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Előzmény
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VGT WAREMA

Cél „Vizek jó állapotba 

kerüljenek”, 

környezeti 

célkitűzések 

megvalósítása

Integrált vízgyűjtő-

gazdálkodás 

megvalósítása

Módszer Társadalom 

bevonás

Közösségi 

részvétel

Terület Velencei-tó 

vízgyűjtője (1-4-2)

Velencei-tó 

vízgyűjtője

Időtartam 2000-2009, 2015 2006-2008

Eredmény Szabályozási, 

intézkedési

program (VGT)

Struktúra terv



Módszer
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Jövőképalkotás

Stratégia-készítés

Koncepció bemutatása



Módszer
• Eszközök:

• munkaértekezletek

• média: szórólap, poszter, újság, TV, internet 
(www.geo.info.hu/warema, www.fejermak.hu)

• témák digitális feldolgozása térképek formájában
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http://www.geo.info.hu/warema
http://www.fejermak.hu/


Adatok
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Koncepció Program

Országos 

agrárstruktúra és 

vidékfejlesztési

x

Megyei

agrárstruktúra és 

vidékfejlesztési

x

Megyei x x

Kistérségi x x

Kiemelt Üdülőkörzet x x

Régióra vonatkozó x

Natúrpark x
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Velencei-tó vízgyűjtője:  ~600 km2

A Velencei-tó vízgyűjtőjének 3D modellje
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adat

Vízgyűjtő területe 602,15 km2

Tó területe 24,2 km2

Átlagos tengerszint 

feletti magasság

104-163 m.B.f.

Főbb jellemzők

Lejtőkategória Megoszlás %-ban

0-5 % 62,4

5-12 % 19

12-17 % 8,9

17-25 % 7

25 % felett 2,7

ÖSSZESEN 100,0

Szántó 49,43 % 297,66 km2

Rét, legelő 8,56 % 51,55 km2

Gyümölcsös 0,75 % 4,54 km2

Szőlő 2,02 % 12,19 km2

Erdő 26,28 % 158,23 km2

Nádas 2,05 % 12,34 km2

Művelés alól kivett 

terület
10,90 % 65,64 km2

ÖSSZESEN 100 % 602,15 km2

Művelésági kategóriák

Lejtőkategóriák
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Környezetérzékenység:

- 67,5% érzékeny terület: talaj, víz, élővilág
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Agráralkalmasság:

- 72,8% kiváló adottságú



Eredmény

• helyzetfeltárás: környezettanulmány, jogi 

szabályozás

• SWOT analízis
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Erősségek Gyengeségek

Kedvező földrajzi fekvés, a vízgyűjtő a Budapest-Balaton idegenforgalmi tengelyen található, az ország

második legfejlettebb régiójában. Több nemzetközi közút és vasútvonal érinti.

A forgalom lecsapódása a településeket elkerülő utak hiánya

miatt terhelik a térséget (légszennyezés, zaj)

Nemzetközi és országos védettséget is élvező természeti és táji adottságai vannak, egyedülálló növény- és

állatfajokkal.

A védelmi területek magas aránya miatt, alacsony szintű a

természet közeli agrártechnológia.

A természeti-, táji- és települési környezet jelentős üdülés-idegenforgalmi vonzerőt jelent. Kedvezőtlen szállásférőhely struktúra, a mai igényeknek nem

megfelelő szállodák, kempingek

Az országos és megyei átlagnál kedvezőbb agrár-alkalmassági mutatókkal rendelkezik Az elaprózott birtok és tulajdoni struktúra, valamint az

együttműködések hiánya hátráltatja az agrár- és

vidékfejlesztési támogatásokhoz való hozzáférést.

A kedvező mikroklíma hatására is, fellendülőben van a gyümölcs- és szőlőtermelés A térség erdősültsége alacsony az adottságokhoz képest.

A mezőgazdasági kemikáliák használatának csökkenése, kevesebb talaj- és vízszennyezéssel jár. Nem eléggé ellenőrizhető a növényvédőszer- és műtrágya-

felhasználás az új földtulajdoni és használói szerkezetben

(információhiány)

Több szennyező állattartó telep megszüntetésre került, és a meglévőknél is jelentős beruházások történtek. A hígtrágya tározók szennyezik a talajt.

A nagy ipari foglalkoztatók a térségen kívül helyezkednek el, nincs a térségben nagy szennyezéssel járó

ipari üzem.

Sok az illegális szemét lerakóhely.

Pozitív népesedési tendenciák érvényesülnek, bevándorlással. A települések belterületi terjeszkedése sok esetben a

beépítésre alkalmatlan területeket is érintenek. A déli parton a

beépítési sűrűség a zöldterület rovására ment.

A térségben nagy a vállalkozói aktivitás. A mezőgazdasági és idegenforgalmi vállalkozások többsége

tőkeszegény.

A népességnövekedéssel a lakásellátás színvonala is nőtt, ennek egy része a lakó- de nem elhanyagolható

része az üdülési funkciót szolgálja.

A szennyvíz csatornázottság nem megfelelő, a házi derítők

szennyezik a talajt.

A jól kiépített települési infrastruktúra a tó körül az üdülési fejlesztéseket is szolgálja. A felszíni vízelvezetés megoldatlan a belterületeken és

külterületeken egyaránt.

A beindult termálvíz-fejlesztések az üdülés- idegenforgalmi kínálatot szélesítik a szezon széthúzásával is. A szennyvíztisztítók szikkasztása nem kellően megoldott,

szennyezik a talajt.

Kiaknázatlan vízbázis területek vannak (Lovasberény és Pátka) A térség mezőföldi része aszályra hajlamos.

A korábbi meliorációs munkák eredményei szétoszlóban

vannak.

Kedvező földrajzi fekvés

Nemzetközi és országos védettségű 

területek

Agrár-alkalmassági mutatók magasak

Pozitív népesedési tendenciák

Üdülési fejlesztések

Autópálya (légszennyezés, zaj)

Elaprózott birtok és tulajdoni struktúra

Illegális szemétlerakóhelyek

Beépítési sűrűség a településeken magas

Szennyvíz-csatornázottság nem megfelelő
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Lehetőségek Veszélyek

Székesfehérvár továbbra is nagy előnyt jelent a térség

számára, mind a foglalkoztatási mind a különböző ellátási

szerepkörei alapján.

A települési önkormányzatok és

vállalkozók forráshiánya nehezíti

a pályázatokban való részvételt.

Az uniós források 2007-től nagyobb volumenben

áramlanak az országba, jó pályázatokkal ki kell használni

a lehetőségeket.

A települési együttműködések

elmaradása nem segíti az

összehangolt fejlesztéseket

Az uniós támogatási rendszer preferálja az ökológiai- és

biogazdálkodási formákat, az erdőtelepítést, a

vadgazdálkodást. A különböző támogatási lehetőségekre

települési összefogással célszerű pályázni.

A települési bel – és külterületi

vízrendezés elmaradása

A térség vízgazdálkodási és vízvédelmi problémáinak

megoldását nagymértékben segíti a Víz Keretirányelv

keretében készülő vízgyűjtő-gazdálkodási terv.

A partfal-rekonstrukciós

beruházások elmaradása

Az üdülés- idegenforgalmi fejlesztéseket célszerű a

vidékfejlesztés keretében pályázható fejlesztésekkel

összehangolni.

A térség komplex fejlesztése

érdekében a vízfelhasználói

igények egyensúlyi helyzetének

figyelmen kívül hagyása

Székesfehérvár közelsége

Uniós források

VGT

Üdülés, idegenforgalom - vidékfejlesztés

Önkormányzatok forráshiánya

Települések közti együttműködés hiánya

Településeknél bel- és külterületi vízrendezés 

elmaradása

Vízfelhasználói igények egyensúlyi 

helyzetének figyelmen kívül hagyása



Eredmény

• helyzetfeltárás: környezettanulmány, jogi 

szabályozás

• SWOT analízis

• térhasználati konfliktus elemzése: mátrix
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Természe

ti 

erőforrás

ok

Hasznosítása

Védelme

Fejlesztési lehetőségek, igények

Üdülés, idegenforgalom Mező- és erdőgazdaság Települési környezet,

szolgáltatás

Víz 1.A tó megfelelő 

vízszintjének biztosítása

2.Vízminőség (árkok, 

vízfolyások állapota)

3.Strandok, kikötők kotrása

4.Termálvíz további 

hasznosítása

5.Golfpályák vízigényének 

biztosítása

1.A mezőgazdaság és

halgazdálkodás

vízigényének biztosítása

2.Mezőgazdasági

kemikáliák használata és

vízszennyezés

3.Állattartó telepek nitrát

szennyezése a talajvízben

1.Időszakos vízhiány

(Pákozd, Sukoró)

2.Szennyvízelvezetés

hiányosságai (nitrát

szennyezés veszélye)

3.Elmaradt partfal

rekonstrukciók

4.Belterületi vízrendezés

hiánya

5.Hulladéktárolók

biztonsága

Termőföld 1.Termál hulladékvíz

elhelyezése

2.Talajvédelmi szempontból

zagyterek biztosítása

1.Talajerózió a dombvidéki

területeken

2.Mély fekvésű területek

elvizenyősödése

3.Birtokrendezés hiánya

1.Lakóterületek

terjeszkedése

2.Illegális

hulladéklerakók

Természeti, 

környezeti, 

kulturális 

értékek

1.Ökoturizmus lehetősége

2.A Dinnyési Fertő élőhely

megőrzéséhez vízpótlás

szükséges a tóból.

3.Csákvári repülőtér

hasznosíthatósága

4.Börgöndi repülőtér zavaró

hatása

5.Felhagyott bányák tájképi

romboló hatása

1.Érzékeny természeti

területeken védelmi célú

földhasználat és

agrotechnika alacsony szintje

2.Nádvágás szükségessége

1.Települési

zöldterületek hiánya

2.Székesfehérvár keleti

ipari területeinek

terjeszkedése

3.Tájképi elemek

veszélyeztetettsége a

beépítés növekedésével
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Eredmény

• helyzetfeltárás: környezettanulmány, jogi 

szabályozás

• SWOT analízis

• térhasználati konfliktus elemzése: mátrix

• fejlesztési forgatókönyvek
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Eredmény

• forgatókönyvek: 

1. spontán fejlődés

2. projekt vezérelt

3. fenntartható fejlesztés (stratégiai 

forgatókönyv)
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Eredmény
• prioritások:

• természeti erőforrások értékőrző hasznosítása

• a Víz Keretirányelvnek megfelelően a vizek 

minőségének megőrzése, illetve 2015-ig jó állapotba 

hozása

• a termőföld, mint a térség jelentős erőforrásának 

védelme

• a természeti, környezeti és kulturális értékek védelme

• az üdülés, idegenforgalom, táj-specifikus fejlesztése

• természetkímélő mező- és erdőgazdálkodás 

fejlesztése

• a települési környezet fejlesztése (infrastruktúra- és 

szolgáltatás-fejlesztés)

• stratégiai fejlesztés mátrix
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mátrix
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térkép



Értékelés
• vélemények alapján: 2. projekt vezérelt 

forgatókönyv

• jövőkép eléréséhez: 3. fenntartható fejlődés 

forgatóköny

• igény: nem csupán a Velencei-tó vízszintjének 

biztosítása legyen a cél

• olyan vízkészlet-gazdálkodás szükséges, 

amely elősegíti a térség agroökológiai 

gazdálkodásának kialakulását és az öko-

turisztikai kínálat kiteljesedését
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Köszönöm a figyelmet!

30


