként 45 000 palack üdítıitalt állítottak elı. A termelés fokozása
érdekében 1976-ban, majd 1988-ban végeztek felújításokat az üzemben. 1991-ben a vállalat átalakult,
ekkor vette fel az Erdei Termék Részvénytársaság nevet is. 1994-ben megszőnt a Pepsi-Cola gyártása,
amibıl egy évvel korábban még 15 millió litert állítottak elı. Az üzemet az 1992-ben alakult Elsı Magyar
Borház Kft. vette meg.
A Elsı Magyar Borház Kft. jelenleg 115 hektáron gazdálkodik a Balaton-felvidéken, amelybıl
111 hektár Badacsonyban van. A kiterjedt gazdaság pincészettel, palackozóval, raktárakkal, karbantartó
mőhelyekkel és vendéglátó ipari egységekkel rendelkezik, melyekben mintegy 80 fıt foglalkoztatnak
állandó jelleggel. Legjelentısebb, minden igényt kielégítı éttermük a Badacsony központi helyén fekvı
Szent Orbán Borház, ahol minden borszeretı embert szívesen látnak. A Kft. másik központja Helvécián
található, amit jelentıs beruházásokkal hazánk egyik legmodernebb pincészetévé tettek. A minıségi
bortermelést hangsúlyozó Borház 2001-ben vált világszerte ismerté, amikor a magyar érmek és díjak
egyharmadát hozta haza a német, angol, francia stb. világversenyekrıl. Jelenleg öt kontinens 18
országába exportálják elsı osztályú termékeiket, több olyan országba is, ahol a magyar bor, illetve a
minıségi hazai bor képviseletében ma még úttörı munkát kell végezniük.
A település nagyobb foglalkoztatói közé tartoznak még a Badacsonyi Borászati Szövetkezet
és a Bíró-Mányai Kft. A Borászati Szövetkezet szılı feldolgozással, valamint borkészítéssel és
értékesítéssel foglalkozik. Az utóbbi évek adatai alapján éves termelésük 24 ezer hektoliter. A növekvı
igények miatt jelentıs beruházással új szılıfeldolgozó építését tervezi. A foglalkoztatottak száma 62 fı,
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amibıl 18 fı a nemesgulácsi javítómőhelyben dolgozik. A Bíró-Mányai Kft. tevékenysége elsısorban az
idegenforgalom területére korlátozódik. A Kft. üzemelteti jelenleg a település legmagasabb kategóriájú
és legnagyobb befogadó képességő kereskedelmi szálláshelyét a Club Hotel Badacsonyt, továbbá az
országos hírő Kisfaludy-Ház Éttermet, a Halászkert Étteremet és a Rizapuszta Kúriát. Idegenforgalmi
szezonban alkalmazottaik száma félszáz körüli.
Badacsonytomajon és tágabb környezetében a legjelentısebb pénzintézet a Balaton-felvidéki
Takarékszövetkezet. A szövetkezet 1958-ban alakult Badacsonytomaj és Vidéke Takarékszövetkezet
néven, az országban századikként. Jelenlegi nevét 2001-ben, a Sümeg és Vidéke Takarékszövetkezet
bekebelezése után kapta. A badacsonytomaji központon kívül ma 13 vidéki fiókja üzemel, az
alkalmazottak száma 46 fı. A takarékszövetkezet ma már a Tapolcai-medence, valamint Ajka és
Sümeg környékének legjelentısebb pénzintézete lakossági és kisvállalkozási szinten. Jelenleg négy
városi fiókjuk üzemel Tapolcán, Pápán, Sümegen és Ajkán. A településen a Balaton-felvidéki
Takarékszövetkezeten kívül a Posta végez szők körben pénzügyi tevékenységet.

1.9.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezık

Badacsonytomaj közlekedésföldrajzilag kedvezı helyzetben van, megközelíthetı a 71-es számú
fıúton, áthalad rajta egy vasúti fıvonal, vízen és levegıben is a közeli Sármelléki repülıtéren keresztül.
A Balaton déli partján futó M7-es autópálya elérhetı közelségbe van a várostól, ennek köszönhetıen
a település vonzó lehet a vállalkozások számára.
A nyilvántartott álláskeresık iskolai végzettség szerinti összetételében 2000 és 2011 között a
legfeljebb általános iskola 8 osztályát befejezık, illetve a szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezık
hányadának csökkenése figyelhetı meg, miközben az ennél magasabb képzetséggel bírók aránya
növekedett. Ez a folyamat kistérségi és megyei szinten is nyomon követhetı, a változások azonban
enyhébbek voltak. A nyilvántartott munkanélküliek korcsoportos megoszlása egyenletesnek tekinthetı,
annak alakulását a mindenkori munkaerıpiaci folyamatok, egy-egy foglalkoztató helyzete befolyásolják.
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1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok

Badacsonytomaj 3 részbıl áll: Badacsonyból, Badacsonyörsbıl és Tomajból. A három kerület jellege
némiképp más, Badacsony esetében beszélhetünk a leginkább üdülıváros jellegrıl, de nem nagyon
vannak vízparti házak, inkább csak vízközeliek, 300-500 méterre a parttól. Akad ugyan néhány vízparti
ház, de valóban nem ez a jellemzı. Badacsony esetében mindössze 1-2 ilyen ingatlan van, illetve
Örsön egy utca, azonban nádas van a telkek elıtt, melyet nem engednek vízre nyíló kijáratokkal
felszabdalni. Badacsonyra leginkább a csend, a friss levegı és a nyugalom a jellemzı, melyet a
Nemzeti Park területén való elhelyezkedése biztosít, így egész más a jellege, mint a déli part
városainak. Akit az üdülıvárosi jelleg vonz, és a nagyobb nyüzsgést kedveli, annak Badacsony a
megfelelı választás, míg aki nyugodtabb, csendesebb környezetben szeretne pihenni, az inkább Örsön
vesz ingatlant. Tomaj esetében pedig inkább a szép lakóházak a jellemzıek, valamint, hogy távolabb
található a parttól. Ezzel együtt jár az is, hogy itt nem lehet olyan gyorsan értékesíteni az ingatlanokat,
mint Badacsony esetében.
Badacsonyban már nem a szokásos vízközeli ingatlanok a legfelkapottabbak, mint általában a
Balatonnál, hanem a szép, panorámás, hegyoldalban álló házak. Az ár 13-15 millió forintnál indul, de
ezért az összegért csak elvétve kapunk ingatlant, az átlagos induló ár inkább 25-35 millió forint
környékén alakul. Aki panorámás házat szeretne venni, az nyugodtan számíthat egy 30-70 millió
forintos árra. Az ár elsısorban attól függ, hogy mekkora a telek (akadnak itt 5-6 ezer négyzetméteres
telkek is), körpanorámás-e, illetve milyen régi, milyen állapotban van a ház.
A 100 millió forintnál drágább kúriákból, villákból is van néhány, ezeket azonban már nehéz
értékesíteni. Korábban ezekben az árkategóriákban fıként a külföldiek vásároltak, de ık teljesen
eltőntek mára a piacról, alig akad egy-egy külföldi vevı.
Telek nagyon kevés van már csak a hegyen, aminek az az oka, hogy a természetvédelmi hatóság nem
engedi újabb területek belterületbe vonását már. A vízközeli ingatlanok esetében valamivel alacsonyabb
szinten mozog az átlagár: 18-25 millió forint közötti árakról beszélhetünk, amiért már egy 2-3 szobás,
50-100 négyzetméter közötti alapterülető ingatlant vásárolhatunk. 3

3

FORRÁS: INGATLANMAGAZIN.COM
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1.10.

Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és

intézményrendszere

1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás

Az Állami Számvevıszék 2012. áprilisában készített jelentést Badacsonytomaj Város
Önkormányzatának pénzügyi helyzetérıl.
A jelentés megállapításai az alábbiak voltak:
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának pénzügyi egyensúlyi helyzete rövidtávon nem biztosított.
Az Önkormányzat mőködési jövedelme a 2007-2010. évek között negatív volt. A folyó bevételek nem
nyújtottak fedezetet a folyó kiadásokra és az adósságszolgálatra. A likviditás biztosítása
folyószámlahitel igénybevételével történt. A mőködési kockázatot növeli, hogy a folyószámlahitel napi
átlagos állománya a 2007-2010. évekhez viszonyítva 2011. év I. félévére több mint háromszorosára
emelkedett.
A kötelezı és önként vállalt feladatellátást biztosító szervezeti keretekben bekövetkezett 2007-2010.
évek közötti változások – szociális és gyermekvédelmi feladatok Kistérségi társuláshoz átadása, védett
mőemlékek átvétele, turisztikai feladatok átadása – az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyi helyzetét
kedvezıtlenül befolyásolták.
A pénzintézettel szembeni és egyéb kötelezettségek teljesítése kockázatot jelent. Növekedett az
Önkormányzat adósságszolgálata, melyre nem biztosít fedezetet a mőködési jövedelem. A
kötelezettségek teljesítésére figyelembe vehetı vagyon értékének fedezetként való beszámítása
bizonytalansági tényezıt hordoz.
Az Önkormányzat költségvetésének nagyságrendjéhez viszonyítva a gazdasági társaságok
kötelezettsége pénzügyi kockázatot nem jelent.
Az Állami Számvevıszék jelentése szerint Badacsonytomaj a 2010. évi 708,4 millió Ft összegő
mőködési költségvetési kiadásából 651,5 millió Ft-ot (92,0%) a kötelezı feladatok, 56,9 millió Ft-ot
(8,0%) az önként vállalt feladatok ellátására fordított. Az önként vállalt feladatok – az Önkormányzat
által elvégzett besorolás alapján – kulturális, sport feladatokhoz, a helyi médiaszolgáltatáshoz
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kapcsolódtak, amelyeket a kötelezı feladatok mellett látott el a Polgármesteri hivatal és a Városi
Mővelıdési Központ és Könyvtár.
Az Önkormányzat tárgyévi pénzügyi pozíciója a 2007. évi 96,3 millió Ft negatív eredménnyel
szemben a 2008. évre jelentıs javulást (126,7 millió Ft pozitív eredményt) mutatott a mőködési- és
felhalmozási hiány csökkenése, továbbá a 2008. évben kibocsátott kötvény következtében. A 20092010. években a pénzügyi pozíció ismét negatív eredményt (-23,3 millió Ft, illetve -23,1 millió Ft)
mutatott. Az Önkormányzat folyó bevétele a 2007-2009. évek átlagában 681,9 millió Ft volt, a 2010.
évre 6,0%-kal (41,1 millió Ft-tal) 640,8 millió Ft-ra csökkent, a 2011. év I. félévében 307,8 millió Ft volt.
A folyó bevételek 2009. évi csökkenésének oka a szociális és gyermekjóléti feladatok Kistérségi
társulásnak történı átadása volt. A 2008. évben a magasabb összegő folyó bevételeket a Tőzoltóság
költségvetési támogatásának nyugdíjazások miatti magasabb összegei okozták.
Az Önkormányzat 2012 májusában fogadta el a közép- és hosszú távú ingatlangazdálkodási tervét.
Hosszútávon az alábbiak kerültek megfogalmazásra a rendeletben:
-

A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve kiadáscsökkentés mellett szem elıtt kell
tartani azt, hogy az ne vagyonfelélést eredményezzen. A piaci helyzet ismeretében évente felül
kell vizsgálni az értékesítendı, valamint a más módon hasznosítható vagyonelemeket.

-

A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a vagyontárgyak megóvására,
megújítására illetve beruházásra kell fordítani.

-

Az önkormányzat szempontjából kedvezı pályázati lehetıségek maximális kihasználása.

-

Újabb lakóházak építésére alkalmas telkeket kell kialakítani.

-

Minden önkormányzati intézmény, közvilágítás energia hatékonyságának növelése.

1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere

A képviselı-testület megbízatásának idıtartamára településfejlesztési, mőködtetései és gazdasági
ciklusprogramjáról határozatot hoz. A hatályos Szervezeti és Mőködési Szabályzat alapján a testület a
Pénzügyi, Ügyrendi, Mezıgazdasági és Városfejlesztési Bizottságra ruházta át a településfejlesztéshez
kapcsolódó alábbi jogkörét:
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„az Európai Uniós forrásokhoz kapcsolódó, a pályázatok elıkészítésével, a fejlesztés lebonyolításával
kapcsolatos feladatok végrehajtásának ellenırzési feladatait, ülésen rendszeresen beszámoltatja a
projekt szervezet vezetıjét”
Az SZMSZ továbbá a polgármester feladatai között említi: „biztosítja a településfejlesztés és
közszolgáltatások szervezését, segíti a települési képviselık és bizottságok munkáját”
Az Önkormányzat kötelezı és önként vállalt feladatait 2011. június 30-án – a Polgármesteri hivatallal
együtt – öt költségvetési szervvel és négy gazdasági társaság keretében látta el. A költségvetési
szervek közül három önállóan mőködı, és kettı önállóan mőködı és gazdálkodó.
Intézmények:
-

Badacsonytomaj Hivatásos Tőzoltóparancsnokság

-

Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye

-

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda

-

Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola

-

Egészségház Badacsonytomaj

A város mőködtetéséhez, az ingatlanok karbantartási feladataihoz kapcsolódó feladatokat a
Badacsonytomaj VN Kft látja el. Az állandó dolgozók létszáma jelenleg 15 fı. Az éves feladatok
elvégzésében közhasznú munkások, illetve a közmunkaprogramban keretein belül közmunkások is
részt vesznek. A közcélú dolgozókat Badacsonytomaj Város Önkormányzata közvetíti ki a KFT-hez az
idénymunkák elvégzésére.
1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység
Összefogott gazdaságfejlesztési programmal az Önkormányzat nem rendelkezik. Ugyanakkor számos
olyan tevékenységet végez, amely összességében kedvezı hatással van a helyi gazdaságra. Ezek:
-

díjmentes bemutatkozási lehetıség a település honlapján a helyi vállalkozóknak,

-

üzletbérleti, ingatlan hasznosítási pályázatok,

-

termelıi piacot mőködtet, kedvezı értékesítési lehetıségekkel,

-

hirdetési lehetıségek a helyi médiában,

-

hirdetı táblák kihelyezésének kedvezı biztosítása,

-

Tourinform iroda mőködtetése, amely a turisztikai szolgáltatók ajánlatait továbbkínálja,

-

információs segítségnyújtás stb.

66

A gazdaságfejlesztési tevékenység szervettebbé tétele és kiegészítése szükséges.
1.10.4. Foglalkoztatáspolitika
A település – elsısorban méretei miatt – önálló foglalkoztatáspolitikai rendelettel, programmal nem
rendelkezik.
A település gazdaságában a turizmus kiemelkedı szerepet töltött és tölt be, így a foglalkoztatásban a
szolgáltatási jellegő ágazatok súlya a meghatározó. A népszámlálás adatai szerint az alkalmazásban
állók mindössze 38%-a tevékenykedett a termelı szférában. A szolgáltatások így jóval nagyobb
szerephez jutottak a városi lakosok foglalkoztatásában, mint a megyében, de a kistérséghez hasonlítva
is nagyobb hányaduk végzett ilyen tevékenységet. Termelı munkában valamivel több mint
háromszázan vettek rész, míg szolgáltatási tevékenységgel mintegy félezren foglalkoztak.
A foglalkoztatottak megoszlása gazdasági ág szerint, 2001*
Badacsonytomaj

Megnevezés

Tapolcai
kistérség

Veszprém
megye

Mezıgazdaság, vadgazdálkodás, erdıgazdálkodás,
halászat
4,8
5,6
4,8
Ipar
27,2
26,9
35,8
Építıipar
5,9
7,3
6,1
Kereskedelem, javítás
13,3
12,4
11,6
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
11,7
5,6
4,4
Szállítás,raktározás, posta, távközlés
11,1
10,6
6,7
Pénzügyi közvetítés
1,4
1,3
1,3
Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás
3,7
7,2
5,4
Közigazgatás, védelem, kötelezı társadalombiztosítás
11,0
9,1
7,9
Oktatás
4,4
6,1
7,4
Egészségügyi, szociális ellátás
1,6
5,1
5,8
Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás
3,8
2,8
2,8
Összesen
100,0
100,0
100,0
* A 2001. évi népszámlálás adatai. A nemzetgazdasági ágak besorolása TEÁOR’98 szerint történt.

A nemzetgazdasági ágakat tekintve ugyanakkor az általános jellemzıkhöz hasonlóan az ipar a
legnagyobb foglalkoztató, száz foglalkoztatottból 27-en dolgoztak ezen a területen. Szerepe hasonló a
kistérségihez, ugyanakkor kisebb a megyeinél. A kilenc szolgáltatási ágazat közül a kereskedelem,
javítás biztosította a legtöbb munkalehetıséget, emellett az átlagosnál jóval nagyobb súlyt képviselı
szálláshely-szolgáltatás, vendéglátásban dolgozók hányada volt a legnagyobb, s egyenként közel 90-en
helyezkedtek el a közigazgatásban, a szállítás, posta, távközlésben. Az oktatásban és az
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egészségügyben mintegy félszázan dolgoztak, ezek a szolgáltatási területek inkább a kistérség és a
megye tekintetében hangsúlyosabbak, akár csak az ingatlanügyletek vagy a termelı szférát képviselı
építıipar.
A kisváros munkaerı-piaci elvárásai és munkaerı-kínálata között a népszámláláskor is voltak eltérések,
de nagyobb összhang volt tapasztalható, mint a kistérségben vagy megyei szinten. Badacsonytomajból
a foglalkoztatottak 38%-a ingázott naponta. Amíg azonban a Tapolcai kistérségbıl 50%-kal, illetve
megyei szinten 33%-kal nagyobb arányú volt a kifelé történı ingázás, addig a várost nem jellemezte
sem a kifelé, sem pedig a befelé történı munkaerı-mozgás túlsúlya. A 810 helyben lakó foglalkoztatott
közül majdnem pontosan annyian utaztak naponta munkába más településre (305), mint ahányan
máshonnan jártak (303) be. Az eljárók közel háromnegyede megyén belül maradt, akiknek csak
kevesebb, mint egyötöde ingázott más kistérségbe. Ehhez hasonlóan a bejárók kilenctizede megyei
településeken lakott, azon belül is túlnyomó többségük a Tapolcai kistérségben.
A foglalkozások jellegét tekintve a naponta ingázók között kiugróan magas volt az ipari, építıipari
foglalkozásúak (52%) aránya, miközben jóval alacsonyabb a szolgáltatási jellegő csoportba tartozóké
(12%), mint a helyben lakó és dolgozók körében.
A Gazdasági Szervezetek Regisztere legfrissebb (2011. évi) adatai alapján a legalább 10 fıt
foglalkoztató, Badacsonytomaji székhellyel rendelkezı gazdasági szervezetek összesen mintegy
250 fınek adtak munkát. Közöttük a legnagyobb foglalkoztatók a szálláshely-szolgáltatás,
vendéglátásban, a bányászatban, a pénzügyi közvetítésben, a közigazgatásban, az oktatásban, a
szállításban és az építıiparban voltak bejegyezve. Az ipari vagy kereskedelmi, illetve más fel nem sorolt
tevékenységet folytatók döntı részben 10 fınél kisebb létszámot foglalkoztattak, így egyenként nem
bírtak jelentıs súllyal a település munkaerıpiacán.

1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás
2011. végén Badacsonytomaj város önkormányzata 9 lakóépületben 27 lakásbérleményt tartott fenn.
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselı-testületének 28/2004. (IX.30.) rendelete szól az
Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletérıl, valamint
elidegenítésérıl.
A lakásbérleti jogviszonyt (a továbbiakban: lakásbérleti jog) a bérbeadó és a bérlı szerzıdése
határozott, vagy határozatlan idıre, illetıleg feltétel bekövetkezéséig hozza létre.
68

Ez alapján az önkormányzati bérlakást az alábbi jogcímeken lehet bérbeadni:
a.)

szociális helyzet alapján,

b.)

szakemberek elhelyezésére, közérdekő feladatok ellátására,

c.)

törvényi kötelezettség alapján.

Szociális helyzet alapján csak megüresedı, komfortos, vagy komfort nélküli lakásra köthetı bérleti
szerzıdés, legfeljebb 5 évi idıtartamra.

Kivételesen méltányosságból szociális helyzet alapján

határozatlan idıre is köthetı bérleti szerzıdés, ha:
a.)

leendı bérlı 3 vagy több gyermek eltartásáról gondoskodik,

b.)

a leendı bérlı egyedülálló és 2 gyermek eltartásáról gondoskodik.

Szociális helyzet alapján önkormányzati bérlakásra azok a nagykorú magyar állampolgárok, továbbá
azok az állandó tartózkodásra jogosított személyi igazolvánnyal rendelkezı bevándoroltak, valamint
magyar hatóságok által menekültként elismert személyek jogosultak:
a.)

akik a község közigazgatási területén legalább 3 éve lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel

rendelkeznek, vagy akiknek a munkahelye a községben van;
b.)

és akiknek a családjában az egy fıre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg a

mindenkori sajátjogú öregségi nyugdíj kétszeresét, egyedülálló esetében pedig a mindenkori sajátjogú
nyugdíj háromszorosát.
Nem jogosultak szociális helyzet alapján önkormányzati lakás bérbevételére azok a személyek, akiknek
a tulajdonában más településen személyi tulajdonú beköltözhetı vagy üres lakás, üdülı, üdülıtelek,
beépíthetı lakótelek vagy 500.000.- Ft értéket meghaladó személygépkocsi van.
Nem adható bérbe szociális bérlakás annak, aki vagy a vele közös háztartásban élı, öt éven belül
rendelkeztek lakással, vagy bérlakásukat a lakásügyi hatóságnak pénzbeni térítés ellenében
visszaadták.
A jogos lakásigény mértékének számításánál a lakásba együtt költözık számát kell figyelembe venni.
Az együtt költözı személyek számának megállapításakor fiatal házaspárnál - a házaspár egyike sem
haladja meg a 35 éves kort - legfeljebb két születendı gyermeket lehet figyelembe venni. A jogos
lakásigény mértéke:
a.)

1 fı esetén 1 lakószoba,

b.)

2 fı esetén 1-2 lakószoba,

c.)

3 fı esetén 1,5-2,5 lakószoba,
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d.)

4 vagy több fı esetén 2-3 lakószoba.

Az önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások lakbérének mértéke 2008. április 1.-tıl:
a.) összkomfortos lakás esetén:

270.- Ft/m2/hó

b.) komfortos lakás esetén:

195.- Ft/m2/hó

c.) félkomfortos lakás esetén:

150.- Ft/m2/hó

d.) komfort nélküli lakás esetén:

120.- Ft/m2/hó

e.) szükséglakás esetén:

90.- Ft/m2/hó

A szolgálati lakások lakbérmértéke 2008. április 1. napjától:
a.) összkomfortos lakás esetén:

270.- Ft/m2/hó

b.) komfortos lakás esetén:

195.- Ft/m2/hó

Helyiség pályázat útján vagy pályázati eljáráson kívül a Képviselı-testület egyedi határozata alapján
adható bérbe legfeljebb 5 év határozott idıtartamra. A helyiség bérbeadás útján nem hasznosítható, ha
az az önkormányzat intézménye elhelyezéséhez szükséges. Az Önkormányzat Képviselı-testülete
határozza meg a helyiségek felhasználásának célját és az abban folytatható tevékenységet, a bérleti díj
alsó határát. A pályázaton részt vehet minden természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkezı gazdasági társaság, aki, illetve amely a pályázat közzétételét követıen a pályázat
benyújtási határidejének letételéig a pályázati kiírásban közzétett feltételeknek megfelelı pályázatot
nyújt be.

Az önkormányzati tulajdonban lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek egyedi képviselı-testületi
határozattal idegeníthetık el. Az elidegenítésrıl a Képviselı-testület a beérkezett kérelem, illetve az
értékesítés lebonyolításával megbízott elıterjesztése alapján dönt.
1.10.6. Intézményfenntartás
Az Önkormányzat feladatait az alábbi intézményi struktúrával látja el:
-

közoktatási feladatait kettı intézmény biztosítja: Óvoda és Iskola,

-

közmővelıdési tevékenységet végez a Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár,

-

tőzvédelmi tevékenység folyik a Tőzoltóságnál,

-

igazgatási feladatokat lát el a Polgármesteri hivatal.

Az Önkormányzat egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi, sport feladatokat ellátó intézményt nem
tartott fenn, e területen kötelezı és önként vállalt feladatait a Polgármesteri hivatal által, valamint
önkormányzati társulás keretében biztosította. A gyermekjóléti és családsegítıi feladatok ellátása a
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„Szebb Gyermekkorért” Gyermekjóléti és Családsegítı Alapszolgáltató Társulás, a házi segítségnyújtás
és a szociális étkeztetés feladatellátása a „Támasz” Szociális Alapszolgáltató Társulás keretében
történt. Az Önkormányzat a fenti társulásokat 2008. december 31-vel megszüntette. A szociális és
gyermekvédelmi feladatokat a Kistérségi társulás vette át.
Az Önkormányzat mőködési kiadásaiból a 2007-2009. években átlagosan 140,3 millió Ft-ot (18,9%),
a 2010. évben 156,6 millió Ft-ot (22,1%) közoktatási feladatok ellátására fordítottak. Az Önkormányzat
2009. évi nyertes pályázata folytán sor került a kompetencia alapú oktatás bevezetésére, amelyet
követıen a 2010. évi mőködési kiadások megnövekedtek. A közmővelıdési, igazgatási és egyéb
önkormányzati feladatokra csökkenı mértékő és arányú kiadás jutott a rendelkezésre álló források
következtében, ezekre a feladatokra a 2007-2009. években átlagosan 604,8 millió Ft-ot (81,1%), a
2010. évben 551,8 millió Ft-ot (77,9%) fordított az Önkormányzat.
1.10.7. Energiagazdálkodás
Az elmúlt idıszak tendenciája az energiafélék felhasználásának csökkenését mutatja. A lakossági
felhasználás csökkenésének fı oka az árak emelkedése miatti kényszertakarékosság. Az okok között
nem számottevı a környezet-, természettudatos szemlélet fejlıdésével összefüggı tényezık száma. Az
intézményi elektromos energia felhasználásában csökkenés figyelhetı meg, ennek oka, hogy az
önkormányzat pályázati pénzek segítségével, energiatakarékos lámpákkal, és korszerő izzókkal
cserélte le régi, energiapazarló lámpatesteket.
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1.11.

Településüzemeltetési szolgáltatások

Badacsonytomaj városgazdálkodásért felelıs cége a VN kft, mely 2000. január 01.-én alakult. A cég
elıször, mint Kht. mőködött, majd 2009. január 01-tıl, mint Badacsonytomaj VN Kft végzi az üzemeltetıi
feladatokat.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata megkötötte a Badacsonytomaj VN Kft-vel a közhasznúsági
szerzıdést, melyben meghatározták azon feladatokat, melyeket a társaság közhasznú tevékenységi
körében ellát. A szerzıdésben az Önkormányzat vállalta, hogy a településüzemeltetési feladatok
elvégzéséhez éves költségvetési rendeletben meghatározott összeggel támogatja a Badacsonytomaj
VN Kft-t. Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatás az Önkormányzat Költségvetési
rendeletéhez csatolt pénzellátási ütemterv szerint a feladatok teljesítésének arányában történik. A
Badacsonytomaj VN Kft a közhasznú feladatok ellátására kapott támogatás felhasználásáról:
-

havonta, a jóváhagyott üzleti terve feladatbontásának megfelelıen,

-

negyedévente a pénzforgalom alakulásáról,

-

a gazdasági év zárásáról teljes körő szakmai és pénzügyi beszámolót készít. A teljes körő

beszámoló tartalmazza a társaság Közhasznúsági jelentését és gazdasági mérlegét, melyet a
tulajdonosi testület az aktuális gazdasági évet követı év május 31-ig az ügyvezetı elıterjesztésében, a
Felügyelı Bizottság elızetes véleményezésével megtárgyal.
A cég az alábbi feladatköröket látja el:
-

Hulladékkezelés

-

Parkfenntartás

-

Közterületek takarítása-, fenntartása

-

Utak karbantartása

-

Intézmények karbantartása

-

Temetı üzemeltetés

-

Városi strandok üzemeltetése

-

Parkolók üzemeltetése

A felsorolt feladatok közül a tulajdonos Önkormányzattal kötött szerzıdés alapján végzik a közterületen
lévı területek parkfenntartási, közterület tisztítási- illetve hulladékgazdálkodási feladatait, parkolók-,
strandok üzemeltetését, intézmények karbantartását.
A fenti feladatokon kívül különbözı vállalkozási tevékenységeket is végeznek, melyek a következık:
gyommentesítés, parlagfő-mentesítés, cserje-, és bozótirtás, építési munkák.
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1.12.

A táji és természeti adottságok vizsgálata

A fejezet Badacsonytomaj Környezetvédelmi Program környezet-állapot értékelése alapján készült.
1.12.1. Természeti adottságok
A természeti értékek és természeti területek a nemzeti és a települési vagyon sajátos és pótolhatatlan
részei. Fenntartásuk, kezelésük, állapotuk javítása, a jelen és a jövı nemzedékek számára való
megırzése, a természeti örökség és a biológiai sokféleség oltalma, valamint az ember és a természet
közötti harmonikus kapcsolat biztosítása a környezet-természetvédelmi tevékenység lényeges feladata.
Badacsonytomajt Európa egyik legszebb tája övezi: északon a Gulácsi-hegy (393 m), északkeleten a
Tóti-hegy (347 m), keleten és délen az İrsi-hegy (311 m), észak-nyugaton a Hármas-hegy nevő domb,
nyugaton a Badacsony (438 m), délen a Balaton.
A Badacsonytomajt is magában foglaló Tapolcai kistérség területe a Balaton északi partjára
támaszkodó Dunántúli középhegység részét képezi. A Tapolcai medencében zárványként jelenik meg a
Dunántúli középhegység tájcsoportjától élesen elkülönülı, Tapolcai láp tájrészlet.
A terület jelentıs része 200-300 m tengerszínt feletti magasságú. Kiterjedt fennsíkok,
fennsíkmaradványok, vulkáni tanúhegyek, hegyközi medencék és eróziós völgyek, valamint völgyekkel
enyhén tagolt hegyláb felszínek változatos formái jellemzik. A Tapolcai medence és a Káli medence
között található a Balaton-felvidék egyedülálló vulkáncsoportja.
A vulkáni tanúhegyek É-D-i irányú szerkezeti vonal mentén helyezkednek el. A tópartot kísérı sáv a
lepusztító folyamatok hatására igen változatos képet mutat. Hármas szintbeli tagozódás jellemzi,
magassága 110-180 m között változik. Lejtıi 5-12o hajlásszögőek, eltekintve a völgyperemi sávoktól.
Domborzatilag jellegzetesen elkülönülı terület a Tapolcai láp, mely a pannon tengerfenék maradványa
és a korábbi magasabb vízállású idıszakban a Balaton részét képezte.
A kistáj földtani viszonyai változatosak. Jelentıs területeken van dolomit és különbözı mészkı
formációk, de elıfordul a permi homokkı, a pannon homok, a bazalt, a bazalttufa és a különbözı
löszformáció, valamint a tızeg.
A térségben elıforduló kızetek sok helyen adtak lehetıséget ipari és építıipari alapanyagok
kitermelésére, pl. mészkıféleségek, bazalt, öntödei, üvegipari felhasználású kvarchomok, tızeg, stb.
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Az építıipari-, ipari bányászatot környezetvédelmi okokból jelentıs mértékben visszafejlesztették. A
kisebb, esetenként engedély nélkül nyitott bányák mővelésével gazdasági okból is felhagytak. A
felhagyott bányák csak részben kerültek rekultíválásra, ezen a téren számos feladat megoldatlan.
A kistérségben az alapkızetnek megfelelıen változatos talajok alakultak ki, közös jellemzıjük, hogy
termıképességük átlagos vagy annál gyengébb.
A bazaltkúpok sok esetben teljesen terméketlenek, köves, gyengén savanyú erdıtalajok jellemzik,
zömében erdıvel, részben szılıvel borítottak.
A homokkı felszíneken agyagbemosódásos barna erdıtalajok találhatók. Az alacsonyabb térszínek
harmadidıszaki üledékein zömében barnaföldek vannak, mechanikai összetételük a homoktól az
agyagig változik, termırétegük sok esetben lepusztult, vízgazdálkodásuk szélsıséges.
A lápos területeken tızegláp-, kotus tızegláp- és tızeges láptalajok találhatók az 1 m-ig, illetve a
felszínig emelkedı talajvízzel érintett területeken. A magasabb fekvéső területeken a lápok
szegélyeiben lápos réti talajok találhatók. A Balaton-part turzásain karbonátos nyers öntéstalajok
alakultak ki.
Badacsonytomaj éghajlata a Balaton-parti részén szubmediterrán jellegő, mérsékelten száraz és
mérsékelten meleg terület, amely É felé fokozatosan mérsékelten hővös, mérsékelten nedves jelleget
ölt. A területre jellemzı a vízfölösleg (a lehullott csapadék mennyisége meghaladja az elpárolgó víz
mennyiségét), amelynek köszönhetıen a badacsonyi térség forrásai és patakjai bıvizőek. A területen
az országos átlagnál nagyobb a felhıborítottság, fıleg a táj északkeleti felén, melynek oka az itt
uralkodó észak-nyugatias, északi szelek. A magasabb területeken a téli napfénytartam nem sokkal
marad el a nyáritól. Az évi középhımérséklet 10,6 °C, az évi átlagos csapadék 629mm volt 1994-2009
között. A legtöbb csapadék szeptember és június hónapokban realizálódik. A relatív páratartalom az
elmúlt 15 év átlaga alapján kedvezı: 76,8 %. A napsütéses órák száma a Balaton-part miatt igen
kedvezı, meghaladja a 2100 órát, az elmúlt idıszakra mért pontos érték: 2105 óra. A két legmelegebb
hónap július és augusztus (20,9 °C, 20,8 °C), de ezek a magyarországi viszonylatban így is
mérsékeltnek tekinthetık. A Tapolcai-medence Badacsony-Gulács kistáj térségének csapadékviszonyai
az elmúlt évtizedekben talán igen kedvezıen hatottak, ami az utóbbi pár évbe megváltozott. A 24 órás
nagycsapadékok összege eléri a 90 mm-et. A két legszárazabb hónap a január és a február, tehát
hóban szegény (telente 35-40 hótakarós nap fordul elı). Az uralkodó szélirány észak, észak-nyugati. Az
idıjárási frontokkal többnyire északias, a meleg beáramlással délies vagy keleti szélerısödések,
szélviharok jelentkezhetnek. Csekély mértékben tekinthetı szelesnek a vidék, a szélsebesség óránként
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1,8 m/s. A legélénkebb hónapok, a március és az április, de akkor sem haladja meg havi átlagban a 2,3
m/s- ot.

1.12.2. Tájalakulás, tájhasználat
Badacsonytomaj tájképi értékei:
a) természetes domborzat, felszíni terepadottságok,
b) a szılıhegyi táj alkotóelemei
-

szılıültetvények, parcellák - borházak, présházak

-

bazaltkıvel burkolt utak

-

jellegzetes támfalak, kıbástyák

c) vízparti nádasok
d) erdık
egyedi fák, facsoportok, útmenti fasorok
A tájkép védelme egy ilyen páratlan adottságokkal rendelkezı település esetén, mint Badacsonytomaj
kiemelt jelentıséggel bír. A hegyek, szılıhegyek településképe mellett igen fontos a parti nádasok,
rétek, az ırsi és a Badacsony hegy közötti mezıgazdasági területek védelme. Ezért a külterületre
vonatkozó szabályozási terv tájképi, valamint vízminıség védelmi (kerek szigeti rétek) szempontból
ezen területek beépítését nem javasolja, a nádasok, rétek feltöltését pedig megtiltja. A táj karakterének
megırzése érdekében a szılıtermeléshez kötıdı egyéb értékeket: a jellegzetes bazalt támfalakat,
utakat és régi borházakat, présházakat helyi védelemre javasolja.
A település ökológiai állapotát és ennek megfelelıen az élıvilág helyzetét két jelentıs tényezı típus
alakítja ki. Az egyik a természetes hatótényezık csoportja, a másik a humán jellegő hatótényezık. Az
ökológiai állapot természetes alakító faktora az a tény, hogy a település részben rátelepült a
Badacsonyra és annak élıhelyeire, így térben és idıben folyamatos kölcsönhatásban áll a település
természetes környezetével. Humán oldalról sajnálatos tényezıként említendı a korábbi idıszak
ökológiai szempontokat figyelmen kívül hagyó területfelhasználása, településszerkezeti kialakítása,
valamint a helytelen ipartelepítési politika (pl. bazaltbányászat), melyek következtében az élıhelyek
károsodtak.
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A bazaltbányászat okozta tájsebek helyreállítási munkái már a bánya bezárása után megkezdıdtek. A
terep elegyengetése után fıleg feketefenyıt telepítettek a területre, mert ez a faj szélsıségesen száraz,
elégtelen vízháztartású talajon is megél. A bányameddı kıtörmelék-lejtıit is hasonló módon igyekeztek
"megfogni", de a csaknem függıleges, rendkívül magas fejtési falakkal nem tudtak megbírkózni.
Szerencsére nem dózerolták lejtısre, így érvényesülhet napjaink földtani természetvédelmi szemlélete.
A természet - ha a maga lassú módján is, de jobban végzi el a helyreállítást. A természetes növényzet
szukcessziója még a legmeredekebb sziklafalakon is rövidesen megindul. A bányák bezárása óta eltelt
évtizedek alatt a legtöbb itt ıshonos sziklai növény megfelelı élıhelyet talált a bányafalakon. Erre
legszebb példa a sziklai ternye tömeges visszatelepülése. Az elsı visszatérıket ellenállóbb cserjék,
bokor termető, girbegurba törzső fák követik. Közülük a sajmeggy és a veresgyőrős som a
legjellemzıbb. Fontos megjegyezni, hogy e falak a geológiai ismeretterjesztés szolgálatába is állíthatók,
hiszen itt fedetlenül tanulmányozhatjuk a Badacsony földtani felépítését, kialakulásának évmilliós
történetét.
A bazaltbánya mellett, tájrehabilitáció keretében megtörtént a Petıfi utcai homokbánya rekultiválása is.
Ugyancsak tájrehabilitációs célzattal történt meg 2000-ben a Nádastó rekonstrukciója.
Jelentısen megváltoztatta a tájat a 70-es évek nagyüzemi mezıgazdaságot támogató politikája, amikor
a Badacsonyra jellemzı kı támfalas ún. mikroteraszokat lerombolták és kialakították az állami
gazdaság keretei között az ún. makroteraszokat. Ezek a változások elınytelenül befolyásolták a
badacsonyi táj karakterét, és jelenleg is vannak kísérletek ezeknek az egykori tájra oly jellemzı
támfalaknak a visszaállítására (pl.: Magyar Raffael által).
A természetvédelmi és élıvilág-védelmi feladatok ellátása sokrétő tevékenységet igényel. Az értékırzı
védelem biztosítása érdekében élni kell a jogi szabályozás eszközével, melyhez következetes hatósági
tevékenységnek szükséges párosulni.
Badacsonytomaj területén a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága végzi a természetvédelmi
hatósági tevékenységet, munkatársaik az önkormányzattal együttmőködve rendkívül sokat tesznek a
település kiemelkedı természetvédelmi értékeinek bemutatása és megóvása érdekében. A természet
és tájvédelemi célok érvényre juttatását a Nemzeti Park Igazgatósága az építési, engedélyeztetési
eljárásokban szakhatósági állásfoglalásokon keresztül biztosítja.
A Badacsony-hegy védelme érdekében a védett területeken foganatosított elıírások szigorúbbak a
Balaton-törvényben megkövetelteknél, melynek hatására a külterületeken 4 éve nem adtak ki építési
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engedélyt. A településrendezési tervben 5000 m2-ben rögzítették a legkisebb telekméretet, melynek 90
%-án szılıt kell termeszteni.
•

Az önkormányzat a környezetvédelem helyi szabályaira vonatkozóan rendeletet alkotott 2000-

ben [13/2000.(V.12.) sz. rendelet], melyben kitérnek a természeti értékek védelmére is. A külterületi
rendezési terv szabályozási elıírásairól szóló 13/1994. (IX.22.) sz. rendelet 2. paragrafusa a
természetvédelemrıl rendelkezik, melyben megtiltanak minden olyan tevékenységet, ami a táj jellegét,
védett növény és állatvilágát zavarja vagy veszélyezteti. A rendelet – a Nemzeti Park célkitőzéseivel
összhangban kimondja – a település szigorúan védett területein a természetes növény- és állatvilágot
és a földtani képzıdményeket meg kell ırizni. Fokozott figyelmet kell fordítani a növény- és állatvilág
természetes termıhelyének, illetve élıhelyének fenntartására, szükség szerinti helyreállítására. A
gazdálkodást /erdı-, mezı-, rét-, lege1ı-, szántó-, szılı-, valamint vízgazdálkodási, /halászat,
horgászat/ és egyéb tevékenységet a természet- és tájvédelem érdekeinek figyelembevételével, azok
sérelme nélkül kell végezni. A települést óvni kell mindem olyan hatástól, amely a település
fennmaradását, vagy sajátos táji-, természeti tulajdonságát sérti, ill. veszélyezteti.
•

Ugyanezen rendelet 3. paragrafusa a tájképi értékek védelmérıl rendelkezve többek között

kimondja, hogy az eredeti terepfelszín 0,8 méternél nagyobb megváltoztatása kizárólag a
természetvédelmi hatóság engedélyével lehetséges.

1.12.3. Védett, védendı táji-, természeti elemek
A Tapolcai-medence a Bakony változatos kistája, amely a bazaltvulkánok és a Balaton együttesével
Európa egyik legszebb tájrészét alkotják. A kedvezı természeti adottságokkal rendelkezı táj közkedvelt
üdülı és kiránduló terület. A Badacsonyt szépsége, veszélyeztetettsége és a balatoni
idegenforgalomban betöltött szerepe miatt az Országos Természetvédelmi Hivatal 1965-ben az ország
második tájvédelmi körzetévé nyilvánította. A Badacsonyi Tájvédelmi Körzet a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park része. 1997. óta fokozottan védett természeti értékei között szerepel az Örsi-hegy a Folly
Arborétummal, ami Badacsonytomajon található. Dr. Folly Gyula pécsi orvos az 1900-as évek elején a
hegyoldalba egzótákat (cédrus, ciprus fajok, szír boróka, fenyıfélék) ültetett. Olyan fajokat győjtött
össze, amelyek jól hasznosítják a Balaton klímáját és tőrik a szárazságot is. Az elsı telepítés 0,4
hektáron valósult meg, melyet az alapító halála után fia, késıbb pedig unokája bıvített, fejlesztett.
1977-ben a fenntartási költségek fedezése céljából díszfaiskolát is létesítettek területén. Az Arborétum
védett természeti terület 3,1 hektáron terül el, ahol az örökzöldekbıl álló győjtemény jó oktatási célú
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lehetıséget nyújt a fenyık növényrendszertani bemutatására. A Folly Arborétum területén 130 fenyıfaj,
20 lomblevelő fafaj, 20-30 örökzöld és lombhullató cserjefaj él.
A Tapolcai-medence láprétjei a karsztvíz kiemelés miatt nagyrészt tönkrementek, nem váltak teljesen
értéktelenné. Néhány fontos védett faj - elsısorban a lápi nyúlfarkfő és az illatos hagyma - meglepıen
nagy egyedszámban vészelte át a kiszáradást. Ezen rétek NP-ba való tartozása azért is fontos, mert a
vízkiemelés befejeztével a patakok, források vízhozama lassanként visszaáll és így újra lesz víz a
tönkrement lápok alatt. Ekkor lehetıség lesz ezen kiemelt területek élıhely-rekonstrukciójára.
A térség állattani szempontból kiemelt jelentıségő területe a Nádastó, különösen madárvilágát tekintve.
Bár kis területrıl és erıteljesen zavart, bolygatott (fıút, közút, vasútvonal) élıhelyrıl van szó, mégis
megtalálható:

•

a bütykös hattyú (Cygnus olor),

•

a tıkés réce (Anas platyhyrhyncos),

•

a szürke gém (Ardea cinerea),

•

a vörös gém (Ardea purpurea),

•

a nagy kócsag (Egretta alba),

•

a kerecsensólyom (Falco cherrug).

A szılıhegyekbıl viszonylag jól meg lehetett élni, ezért a benne lakó emberek nem éreztek olthatatlan
vágyat a táj átalakítására, lepusztítására. Erdıország volt itt a XVIII. századig, ahol szálaló vágással
mővelték az erdıt: nem taroltak, hanem mindig csak egy-egy fát vágtak ki a sok közül. A Balaton partján
régi hagyományai vannak a természetvédelemnek. Védett területek szép számmal voltak korábban is, s
ezek összeolvasztásával a 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet alapján 1997-ben hozták létre a Balatonfelvidéki Nemzeti Parkot, hazánk nyolcadik nemzeti parkjaként. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park 56.997
ha területtel rendelkezik; ebbıl 10.441,6 ha fokozottan védett.
A Balaton október 1-jétıl április 30-ig Ramsari területnek minısül, nagysága 59.800 ha, melybıl 14.750
ha-t a Kis-Balaton tesz ki.
A természeti zónában sértetlen formában, természetes állapotukban találhatók meg a
növénytársulások, szigorú védelem alatt. A kezelt természeti övezet területén engedélyezett
gazdálkodás: az extenzív legeltetés, az erdıgazdálkodás, az integrált mezıgazdasági mővelés. A III.
zóna lényegében lakott terület, ahol nem zárhatók ki a társadalom által igényelt fejlesztések.
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A Badacsony és a Tapolcai-medence a kiemelt fontosságú, természetvédelmileg értékes, védett
területek közé tartozik. Az 1903-ban megindult bazaltbányászat nyomait a mai napig magán viseli a táj.
A Bányamővelés 1964-ben szőnt meg végleg, és 1965-ben megalakult a Badacsonyi Tájvédelmi
Körzet, amely 1997 óta a Balaton-felvidéki Nemzeti Park része.
A településen található természeti értékek védettségi kategóriák szerinti felsorolását mutatja az alábbi
táblázat.
Védettségi kategóriák
Védettségi kategóriák

Terület megnevezése
Badacsony hegy erdıvel borított koronaszintje (202,5 ha)

Fokozottan védett területek

Badacsonyörs erdıvel borított része (kb. 80 ha)
Nádas tó

Helyi jelentıségő védett területek

Folly-arborétum

Nem védett területek természeti értékei

Présházak, borházak, kápolnák

A fokozottan védett erdıterületek a Badacsony hegy-plató, a volt kıbánya és a volt községi legelı,
valamint a kisırsi hegy erdıterületei. Itt csak a természetjárás, a kirándulás megengedhetı a kialakított
turistautakon.
Badacsonytomaj teljes külterülete a nemzeti park része, így annak teljes védelme alatt áll a vonatkozó
jogszabályok szerint. A területen tilos olyan tevékenységet folytatni, amely a táj jellegét, védett növényés állatvilágát zavarja vagy veszélyezteti.
A településrészek belterülete is védett a badacsonyörsi belterület mintegy 10 %-ának kivételével.

A Balaton és a parti zónában található nádasok védelmérıl, és az ezeken folyatott nádgazdálkodás
szabályairól a 22/1998. (II. 13.) Kormányrendelet rendelkezik, célja a Balaton medrében, és a parti
zónában a biológiai sokféleség megırzése, valamint a tó vízminıségének védelmét is szolgáló
nádgazdálkodás történjen.
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A rendelet hatálya kiterjed:
-

a Balaton medrében, a jogi partvonalon belül található nádasokra;

-

a Balaton jogi partvonala, valamint a Balatont körülvevı vasúti töltés - Badacsonytördemic
és Balatonederics között a 71-es számú, továbbá Keszthely és Balatonberény között a 71es és a 7119-es számú közút (az ún. parti út), Balatonkenese és Siófok között a 70-es és
71-es mőutak - által határolt földterületek nádasaira.

1.12.4. Zöldfelületi rendszer vizsgálata
Badacsonytomajon a belterületi zöldfelület hozzávetıleges nagysága: 35 000 m2
A badacsonyi központi parkon, a tomaji és az örsi Millenniumi Ifjúsági Parkon kívül más jelentıs
közpark, közösségi zöldfelület Badacsonytomaj közigazgatási területén nincs. Jelentısebb intézményi
zöldfelületként a fasorral övezett tomaji futballpálya, a Club-Tomaj parkosított üdülıtelepe, az ırsi
palackozó elıtere, a Park utcai teniszpálya és fásított környezete említhetı az ırsi és badacsonyi
kempingen és a strandokon kívül. A fentieken kívül Badacsonyörsön zöldfelülettel ellátott játszótér kerül
kialakításra.
Badacsonytomaj központi részén nincs lehetıség jelentıs zöldfelületi fejlesztésre. A belsı udvarok
összenyitása esetén sem a kis kiterjedés, sem a meredek terepviszonyok miatt közpark mérető
zöldfelület nem alakítható ki.
A Badacsonytomaj VN kft. által karbantartott zöldterület típusokat településrészekként az alábbi táblázat
mutatja:
A karbantartott zöldterületek katasztere
Településrész
Badacsony
Badacsonytomaj
Badacsonyörs
Összesen

Virágos
terület
104
417
53
574

Gyepterület
13248
12799
2275
28 322

A nagyobb összefüggı zöldterületek:
•

Badacsonyi Közpark
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Évelıs

Sövény

Fa

terület
240
515
225
980

(m2)
2093
2947
5 040

(db)
107
222
27
356

•

Millenniumi Ifjúsági Park (volt Úttörıpark) a Tomaji településrészen

•

Egészségház melletti terület

•

Öregek parkja

•

Nádastó térsége

•

Millenniumi park Badacsonyörsön

•

Folly-arborétum

•

A 3 kemping területe

A települési zöldfelületek közül a rendszeres gondozott területnagyság kb. 26 000 m2, míg az
extenzíven gondozottaké kb. 30.000 m2. A köztéri bútorok állapota általánosságban jónak mondható.
A zöldfelületi vegetáció már korántsem mutat ilyen kedvezı képet. Ökológiai helyzetük, esztétikai
állapotuk is rendkívül különbözı. Általánosságban elmondható, hogy a parkok állapota sok helyen
kívánnivalót hagy maga után. A zöldfelületek növényállománya kiritkult, degradálódott, a szükséges
pótlások nem minden esetben történtek meg.
A szılıhegyekbıl átalakult lakóterületek (Badacsony, İrs és Tomaj egy része) fı jellemzıje, hogy a
közlekedési utak rendkívül (átlag 3 m) keskenyek így a településekben az utcafásítás hely hiányában
nem megoldható. Az évszázadokon át tájban élı település korában ez nem jelentett problémát, hiszen
mind a tekintet, mind az egyén percek alatt kijutott az élı természetbe (szılıhegyekbe, erdıkbe). Ma
azonban az egyre növekvı összefüggı belterület a mind nagyobb mérető beépítés, az épületek és
egyéb mesterséges elemek, burkolatok terjedése, valamint a sportolási szabadidı eltöltési funkció
indokolja a zöldfelületi elemek tudatos alkalmazását, méretének növelését.

1.12.5. A táji és természeti környezet konfliktusai és problémái
Badacsonytomaj jelentıs idegenforgalmi vonzerıvel rendelkezik. A nyári idényben idelátogató
turisták azonban jelentıs hatással vannak a táji környezetre.
A Badacsony kiváló célpont lehet a túrázóknak, azonban nemzeti park mivolta miatt fokozottan fel
kell hívni a kirándulók figyelmét a környezet megóvására.
További problémák:
•

A túlzott beépítések élıhely szabdaló, megszüntetı hatása.

•

Természetes felszínben túlzott beavatkozások történtek.
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•

Az idegenforgalom káros hatásai a védett, fokozottan védett területeken: taposási kár,
szemetelés, vandalizmus, berendezések rongálása, gyújtogatás.

•

A település részben kihasználatlanul hagyja a Nemzeti Park Igazgatósággal kialakított
kapcsolatban rejlı lehetıségeket (ismeretterjesztés, tudatformálás).

•

A Badacsony nagyfokú beépítettsége tájba nem illeszkedı épületek által.

•

A badacsonyi tájra jellemzı karakterek pusztulása. (Pl.: egykori támfal rendszer)

•

A volt szennyvíztelep és térségének rehabilitációja kérdéses.

•

Gondozatlan, felhagyott területek.
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1.13.

Az épített környezet vizsgálata

1.13.1. Terület felhasználás vizsgálata

A mezıgazdasági tevékenységet folytató gazdasági szervezetek 2010-ben 801 hektáron, az egyéni
gazdaságok pedig 179 hektáron gazdálkodtak. Átlagosan egy szervezet 100 hektáron, egy egyéni
gazdaság pedig 1,2 hektáron tevékenykedett. A szervezetek és az egyéni gazdaságok döntıen saját
tulajdonú földjeiket mővelték, a bérlemények aránya elenyészı volt.
Mivel az egyéni gazdaságok többnyire lakóhelyükön gazdálkodnak, ezért a földterület mővelési ágak
szerinti összetételérıl adataik reprezentatív képet nyújtanak. A településen 2000 és 2010 között tovább
nıtt a földhasználatban meghatározó szereppel bíró szılıterületek kiterjedése és elıfordulása. 2010ben már minden második hektárt szılıültetvény borított. A szántóföldi növénytermesztés, illetıleg az
erdıgazdálkodás 2010-ben közel azonos nagyságú területen folyt, ugyanakkor a szántó aránya
mérséklıdött, az erdıé pedig valamelyest nıtt. A gyepborítottság zsugorodott, a gyümölcsösök és
konyhakertek alacsony részesedése pedig lényegesen nem változott. A földterület 4%-a, akárcsak tíz
évvel korábban, nem állt mővelés alatt.
Az egyéni gazdaságok használatában lévı földterület
megoszlása mővelési ágak szerint*
2000
Gy ümölcsös

2010
Szılı

Szılı

1,4%

48,9%

42,2%

Kony hakert

Gy ümölcsös

0,9%

Gy ep

2,5%

8,3%
Gy ep
15,2%

Szántó

Kony hakert

31,2%
Mőv elés alól

Egy éb

Erdı

kiv ett

(nádas,

4,8%

3,6%

halastó)

0,5%

Erdı
Szántó

Mőv elés alól

17,2%

kiv ett
4,1%

0,8%

* Az Általános Mezıgazdasági Összeírás adatai alapján. Adatok forrása: Központi Statisztikai Hivatal.
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18,4%

A település térbeli terjeszkedésének Északon és Nyugaton a Badacsony, míg Délen a Balaton
képezi természetes határát. A terjedése folyamán elıször a dombok lejtıhordalékos, szoknya területén
terjeszkedett, majd fokozatosan a hegyre ment fel, ahol a legjobb szılıtermı helyek estek a település
terjeszkedésének áldozatául. Ez a terjeszkedés napjainkban is tovább folytatódik, igaz valamelyest
kisebb ütemben. A terjeszkedéshez segítséget nyújt a települést az iszapborítástól védı vízelvezetık
kikövezése.
A változások egyenlegeként megállapítható (a kivett területek rendkívül magas 71 %-os aránya
mellett), hogy a csökkenı szántó és a stagnáló erdıterületek mellett, a szılı, a gyümölcsös és a gyep
mővelési ágak voltak a területhasználatok változásának nyertesei, hiszen a terület éghajlata a hosszú
tenyészidejő növények (szılı, gyümölcs) termesztésének kedvez.
Mezıgazdasági termelésbıl véglegesen kivonásra engedélyezett földek jellemzı megoszlása
felhasználási célok szerint a belterületbe vonás és az szılıterületek létesítése volt.
A belterületbe vont részek nagysága jelentısnek nevezhetı. A kivett területek nagy arányát a
belterület viszonylagos nagysága mellett az magyarázza, hogy a településhez jelentıs (kb. 2000 ha)
balatoni vízterület is tartozik, amely szintén a kivett területek arányát növelte. Ez a nagy arány egyúttal
komoly figyelmeztetés arra is, hogy a település jövıbeni fejlesztési terveiben (lakóterületek,
szılıterületek kialakítása) az újabb mezıgazdasági területek bekebelezését rendkívül kritikusan kell
kezelni.
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1.13.2. Önkormányzati tulajdon kataszter
Az Önkormányzat ingatlan kataszteri kimutatása alapján, az alábbi tulajdonokkal rendelkezik:
Főkönyvi szám
12111 Ingatlan: Földterületek
12112 Ingatlan: Földterületek
12113 Ingatlan: Földtreületek
12121 Ingatlan: Telkek
12122 Ingatlan: Telkek
12123 Ingatlan: Telkek
121311 Ingatlan: Egyéb épületek
121312 Ingatlan: Egyéb épületek
121313 Ingatlan: Egyéb épületek
121412 Ingatlan: Építmény: ültetvény
121413 Ingatlan: Építmény: ültetvény
121422 Ingatlan: Építmény: erdők
121423 Ingatlan: Építmény: erdők
121491 Ingatlan: Építmény: egyéb
121492 Ingatlan: Építmény: egyéb
121493 Ingatlan: Építmény: egyéb
1219312 Ingatlan: egyéb épületek, nullára leírt
161211 Üzemi/üzleti: Ingatlan: földterületek
161212 Üzemi/üzleti: Ingatlan: földterületek
161213 Üzemi/üzleti: Ingatlan: földterületek
161221 Üzemi/üzleti: Ingatlan: Telkek
161223 Üzemi/üzleti: Ingatlan: Telkek
1612312 Üzemi/üzleti: Ingatlan: Egyéb épületek
1612313 Üzemi/üzleti: Ingatlan: Egyéb épületek
1612412 Üzemi/üzleti: Ingatlan: Építmény: ültetvény

Kategória
Földterületek
Földterületek
Földterületek
Telkek
Telkek
Telkek
Egyéb épületek
Egyéb épületek
Egyéb épületek
Ültetvény
Ültetvény
Erdők
Erdők
Egyéb építmény
Egyéb építmény
Egyéb építmény
Nullára leírt
Földterületek
Földterületek
Földterületek
Telkek
Telkek
Egyéb épületek
Egyéb épületek
Ültetvény

Tulajdonság
forgalomképtelen
korlátozottan forgalomképes
forgalomképes
forgalomképtelen
korlátozottan forgalomképes
forgalomképes
forgalomképtelen
korlátozottan forgalomképes
forgalomképes
korlátozottan forgalomképes
forgalomképes
korlátozottan forgalomképes
forgalomképes
forgalomképtelen
korlátozottan forgalomképes
forgalomképes
korlátozottan forgalomképes
forgalomképtelen
korlátozottan forgalomképes
forgalomképes
forgalomképtelen
forgalomképes
korlátozottan forgalomképes
forgalomképes
korlátozottan forgalomképes

263 db
16 db
145 db
2 db
3 db
5 db
4 db
7 db
16 db
17 db
12 db
3 db
3 db
491 db
24 db
16 db
1 db
54 db
4 db
17 db
2 db
1 db
5 db
24 db
13 db

Bruttó
266 808 642
91 495 894
226 057 720
5 574 000
694 000
44 560 000
583 739 145
152 015 064
117 155 268
72 642 492
23 469 107
8 776 000
1 313 000
1 559 901 880
85 367 956
8 898 757
609 000
223 417 104
99 406 302
8 559 025
12 585 000
77 000
40 189 250
113 025 038
53 047 365

ÉCS

Nettó
0
266 808 642
0
91 495 894
0
226 057 720
0
5 574 000
0
694 000
0
44 560 000
53 303 653
530 435 492
29 160 422
122 854 642
27 581 187
89 574 081
2
72 642 490
0
23 469 107
0
8 776 000
0
1 313 000
333 558 600 1 226 343 280
14 587 913
70 780 043
2 125 341
6 773 416
609 000
0
0
223 417 104
0
99 406 302
0
8 559 025
0
12 585 000
0
77 000
5 915 858
34 273 392
19 823 657
93 201 381
0
53 047 365

Főkönyvi szám
1612413 Üzemi/üzleti: Ingatlan: Építmény: ültetvény
1612422 Üzemi/üzleti: Ingatlan: Építmény: erdők
1612491 Üzemi/üzleti: Ingatlan: Építmény: egyéb
1612492 Üzemi/üzleti: Ingatlan: Építmény: egyéb
1612493 Üzemi/üzleti: Ingatlan: Építmény: egyéb
Kataszteri eszköz összesen (1283 darab):

Kategória
Ültetvény
Erdők
Egyéb építmény
Egyéb építmény
Egyéb építmény

Tulajdonság
forgalomképes
korlátozottan forgalomképes
forgalomképtelen
korlátozottan forgalomképes
forgalomképes

2 db
1 db
126 db
2 db
4 db

Bruttó
22 329 000
1 119 000
661 955 282
11 508 501
83 515 931
4 579 811 723

0
0
188 141 703
2 312 269
23 142 815
700 262 420

Ebből:
Forgalomképes
Korlátozottan forgalomképes
Forgalomképtelen

245 db
96 db
942 db

648 959 846
616 870 824
3 313 981 053

72 673 000
576 286 846
52 585 464
564 285 360
575 003 956 2 738 977 097

Ebből:
Földterületek
Telkek
Egyéb épületek
Ültetvény
Erdők
Egyéb építmény
Nullára leírt

499 db
13 db
56 db
44 db
7 db
663 db
1 db

915 744 687
63 490 000
1 006 123 765
171 487 964
11 208 000
2 411 148 307
609 000

0
915 744 687
0
63 490 000
135 784 777
870 338 988
2
171 487 962
0
11 208 000
563 868 641 1 847 279 666
609 000
0
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ÉCS

Nettó
22 329 000
1 119 000
473 813 579
9 196 232
60 373 116
3 879 549 303

1.13.3. Az építmények vizsgálata

A 2001. évi népszámlálás rendelkezésre álló adatai alapján a település képe családi házas jellegő
volt, ami az ezredfordulót követıen is megmaradt. A lakóépületek szinte kizárólag földszintes, vagy
emeletes, egylakásos otthonok. A lakások korstruktúrája kiegyenlítettnek tekinthetı, a megyeihez és a
kistérségihez hasonlóan minden második 1970. után épült. Az átlagos alapterület tekintetében az új
lakásokhoz hasonlóan az állomány átlagosnál nagyobb hányada tartozott a 100 m²-nél nagyobb
kategóriába, ami a turizmus adta lehetıségek kihasználására is utal. A csatornázás és a gázellátás
hiányosságaiból eredt, hogy a népszámláláskor a Badacsonytomaji lakásállomány relatíve kisebb
hányada volt összkomfortos, vagy komfortos. Ezt követıen azonban a fejlesztések hatására jelentıs
javulás következett be.
2011. év végén Badacsonytomaj lakásállománya 1 097 volt, ami – a népesség arányánál valamivel
nagyobb súlyt képviselve – a Veszprém megyei 0,7%-át tette ki, a Tapolcai kistérségben pedig 7,1%-os
részt jelentett. Száz lakásban átlagosan 190-en éltek a városban, ami jóval kisebb a kistérséginél és a
megyei átlagnál is. A laksőrőség az ezredforduló óta jelentısen csökkent, melyben a nagyobb számú
épített új lakás, valamint a város népességének folyamatos csökkenése is szerepet játszott.
Az ezredfordulót követı idıszakban kibontakozott lakásépítési fellendülés, majd lanyhulás folyamata
a Balaton parti városban is megfigyelhetı, azzal a különbséggel, hogy Badacsonytomajon kisebb
visszaesés következett be, s népességre vetítve az építkezési kedv továbbra is kiemelkedınek számít.
2000 és 2011 között összesen 123, évi átlagban 10 új lakás kapott használatbavételi engedélyt a
városban, ami a 2011. év végi lakásállomány 11,2%-át tette ki.
7. tábla
A fıbb lakásépítési mutatók alakulása
Megnevezés
Lakásállomány, 2011. december 31.
100 lakásra jutó lakó, fı
Épített lakások száma 2000-2011 évi átlag
10 000 lakosra jutó épített lakás 2000-2011 évi
átlag
A 2000-2011 között épített lakások
száma a 2011. december 31-ei
lakásállomány %-ában

Tapolcai
kistérség

Veszprém
megye

1 097
190
10

15 443
220
97

149 744
237
927

45,8

26,8

27,5

11,2

7,5

8,1

Badacsonytomaj

közül: a vállalkozás által építtetett aránya,
%
természetes személy áltat építtetett
aránya, %

3,3

8,3

29,6

96,7

86,5

66,6

Adatok forrása: Központi Statisztikai Hivatal.

Az általános jellemzıkhöz hasonlóan a lakáspiacon kizárólag a lakosság és a vállalkozások volt
jelen, a helyi önkormányzat az elmúlt évtizedben nem vállalt szerepet új lakások építtetésében. A piaci
célú építkezések súlya a település kisvárosi jellegébıl adódóan az áltagosnál számottevıen kisebb,
2000 és 2011 között átadott új otthonok mindössze 3,3%-át építtették vállalkozások. Az építtetık
személyének összetétele alapvetıen befolyásolta a lakások nagyságát, szobaszám szerinti
összetételét, valamint az építés formáját is. Az ezredfordulót követıen a Badacsonytomajon épült új
lakások egy kivételével saját használatra, s négyet leszámítva családi házas formában készültek. Ezzel
és az erıteljes turisztikai orientációval összefüggésben átlagos nagyságuk is nagyobb a kistérségre,
vagy a megyére jellemzınél, ugyanis 2000 és 2011 közötti idıszakban évi átlagban 148 m²-es lakások
épültek a településen, 33 illetve 47 m²-rel nagyobbak, mint az összehasonlításul vett területi
egységekben. Döntı részükben legalább négy (49%), vagy három szobát (28%) alakítottak ki.
Badacsonytomaj gazdaságában a Balaton parti fekvésbıl adódóan a turizmus kiemelkedı szerepet
tölt be. Az ágazat fontosságát az épített üdülık relatíve magas száma is jelzi, népességre vetítve
ugyanis négyszer, illetve hatszor annyi épült az elmúlt évtizedben, mint a Tapolcai kistérségben és a
megyében. 2000 és 2011 között összesen 28 üdülıegység kapott használatbavételi engedélyt a
városban, közülük minden második 2004–2005-ben.
A legutolsó rendelkezésre álló információk alapján a 2001. évi népszámlálás idején 1 088 üdülı volt
a városban, ami felülmúlta a lakásállomány nagyságát is.
2011. végén Badacsonytomaj város önkormányzata 9 lakóépületben 27 lakásbérleményt tartott
fenn. Az önkormányzat tulajdonában lévı lakásokat három célból használhatják fel, a rászorulók
számára biztosított szociális bérlakásként, a településen dolgozó közfeladatot ellátó szakemberek
elhelyezése érdekében, illetve jogszabályi elıírás nyomán szükséglakásként.
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1.13.4. Az épített környezet értékei
Badacsonytomaj város településszerkezete Badacsony, Badacsonytomaj, és Badacsonyörs
területeibıl áll össze, és alkot egy közigazgatási egységet Badacsonytomaj néven.
A településrészek már a történelem folyamán más-más funkciókkal rendelkeztek. A tomaji rész a
közigazgatási centrum volt, ehhez illeszkedett külbirtokként a két másik településrész. Ez utóbbiak
elsısorban szılımőveléssel foglalkoztak, és a külterületen lévı pincék és présházak által kapcsolódott
a centrumhoz.
A település különösen gazdag mőemlékvédelem alatt álló épületekben.
Mőemlékek, és mőemlékvédelem alatt álló épületek a településen:
-

Békássy-ház Cím: Radnóti Miklós u. 2. Koordináta: N 46° 47,597' E 17° 29,937'

-

Egry József mőterme Cím: Egry sétány 11. Koordináta: N 46° 47,267' E 17° 30,308'

-

Kály-féle vincellérház Cím: Badacsonyi u. 60. Koordináta: N 46° 47,877' E 17° 30,655'

-

Kisfaludy Sándor présháza Cím: Szegedy Róza u. 87.

Koordináta: N 46° 47,662' E 17°

29,732'
-

Kıkereszt Cím: Fı u. Koordináta: N 46° 48,393' E 17° 30,827'

-

Kıkereszt Cím: Hegytetı u. Koordináta: N 46° 47,806' E 17° 29,425'

-

Lakóház Cím: Ady Endre u. 13. Koordináta: N 46° 48,430' E 17° 30,683'

-

Lakóház Cím: Radnóti Miklós u. 6. Koordináta: N 46° 47,695' E 17° 30,041'

-

Lakóház Cím: Római u. 12. Koordináta: N 46° 47,277' E 17° 29,825'

-

Lakóház Cím: Római u. 66. Koordináta: N 46° 47,417' E 17° 28,877'

-

Malatinszky-kúria Cím: Szegedy Róza u. 20. Koordináta: N 46° 47,365' E 17° 29,980'

-

Padovai Szent Antal-kápolna Cím: Badacsonyörs Örsi hegy Koordináta: N 46° 48,438' E 17°
31,882'

-

Pince Cím: Badacsony 104. | Római út 28. Koordináta: N 46° 47,337' E 17° 29,410'

-

Pince-présház Cím: Badacsonyi u. 54. Koordináta: N 46° 47,902' E 17° 30,673'

-

Pincegazdaság Cím: Római u. 5. Koordináta: N 46° 47,243' E 17° 29,845'

-

Présház és pince Cím: Badacsonyi u. 72. Koordináta: N 46° 47,853' E 17° 30,613'

-

Ranolder-féle püspöki nyaraló Cím: Hegyalja u. 16. Koordináta: N 46° 47,605' E 17° 29,103'

-

Sitkei-Nagy-kúria Cím: Római u. 14. Koordináta: N 46° 47,388' E 17° 29,573'

-

Szegedy Róza háza Cím: Szegedy Róza u. 137. Koordináta: N 46° 47,624' E 17° 29,751'

-

Szegedy-ház Cím: Kossuth u. 24. Koordináta: N 46° 47,690' E 17° 30,462'

-

Szentháromság-szobor Cím: Iskola u. Koordináta: N 46° 48,210' E 17° 30,807'
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1.13.5. Az épített környezet konfliktusai, problémái

Elhanyagolt mőemlékek illetve mőemlék jellegő építmények állapotának felmérése, intézkedési terv
kidolgozása.
A Balaton törvény elıírásaival összhangban, kizárólag tájba illı, a Balaton felvidékre jellemzı építészeti
stílusban tervezett létesítmények építési engedélyezése.
Az öregfalu és a Badacsony településrész épületeinek szép kultúrált felújítása illetve a szolgáltatások
színvonalának emelése. A gondos felújítást követıen a páratlan kulturális és természeti értékek a
világörökség részét is képezhetnék.
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1.14.

Közlekedés

1.14.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok
A település közlekedési kapcsolatait a Balaton parti fekvés alapvetıen meghatározza.
Badacsonytomajon áthalad a Balaton északi partján végighúzódó 71-es másodrendő fıútvonal,
amelyrıl Keszthelynél a 75-ös útra csatlakozva, Pacsán keresztül a Rédicsi magyar-szlovén határátkelı
közelíthetı meg. Nyugat felé 20 km-t haladva, Balatonedericsnél a 84-es útra rátérve Sümeg, Sárvár,
Sopron vagy még Jánosháza elıtt a 8-as, majd 87-es úton a vasi megyeszékhely érhetı el. A kistérség
központjába, a fıúton 25 km-re lévı Tapolcára ugyancsak ebbe az irányba indulva lehet eljutni vagy
Hegymagas település felé letérve a Badacsonyt megkerülve alsóbb rendő úton vagy Lesencetomajnál
letérve a 84-es út felıl. Veszprémbe, a városból a 71-es úton észak-kelet felé haladva, majd Csopaknál
észak felé a 73-ason lehet eljutni. A Horvát határhoz vezetı M7-es autópályát a Keszthelyen áthaladó
71-es út a 76-os úttal összekötve éri el. A 71-es úton, a Balatont észak felıl kerülve Balatonaligánál is
elérhetı az M7-es autópálya Székesfehérvár és Budapest felé.
1.14.2. Közúti közlekedés
2010-ben a városban az önkormányzati utak és közterek együttes hossza 83 km-t tett ki. A település
idegenforgalmi jelentıségét tükrözi, hogy ezek nyolctizedét szilárd burkolattal látták el. A kiépítetlen
utak és közterületek 27 km-t alkottak. Az utak kiépítettsége a kistérségben mindössze 38%-os,
valamennyi megyei települést együtt véve a három tized részt sem éri el.
1.14.3. Közösségi közlekedés
A város légi úton való megközelítését segítheti a Sármellék külterületén, a Balaton nyugati végétıl
10 km-re található repülıtér. A korábban FlyBalaton néven ismert, most Hévíz-Balaton Airport éjszakai
világítással és mőszeres megközelítést segítı berendezéssel is rendelkezik. A Dunántúl legfontosabb
és egyben legnagyobb forgalmú repülıtere, ahová most is jelentıs számú charter járat érkezik heti
rendszerességgel, de várható a menetrendszerinti járatok folyamatos bıvülése. 2011-ben Lufthansa és
a 2010-ben alakult Hamburg Airways charterek repültek Sármellékre, 2012-ben pedig a Lufthansa és a
Germania légitársasággal érkeznek menetrendszerinti charter járatok hét országból.
A város vasúti kapcsolattal is rendelkezik. Állomása a Budapest–Székesfehérvár–Tapolca vonalon
található. Tapolcára sebesvonattal mintegy 20 perc a menetidı, Székesfehérvár 2 és negyed óra alatt,
míg a fıváros valamivel több, mint 3 és félóra alatt átszállás nélkül elérhetı, de a gyorsvonat
menetideje Tapolca viszonylatban mindössze három-négy, Budapest-Déli pályaudvart tekintve pedig
tizenöt–huszonöt perccel rövidebb. Átszállás nélkül naponta egy vonat indul Szombathelyre, de egy
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vagy több átszállással a vasi megyeszékhely is sőrőbben elérhetı. A megyeszékhelyre vasúton csak
átszállással lehet eljutni.
Badacsonytomajt érintik a Volán menetrendszerő autóbuszjáratai is. A kistérségi központ 20–35 perc
buszozással elérhetı, a város központjából a megyeszékhelyig pedig mintegy másfél óráig tart az út.
Elérhetık az északi part települései csakúgy, mint Balatonfőzfın vagy Veszprémen át Siófok vagy a
másik irányban Keszthely, illetve Hévíz.
Vízi úton a Badacsony településrészen lévı, nyáron nagy forgalmú hajóállomáson át közelíthetı
meg.
A Badacsonyi Régiójáró Busz a nyári szezonban a turisztikai desztináció településeit járja körbe, kb.
2 óránként. Fıszezonban minden nap, elıszezonban pedig szombaton közlekedett. Utószezonban
pedig szeptember hónapban 2 alkalommal. A járaton idegenvezetı kalauzolta a vendégeket. A
szakaszjegy 350.- Ft-ba, a vonaljegy 700.- Ft-ba, a napijegy 1400.- Ft-ba, a családi jegy 2500.- Ft-ba
került, 10 % kedvezményt kaptak a Badacsony Kártyával érkezı vendégek. A 2012-es szezonban 46
napot közlekedett (206 körrel)a busz, s ezen idıszak alatt összesen 1339 db jegyet értékesítettek
1.14.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés
A Balaton szerelmeseinek 2002 óta lehetıségük van körbekerekezni a tavat. A Balatoni körút ma is a
legnépszerőbb kerékpártúra. Az útvonal áthalad Badacsonytomajon is, de leágazásain a bakonyi tájak
is megcsodálhatók. A város ezen kívül is még több kerékpártúra kiinduló vagy közbensı állomása lehet.
Javasolt túraútvonalak között szerepel a 48 km-es Csopak–Badacsonytomaj és az 55 km hosszú
Badacsonytomaj–Balatonfenyves útvonal is. Sok látnivalót nyújt egy rövidebb, 8 km-es túra a
kerékpárúton

Szigliget

irányából

a

kerékpárúton

felkanyarodva

Badacsonytördemic

felé

Badacsonylábdihegy–Badacsony–Badacsonytomaj érintésével.
A településen önálló kerékpárút nincs, általában meglévı közutak kerültek kitáblázásra, melyek
kerékpározásra alkalmasak. Ezek a szakaszok azonban a nyári szezonban zsúfoltak, fıleg a Római
úton a gyalagos, kerékpáros és autós forgalom keveredik, számos esetben balesetveszélyes
helyzeteket szülve.
Gyalogos közlekedés nehézségei is a szezonban a leghangsúlyosabbak. A fı turisztikai útvonalak
mentén kevés a járda, vagy kijelölt gyalogút, ugyanakkor megnövekszik mind a gyalogos, mind az
egyéb jármő forgalom ezeken az útvonalakon. Ez legélesebben a hajóállomástól a Kisfaludy házig
vezetı útvonalon figyelhetı meg.
A lakossági egyeztetés során elhangzott, hogy Badacsonyörsrıl is nehézkes a bejutás gyalogos úton a
városközpontba, mivel erre lehetıség csak a fıútvonal mentén van lehetıség.
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1.14.5. Parkolás
Badacsonytomajon, Badacsony városrészen, a turisztikai központban fizetı parkolók állnak
rendelkezésre. Badacsonytomaj más részein a parkolás ingyenes. A parkoló helyek száma és az
igénybevételük módjához (fizetıs/ingyenes) kapcsolódóan a vélemények megoszlanak. Az
önkormányzatnak éves szinten 18-20 millió forint bevétele származik a fizetı parkolókból, ugyanakkor
az nem felmérhetı, hogy a fizetı parkolás miatt mekkora egyéb- , turisztikai bevételektıl esik el. A
2012-es szezon beszámolója szerint a fizetı parkolók még a fıszezonban sem voltak teljesen
kihasználtak.
Badacsonyban a fizetı parkolókban április 01-tıl október 15-ig tart minden nap (ünnepnapokon is) a
fizetı idıszak. A fizetı parkolók
-

Parkolójegy automatából elıre megváltott jeggyel,

-

Ügyfélszolgálatunkon váltott bérlettel, vagy

-

Mobiltelefonos parkolással vehetık igénybe.

Üzemzavar esetén lehetıség van jegyváltásra a midiTourist és a Tourinform irodákban is. A fizetıs
parkolás ellenırzése a fizetı idıszak teljes egészére kiterjed.
A badacsonytomaji fizetıs parkolási rendszer részei:
Piros, és narancs: fizetıs zóna Kék: strandparkoló

8. ábra Fizető parkolók - Forrás: bvu.hu
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Díjszabás (2012):
“A” díjosztály : az 5,50 m-nél nem hosszabb gépjármővek és rendszámos motorkerékpárok.
“B” díjosztály : egyéb 5,50 m-nél hosszabb, vagy 3.500 kg összsúlyt meghaladó jármővek.
zóna

Díj „A”

Díj „B”

Parkoló
megnevezése

Fizetı idıszak

Fizetı

04.01.-

idıszak

07.10(elıszezon)

07.11-

08.21.-

08.20.

10.15.(utószezon)

Fıszezon

Halászkert parkoló

piros

270 Ft/óra

660 Ft/óra

8 - 20

8-22

ABC parkoló

piros

270 Ft/óra

660 Ft/óra

8 - 20

8-22

Móló parkoló

piros

270 Ft/óra

660 Ft/óra

8 - 20

8-22

MOL-kút parkoló

narancs

270 Ft/óra

660 Ft/óra

8 - 20

8-20

Egry József sétány

narancs

270 Ft/óra

660 Ft/óra

8 - 20

8-20

A legrövidebb parkolási idı minden díjköteles parkolóban 15 perc.
Parkolóbérletek:
Badacsonytomaji közigazgatási területén lakóhellyel vagy munkahellyel rendelkezı természetes
személyek kedvezményes bérletvásárlásra jogosultak.
A badacsonytomaji lakóhellyel rendelkezı természetes személyeken kívül bármely természetes
személy, jogi személyiséggel rendelkezı és nem rendelkezı szervezet jogosult a parkoló bérleteket
megvásárolni a következı árakon:
Vevı megnevezés

Heti bérlet

Havi bérlet

Idény bérlet

Helyi közületek

-

11.000,- Ft

33.000,- Ft

Nem helyi magánszemélyek és közületek

4.000,- Ft

12.000,- Ft

36.000,- Ft
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1.15.

Közmővesítés

Egy adott térség közmővi hálózatának kiépítettsége nemcsak a terület gazdasági lehetıségeit
határozhatja meg, hanem a lakosság életminıségére is alapvetı befolyást gyakorol. Veszprém megye
közmőves ellátottsága valamivel jobb az országosnál, Badacsonytomaj helyzete azonban nem minden
közmőelem esetében mutat kedvezı képet.
8. tábla
A közmőellátottság fıbb mutatói, 2010
Badacsonytomaj

Megnevezés
Közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások aránya, %
Szennyvízcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások
aránya, %
1 km ivóvízvezeték-hálózatra jutó szennyvízcsatornahálózat, m
A közüzemi vízhálózatba és a szennyvízcsatornahálózatba bekapcsolt lakások arányának
különbsége, %
Háztartási gázfogyasztók a lakásállomány %-ában
Rendszeres hulladékgyőjtésbe bevont lakások
aránya, %
Ebbıl: szelektív hulladékgyőjtésbe bevont, %

Tapolcai
kistérség

Veszprém
megye

100,0

99,1

98,2

79,9

77,4

81,5

799

863

701

20,1
57,9

21,8
58,7

16,7
67,5

99,1
–

93,0
3,1

89,5
20,7

Adatok forrása: Központi Statisztikai Hivatal.

1.15.1. Víziközmővek
A vezetékes vízellátás a megye minden településén, így Badacsonytomajon is teljesen kiépült, s
minden lakásban elérhetı a városban. A vezeték hosszát és a bekapcsolt lakások arányát illetıen nem
történt számottevı változás az elmúlt években, a bıvülés az új lakásépítésekhez kapcsolódott. A
városban a szolgáltatást a Siófoki székhelyő Dunántúli Regionális Vízmő Zrt. biztosítja. 2010-ben a 29,3
km-es hálózatba minden lakás be volt kapcsolva, mely kedvezıbb a kistérséginél és a megyeinél is.
2010-ben a szolgáltatott víz héttizedét a lakosság használta fel. A turizmus révén elsısorban a nyári
hónapokban jelen lévı nagyobb népesség fokozott igényét jelzi, hogy az egy lakosra jutó átlagos
vízfogyasztás (évi 48 m³) jóval nagyobb a kistérségre vagy a megyére jellemzınél (33 m³).
A környezetkímélı szennyvízkezelést lehetıvé tevı szennyvízcsatorna-hálózat több ütemben
megvalósult kiépítésével, illetve a bekötések ezredfordulót követıen megnıtt számával jelentısen javult
a lakásállomány ellátottsága. Ennek ellenére a bekapcsolások hányada még elmarad a Veszprém
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megyei átlagtól. A domborzati viszonyok következtében az elsıdleges (egy km ivóvízvezeték-hálózatra
jutó szennyvízcsatorna-hálózat hossza: 789 m) közmőolló kedvezıbb a megyeinél, a másodlagos
közmőolló (az ivóvízvezetékbe és a szennyvízcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások arányának
különbsége, 20,1 százalékpont) tekintetében azonban már a város helyzete mutat lemaradást. A
csatornahálózat hossza teljes egészében elválasztó rendszerő, mely lehetıvé teszi a szennyvíz és a
csapadékvíz külön történı győjtését és kezelését. Környezetvédelmi szempontból szintén kiemelkedı
jelentıségő, hogy a városban keletkezı szennyvíz teljes mértékben (az EU elıírásaihoz igazodva
biológiai fokozattal is) tisztításra kerül.
1.15.2. Energia
A vezetékes gázszolgáltatás 1999 óta elérhetı a városban, s ezt követıen folyamatosan nı az
ellátott lakások száma. 2010. végén az állomány 58%-át rákötötték a hálózatra, ez azonban még
elmarad az országos összehasonlításban kedvezıtlenebb képet mutató Tapolcai kistérségre és a
Veszprém megyére jellemzıtıl. A városban a gázszolgáltatást az E.ON Közép-Dunántúli Gázhálózati
Zrt. biztosítja. 2010-ben a település ellátását 43,1 km hálózat szolgálta, melyre 631 háztartási fogyasztó
csatlakozott, s szinte mindegyikük a gázt lakásának főtésére is használta. A gáz árának, a lakások
korszerősítésének és az idıjárási körülmények hatására a lakossági felhasználás az elmúlt években
elsısorban a rákötések számának növekedése révén emelkedett, az évtized végén pedig ennek
ellenére is mérséklıdött. A fogyasztáson belül – a vízfelhasználáshoz hasonlóan – a lakosság súlya a
meghatározó, 2010-ben 78%-ot tett ki.
A villamosenergia-ellátás teljes körő a városban, mindenki számára elérhetı. A szolgáltatás
üzemeltetıje az E.ON Észak-Dunántúli Áramszolgáltató Zrt. Az energiafelhasználásban a gazdasági
tevékenység következtében a lakosság súlya a gázfogyasztásnál kisebb, 2010-ben 51%-os volt.
Területi összehasonlításban magas a vezetékes telefon ellátottság a településen. 2010-ben a
távbeszélı fıvonalak száma ezer lakosra vetítve 369 volt, ami 103-mal magasabb a Veszprém
megyeinél, illetve 78-cal több, mint a Tapolcai kistérségben. A mobiltelefonok, valamint az alternatív
kommunikációs lehetıségek terjedésével a vezetékes telefonálás más városokhoz hasonlóan
Badacsonytomajon is veszített népszerőségébıl. A lakásfıvonalak száma erıteljesebben fogyott, mint
a megyében, ahol az ezredforduló óta valamivel több, mint egynegyedével, a városban ezzel szemben
négytizedével csökkent. Mindez az üzleti elıfizetéső analóg vonalakra is elmondható, ahol arányait
tekintve ennél is drasztikusabb visszaesés történt.
Az egyes technológiai megoldásokhoz való hozzáférés lehetıségével, illetve a fogyasztói
szokásokkal magyarázható, hogy a kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások száma a 2000 utáni
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idıszakban – döntıen a 2001. évi fejlesztéseknek köszönhetıen – majdnem megduplázódott, így 2010
végén az elıfizetık 836 lakásban nézhették a szolgáltatók által kábelen felkínált csatornákat. Míg tíz
évvel korábban a városban, a lakások mindössze 431 lakás csatlakozott a hálózatra, addig hányaduk
2010-re 77%-ra módosult. Ez a lehetıség ugyanakkor a kistérségben az otthonok felében, míg a
megyében a lakások 62%-ában adott. A fejlıdés a városban sokkal dinamikusabb volt, mint akár a
Tapolcai kistérségben, akár a megyében, ahol a kábeltelevíziós hálózatba kapcsolt lakások aránya
2000-ben már meghaladta a 40, illetve megközelítette az 50%-ot.
10. ábra
Kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások aránya
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Adatok forrása: Központi Statisztikai Hivatal.

A helyi kábel hálózaton (LAN) és interneten nyújtott IPTV adások Badacsonytomajon két
szolgáltatónál, az Enternetnél, valamint a T-Home-nál érhetık el, melyek a tévé mellett kábelen és
interneten igénybe vehetı telefonszolgáltatást is kínálnak. Másfajta korszerő hozzáférési technológiát,
mőholdas vételi lehetıséget a T-Home mellett még másik öt szolgáltató (UPC Direct, Digi, MTel,
Printer-fair, RLAN Internet Távközlési Szolgáltató Kft.) ajánl.
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1.16.

Környezetvédelem

A fejezet Badacsonytomaj Környezetvédelmi Program környezet-állapot értékelése alapján készült.
1.16.1. Talaj
A Balatontól északra igen változatos geológiai alapanyagon (dolomit, lösz, bazalt, pannon üledékek,
permi homokkı, harmadkori mészkı, stb.) nagyon változatos talajtakaró alakult ki. Az itt elhelyezkedı,
humuszkarbonát talajok, fekete nyiroktalajok, valamint az agyagbemosódásos barna erdıtalajok
vízgazdálkodási tulajdonságai elsısorban nem a talaj genetikai típusától, hanem az alapkızet
minıségétıl, a domborzati elhelyezkedéstıl, az erodáltság mértékétıl, s mindenekelıtt attól függenek,
hogy a felszínhez milyen közel jelenik meg a vízzáró alapkızet. A balatoni felvidék bazaltkúpjai gyakran
teljesen kopárak, vagy az ezeket borító fekete talaj alig pár dm vastag. Ilyen esetben a „talaj”
vízgazdálkodásáról alig beszélhetünk. A rendzinák, humuszkarbonátok, felszínhez közeli és tömör
alapkızettel rendelkezı barna erdıtalajok vízbefogadó-képessége szintén egészen minimális. A
pannon üledékeken és löszön kialakult barna erdıtalajok és barnaföldek vízgazdálkodási tulajdonságai
már kedvezıbbek. Egészen sajátságosak viszont a tapolcai medence tızegláp talajainak tulajdonságai.
Eróziós tekintetben a bazalton, dolomiton, mészkövön és permi homokkövön kialakult talajok között sok
a sekély termırétegő, rossz vízgazdálkodású talaj. Itt a lejtıviszonyok is kedveznek a talajeróziónak,
mely legtöbb esetben árkos, vízmosásos alakot ölt.
A talajok a használat során jelentısen erodálódnak. Különösen nagy a veszély a szılıterületeken,
melyek déli kitettségük és meredek lejtıjük miatt a nyári heves záporok alatt igen sok talajt vesztenek.
A Badacsony bazaltkúpján teljesen terméketlen, köves, gyengén savanyú erdıtalajok képzıdtek, 40%ban szılıvel, 60%-ban erdıvel borítottak. Ezeknek a talajoknak a kiterjedése 4 %. A Klastrom-hegy
homokkı talajképzı kızetét savanyú, nem podzolos, homokos vályog fizikai féleségő, erodált
termırétegő, szélsıséges vízgazdálkodású, gyenge termıképességő barna erdıtalajok fedik. Területük
30%-án erdık, 40%-án szılık díszlenek. Fenti talajok területi részaránya 15 %.
1.16.2. Felszíni és a felszín alatti vizek
Badacsonytomaj az Eger-víz részvízgyőjtı területen található, ami a Balaton északi vízgyőjtıjén lévı
vízfolyások közül a legnagyobb. A vízgyőjtıterület nyugatról a Tapolca patak és a Lesence vízgyőjtı
területe határolja. Délkeletrıl a Burnót patakkal, illetve a sédek vízgyőjtıvel határos. A részvízgyőjtı a
7,03 ha-os Badacsonyi Tájvédelmi Körzet nagy részét tartalmazza, területe 427,9 km2. A település
területén két állandó vízfolyás található, az egyik a közel észak-déli irányban húzódó Badacsonytomaj
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Határárok, a másik pedig a Szeszfızde mellett kelet-nyugati irányú, kis vízhozamú patak. Továbbá
számos idıszakos vízfolyás nyomára lehet bukkanni a település északkeleti és délnyugati részén. A
település közigazgatási területén található a Nádas-tó, mely korábban a szennyvíztisztítási folyamat
egyik eleme volt. A tó jelenleg egy kis kiterjedéső, nádassal övezett vízfelület, ami számos állatfaj élı
illetve táplálkozó helye. A terület déli része közvetlenül érintkezik a Balatonnal, mintegy 6km
hosszúságban. A Nádas-tó és környéke egykor a Balaton része volt, azonban a folyamatos feltöltıdés,
és az infrastrukturális fejlıdés miatt az öböl láprétté, balatoni maradványként elszigetelten, kis
kiterjedéső tóvá alakult.
A Balaton a Közép-Dunántúli régió egyik legfıbb vízgyőjtıje, felszíne 600 km2. Északról a Dunántúliközéphegység szegélyezi, délrıl pedig az alacsony, lankás Dunántúli-dombság határolja. Déli és
délnyugati peremén az egykori nagyobb tómederbıl lefőzıdött öblözetek, berkek találhatók, amelyek
részben még mai is mocsaras területek. Ezek közül legismertebb a Kis- Balaton és a Nagy-berek.
Mindkét oldalról több kisvízfolyás torkollik a Balatonba. A Tapolcai-kistérség területén található a
Balaton északi parti vízfolyásainak jelentıs része, a Kétöles-patak, a Tapolca-patak, az Eger-víz és a
Burnót patak. A „magyar tenger” víztömege átlagosan 2000 millió km3. A tó vízszintjét és vízkészletét a
tóra hulló csapadék, a vízgyőjtıre hulló csapadékból adódó vízfolyás, azaz a vízfolyások és a talajvíz
által szállított vízhozam, a vízfelület párolgása és a siófoki zsilipen leeresztett vízmennyiség (beleértve
a más helyeken mesterségesen kivett vizeket is) határozza meg.
A karsztvízrendszerek az 1960-as évek közepéig természetes állapotban voltak. A csapadékból
beszivárgó utánpótlásuk meghaladta az elhasználást. A karsztos beszivárgás a kopár vagy vékony
talajkaróval fedett karsztos területeken megy végbe, a hegylábak felé áramló víz a medenceperemeken
átlép a fiatalabb porózus víztárolókba. Bár a medencékben a karszttároló a mélybe süllyed, a talaj- és
rétegvizek utánpótlásában a karsztvíz ily módón szerepet játszik. A középsı kréta korinál idısebb
mezozoós karbonátos kızetek egy hidrodinamikai rendszert alkotnak, és a fedıhegység víztároló
kızetei többé-kevésbé kapcsolódnak a fı-karsztvíz rendszerhez.
1.16.3. Levegıtisztaság és védelme
Badacsonytomaj nem tartozik az ország szennyezett levegıjő települései közé. Levegıtisztaságvédelmi szempontból a települést, mint természetvédelmi terület és üdülıhelyet kiemelten kell kezelni. A
település geográfiai elhelyezkedésébıl adódóan a levegıben lévı szennyezı anyagok koncentrációját
elsısorban a helyi szennyezıanyag kibocsátások határozzák meg: lakossági, elsısorban főtési eredető
légszennyezés, közlekedés, valamint természetes eredető porszennyezés. A településen 1999-ben
történtek jelentıs gázmő fejlesztések és jelenleg 92%-os a gázhálózatra történt rákötés aránya. A
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gázfőtésre való átállást követıen a lakossági főtésbıl származó légszennyezés mértéke is erısen
csökken és már töredéke a közlekedési emissziónak. A településen a legjelentısebb légszennyezı
forrásnak a közlekedés tekinthetı. A forgalomból származó légszennyezı anyagok a forgalommal
arányosan képzıdnek, ebbıl következıen a maximális terhelés a nyári idegenforgalmi idıszakban
(július-augusztus) jelentkezik. Megállapítható, hogy bár a nyári idıszakban jelentıs légszennyezés éri a
környezetet a 71-es út forgalmából, a kedvezı földrajzi, átszellızési adottságok a kibocsátott
szennyezıanyag nagy részét felhígítva a térségbıl eltávolítják. A szálló por szennyezettségében
jelentıs szerepet játszik, hogy a Badacsony hegy oldalán a lösztakaró a hımérsékletingadozás, a
lehulló csapadék hatására folyamatosan erodálódik. A nagy intenzitású esızések után a hegyoldalon
lefolyó víz finom löszporral teríti be a település utcáit, amit aztán a víz felszáradása után a szél vagy a
gépkocsiforgalom állandó lebegésben tart.

1.16.4. Zaj- és rezgésterhelés
Badacsonytomaj esetében a zajterhelések döntı többsége a közlekedésbıl ered, ugyanis a természeti
adottságok miatt a 71-es fıút, valamint a vasútvonal egymás mellett fut, így az általuk keltett zaj
összeadódik, ezzel környezetükben meghaladva a határértéket. A domborzati viszonyok miatt, a
hangterjedési adottságok kedvezıek, így a zajok nagy távolságokban, a hegyoldali üdülı területeken is
zavaró lehet.
Az utóbbi idıszakban az üdülıterületek a zajforrásoktól távolabbi irányba kezdtek terjeszkedni. A
közúti zajterhelésnek kitett területek jóval tágabb területen élıket érint, mint a vasúti zajterhelésnek
kitett területen élıket.
A vasút elhelyezkedése Badacsonytomajon kedvezınek mondható, hiszen viszonylag távol halad el
a lakóépületektıl, azonban balszerencsés, hogy a zaj a domboldalról sok esetben felerısítve verıdik
vissza.
A lakossági eredető zajterhelésre kiemelt figyelmet fordítanak, ugyanis korábban jelen voltak a
zenés szórakozóhelyek által keltett hang és rezgés zavaró tényezıi. A szigorú intézkedéseknek
köszönhetıen ezeket sikerült visszaszorítani
Ipari eredető zajforrás nincs jelen a településen a bazaltbányászat megszőnése óta.
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1.16.5. Sugárzás védelem
Badacsonytomaj környékén 1958-1959 között uránkutatást végezte, ennek eredményeként jelentıs
0,01-0,3 % urán tartalmú homokkızet fordul elı a felszínen, kisebb mértékben. Ennek nyomai ma is
látható a badacsonyörsi szılık feletti hegyoldalon. A Veszprém megyei Környezetvédelmi Program
vonatkozó adata alapján, a környéken egyes kutakban 150x10-6 g/l maximális oldott urán-tartalom
mérhetı.

1.16.6. Hulladékkezelés, hulladékártalmatlanítás
A hulladékkezelés tekintetében a város helyzete kedvezınek mondható, a 2010. év végi adatok
alapján a rendszeres hulladékgyőjtésbe a lakásállomány szinte teljes egészét és az üdülık több mint
felét bevonták. A szelektív hulladékgyőjtés mind több településen elérhetı, a városban azonban még ez
a rendszer nem épült ki, megvalósítását Európai Uniós pályázati források felhasználásával tervezik. Ez
utóbbi ellenére a lakókörnyezet védelme és rendezettségének megırzése érdekében az önkormányzat
rendeletben szabályozza az ingatlanok és a közterületek tisztántartásának módját. Szintén a
turizmusból eredı fokozottabb környezeti terhelésre utal, hogy 2010-ben a lakosságtól elszállított
hulladék egy fıre jutó mennyisége (473 kg) a Tapolcai kistérség mutatójának 1,4-szerese, a Veszprém
megyeinek pedig 1,9-szerese volt a városban.
A városban a turista szezonban a szemétgyőjtés heti 2 alkalommal zajlik, ami sokszor kevésnek
bizonyul. A szemétkosarak ilyenkor gyorsabban megtelnek, ekkor a hulladék akarva, akaratlanul a
hulladék máshova kerül – le a szemetes mellé, bokrokba. A fı probléma, hogy ha valahol már
megjelenik a szemét, ott a következı ember, már könnyebben hagyja ott saját hulladékát. A turizmus
okozta szemét a terület egyik legszembetőnıbb turizmus által okozott hatása.
Az Önkormányzat önálló Hulladékgazdálkodási Tervvel rendelkezik (ugyanakkor a terv által lefedett
idıszak: 2002-2008.)
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1.16.7. Vizuális környezetterhelés

A vizuális környezetterhelés fogalmának fenti képi értelmezéssel ellentétben a városban elsıdlegesen
nem a falfirkák okozzák a problémát, hanem sokkal inkább a különbözı mérető és stílusú reklámtáblák,
amelyeknek csak egy része bír engedéllyel. A település arculatát adó, fı turisztikai útvonalakon a
vendéglátóhelyek minél figyelemfelkeltıbb formában próbálják a vendégeket becsalogatni, amely
gyakran komoly ellentmondásban van a település táji-, épített adottságaival.
Zavaró a sok – gyakran nem a színvonalnak megfelelı – kereskedıi portéka kipakolása a turisztikai
központ közlekedési útvonalaiba, illetve a városközpont kirakatainak „kilógása” a térbe, az utcára.
A vizuális környezetterhelés másik formája is sajnos jelen van a településen: a szemét megjelenik több
helyen, sajnos hiába a szervezett hulladékgyőjtés, a nagyobb szezonális terhelést, illetve a nagyobb
rendezvényeket még hiányosságokkal tudja csak kezelni a rendszer. A turisták által elhagyott szemetek
mellett, a portákon belüli (fıleg a turisztikai útvonalak mentén) „rendetlenség” is zavaró látvány.
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1.16.8. Árvízvédelem
Badacsonytomaj tengerszint feletti magassága 130,0 és 430,0 mBf abszolút magasságban található,
vagyis elmondható, hogy a település domborzati és geomorfológiai adottságai miatt árvízvédelmi
szempontból nem veszélyeztetett.

1.16.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák
A város gazdaságában a turizmus kiemelkedı szerepet tölt be. A település Közép-Európa
legnagyobb tava, a Balaton partján fekszik, így elsısorban a nyári hónapokban számos turista keresi fel
hosszabb-rövidebb idıre pihenés céljából. Mindez természetesen a környezetet terheli, magasabb a
közlekedésbıl eredı zaj- és légszennyezés, illetve a vendégek ellátásából eredı relatíve nagyobb a
hulladéktermelés, valamint más környezeti elemek szennyezése.
Az idıszakosan többszörösére emelkedı népesség nagyobb fogyasztását jelzi, hogy a lakossági
vízfelhasználás lakónépességre vetítve 1,4-szerese a Veszprém megyei városok átlagának (a
városokban élık fogyasztása általánosságban is magasabb valamivel az átlagosnál). A keletkezett
szennyvíz kezelése e település esetében is kiemelten fontos, mivel a város a Balaton Kiemelt
Üdülıkörzetbe tartozik, s a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén fekszik. A környezet állapotának
megırzése érdekében a város önkormányzata 2009-ben pályázatot nyújtott be a Badacsonytomaji
Szénégetı dőlıi Szennyvízürítı rekultivációjára. A forrás felhasználásával sor került a lerakó
bezárására, ma a keletkezett szennyvizet a Keszthelyi szennyvíztisztító-telepen kezelik. A településen
keletkezı szennyvíz teljes egészében harmadik fokozattal (azaz a mechanikai és a biológiai tisztítást
követıen kémiai módszert is alkalmaznak) is tisztításra kerül. A városban a lakásállomány
szennyvízcsatorna ellátottsága még nem teljes, azonban a már kiépített hálózatra önkormányzati
rendelet nyomán mindenki köteles rákötni, a késıbb kiépítésre kerülı rendszerek esetében pedig
féléves határidın belül kell elvégezni a bekötéseket.
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1.17.

Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést, befolyásoló vagy

korlátozó tényezık)
1.17.1. Építésföldtani korlátok
A földtani viszonyok és a morfológiai adottságok ismeretében már elızetesen megítélhetı azon
sajátosság, hogy bármilyen ember által kezdeményezett beavatkozások, változások vagy újabb
területhasználatok

(mélyépítés,

mőtárgyak,

melioráció,

lakóterület

növelése,

nyomvonalas

létesítmények stb.) következményeként a felszínmozgásos természeti jelenség fokozottan kialakulhat,
érvényesülhet.
A települések rendezési, szabályozási tervében e természeti sajátosságot szerepeltetni szükséges
az adott (felszínmozgásra hajlamos) területrészletek azonosíthatóságával, pontos megnevezésével.
Ezek figyelembe vételével településrendezések, emberi beavatkozások során a földcsuszamlás, az
omlás elkerülhetı.
Az Önkormányzattól származó információk szerint Badacsonytomajon elıforduló felszínmozgásos
(omlás, csúszásveszélyes) területek:
•

Péntek árok területe, ahol omlásveszély tapasztalható,

•

Szombat árok, ahol már épületkárok is jelentkeztek a csúszás miatt,

•

Badacsonyörsön az ún. Faragó ház melletti árok (csúszás és omlásveszély).
Ennek a területnek a megtámasztására az önkormányzat engedélyes tervvel
rendelkezik.

•

A Czanka-ház melletti homokárok,

•

a Nemzeti Park által rekutivált bányagödör.

1.17.2. vízrajzi veszélyeztetettség
Az 1.16.8-as pontban említett okok miatt nincs árvízveszélyes terület. Belvízvédelmi szempontból
szintén kedvezı adottságokkal rendelkezik a település, mindez a hidrogeológiai, domborzati
viszonyoknak, a település talajtani adottságainak, illetve a talajvíz mély elhelyezkedésének
köszönhetı.
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2. HELYZETELEMZİ MUNKARÉSZ
2.1. A vizsgált tényezık elemzése, egymásra hatásuk összevetése
Badacsonytomaj kiemelt adottságokkal és lehetıségekkel rendelkezik, ugyanakkor az elmúlt években a
környezı települések, a balatoni térség városai, azaz a versenytársak komoly elınyre tettek szert,
elsısorban új fejlesztéseik által. A turisztikai versenyben a város lemaradni látszik, ugyanakkor a
„Badacsony”, máig egy értékes brand, azaz márkanév. Vonzerejébıl még nem veszített, rengeteg
kirándulót és nyaralót vonz minden évben.
A város fejlıdésére elsısorban a helyi érdekelteknek van és lehet ráhatása. A településfejlesztés
közvetlen célcsoportját alkotó helyi lakosság, vállalkozások, civilek és közszféra problémáit és
észrevételeit a Településfejlesztési Koncepció készítésekor több körben, különbözı témák mentén
megtartott szakmai fórumok keretében dolgoztuk fel.
A város fejlesztéseit meghatározó tematikus csoportok problémáinak vizsgálatakor ugyanakkor
felmerült, hogy a város célcsoportjain belül egy horizontális társadalmi tagoltság is megfigyelhetı,
amelyben a különbözı csoportok érdekei heves konfliktusban állnak egymással. Ezek a konfliktusok
azok, amelyek sok esetben megkötik a fejlesztések elırehaladását, így ezek egymásra hatása,
elemzése megtörtént.
Az elemzés során feltárt három célcsoport jellemzését és közös problémáit az alábbi táblázat
szemlélteti:
Célcsoport
megnevezése

Jövedelemtermelı
csoport

Tagjai

Tipikus problémák

"Nagy" borászok (országos
ismertséggel rendelkezı
borászatok, jól menı pincék)

A fejlıdésük
akadályoztatott

BAHART

Szabályzási, irányítási
akadályoztatás

Nagy turisztikai vállalkozók
(kereskedelmi szálláshelyek,
közvetítık, vendéglátók)
Nyaralótulajdonosok
(nyári lakók)
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Nem kap kellı
támogatást (nem
elsısorban anyagi)
Rendszeres hátrányba
kerülés lakossági
érdekekkel szemben

Közös problémák
Romló
jövedelmezıség/megélhetés

Alacsony, ingadozó
szolgáltatási színvonal

Célcsoport
megnevezése

Megélhetési kényszer alatt

Tagjai

Tipikus problémák

Elvándorolni kényszerített
fiatalok

Turizmus hátrányait viseli
Belsı megosztottság, túlzott
(drágaság, zaj,
konfliktusjelenlét
közlekedés)

Kis kényszervállalkozók - sok
kis adózó

Egyoldalú gazdaság,
kiszolgáltatottság

Szoba kiadók

Alacsony
jövedelmezıség

Munkanélküliek

Magas megélhetési
költség

Kis pincék, borkimérık
Idegenforgalomban nem
érintett helyi lakosság

Belsı közlekedés
megoldatlan, adottságok
miatt konfliktusos

Települési presztízsvesztés

Döntenie kell gazdasági
és társadalmi érdekek
között

Települési döntéshozók

Célkeresztben állók

Közös problémák

Rendszeresen
Polgármesteri Hivatal és
konfliktusok
intézmények közalkalmazottak célkeresztjében találja
magát
Lakosságot és turistákat is
Egyéni, szinte lehetetlen
kiszolgáló szolgáltatók (helyi
stratégiákra
fodrász, élelmiszer bolt,
kényszerülnek
javítómőhely stb.)

Rossz hangulat,
frusztráltság érzés =>
Kilátástalansági szemlélet
terjedése

Igényes táji környezetben
leromlott 80-as éveket
idézı, zavaró, igénytelen
épített települési környezet

Annak érdekében, hogy a város fejlıdése a legszélesebb bázisú egyetértés mentén megindulhasson a
közös problémák megoldására kell helyezni a fejlesztési koncepcióban a hangsúlyt. A siker záloga a
közösen megélt pozitív eredményekben van, amelyben valamennyi célcsoport tagja megtalálja a
válaszát a saját szükségleteire.
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3. HELYZETÉRTÉKELİ MUNKARÉSZ
3.1. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis
3.1.1. A folyamatok értékelése
A demográfiai mutatók negatív tendenciájának oka az elöregedés, a természetes fogyás és az
elvándorlás. Egyre több fiatal hagyja el a várost, új családok nem válasszák lakhelyül a települést. Sok
az idıs a településen, a munkahelyek lehetısége korlátozott. Legnagyobb foglalkoztató néhány
nagyobb borászat és az Önkormányzat, sok a mikro- és kisvállalkozás, az önálló vállalkozás. A sok
adózó ugyanakkor összességében kevés adót fizet, mivel jellemzı a kényszervállalkozások alacsony
jövedelmezısége. Ebben a foglalkoztatási szerkezetben a statisztika relatív alacsony munkanélküliségi
adatot (5,3% - 2011) mutat, ugyanakkor jellemzı a települési hangulatra a munkahely-nélküliséghez
kapcsolódó elégedetlenség.
A település fı húzóereje a borászati és turisztikai ágazat, illetve ezek közös halmaza. A borászati
ágazat gazdasági ereje ugyanakkor nem képes kiegyenlíteni a badacsonyi turizmus szélsıséges
szezonalitását. A rendkívül rövid szezon május közepén indul, és szeptemberben zárul, a tényleges
nagy forgalom és magas kihasználtság azonban csak július és augusztus hónapokra koncentrálódik.
Ebben az idıszakban több tízezer látogató érkezik, megnövekszik a város infrastruktúrájának
leterheltsége, a vendéglátóhelyek és a szálláshelyek megtelnek. Komoly forgalmat generál a hajóval
érkezı kiránduló tömeg, illetve a balatoni bringaúton érkezı kerékpáros csoportok. A szolgáltatók
ezekre az idıszakokra diákokkal, szezonális dolgozókkal hidalják át a fellépı munkaerıhiányt.
Októberre aztán kiürül a város, különösen annak badacsonyi településrésze.
Rengeteg kulturális rendezvénnyel is büszkélkedhet a város, amelyre több mint 54 ezer fı érkezik
minden évben. A rendezvények nagy része a nyári fıszezoni idıszakra koncentrálódik, az elı és
utószezoni rendezvények „húzóereje” alacsonyabb, nem képes a szezonalitást enyhíteni.
A kulturális rendezvények átstrukturálásának egyik akadálya az infrastrukturális feltételek hiánya. A
Mővelıdési Ház leromlott állapotú, fenntartása, mőködtetése komoly költségekkel jár. Nincs állandó, jól
bejáratot rendezvénytér, amely a nyári programoknak helyt tudna adni. A rendezvények célcsoportjai
változóak, így a szélsıséges igények kielégítése érdekében szükséges lenne a célcsoportok idıben és
térben szétválasztása, így több rétegő szolgáltatáscsomagok kidolgozása.
A turisztikai szálláshely szerkezetre rányomta bélyegét, hogy bezártak a helyi kempingek, és a korábbi
három csillagos szálloda sem üzemel jelenleg. A település szálláskínálatában arányaiban kevés a
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férıhely a magasabb minıségő szálláshelyeken, alig pár százalékot jelent a négy csillagos vagy annak
megfelelı szállásférıhely. Így a néhány kisebb panzió mellett a rengeteg kiadó nyaraló és szoba-kiadó
maradt, amelyek közül csak páran tudták tartani a lépést az ágazat fejlıdésével, többnyire az árverseny
miatt alacsonyra pozícionált szállás kínálatot biztosítanak. Ebben a változó környezetben olyan
turisztikai célcsoportok kerülnek többségbe a keresleti oldalon, amelyek fizetıképessége alacsony, az
ott tartózkodás alatt nem költenek sokat. Így bár a regisztrált létszám adatokkal a szolgáltatók többnyire
elégedettek, az elköltött forintokkal már kevésbé. Az igények és a kereslet hiánya miatt a magasabb
minıséget szolgáltató vendéglátóhelyek és szórakozó helyek is küzdenek a megélhetéssel, vagy már
bezártak.
A borászati üzemek számára is komoly kihívást jelent a piaci verseny. A nagyobb termelıknek, amelyek
komoly mennyiségekkel jelennek meg a kereskedelemben (nagy áruházak polcaira is eljutnak) a
külföldrıl érkezı olcsó import borokkal kell felvenniük a harcot. A kisebb termelık nagy része helyben
értékesíti a készletét, Badacsony turisztikai erejét felhasználva. Számukra az ide érkezı vendégek
fizetıképessége komoly meghatározója jövedelmezıségüknek. Újabb kört jelentenek azok a
borászatok, amelyek kiemelt minıséggel és magasra pozícionált termékeikkel egy szakértı, borismerı
szők célcsoportot próbálnak megtalálni, készleteiket többnyire szaküzleteken, borkereskedéseken
keresztül értékesítik. Ezen borászatok számára a folyamatos magas minıségő termék, a megfelelı
marketing tevékenység és „Badacsony” termıhelyi adottságai jelentik a kulcsot a sikerhez.
Badacsonytomaj az elmúlt években számos fejlesztést hajtott végre, amelynek köszönhetıen többek
között 21. századi körülmények várják a tanulókat, méltó helyet kapott a Polgármesteri Hivatal, elkészült
az új kilátó. A Turisztikai Desztinációs Menedzsment (TDM) szervezeten keresztül számos új, hasznos
információs anyag és eszköz elkészült, táblázás történt. A borászok létrehozták a Badacsony-kört,
amely összefogással közösen építik a helyi bor hírnevét. A pozitív kezdeményezések mellett azonban
általános az elégedetlenség a jelenlegi helyzettel, amely jelzi, hogy a város kész az elırelépésre.

3.1.2. A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külsı és belsı tényezık
összefoglaló értékelése
A külsı és belsı tényezık értékeléséhez a SWOT analízis módszertanát használjuk fel. A következı
elemzésben a lényegi pontok kiemelésére törekedtünk az áttekinthetıség érdekében.
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ERİSSÉGEK

GYENGESÉGEK

- a Badacsony-hegy és a Badacsonyi borvidék
országosan értékes turisztikai és gazdasági attrakció
- sokszínő, értékes és kedvelt természeti és kultúrtáji
erıforrások (erdık, Balaton, dőlık, tanúhegyek, stb.)
- igényes megjelenést biztosító hegy és hegylábi
szılıterületek
- kicsi, de erıs kulturális szellemi bázis
- erıs rendezvényszervezıi háttér és sokszínő
rendezvénykínálat
- termeléstıl az értékesítésig fejlett szılı és borkultúra
- infrastrukturálisan és intézményileg fejlett oktatási,
egészségügyi és szociális ellátó rendszer
- sokrétő és aktív széles társadalmi bázisú civil szektor
- „Badacsony” egy máig értékes, ismert brand
- magas látogatószám
- a településen van féltucat nagybefektetésre,
kulcsprojektek megvalósítására alkalmas fejlesztési
terület
- nyomott árú, de jól fejleszthetı ingatlan-állomány
- általában magas kiépítettségő alap-infrastruktúra
- a város közúti-, vasúti-, vízi- és légi megközelíthetısége
jó
- jó közbiztonság
LEHETİSÉGEK

- széttagolt településszerkezet
- rossz belsı közlekedési adottságok (nagy távolságok,
alacsony áteresztıképességő belsı úthálózat)
- kerékpáros és gyalogos, településrészek közti
közlekedési hálózati hiányosságok
- „80-as évek” infrastruktúrája, leromlott állapotú
közterületek, romló arculat,
- nincs ideális rendezvényhelyszín
- sok elhagyott/elhanyagolt ingatlan
- kulcs fontosságú ingatlanok tulajdonviszonyai nem
rendezettek, fejlesztésük megrekedt
- fiatalok szórakozási és sportolási lehetıségei
korlátozottak
- a turisták tartózkodási ideje rövid
- nagyon rövid szezon
- a szezon a hajóforgalomhoz kötıdik
- a turizmus és a borászat, mint a település két fı
húzóágazata nincs a helyén kezelve az önkormányzati
fejlesztések priorizálásakor
- önkormányzat fejlesztési forrásai (anyagi) korlátozottak
– az érintettek az önkormányzat beavatkozásaira várnak
- alacsony minıségő és pozícionáltságú rendezvények
- adottságokhoz és a borkultúrához képest elmaradott
színvonalú gasztronómia
- egymással konfliktusban álló érdekcsoportok
VESZÉLYEK

- elısegíteni a település turisztikai és kulturális szervezési
feladataiból
jelentıs
részt
átvállalni
képes,
versenyképes minıséget nyújtó aktív/pro-aktív, civil
szektor közösségi erıforrásainak mozgósítását
- identitás erısítı programok a helyi lakosságnak, az
iskola bevonásával
- „helyi termék” és „helyi piac” fejlesztés – borászatot és
turizmust kiegészítı gazdasági ágazatok élénkítése,
- önkormányzati ingatlanhasznosítási terv segítségével
mozgósíthatóak a település erıforrásai
- célcsoportok igényei szerint szegmentálni a
programokat, a turisztikai kínálatot (mindenki megtalálja
a számítását)
- marketing szemlélető fejlesztések – kis apró lépésekkel
elindulni és alakítani a település arculatát
- gazdaság (azon belül is turizmus és borászat) élénkítı
program kialakítása
- parti
sávok
fejlesztése
célcsoport-szegmentált
koncepció mentén („horgász tanya”, család barát part,
buli-part, sétány)
- akcióterületek és kitörési pontok kijelölése
- sport közösségszervezı erejének visszahozása
- sikeresen végrehajtott Komp-projekt növeli a település
forgalmát

- az érdekcsoportok konfliktusa megmérgezi a település
fejlesztéseit
- túl szabályozottság (balaton tv, nemzeti park)
- lecsúszás (versenyképesség továbbromlása) – tovább
romlik a település megítélése, a szokásból visszajáró
turisták is elmaradnak
- Település központjában lévı
gazdátlansága, gondozatlansága

MÁV

területek

- Uniós támogatások elmaradnak – általános forráshiány
- Elvándorlás és elöregedés – társadalmi rétegzettség
átalakulása: fiatalok és magasan képzettek
elvándorlása,
illetve
munkaerı
hiány
az
idegenforgalomban
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3.1.3. A településfejlesztés és -rendezés kapcsolata

A településfejlesztési koncepció elkészítésének a célja, hogy egy választási ciklusokon átívelı, széles
társadalmi egyetértésen alapuló fejlıdési irányt fogalmazzon meg Badacsonytomaj, Badacsony és
Badacsonyörs számára. A koncepció alapja lesz a megújításra kerülı településszerkezeti tervnek és
településrendezési tervnek is – így minden lakost, vállalkozást, intézményt területileg is érintı hatásai
vannak.
A településfejlesztési koncepció megjelöli azokat az irányokat, amely mentén a város hosszú távú
fejlıdése biztosítható, majd megjelöli azokat a pontokat – akcióterületeket – amelyek a hosszú távú
fejlesztések érdekében beavatkozást igényelnek. A településfejlesztési koncepció készítésekor
feltárásra került számos olyan – a hatályos rendezési tervben szereplı – szabályozás, amelynek
ésszerő módosításával a szereplık további lehetıséget kaphatnak fejlesztéseik végrehajtására.
A rendezési terv készítéséhez szükséges inputokat a településfejlesztési koncepció záró fejezete adja
meg.

3.1.4. Problématérkép / problémafa
A települési helyzetkép teljeskörő felmérése érdekében lakossági fórum és 5 szőkebb körő szakmai
fórum került megszervezésre. Ennek keretében a résztvevıkkel összegyőjtésre kerültek az adott
szakmai csoport legfıbb problémái, majd azokból problémafa készült. (A társadalmi erıforrásokat
elemzı fórumról sajnos sok meghatározó szereplı távolmaradt, így ott a helyszínen csak SWOT
analízis készült, amely a késıbbi egyeztetések eredményeként alakult problémafává.) A problémafák
végül egy közös problématérképet alkotnak, amelynek 4 fı ága van:
-

turisztikai

-

borászati

-

gazdasági

-

humán erıforrás

Az egyes ágak mentén a következı ábrák mutatják be a település feltárt problémáit:

110

Áttekintı probléma fa, fı probléma és a 4 ágazati ág:

Életminőség
romlása

Csökkent a
turisztika
jövedelemtermelő
képessége

Badacsony
célcsoportja
alacsonyra
pozícionált

Előző évtizedhez
képest csökkent
az itt megszállók
száma

Rövid az átlagos
itt tartózkodási
idő

Szőlő és bor
ágazat nem tud
kibontakozni

Túl rövid a szezon

Szőlő területek
nagysága
folyamatosan
csökken

Helyi szőlész és
borász
vállalkozások nem
tudnak fejlődni
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Termelő szektor
fejlődése
megrekedt

A helyi
konfliktusok miatt
kockázat- és
költségnövekedés

Új befektetések
nem indulnak

Már ittműködő
vállalkozások nem
fejlődnek tovább

Demográfiai
struktúraromlás
miatt csökkenő
gazdasági erő

Elvándorlás

Elöregedés

Turisztikai ág és alábontása:

Csökkent a turisztika
jövedelemtermelő
képessége

Előző évtizedhez képest
csökkent az itt
megszállók száma

Badacsony célcsoportja
alacsonyra pozícionált

A versenytársakhoz
képest kevésbé vonzó
program- és szolgáltatás
kínálat

Település arculata
elhanyagolt

Marketing és stratégiai
szemlélet hiánya

Tradicionális balatoni
célcsoportok
fizetőképessége
lecsökkent

Rossz arányú szálláshely
szerkezet

Rövid az átlagos itt
tartózkodási idő

Nem hatékony az új
célcsoportok
megszólítása
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Meglévő szolgáltatók
kínálata lehetőségekhez
képest hiányos

Egyes turisztikai
szegmensek lefedetlenek

Túl rövid a szezon

Desztinációs szemléletű
termékfejlesztés hiánya

Szolgáltatói szemlélet
nem követte a piaci
igények változását

Hiányzó elő és utószezoni
szolgáltatások

Badacsony turisztikai célcsoportjainak alacsonyra pozícionáltságának okai:

Badacsony
célcsoportja
alacsonyra
pozícionált

A versenytársakhoz
képest kevésbé
vonzó program- és
szolgáltatás kínálat

Rendezvény
résztvevők részéről
nem finanszírozott

Erős gazdasági érdek
van a jelenlegi
turisztikai szint
mögött

Marketing és
stratégiai szemlélet
hiánya

Település arculata
elhanyagolt

Köztereken nem a
szőlő és bor városát
erősítő szinbólumok

Elhanyagolt
ingatlanok
frekventált
területeken

Leromlott állapotú,
felújításra szoruló
épületek

Rossz pozícionálási
stratégia

Turizmusnak nincs
megfelelő súlya a
döntésekben

Hiányos marketing
kommunikáció

Rendezetlen kertek,
birtokok a turista
útvonalak mentén

Az itt megszálló vendégek számának csökkenéséhez kapcsolódó problémák:

Előző évtizedhez
képest csökkent az itt
megszállók száma

Tradicionális balatoni
célcsoportok
fizetőképessége
lecsökkent

SZÉP kártya keretén túl
nincs további forrás

Nem hatékony az új
célcsoportok
megszólítása

Rossz arányú
szálláshely szerkezet

Magas kategóriájú
szálláshelyek alacsony
kapacitása

Magánszálláshelyek
minősítése hiányos

Településen működő
kempingek bezártak
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Alacsonyra pozícionált
települési
kommunikáció

Célcsoportok
szegmentálhatósága
nem kihasznált

A vendégek tartózkodási idejének csökkenéséhez kapcsolódó problémák:

Rövid az átlagos
itt tartózkodási
idő

Meglévő
szolgáltatók
kínálata
lehetőségekhez
képest hiányos

Túl rövid / rossz
időbeosztású
pince és
szolgáltatás
kínálat

Alapszolgáltatáso
k infrastruktúrája
kevés és leromlott
átlagú

Nyilvános
illemhelyek
hiánya, állapota

Kevés és
többnyire fizetős
parkolás (hiányos
információk a
parkolókróll)

Desztinációs
szemléletű
termékfejlesztés
hiánya

Egyes turisztikai
szegmensek
lefedetlenek

Kevés plusz
szolgáltatás
magánszálláson

Reggelizési
lehetőség hiánya

Régiójáró busz
szezonon kívül
nem közlekedik

Program ajánlatok
csak néhány
helyen

Nem
finanszírozható a
téli üzem

Helyiek nem
veszik igénybe

Hiányzos
szórakozásilehető
ségek

Hiányzik egy
élőzenés/koncert
szórakozóhely
aktív
középkorúaknak

Hiányzik egy jó
disco, bulihely

Téli szolgáltatások
hiánya miatt nincs
érdekelt
finanszírozó
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Hiányos
kerékpáros
szolgáltatások

Kerékpár szervíz
szolgáltatás
hiánya

Kiaknázatlan
egészségturisztikai
lehetőségek

Kiépített
kerékpárút hiánya

Hiányos
horgászati
infrastruktúra

Nincs kishajó
kikötő

Nem elég erős a
fizetőképes igény
koncentrálódása

Nádasok miatt
korlátozott
lehetőségek

Kevés az
összekapcsolt
szolgáltatáscsoma
gkomplex termék

A rövid szezon indokai:

Túl rövid a szezon

Szolgáltatói szemlélet
nem követte a piaci
igények változását

Szolgáltatók
motiváltsága
alacsony

Sok a nem helyi
szolgáltató a
frekventált helyeken

Pincék családiak,
nincs alkalmazotti kör

Hiányzó elő és
utószezoni
szolgáltatások

Szolgáltatók
együttműködési
hajlandósága nagyon
alacsony

Lakosságnak a
turizmus már csak
kiegészítő jövedelem
lett

Meglévő túrázói
igények nem
kiszolgáltak

Nagy rendezvények
hiánya elő- és
utószezonban

Hiányoznak a helyi
lakosságot is szolgáló
kultúrinfra feltételek

Lerobbant és alig
nyitvatartó
művelődési ház

115

Hiányzó városi
rendezvénytér

A borászati ág és alábontása:

Szőlő és bor ágazat nem
tud kibontakozni

Szőlő területek
nagysága folyamatosan
csökken

Sok földbirtokos
ingatlan beruházásként
tekint földjére

Szőlőbirtokosok
kiöregednek, fiatalok
nem pótolják

Helyi szőlész és borász
vállalkozások nem
tudnak fejlődni

Az ültetvények 20%-a
kiöregedéssel
veszélyeztetett

A helyi szőlészetek
többsége alacsony
jövedelmezőségű
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Területi és szabályozási
korlátok a gazdaságok
fejlődése előtt

A helyi konfliktusok
miatt kockázat- és
költségnövekedés

Elérhető munkaerő
hiánya

A lakosság és a nyaralók
érdekei mára a
szakszerű gazdálkodást
akadályozzák

Területfelhasználási
övezetek keveredése,
szabályozási anomáliák

A szılı ültetvényekhez kapcsolódó problémák:

Szőlő területek
nagysága folyamatosan
csökken

Sok földbirtokos
ingatlan beruházásként
tekint földjére

Szőlőbirtokosok
kiöregednek, fiatalok
nem pótolják

Építési telek árán
kelnek el a szőlők

Az ültetvények 20%-a
kiöregedéssel
veszélyeztetett

Sok, tőkehiányos, nem
érdekelt kistulajdonos

Jelentős
ingatlanspekulációs
nyomás

Jelen szabályozás nem
védi elég hatékonyan,
hogy ne építsék be a
teljes területet

Privatizáció miatt
felaprózódott
birtokszerkezet

Építésszabályozás nem
differenciál
ingatlanspekuláns és
borászat között

Vissza lehet élni a
gazdasági épület
fogalmával,
besorolásával

Nincs ellenőrizve a
80%-os szőlőterület
arány fenntartása
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Újratelepítési
kötelezettség hiánya a
jelen szabályozásban

Az ágazat vállalkozásainak, szereplıinek fejlesztései során felmerülı problémák:

Helyi szőlész és borász
vállalkozások nem
tudnak fejlődni

Területi és
szabályozási korlátok a
gazdaságok fejlődése
előtt

A helyi szőlészetek
többsége alacsony
jövedelmezőségű

Madárkár elleni
védelem költséges

Magas művelési
költség

Saját feldolgozók
hiányában alacsony
hozzáadott érték

Seregély riasztás
szabályzása akadálya a
vagyonvédelemnek

Magas gép és üzemi
költésg

Az alföldihez képest is
alacsony a felvásrálási
ár

Asztali, olcsó minőségi
borok árát nagy
termelők leviszik

Túl magas az
ingatlanadója a
gazdasági épületeknek

Kevés a helyi
szőlőfelvásárló

Külterületi borászatok
szabályzás miatt nem
tudnak bővülni

Túl nagy a minimális
beépíthető
teleknagyság

HÉSZ túlságosan
korlátozza a felszín
alatti építés korlátait
(3%-10 helyett)
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Elérhető munkaerő
hiánya

Települési adottságok
miatt a
megközelítés/logisztik
a akadályos

Római út feletti és
közti területek, pincék
gépekkel
megközelítése nehéz

EU-s források ágazati
és települési
besorolások miatt
nem elérhetők

71-es úton nem
szállítható be szőlő lassabb bejutás

Családi erőforrások
nem terhelhetők
tovább

Munkaerő utánpótlás
hiánya jellemző
szőlészetben és
borászatban

Helyi általános iskola
nem segíti a szőlőkhöz
- tájhoz való kötődés
kialakulását

Nem minden lakos
akar kétkezi munkát
végezni

Fiatalok
elvándorolnak,
maradók idősek a
fizikai munkához

Gazdasági ág és alábontása:

Termelő szektor fejlődése
megrekedt

Már ittműködő
vállalkozások nem
fejlődnek tovább

Új befektetések nem
indulnak

Befektetést ösztönző
helyi politika
hiányosságai

Rossz hatékonyságú EU-s
fejlesztési forrás lekötés

Hiányzik a kiszámítható
befektetési szabályozási
környezet

Túlbürokratizált és lassú
engedélyeztetés
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Vállalkozásfejlesztési
szervezetek helyben nem
aktívak (megyei,
országos)

Nem vállalkozás-barát
működési környezet és
ügyintézés

Tóti úti iparterület
szennyvízkezelése
megoldatlan

Hiányzó új befektetések és a hozzá kapcsolódó problémák:

Új befektetések nem
indulnak

Befektetést ösztönző helyi
politika hiányosságai

Nincsenek egyértelmű
befektetési célok

Szemléletben turizmus
mellett nem kellően
hangsúlyos a termelő szféra

Hiányzó befektetésösztönző
eszközök

Kihasználatlanok
nyaralótulajdonosokban,
mint potenciális
befektetőkben rejlő
lehetőségek

Hiányzó piaci marketing
szemlélet

Külső befektetők nem
kapnak kiajánlási
dokumentációt

Nincs az önkormányzatnál
beruházásokat segítő ember

Nincs kellően rendszerezett
gazdasági adatbázis

Nincs jó piaci adatbázis
idegenforgalom forgalmáról

Gazdasági lehetőségek nem
feltérképezettek

Rossz hatékonyságú EU-s
fejlesztési forrás lekötés

Hiányzik a kiszámítható
befektetési szabályozási
környezet

Kevés gazdaságélénkítő
beruházás EU-s forrásból

Túl lassú engedélyeztetéis
ügymenet

Nem átlátható a hivatali
ügyintézés hatékonyságának
átláthatósága,
ellenőrizhetősége
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Túlbürokratizált és lassú
engedélyeztetés

Jelen rendezési terv utolsó
módosítása ellehetetlenít

Engedélyezési eljárásokban
ügyfélstátusszal való
visszaélés

Vizig BM-hez kerülése miatt
leállt egyeztetések

Balaton tv és BFPN
túlszabályozottsága
belterületen

Balaton 30m-es parti
sávjában nem épülhet
létesítmény

Belterület nemzeti parki
státusza

Meglévı vállalkozások fejlesztéseinek korlátjai:

Már ittműködő
vállalkozások nem
fejlődnek tovább

Vállalkozásfejlesztési
szervezetek helyben nem
aktívak (megyei,
országos)

Külső tanácsadó cégek
nem aktívak a
telelpülésen

Nem vállalkozás-barát
működési környezet és
ügyintézés

A hivatal nem tudja
ellátni a kapcsolatépítési
szerepét

Erőforrás hiány a
területen a hivatalban

A hivatali szakemberek
tudása nem naprakész

Problémakereső
szemlélet a hivatalban

Túlzott vizi rendőr
ellenőrzés zavarja a
hajósokat

Korlátozott anyagi
lehetőségek a hivatal
működtetésében
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Tóti úti iparterület
szennyvízkezelése
megoldatlan

Mederhasználati díjak
irreálisan magasra
nőttek

Költséghatékony egyedi
szennyvízkezelési
megoldások nem
ismertek

Támogatási forrás 3-5
évig nem vonható be

Jelen terv engedélye
lejárt

Humánerıforrás ág és alábontása:

Demográfiai
struktúraromlás
miatt csökkenő
gazdasági erő

Elvándorlás

Magasan képzett
munkaerő
elvándorol

Alacsony
jövedelmezőségű
helyi lehetőségek

Elöregedés

Csökken a kötődés
a település felé
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Fiatalok
továbbtanulás
után nem térnek
vissza

Nem vonzó a
családok számára
a település

Az elvándorlás és okai:

Elvándorlás

Alacsony
jövedelmezőségű
helyi lehetőségek

Magasan képzett
munkaerő elvándorol

Nincs helyben igény
magasan képzett
munkaerőre

Jelenlegi
turisztikai/gazdasági
kör nem igényel
magas képzettséget

Hiányzik magas szintű
igényeket is kielégítő
szolgáltatások

Igényes szabadidő
eltöltési lehetőség
(mozi, kávézó,

Alacsony
fizetőképességű
kereslet a
szolgáltatások iránt

Kereslet csökkenés,
elsősorban a
turisztikában

Bevásárlási
lehetőségek
korlátozottak
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Csökken a kötődés a
település felé

Vonzóbb lehetőségek
más településeken,
országokban (EU)

Identitás-tudat
gyengülése

Megosztottság
egyéni és közösségi
elidegenedést okoz

Elöregedés és okai:

Elöregedés

Fiatalok továbbtanulás
után nem térnek
vissza

Kényszervállalkozások
száma magas

Megélhetési
lehetőségek
korlátozottak

Fiatalok közösségbe
szervezése hiányos

Kevés nagy
munkáltató

Ingázáshoz nagy
távolságok a
centrumok felé

Nem vonzó a családok
számára a település

Bölcsődei
szolgáltatások hiánya
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Családbarát
szolgáltatások hiánya

Családalapításhoz
magas ingatlanárak

Játszóterek hiánya

Családi programok
hiánya

3.1.5. Eltérı jellemzıkkel rendelkezı településrészek

Badacsonytomaj város 3 jól elkülöníthetı, eltérı jellemzıkkel rendelkezı településrésszel rendelkezik:

9. ábra Badacsonytomaj városrészei - Forrás: várossá nyilvánítási dokumentáció

1. Badacsony
A badacsonyi városrész jellemzıje, hogy nagyobb arányában üdülıkbıl, szálláshelyekbıl áll, itt
található a település turisztikai központja, ide érkezik a legtöbb látogató. Meghatározó részei a
hajóállomás, a vitorláskikötı, mellettük az alsó bazársor, illetve a strand, a 71-es fıút felett a
vasútállomás melletti felsı bazársor és borozósor. Innen indulnak a hegyi taxik, és a gyalogos
útvonalak a Kisfaludy-házhoz, majd onnan tovább a rózsakıhöz, illetve a kilátóhoz.
Ezen a városrészen érzıdik leginkább a tömeges turizmus súlya a szezonban, ugyanakkor az itt
elmaradt fejlesztéseket és ezekhez a részekhez kapcsolódó arculati egységet hiányolják a legtöbben.

2. Badacsonytomaj
A tomaji városrész a város központja, itt található a legtöbb intézmény, a hivatal, a szolgáltatók, és a
kereskedık nagy része is itt található. A városrészhez tartozik a legsőrőbben lakott része is a városnak,
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az ipari övezetként kezelt részek szegélyezik. A badacsonyitól független strandja van, saját
vasútállomása is van.
Igazi városközponti tere nincs, de a bazalt templom kiemelkedı látványa és a több utca találkozásánál
kiforrott tér lehetıséget adna egy hangulatos városi fı tér kialakítására. Ezen tér mentén sok féle üzlet,
vendéglátóhely találhatóm már most is, ugyanakkor az üzletek kirakat kezelését szabályozni lenne
szükséges (térbe kilogó elemek).

3. Badacsonyörs
Az örsi városrész leginkább elkülönül a másik két városrésztıl, Tomajtól a Büdıs-tói ingovány miatt
területileg elválik, a 71-es forgalmas fıútvonallal érhetı el a városközpont. Az örsi településrész
hangulata, jellege szintén eltér a másik kettıtıl. Apró, kanyargós, gyakran hegyi utcák jellemzik, ahol
felváltva vannak a nyaralók és családi házak, ugyanakkor itt található a település egyik legnagyobb
foglalkoztatója a Varga Pincészet Kft is, valamit kiemelkedı érteke a Folly-arborétum.
Az örsi településrész csendes, nyugodt környezete, a természeti környezet közelsége és a táj
harmóniája, a rálátás a Balatonra és a Badacsony-hegyre különleges élményt nyújt. A cél így a
település ezen értékeinek megırzése. Legfıbb problémája jelenleg, hogy megszőnt a vízpartra jutási
lehetısége, így csökkent a turisztikai vonzereje, ennek következményeként pedig a szolgáltatók,
kereskedık is elhagyták a településrészt. Nincs élelmiszerbolt, Tomajra átjutni gyalogosan, vagy
kerékpárral pedig nehezített.
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