
WIRTH GÁBOR

A Velencei-tó fejlesztésének lehetQségei

(Bevezetés) Az 1980-as években még Magyarország legsikeresebben fejlesztett üdü-
lQhelyei közé tartozott Velencei-tó turizmusában az 1990-es évektQl nagy visszaesés 
figyelhetQ meg, ami a vendégéjszakák és az átlagos tartózkodási idQ csökkenésében, 
az 1960-as évektQl sikeresen fejlesztett kempingturizmus hanyatlásában és a turisz-
tikai infrastruktúra folyamatosan romló állapotában nyilvánult meg. A térség problé-
máival számos szervezet, önkormányzat és vállalkozás foglalkozik, az utóbbi évek-
ben egyre fontosabb szereppel bírnak a lokális fejlesztések is, amit a nagyobb helyi 
beruházások és a TDM-szervezetek tevékenysége is mutat. A helyi gazdaságfejlesztés 
céljainak és eszközrendszerének meghatározását jelentQsen nehezíti, hogy a fejlesz-
tésben résztvevQ folyamatok szereplQi, „a tudományos élet képviselQi, a szakpolitikai 
vezetQk és a HGF (helyi gazdaságfejlesztési) szakemberek más-más prioritások alap-
ján döntenek.” MindezekbQl az következik, hogy a helyi gazdaságfejlesztési stratégia 
legyen alapos, átfogó, ami nem csak a helyi viszonyokból következik, és mindemel-
lett egyszer_ (egyszer_en kommunikálható) és átlátható. (RAPKAY B. et al. 2013) A 
jövQ helyi gazdaságfejlesztésének a Velencei-tó térségében is az lesz az egyik legfon-
tosabb feladata, hogy az említett három célrendszer nemcsak elméleti síkon, hanem a 
gyakorlatban is megvalósuljon.

(Célok, módszerek, források) Tanulmányom célja feltárni a Velencei-tó településeiben 
lezajlott társadalmi és gazdasági folyamatokat, és választ kapni arra a kérdésre, hogy 
milyen típusú fejlesztések jelenthetik a térség jövQjét. Az elemzés során a Velencei-tó 
tágabb településkörnyezetével foglalkoztam, mivel így lehetQségem volt feltárni a tele-
pülések kapcsolatrendszerét, másrészt a közigazgatás és a területfejlesztés egyes össze-
függéseit is. Megítélésem szerint a járási rendszer hatékony m_ködése jelentQs hatással 
lehet a Gárdonyi járás településeire. A szakirodalom feldolgozása és a statisztikai ada-
tok összegy_jtése kutatásom nélkülözhetetlen kiindulópontját jelentette, különös tekin-
tettel a KSH és a TeIR adatokra. A demográfiai és gazdasági folyamatok elemzésében 
és megjelenítésében a Geomarket GIS térinformatikai szoftvert használtam fel. A jövQ 
lehetséges település- és területfejlesztési irányvonalainak felvázolásához feltétlenül 
szükséges az említett települések gazdasági funkcióinak vizsgálata. Az elemzés során 
differenciáltabb képet kaptam a Gárdonyi járás településeinek a térségben betöltött 
gazdasági szerepérQl.

A Velencei-tó településein a kisvállalkozások a nagyobb méret_ vállalkozásokhoz 
viszonyítva többségben vannak. Ezek a vállalkozások rendkívül érzékenyen reagálnak 
a gazdasági folyamatokra, ezért az Q tapasztalataikra és benyomásaikra támaszkodva 
alkottam képet a Velencei-tó helyi gazdaságának m_ködésérQl, helyzetérQl és lehet-
séges fejlQdési irányairól. A Velencei-tó kisvállalkozásainak helyzetét a Velencei-tó 
partján fekvQ településeken – Gárdonyban, Velencén, Sukorón, Pákozdon –, valamint 
a Velencéhez szorosan kapcsolódó Kápolnásnyéken m_ködQ 60 kiskereskedelemben, 
illetve vendéglátásban tevékenykedQ kisvállalkozás tulajdonosával, illetve üzletveze-
tQjével készített kérdQíves kutatáson keresztül vizsgáltam. A TeIR adatbázisból nyert 
információk alapján az említett 5 településen a vizsgált üzlettípusok számát az alábbi 
táblázat mutatja:
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Üzlet típusa száma

kiskereskedelmi üzlet 300

étterem és büfé 180

zöldség-gyümölcs szaküzlet 10

palackozott italok üzlete 10

sportszerüzlet 15

cukrászda 28

könyvszaküzlet 1

ruhaüzlet
vegyesiparcikk üzlet

összesen

19
12

592

1. táblázat: a vizsgált kiskereskedelmi egységek típusa és száma a Velencei-tó part-
ján fekvQ településeken. Forrás: saját szerkesztés a TeIR adatai alapján.

A statisztikai adatok alapján a vizsgált kereskedelmi egységek száma összesen 592, 
amibQl a 60 fQs, 10 százalékot meghaladó mintavétel reprezentatív, statisztikailag meg-
bízható eredményhez vezetett. A 60 kérdQívet az üzletvezetQk és tulajdonosok körében 
töltettem ki. A kérdQív 12 kérdésbQl állt, amelyek a helyi gazdaságra, a vállalkozások tér-
beli kapcsolataira, valamint a turizmus helyzetére és hatásaira vonatkoztak. A kérdQíves 
kutatást a július 16-tól augusztus 9-ig tartó idQszakban kijelölt munka- és szabad-, illetve 
munkaszüneti napokon végeztem el, amelyek a turisztikai fQszezonba estek.

Terepmunkám során azokkal a személyekkel és vállalkozásokkal készítettem struktu-
rált interjút, amelyek meghatározzák a Velencei-tó településeinek gazdasági fejlQdését. 

A kutatási eredmények elemzése után SWOT-analízissel tártam fel a térség erQsségeit, 
gyengeségeit, valamint az ezekhez kapcsolódó lehetQségeket és kockázatokat.

A kutatási eredmények gyakorlati hasznosíthatóságát a vizsgált települések fejlesz-
tésében szerepet vállaló valamennyi cég, szervezet, vagy döntéshozó szempontjából is 
fontosnak tartom.

(A Velencei-tó településeinek helyzete a szakirodalom tükrében) A Velencei-tó legna-
gyobb települése az 1989-ben városi rangot kapott Gárdony. A „Velencei-tó fQváros-
aként” ismert járásszékhely három településbQl jött létre: Gárdonyon kívül az 1930-as 
évektQl kiemelt nyaraló település, Agárd, valamint a Dinnyés-Kajtori-csatorna talál-
kozásánál fekvQ Dinnyés tartozik a városhoz. Gárdony ahhoz a 9 városi rangú telepü-
léshez tartozik Magyarországon, melyeknek „vezetQ s majd egyedüli funkciója az ide-
genforgalmi szerepkör (ez a városok 4,5%-a)”. (BELUSZKY P. 2003: 424) Az eredetileg 
mezQgazdasági funkciójú települések, Gárdony és Agárd, a turizmusnak köszönhetQen 
fejlQdött várossá. A turizmus megjelenése nemcsak a település(ek) arculatát, hanem 
gazdasági szerkezetét is átformálta. Gárdony, mint üdülQváros dinamikus elemét képezi 
a magyarországi városállománynak, a vállalkozók lakossághoz mért száma magas, la-
kosságszáma folyamatosan növekszik, szerepköre gazdagodik. (BELUSZKY P. 2003: 427) 
A Gárdonyi járás másik jelentQs települése Velence, amit 2004-ben nyilvánítottak vá-
rossá. A városi cím adományozásában nagy szerepet játszott a település idegenforgalmi 
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funkciója. A szakirodalom Velence kapcsán kiemeli, hogy településhálózatban betöltött 
szerepe alapján, betöltött városi funkcióit és külsQ képét vizsgálva kevés „városias 
jegyet” mutat. (Beluszky P. – gyPri r. 2006) A Velencei-tó turisztikai szerepkörének 
tárgyalásakor meg kell említenünk, hogy kiemelt üdülQkörzeteink közül a Velencei-tó 
rendelkezik a legkisebb településállománnyal. (DÁVID L. 2006) A szuburbanizáció fo-
lyamata és a turisztikai szerepkör felértékelQdése döntQen megváltoztatta a Velencei-tó 
partján fekvQ települések kiterjedését és szerkezetét. A települések beépített területei 
ma már összeérnek. (TAMÁSKA M. 2006) Tamáska kutatásaira támaszkodva a Velencei-
tó falvainak építészeti, társadalmi és gazdasági változásaira is következtethetünk. A 
térség falvainak képét az 1950-es évekig a paraszti életformára jellemzQ hagyományos 
hosszúházak határozták meg. A mobilitás elsQ lépcsQfokát, a mezQgazdaságból az ipar-
ba történQ átmenet korszakát a városiasodó parasztházak megjelenése és kockaházak 
elterjedése jelzi. A második generáció tagjai már a családi házat, illetve napjaink épüle-
tét részesíti elQnyben, mivel Qk már az ipar helyett a szolgáltató szektorban dolgoznak. 
Az 1990 utáni idQszak épületeire a posztmodern társadalom és a harmadlagos mobilitás 
nyomta rá a bélyegét. A rendszerváltás után a m_vészeti folklórizmus (felújított paraszt-
házak) mellett napjaink épülettípusai dominálnak. (TAMÁSKA M. 2006) A Velencei-tó 
tóparti településeire a 21. század elsQ éveitQl nagyon látványos beköltözés jellemzQ. 
Sukorón például a lakosság döntQ többsége más településen töltötte gyerekkorát. A be-
költözQk végzettségét vizsgálva megállapították, hogy „a közép és felsQfokú végzettsé-
g_ek abszolút mértékben felülreprezentáltak.” (TAMÁSKA M. 2006: 53–54) A településre 
költözQk fQként új építés_ nagy házakban és felújított parasztházakban laknak. Azok a 
kiköltözQ városi rétegek, akik a népi hagyományokhoz kevésbé kötQdnek, Gárdonyban 
vagy Velencén kerestek megfelelQ ingatlant. (TAMÁSKA M. 2006)

A Velencei-tó községeinek fejlQdésének és funkcióinak vizsgálatában nagy segítséget 
nyújt a Sikos és Beluszky által kidolgozott falutipológia. A tó északi partján fekvQ Pákozd 
a jó munkaerQ-piaci helyzet_, stabil társadalmú kisfalvak csoportjába tartozik, melyek 
meghatározó lakó szerepkörrel rendelkeznek. A 2001-es statisztikák alapján végzett falu-
tipizáláskor Pázmánd még egy átlagos munkaerQ-piaci helyzet_, csökkenQ népesség_ és 
vegyes funkciójú községként volt leírható, de az idQközben eredményesnek bizonyult fej-
lesztések hatására egy lassan növekvQ lakosságú, fejlQdQ és a jövQben várhatóan bQvülQ 
funkciójú településsé vált. Mindenképpen figyelemre méltó eredménye az említett kuta-
tásnak, hogy Sukoró már a 2001-es statisztikák alapján is egy agglomerációs községnek 
számít, amire jellemzQ a gyorsan növekvQ népesség és a vegyes funkció.

Szabadegyháza a falvak 4. csoportjába került, ahol az agglomerációk külsQ övezetébe 
tartozó községeket találhatjuk. Ezek növekvQ lakosságszámú települések, az ipari keresQk 
aránya jellemzQen magas. Az elmúlt 10 évben Szabadegyháza lakossága ennek ellenére 
2,7 százalékkal csökkent, amire meglehetQsen kedvezQtlen közlekedés-földrajzi helyzete 
is magyarázatot adhat. A régebben még Gárdonyhoz tartozó Zichyújfalu népessége is fo-
lyamatosan csökken, erre a falura jellemzQ a kedvezQtlen demográfiai struktúra. A telepü-
lés a hátrányos helyzet_ ingázó aprófalvak csoportjába sorolható. A Velencei-tó partjától 
pár kilométerre található Kápolnásnyék Szabadegyházához hasonlóan az agglomerációk 
külsQ övezetébe tartozó községek csoportjába sorolódott, de itt meg kell jegyeznünk, hogy 
jelentQs eltéréseket tapasztalhatunk Szabadegyházához képest. Kápolnásnyék lakossága 
2004–2013 között 9,41%-al gyarapodott, kedvezQ földrajzi fekvésének köszönhetQen tu-
risztikai funkcióval is rendelkezik, a vasútvonal és a 7-es út pedig mindennapi ingázásra 
is kiváló lehetQséget biztosít az itt élQknek. A tó északi partjától valamivel távolabb talál-
ható település, Nadap az átlagosnál kedvezQbb társadalmi struktúrájú községek egyike. 
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Vereb ezzel szemben a gyorsan fogyó népesség_ és kedvezQtlen demográfiai struktúrájú 
hátrányos helyzet_ aprófalvak csoportjába került. (BELUSZKY P. – SIKOS T. T. 2007)

A szakirodalom számos esetben utal rá, hogy a városi életforma, a tágabban értelmezett 
urbanizáció az elmúlt ötven évben a magyar falvak fontos jellemzQjévé vált. (ILLÉS I. 1993: 
38; ENYEDI GY. 1996: 13; TAMÁSKA M. 2006: 39)

(Eredmények) A TeIR rendelkezésre álló adatai és a Geomarket GIS térinformatikai szoft-
ver segítségével a Gárdonyi járás településeinek népességváltozásának alakulása.

1. ábra: a népességváltozás százalékos aránya a Gárdonyi járás településein 2004 és 
2013 között. Forrás: saját szerkesztés a Geomarket szoftver segítségével és a TeIR 

adatai alapján.

Az 1. ábra Gárdonyi járás települései lakosságszámának egy évtizedes változását mu-
tatja a 2004-es és a 2013-as év között. Az európai és az országos demográfiai trendek 
ellenére a járás településeinek többségén népességnövekedést figyelhetünk meg. A leg-
szembet_nQbb település Sukoró, ahol a 2004-es évhez képest 2013-ig 27,53%-al nQtt a 
lakosságszám, ami alátámasztja a szakirodalom által is felvázolt tendenciát: a Velencei-tó 
településeinek döntQ többsége vonzó célpont a városokból kiköltözni vágyók számára. A 
település népességnövekedését több tényezQ, nevezetesen az elQnyös közlekedés-földraj-
zi helyzet (M7-es autópálya, a Budapesthez és Székesfehérvárhoz való közelség), a vonzó 
táji és települési környezet és a községet is érintQ szuburbanizációs folyamat is magya-
rázza. A vizsgált 10 év alatt Velence népessége 15,74 százalékkal, Gárdonyé pedig 17,5 
százalékkal növekedett. Az említett két településen áthaladó 7-es út és a vasútvonal nem-
csak a turisták számára teremtette meg a gyors közlekedés feltételeit, hanem az említett 
települések lakóinak is lehetQséget ad a munkahelyre, illetve iskolába történQ ingázásra.
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A Velencei-tó legtöbb településének népességnövekedését a migráció idézi elQ, amit a 
KSH elQbb említett demográfiai adatai és a Gárdony polgármesterével készített interjú is 
alátámaszt. Gárdony polgármesterének, Tóth Istvánnak az elmondása alapján „az utóbbi 
egy-két évben évente 150-200 fQvel nQ a lakosságszám. Általában BudapestrQl költöznek 
fiatal családok Gárdonyba, és azoknak az idQsebb házaspároknak is jelentQs a számuk, 
akik a nyaralójukat „téliesítik” és oda költöznek be.” A vasúti közlekedés fejlesztésének 
köszönhetQen a város vezetése a jövQben még több beköltözQre számít.1

A családok beköltözésére is visszavezethetQ négy és többszobás lakások építésének 
áttekintése is sokat elárul a Velencei-tó településeirQl.

Épített négy- és többszobás 
lakások száma/év
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Z
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2005 45 12 12 5 11 3 8 18 1 2

2006 14 14 5 3 7 9 1 10 1 2

2007 35 22 6 4 4 1 6 10 0 0

2008 19 4 2 6 5 5 2 47 1 0

2009 34 12 3 2 19 1 8 9 1 1

2010 12 2 4 0 10 2 3 27 1 0

2011 14 2 2 0 4 4 3 6 0 0

2012 12 9 0 4 3 1 2 8 0 0

2013 13 1 1 1 2 0 2 3 0 0

2. táblázat: az épített négy- és többszobás lakások számának alakulása a Gárdonyi 
járás településein. Forrás: saját szerkesztés a TeIR adatai alapján.

Az új lakóhelyet választott és/vagy új házat építQ családok számára a térség két városi 
ranggal rendelkezQ települése, Gárdony és Velence t_nt a legvonzóbbnak, az M7-es autópá-
lyáról megközelíthetQ Pákozd szintén attraktívnak bizonyult. A tóparttól kissé távolabb fek-
vQ Kápolnásnyék a 2010-es évig viszonylag kiegyensúlyozott értékeket mutat. A Velencei-
tó környéki településeken épült négy és többszobások lakásának idQsorán az építQiparban is 
hatalmas visszaesést hozó világgazdasági válság hatása is megjelenik az idQsor adataiban.

A TeIR-adatok igazolják Tóth István, Gárdony polgármestere szavait, aki szerint sok 
kisgyerekes család költözött a Velencei-tó legnagyobb településére.2 A 14 éves kor alatti 
gyermekeknek a száma mind a fiúkat, mind a lányokat tekintve igen magas, különösen a 
18 és 19 éves korosztályokkal összevetve.3

A lakosság folyamatos növekedése megváltoztatja a Velencei-tó településeinek infra-
struktúráját és társadalmi szerkezetét. Az 2. ábrán kiemelt kedvezQ közlekedés-földrajzi 
helyzet lehetQvé teszi a más településeken történQ munkavállalást is.
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2. ábra: a más településeken dolgozó foglalkoztatottak százalékos aránya a 
Gárdonyi járás településein, 2011. Forrás: saját szerkesztés.

A Velencei-tó településein dolgozó foglalkoztatottak aránya alacsony, a lakosság jelen-
tQs része az ingázást választja, részben azért, mert a településén nem jut munkalehetQség-
hez, részben pedig azért, mert a közeli Székesfehérvár és Budapest kedvezQbb kereseti 
lehetQségeket kínál. „A nyári idQszakban a turizmusnak köszönhetQen sok munkavállaló 
érkezik a településre is, akik például büféket üzemeltetnek.”4 A Velencei-tó partjától 
északra fekvQ Nadapon a foglalkoztatottak túlnyomó többsége más településekre jár dol-
gozni, amire az M7-es autópálya közelsége, illetve a helyben rendelkezésre álló munka-
lehetQségek sz_kös száma is adhat magyarázatot. A polgármesteri hivatal adatai alapján 
a településen élQ munkavállalók fQ ingázási célpontja Budapest, ahova az ingázó foglal-
koztatottak mintegy 50%-a jár dolgozni. A fQváros mellett még Székesfehérvár, valamint 
a Velencei-tó közeli települései, köztük a szomszédos Velence és Kápolnásnyék játszanak 
a nadapiak munkahelyi elhelyezkedése szempontjából fontos szerepet. Az elQbbi a más 
településeken dolgozók mintegy 30 százalékának nyújt munkalehetQséget, a Velencei-
tó más településein pedig az ingázók 20 százaléka dolgozik.5 A tó északi partján fekvQ 
Pákozdról és Sukoróról szintén jelentQs számú munkaerQ ingázik más településekre dol-
gozni. A Velencei-tó településeirQl már gazdasági szerkezetük részletesebb elemzése elQtt 
megállapíthatjuk, hogy funkciójukat tekintve az alvótelepülések szerepkörét is betöltik, 
feltehetQleg azért is, mert a budapesti agglomeráció állandó növekedése miatt itt már egy-
re jobban érezhetQ a fQváros vonzása. A térkép alapján úgy t_nik, hogy a járás központja, 
Gárdony, illetve a szintén városi rangot viselQ Velence és a tó partjától kicsit távolabb fek-
vQ, de a Velencével már lényegében összenQtt Kápolnásnyék képesek a vizsgált települé-
sek közül a legjobban a munkaerQ helyben tartására. A Gárdonyi járás településeinek ga
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zdasági szerkezetét a TeIR-ben regisztrált vállalkozások 2013. évi adatai 
alapján vizsgáltam.

3. ábra: a foglalkoztatottak gazdasági szektoronkénti aránya a Gárdonyi járás tele-
pülésein, 2013. (%) Forrás: saját szerkesztés a Geomarket szoftver segítségével.

A járás adatainak áttekintése során megállapítható, hogy a legmeghatározóbb számban 
a tercier-szektorban tevékenykedQ vállalkozások mellett, a tradicionális mezQgazdasági 
funkció, mely néhány település életében meghatározó így Pázmándon, Kápolnásnyéken, 
Nadapon, Gárdonyban és Pákozdon még mindig elég jelentQs a mezQgazdaságban tevé-
kenykedQ vállalkozások száma. A térség nagyon kedvezQ éghajlati adottsága és mezQ-
gazdasági termeléshez alkalmas talaja a jó minQség_ mezQgazdasági termékek elQállítása 
révén fontos elemévé válhat a jövQ fejlesztési elképzeléseinek. A szálláshely-szolgáltatás 
és vendéglátás a Velencei-tó partján és a parthoz közeli településeken jut nagy szerephez, 
de a szolgáltató szektor szerepe a háttértelepüléseken is döntQ, ami megteremtheti ezek-
nek a településeknek is a lehetQséget, hogy valamilyen formában bekapcsolódhassanak 
a Velencei-tó turizmusába. A tercier szektorban dolgozó vállalkozásoknak a számát és 
m_ködését a turisztikai szerepkör mellett a térképen is érzékelhetQ kedvezQ közlekedési 
infrastruktúra és a helyi adottságok is meghatározzák.

Velencei-tó partjától távolabb fekvQ településeken jelentQs mértékben visszaszorult a 
mezQgazdasági funkció. A csökkenQ népesség_ Zichyújfalun a mezQgazdasági és ipari 
tevékenység már csaknem elt_nt (2-2%), a primer és szekunder szektor szerepe a szintén 
stagnáló népességszámú Vereben is nagyon elenyészQ. Az említett települések lényegesen 
rosszabb közlekedési adottságokkal rendelkeznek, mint a tó partjához közelebb vagy a 
közvetlen a tó partján fekvQk. A kereskedelmi és logisztikai szektorban dolgozó vállalko-
zások és az ingatlanügyekkel foglalkozó cégek jelenléte a telek és ingatlanok iránti keres-
let növekedésére utal, ami az ingatlanpiacon érdekelt helyi vállalkozásokra egyértelm_en 
ösztönzQleg hat.



WIRTH GÁBOR: A VELENCEI-TÓ FEJLESZTÉSÉNEK LEHETPSÉGEI 43

Valóság ザ 2016. június

A Velencei-tó térsége gazdasági szerkezetének elemzésekor a legmeghatározóbb vál-
lalkozások vizsgálatát is elvégeztem. Sárkány Márta, az Okos Régió Klaszter klaszterme-
nedzsere szerint a Velencei-tó turizmusát ma a következQ vállalkozások határozzák meg: 
Velence Resort & Spa, Hotel Nautis Vital (wellness-szállodák Velencén és Gárdonyban), 
az Agárdi PálinkafQzde, L. Simon László borháza, az Agárdi Gyógy- és TermálfürdQ és 
a pázmándi Borárium, aminek a tulajdonosa már a Gárdonyi Öko-strand létrehozásával 
is sikereket ért el.6 A Borárium 2013. 05. 10-i megnyitása Pázmándon és a Velencei-tónál 
egyaránt értelmezhetQ egyfajta „hiánypótlásnak” is: Pázmándon a Hegyalja vendéglQ 
kényszer_ bezárása óta gyakorlatilag megsz_nt a minQségi vendéglátás, a Velencei-tó 
borturizmusát tekintve pedig ezelQtt nem létezett olyan vendéglátóegység, ahol a legjobb 
tó környéki pincészetek borait szolgálják fel.

Gárdonyban a legjelentQsebb vállalkozások döntQ többsége nem helyi lakosok tulajdo-
nában van, fQleg a nyári idQszakban nyitva tartó szolgáltatók. A legnagyobb vállalkozás 
az Agárdi Gyógy- és TermálfürdQ önkormányzati tulajdonban van, de az önkormányzat 
alkalmazásában álló vezetQje nem gárdonyi illetQség_.7 Az Agárdi Gyógy- és TermálfürdQ 
menedzsmentje munkaerQ-felvételnél preferálja a helyi lakosokat, de a gyógy- és termál-
fürdQhöz kapcsolódó feladatkörök nagy része speciális képzettséget igényel.8 Velencén 
a Velence Resort & Spa szálloda az egyik legjelentQsebb foglalkoztató. Munkavállalói 
jelentQs része helybQl, illetve a környékbeli településekrQl jár be dolgozni. A helyi mun-
kaerQ minél nagyobb arányú foglalkoztatását a menedzsment már a szálloda megnyitása 
elQtt kit_zte céljául.9

A Velencei-tó környéki meghatározó vállalkozások a térség két legjelentQsebb, városi 
ranggal is rendelkezQ településén, Gárdonyban és Velencén m_ködnek. A TeIR gazdasági 
szervezetekre vonatkozó adataiból kiderül, hogy Gárdonyban a regisztrált vállalkozások 
többségét az 1-9 fQs vállalkozások teszik ki (1088), emellett csupán hat 20–49 fQs vál-
lalkozást regisztráltak a településen. A járás települései közül egyedül Kápolnásnyéken 
m_ködik egy 250–499 fQs vállalkozás. Velence 935 regisztrált vállalkozásából 560 1–9 
fQs vállalkozást találunk, és csak két 20–49 fQs vállalkozást.10 A polgármesterrel készített 
interjú igazolta hipotézisemet, miszerint Gárdony és a Velencei-tó gazdaságának a helyi 
munkahelyteremtés szempontjából az egyik legnagyobb problémát az jelenti, hogy az 
önkormányzati nagyobb vállalkozásokon kívül alig van legalább 50 fQt foglalkoztató kö-
zépvállalkozás.11 A helyi társadalomra nézve ebbQl az következik, hogy eddig még nem 
alakult ki az a módosabb vállalkozói réteg, amire az önkormányzat is támaszkodhat tele-
pülésfejlesztési politikájának kidolgozásában és megvalósításában.

A Gárdonyba települt multinacionális cégek, a Spar, a Penny, az Aldi és a Lidl éves 
üzleti tevékenységük tervezésekor mintegy 20 000 fQ potenciális vásárlóval terveznek, 
mivel a nyári idQszakban bQven 20 000 fölött van a lakosság száma, amit a nyaralótu-
lajdonosok, állandó lakosok, kempingezQk, a tó környékén üdülQk és a fürdQzQk tesz-
nek ki, a kevesebb forgalommal kecsegtetQ teleket „átvészelik”. A gárdonyi lakosság 
önmagában nem tudná a multikat „eltartani”, de mivel jók a közlekedési viszonyok, így 
Pusztaszabolcs, Baracska, Velence, Kápolnásnyék, Pázmánd településekrQl is sokan vásá-
rolnak Gárdonyban a távolabbi Székesfehérvár helyett. A korábbi kereskedelmi központ 
Kápolnásnyék volt, az elmúlt években viszont Gárdony elhódította ezt a szerepet a multik 
megjelenésével.12

2015. március 15-tQl hatályba lépett a 2014. évi CII. törvény „A kiskereskedelmi szek-
torban történQ munkavégzés tilalmáról”. A vasárnapi zárvatartás kérdésében a helyi, fejlesz-
tésben érintett közszereplQknek is nagyon megoszlik a véleménye, vannak, akik szerint ez a 
törvény nagyon negatívan hat az egész Velencei-tó turizmusára, és „ezt a korlátozást külön át 
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kellene gondolni a kiemelt üdülQterületeken”,13 mások pedig úgy nyilatkoztak, hogy a vasárna-
pi zárvatartás hosszú távon nem fogja károsítani sem a kiskereskedelmi forgalmat, sem pedig a 
településre látogatók számának alakulását. A vasárnapi zárvatartásnak Pákozdon a polgármes-
ter szerint „semmi hatása sem érezhetQ, vasárnap több kisbolt is nyitva tart a településen.”14

A nagy vitákat kavart törvény hatásait a Velencei-tó kiskereskedelmi forgalmára és 
ebbQl következQen a térség turisztikai szuprastruktúrájára 60 kiskereskedelemben, illetve 
vendéglátásban tevékenykedQ kisvállalkozás tulajdonosával, illetve üzletvezetQjével ké-
szített kérdQíves kutatás segítségével vizsgáltam.

A válaszadók 53,3 százaléka volt nQ és 46,7 százaléka férfi. A nemek és a válaszok között 
nem mutatható ki összefüggés, ugyanakkor érdekes jelenség, hogy a válaszadók több mint 
egyötöd része 35 alatti fiatal vállalkozó volt (21,7%). Ez részint az mutatja, hogy a kiske-
reskedelmi vállalkozásokban tulajdonosként vagy üzletvezetQként dolgozók több mint egy-
ötöd része a társadalomnak valószín_leg a nyitottabb, újításokra fogékony részéhez tartozik 
életkoruknál fogva. A vizsgált kisvállalkozások vezetQi túlnyomó részben (81,7%) helyiek.

4. ábra: a nagyobb üzletek vasárnapi zárvatartásának hatása a Velencei-tó partján 
fekvQ településeken m_ködQ kiskereskedelemben, illetve vendéglátásban tevékeny-

kedQ kisvállalkozások forgalmára. Forrás: Saját szerkesztés kérdQíves kutatás 
eredménye alapján.

A kérdQíves felmérés tükrében megállapíthatjuk, hogy a vizsgált kisvállalkozások 63,3 
százalékának forgalmát nem érintette a vasárnapi zárvatartás, a vállalkozások 28,3 száza-
lékánál tapasztalhatunk növekedést, ezekbQl 8,33% esetben csak vasárnap növekedett a 
forgalom. Szintén 8,3 százalék azoknak a kisvállalkozásoknak az aránya, ahol a törvény 
hatályba lépését követQen forgalomcsökkenést állapítottak meg.

Az elsQdleges turisztikai szuprastruktúrához tartozó vendéglátóhelyek 36 százalékának 
nQtt a forgalma a szóban forgó törvénynek köszönhetQen, 56 százalékuk forgalma nem 
változott, 8 százalékuknál pedig azt tapasztalták, hogy a forgalom csökkent.
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A vizsgált települések másodlagos turisztikai szuprastruktúrájához sorolható cégek 
esetében a vállalkozás forgalma a megkérdezettek 64,7 százalékánál nem változott, 26,5 
százalékuk növekedést – igaz ebbQl 11,8 százalék csak vasárnap –, 8,8 százalékuk pe-
dig csökkenést tapasztalt. Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy a 2014. évi CII. törvény 
közel azonos mértékben hatott a Velencei-tó elsQdleges, illetve a másodlagos turisztikai 
szuprastruktúrájához tartozó vállalkozásokra.

A vasárnapi zárvatartás esetleges hatásainak további felméréséhez az agárdi 
Napsugár Strand és a Park Strand kemping vezetQivel készítettem interjút. A két 
strand vezetQjének elmondása szerint a nagyobb üzletek vasárnapi zárvatartása nem 
befolyásolta érzékelhetQen a látogatók számát. A Napsugár Strand vasárnapi látoga-
tóinak száma egyébként a tavalyi adatokhoz képest kis mértékben növekedett, a Park 
Strand Kempingben pedig nem tapasztaltak növekedést. A nagyobb üzletek vasárnapi 
zárvatartásának hatása itt egyedül a strand területén található büfék forgalmának nö-
vekedésén keresztül érzékelhetQ, de a strand látogatóinak a számát itt sem befolyásol-
ta.15 A kérdQíves kutatás és az interjúk alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy 
a nagyobb üzletek vasárnapi zárvatartása a Velencei-tó településeire, illetve strandja-
ira látogatók utazási döntését lényegesen nem befolyásolta, a strandon található büfék 
forgalmát viszont kis mértékben növelte, tehát feltételezhetjük, hogy a vásárlási-fo-
gyasztási szokások gyakoriságára volt hatással. Az interjúkból még az is megerQsítést 
nyert, hogy a vízpartra irányuló utazásoknál az idQjárás és az idQjárási elQrejelzések 
alapjaiban határozzák meg a potenciális látogatók utazási döntését.16 Ebben bizonyára 
szerepet játszik a turisztikai kulturális kínálat viszonylag sz_k volta. A fürdQvendé-
geknek az esQs napokon kevés egyéb programlehetQség áll rendelkezésére. A környék 
meglévQ értékeire a tó környéki települések propagandája kevés hangsúlyt helyez, 
illetve részben nehezen elérhetQek. A Velencei-tavat érintQ tömegközlekedés csak a 
vasút vonalán mondható kielégítQnek, a települések között gyenge, az üdülQkörzet 
teljes területe gyakorlatilag csak személyautóval járható be. A kínálat nem kapcsolja 
össze a Velencei-tó településeket és Székesfehérvár kínálatát, ami a földrajzi közelség 
miatt is kézenfekvQ volna. Székesfehérvár, mint a régió központja, gazdag kulturális 
kínálatával, történelmi értékeivel sajátos turisztikai miliQt jelent, vagyis mindaz meg-
található ott, ami a Velencei-tó környékérQl hiányzik.

A gárdonyi polgármesterrel folytatott interjúból az is kiderült, hogy a szezonali-
tás nem kizárólag a turizmusra, hanem a térség egészének gazdaságára is rányomja 
bélyegét.17 Mivel a vizsgált térség fQ turisztikai attrakciója a Velencei-tó, ami jelen-
tQs számú látogatót és turistát vonz, feltételezhetjük, hogy a szezonalitás nem csak 
a térség turizmusára, hanem a helyi gazdaság egészére is jelentQs hatást gyakorol. A 
szezonalitás helyi vállalkozásokra gyakorolt hatása szintén kérdQíves vizsgálatom 
részét képezte, melynek során a turizmus és a helyi gazdaság kapcsolatának mérté-
kérQl is képet alkothatunk.
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5. ábra: a szezonalitás hatása a Velencei-tó kisvállalkozásaira.

A Velencei-tó partján fekvQ településeken m_ködQ vizsgált kisvállalkozások esetében a szezo-
nalitás 20 százalékuknál, tehát minden ötödik kisebb cég esetében alapjaiban, 56,7 százalékuknál 
jelentQsen, 16,7 százalék esetében pedig kis mértékben gyakorol hatást a vállalkozás m_ködésé-
re. A megkérdezettek csupán 6,7 százaléka gondolja úgy, hogy a turisztikai forgalom szezonális 
hullámzása nem befolyásolja vállalkozása m_ködését, ami azt jelzi, hogy a helyi vállalkozások 
m_ködésének sikere szorosan összefügg a helyi turizmus fejlesztéseinek eredményeivel.

Tekintve, hogy a Velencei-tó társadalmát és gazdaságát alapjaiban meghatározza a 
turizmus, így ezzel az ágazattal a gazdaságfejlesztési lehetQségek kutatásakor kiemelt 
területként foglalkoztam.

Amellett, hogy a zajos fQvárosból sokan költöznek ki a nyugodtabb Gárdonyba, 
Velencére, Pákozdra, Sukoróra vagy Pázmándra, létezik ezekben a falvakban egy nem 
klasszikus turista tömeg, a „víkendházasok”, akik a hétvégét vagy szabadidejüket töltik 
el a településeken, szálláshelyeiken számos vendég megfordul. A rokonok, barátok termé-
szetesen nem fizetnek a szállásért, de vendéglátóikkal együtt pihenésre szánt költségeik 
egy részét helyben költik el, idejük egy részét pedig a helyi látnivalókra fordítják.

A Velencei-tó települései turisztikai funkciójának súlyát a turisztikai funkció értékkel 
vizsgálom. A térség települései közül csak azoknak volt indokolt az elemzése, amelyek 
rendelkeznek kereskedelmi és/vagy magánszálláshelyekkel. Turisztikai funkcióról az aláb-
bi települések esetében beszélhetünk: Gárdony, Kápolnásnyék, Nadap, Pákozd, Pázmánd, 
Sukoró, Velence. A mutatókat a KSH és TeIR rendszerekben gy_jtött adatokból határoztam 
meg. A kijelölt indikátorokból egy viszonylag objektív, a vizsgált funkciót megbízhatóan 
mérQ és települési rangsorok felállítására alkalmas mutatórendszer megalkotása volt a cé-
lom, még akkor is, ha a valóságot csak némi torzítással mutathatja számunkra az eredmény, 
mivel például a turizmuskutatásban a „kirándulók” számának mérése a mai napig még meg-
oldatlan, így az éjszakázásokat véve alapul fQként a turisták számára támaszkodhatunk. A 
vizsgált települések turisztikai funkcióit a következQ táblázatban határoztam meg:
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Indikátor:

vendégéjszakák száma 95308 772 259 1883 105040 1810 167

turisták/lakosság aránya 394,2 8,29 4,42 83,2 832,9 20,71 4,2

szálláshelyek száma 258 10 1 31 170 18 2

szállásférőhelyek száma 4960 47 6 205 4070 195 8

szálláshely-kihasználtság 18,99 22,22 8,45 39,73 14,14 39,32 17,48

vendéglátóhelyek száma 145 15 3 7 111 17 3

külföldi vendégek száma 3817 8 7 42 3541 52 5

átlagos tartózkodási idő 2,38 2,94 2,84 1,72 2,24 2,37 7,26

Indikátorok szerinti rangsor:

vendégéjszakák száma 2 5 6 3 1 4 7

turisták/lakosság aránya 2 5 6 3 1 4 7

szálláshelyek száma 1 5 7 3 2 4 6

szállásférőhelyek száma 1 5 7 3 2 4 6

szálláshely-kihasználtság 4 3 7 1 6 2 5

vendéglátóhelyek száma 1 4 6 5 2 3 6

külföldi vendégek száma 1 5 6 4 2 3 7

átlagos tartózkodási idő 4 2 3 7 6 5 1

Indikátorok szerinti pozíci-
ók átlaga:

2 4,25 6 3,625 2,75 3,625 5,625

Turisztikai funkció szerinti 
rangsor:

1 4 6 3 2 3 5

3. táblázat: a Velencei-tó településeinek turisztikai funkció indexe. Forrás: saját 
számítás és szerkesztés a TeIR adatai alapján, 2011.

A Velencei-tó háttértelepüléseinek településmorfológiai szerkezetét, gazdaságát és tár-
sadalmát a falu tóparttól való nagyobb távolsága miatt nem formálta át a turizmus, mint 
ahogy Gárdony, Velence, Pákozd és Sukoró esetében történt.

A Velencei-tó partjától távolabb fekvQ települések ma csak kevésbé töltenek be turisz-
tikai funkciót, mivel ezeken a településeken nem úgy ment végbe az a mezQgazdaságból 
a tercier szektorba történQ struktúraváltás, mint ahogyan például Gárdony és Velence gaz-
dasági szerkezetében, településstruktúrájában és társadalmában is tapasztalható. A külföl-
di vendégeket, akik fajlagosan többet költenek a hazaiaknál, szintén a Velencei-tó „fQvá-
rosa” vonzza a legjobban. Szálláshelyekkel jelenleg nem ajánlatos bQvíteni a város kíná-



48 WIRTH GÁBOR: A VELENCEI-TÓ FEJLESZTÉSÉNEK LEHETPSÉGEI

Valóság ザ 2016. június

latát, ehelyett inkább a szálláshely-kihasználtságot kellene növelni. Kiderült az is, hogy a 
körülbelül csak feleakkora népességgel rendelkezQ Velence több kategóriában is megelQzi 
Gárdonyt (vendégéjszakák száma, turisták és lakosság aránya), a város legmeghatározóbb 
funkciója itt is a turizmus. A kevesebb szálláshellyel, de jobb szálláshely-kihasználtsággal 
büszkélkedhetQ Sukoró és Kápolnásnyék csak közepes turisztikai funkciót töltenek be, 
ezeken a településeken nem a turisztikai fejlesztéseket kellene elQtérbe helyezni, hanem a 
többi gazdasági ágazatban rejlQ lehetQségeket is ajánlatos lenne vizsgálni. Kissé meglepQ, 
hogy a Velencei-tó északi partján fekvQ Pákozd csak a negyedik helyen szerepel, hiszen a 
település számos természeti és történelmi turisztikai attrakcióval is rendelkezik.

A Velencei-tó partjától távolabb fekvQ Nadap és Pázmánd csak kevésbé töltenek be 
turisztikai funkciót, ezeken a településeken nem ment végbe az a mezQgazdaságból a 
tercier szektorba történQ struktúraváltás, ami Gárdony és Velence gazdasági szerkezetét, 
településstruktúráját és társadalmát is átalakította. Szálláshelyeiket tekintve a tóhoz kö-
zeli kisebb települések fQleg a falusi és az ökoturizmusban találhatják meg a lehetséges 
turisztikai fejlesztések irányvonalát. Az átlagos tartózkodási idQ rövidsége (2 vagy há-
rom éjszaka) jelzi, hogy a Velencei-tóhoz látogatók többsége hétvégéjét, esetleg „hosszú 
hétvégéjét” tölti el elQszeretettel az adott desztináción. Ez a rövid tartózkodási idQtartam 
visszavezethetQ az utazási szokások megváltozására, a kedvezQtlen gazdasági helyzetre, 
de magyarázható Budapest és Székesfehérvár földrajzi közelségével is. A településeken 
m_ködQ turizmusban és vendéglátásban dolgozó cégek döntQ többségének is szembe-
sülnie kell a turisztika egyik alapproblémájával, a szezonalitás kérdésével. A Vital Hotel 
Nautis és a Velence Resort Spa wellness-szállodák kivételével az év téli idQszakában szin-
te az összes turisztikai vállalkozás „tengQdik”. Az erQs szezonalitást nem szabad figyel-
men kívül hagyni a tóparti települések fejlesztési koncepciójának megfogalmazásakor. A 
Velencei-tó térsége kiválóan alkalmas mezQgazdasági termelésre, de egyelQre csak kevés 
olyan helyi termék, helyi „márka” van a köztudatban, mint például az Agárdi pálinka.

A Velencei-tó térségében az önkormányzatokon kívül ma több szervezet is foglalkozik 
turizmus-, illetve gazdaságfejlesztési tevékenységgel. Gárdony és Velence külön TDM 
szervezettel rendelkezik, az Okos Régió Klaszter pedig többek között egy „helyi márka” 
kialakítását és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok erQsítését t_zte ki céljául. E cél eléré-
séhez a szakirodalom leírása alapján a következQ feltételeknek kell teljesülniük: „A klasz-
terek sikeressége belsQ önszervezQ képességükön, a szereplQk részvételén es a tanulási 
folyamatok sikerességén is múlik, tehát a fejlQdési folyamatban jelentQs szerepet játszik 
az erQs, hatékony intézményi környezet. Ezek a megállapítások a klaszterfejlQdés korai 
fázisában járó vagy gyenge kritikus tömegekkel rendelkezQ városi térségekben az inkubá-
ció, valamint a fejlesztési folyamatot átfogó és koordináló, a várostérségi gazdasághoz 
kötQdQ szervezetek szükségességét vetik fel az innovációs folyamat irányítása érdekében.” 
(LUX G. 2013: 69)

A kérdQíves kutatás eredményei rámutatnak, hogy a Velencei-tó térségében még nem 
igazán ismert és megfelelQen támogatott ez a több helyen már bevált elképzelés. A vizs-
gált kisvállalkozások nagy része, 52 százalékuk nem rendelkezik információval a klasz-
terekrQl, de nem is tartják fontosnak az azonos ágazatban m_ködQ kisvállalkozásokkal 
történQ együttm_ködést, ezzel szemben a kérdQívet kitöltött vállalkozások csupán 3 szá-
zaléka tagja valamelyik klaszternek.

A település gazdaságának fejlesztéséért, Gárdony városvezetése a vállalkozókkal együtt 
tevékenykedik összhangban a megyei önkormányzattal, és az országgy_lési képviselQvel. 
Kifejezetten gazdaság-, illetve településfejlesztési célból létrehozott szervezet nem m_-
ködik Gárdonyban. Az önkormányzat a hivatal szakembereivel is együtt dolgozik, épí-



WIRTH GÁBOR: A VELENCEI-TÓ FEJLESZTÉSÉNEK LEHETPSÉGEI 49

Valóság ザ 2016. június

tészekkel, közgazdászokkal. Civil szervezetekkel szintén tartják a kapcsolatot. Gárdony 
polgármestere arról is beszámolt, hogy a tó környéki négy település, Pákozd, Sukoró, 
Velence, Gárdony számos projekt keretén belül m_ködik együtt, mivel a Velencei-tó, 
csak egységes egészként adható el, nem településekként. Arra szeretnének törekedni, 
hogy a települések ne ugyanazt a turisztikai kínálatot, szolgáltatásokat nyújtsák, hanem 
magas szint_ szolgáltatások segítségével specializálódjanak.18 A Velencei-tó települései-
nek gazdasági-társadalmi szempontok szerinti vizsgálata azt támasztja alá, hogy egy csak 
a tóparti településeket összefogó kezdeményezés önmagában még nem alkalmas a térség 
egészének fejlesztésére, mivel a háttértelepüléseket és azok teljese kapcsolatrendszerét a 
tóparti településekkel teljesen figyelmen kívül hagyja. Az Agárdi PálinkafQzde rendszere-

SWOT-analízis a Velencei-tó településeinek gazdaságfejlesztési lehetQségeire vonatkozóan

Strenghts - Erősségek: belső, pozitív tényezők

Budapest közelsége,
Székesfehérvár szomszédsága
Velencei-tó vize kiválóan alkalmas fürdésre
turisztikai infrastruktúra újra fejlődésnek indult
talaj alkalmas szántóföldi termelésre: kukorica, bú-
za, gyümölcs, szőlő
kiépített kerékpárút vezet a tó körül
természeti értékekben gazdag a környék: aktív tu-
risztikai potenciál
elkezdődött az összefogás a különböző gazdasági 
ágazatok között

Weaknesses - Gyengeségek: belső, negatív té-
nyezők
hiányosságok városi funkciók terén
a húzó helyi vállalkozások többsége nem helyiek 
tulajdonában van
hiányzik, vagy csak kevéssé van jelen a tehető-
sebb vállalkozói réteg
forgalom szezonális hullámzása
hiányzik az erős helyi „márka”, internetes megjele-
nés gyengeségei
túl sok szervezet és szereplő foglalkozik a fejlesz-
tésekkel és kevésbé hangolják össze munkájukat
a megújuló energiaforrások kihasználatlansága
gyenge ipari potenciál
a háttértelepülések megfelelő fejlesztések hiányá-
ban leszakadhatnak

Opportunities - Lehetőségek: külső, pozitív té-
nyezők
A Velencei-tó települései egy közigazgatási egység-
ben (járásban) találhatók
a város az ország területének azon 20%-os részén 
fekszik, ahol a külföldi tőke 80%-a összpontosul
EU-s pályázatok, Külső befektetők
térségi, regionális együttműködés
távolabb fekvő településekkel együttműködés, kap-
csolat,
klaszterek kiépítése, ágazatok közötti együttmű-
ködés
az agglomerációs hatásnak köszönhetőn a szolgál-
tatások kínálata bővülhet
a mezőgazdaság fejlesztése a kiváló szállítási, lehe-
tőségek (M7, vasúti fővonal), illetve a főváros és a 
megyeszékhely közelsége révén a térség exportle-
hetőségeit teremtené meg

Threats - Veszélyek: külső, negatív tényezők

folyamatosan növekvő gépjárműforgalom-környe-
zetszennyezés (lég, zaj, rezgés),
a fejlesztési források elapadása
a külső pénzügyi fejlesztési forrásoktól való függés
függő helyzet kialakulása Budapesttől és 
Székesfehérvártól (ingázás – helyi munkalehető-
ség korlátozottan áll rendelkezésre)
az agglomerációs hatás az árak növekedését okoz-
hatják, ami a szolgáltatások és áruk keresletének 
visszaesését okozhatja
agglomerációs hatásként jelentkezhet a közbizton-
ság romlása is 
állandó probléma a tó vízszintje



50 WIRTH GÁBOR: A VELENCEI-TÓ FEJLESZTÉSÉNEK LEHETPSÉGEI

Valóság ザ 2016. június

sen együttm_ködik a gárdonyi önkormányzattal, a helyi TDM szervezettel, a Vital Hotel 
Nautis és a Velence Resort&Spa szállodákkal. Mindemellett székesfehérvári és budapesti 
cégek is szerveznek náluk rendezvényeket és ajánlják a pálinkafQzde termékeit és szolgál-
tatásait. A Vital Hotel Nautis és a Velence Resort&Spa szállodák a náluk idQzQ baráti tár-
saságoknak ajánlják az Agárdi PálinkafQzde által nyújtott „pálinkavezetést”, a megfelelQ 
helyi buszjáratok és a helyben igénybe vehetQ taxi hiánya azonban jelentQsen megnehezíti 
a program megvalósítását. Az említett vállalkozások természetesen tisztában vannak vele, 
hogy a helyi közlekedés fejlesztése egyre nagyobb összefogást igényel.19

Vizsgálataim azt mutatják, hogy a Velencei-tavat csak egységes térségként lehet értel-
mezni. A TDM keretein belül elkezdQdött egy térségi fejlesztésben történQ gondolkodás, 
aminek az értelmében térségi, tavi stratégiát kell létrehozni. Az összegy_jtött adatok alap-
ján SWOT-analízist készítettem a Velencei-tó településeinek lehetséges gazdaságfejlesz-
tési lehetQségeinek feltérképezése céljából.

(Összegzés) A kutatás eredményeit összegezve megállapíthatjuk, hogy a Gárdonyi járás 
települései az ott zajló demográfiai, ökonómiai és társadalmi folyamatok tükrében nem 
mutatnak egységes képet. A különbözQségekhez az a tény is jelentQs mértékben hozzájá-
rul, hogy a vizsgált települések gazdasági struktúráját nem azonos mértékben alakította át 
a turizmus. Az aktuális fejlesztési koncepciókban fontos célként szerepel a kínálati paletta 
bQvítése új szálláshelyekkel, illetve ebbQl adódóan a tartózkodási idQ meghosszabbítása. 
A fejlesztéssel foglalkozó szervezetek egyszerre nagyon sok turizmusfajtát szeretnének 
fejleszteni, ami az emberi és anyagi erQforrások végessége miatt aligha valósítható meg, 
ehelyett inkább olyan prioritásokat, súlypontokat kellene kijelölni, amelyek kutatási ered-
ményekkel is alátámaszthatók. Emellett még további problémát jelent, hogy ennek kicsi, 
de komplex területnek a fejlesztésével túl sok szervezet és egyesület foglalkozik, gyakran 
egymástól függetlenül. Az utóbbi idQkben már találunk példát sikeres projektekre, de 
ezek a kerékpárút kivételével csupán pontszer_en, a településeket összefogó fejlesztési el-
képzelések komoly érvényesítése nélkül valósultak meg. A Velencei-tó fejlesztéséhez ma 
még hiányzik egy olyan szervezet, ami megfelelQ hatáskörrel rendelkezve átfogó fejlesz-
téseket valósítana meg. Az itt leírt tényezQk ahhoz is hozzájárulhattak, hogy a Velencei-
tó térségének az igazi áttörésre még várni kell. A jövQ fejlesztéseinek kidolgozásában és 
megvalósításában gazdasági súlyánál fogva a térség két városi ranggal rendelkezQ telepü-
lésének, Gárdonynak és Velencének a legnagyobb a felelQssége. A SWOT-analízisbQl azt 
is megállapíthatjuk, hogy a térség erQsségeit nem használják ki optimálisan. A természeti 
értékekre, a kedvezQ közlekedés-földrajzi helyzetre és a sikeresen m_ködQ wellness- és 
fürdQlétesítményekre a fejlesztésben tevékenykedQknek a jövQben nagyobb hangsúlyt kell 
fektetniük. Az elkövetkezQ évek legnagyobb kérdése az lesz, hogy a szerény lehetQségek-
kel rendelkezQ TDM-szervezetek, illetve a térség többi fejlesztéssel foglalkozó szervezete 
mennyiben lesznek képesek egy rendszerszemlélet_, egységes, megfelelQen megtervezett 
koncepció kivitelezésére. A fejlesztéspolitikai feladatok felsorolásánál figyelembe kell 
vennünk Budapest gravitációs zónájának, ezen belül a budapesti agglomeráció kiterjedé-
sének növekedését is, mivel az agglomerációs folyamatok a szóban forgó zónában fekvQ 
települések gazdaságára, társadalmára, környezeti állapotára, és ezekbQl következQen a 
turizmusra is jelentQs hatásokat gyakorolnak. A jövQ fejlesztéseit tehát úgy kell megvaló-
sítani, hogy a Velencei-tó háttértelepülései is részévé válhassanak a Velencei-tó turisztikai 
rendszerének, viszont falusias jellegüket és hagyományaikat továbbra is megQrizzék, amit 
a budapesti agglomeráció kiterjedésének elQbb említett hatásai is nehezítenek. Ezeknek a 
céloknak a megvalósításában olyan, már a szakirodalom által is ajánlott eszközök is a se-
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gítségünkre lehetnek, mint a helyi termékfejlesztés, helyi csereeszközök vagy pénz beve-
zetése, helyben kiaknázható alternatív energiák használata, helyi autonóm energia-ellátás, 
helyi vállalkozások fejlesztése, „méltányos turizmus”, helyi rendezvények és fesztiválok, 
valamint a közösség és a szociális gazdaság fejlesztése. (RAPKAY B. et al. 2013) A gaz-
daság egyik legdinamikusabb és legszezonálisabb ágazata, a turizmus fejlesztése is csak 
a többi funkció fejlesztésével együttesen képzelhetQ el. A mezQgazdasági szektor a helyi 
termékek elQtérbe helyezésével kapcsolódhat a turizmushoz és a vendéglátó szektorhoz. 
Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy a Velencei-tó, illetve a Gárdonyi járás telepü-
lései csak egy tervezett, hosszú távú fejlesztési koncepcióval, a fenntartható turizmusra 
és gazdaságra épülQ termékpalettával, egységes márkával és nem utolsó sorban egy arra 
alkalmas cég vagy szervezet a jelenlevQ gazdasági ágazatokat átfogó koordinálásával le-
hetnek piacképesek.
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vel. Készült: 2013.11.12.

9 Interjú Sívó Rolanddal, a Velence Resort&Spa 
szálloda igazgatójával. Készült: 2014.06.20.

10 TeIR.

11 Interjú Tóth Istvánnal, Gárdony polgármesterével. 
Készült: 2013.11.19.

12 Uo.
13 Interjú Kupi Lászlóval, Kápolnásnyék volt alpol-

gármesterével. Készült: 2015.06.10.
14 Interjú Takács Jánossal, Pákozd polgármesterével. 

Készült: 2015.06.10.
15 Interjú Urbán Tamással, az agárdi Napsugár 

Strand strandvezetQjével, valamint Szabó Bélával, 
az agárdi Park Strand Kemping és Túrafalu kem-
pingvezetQjével. Készült: 2015.08.17.

16 Uo.
17 Interjú Tóth Istvánnal, Gárdony polgármesterével. 

Készült: 2013.11.19.
18 Ua.
19 Interjú Tollas Csillával, az Agárdi PálinkafQzde 

marketing vezetQjével. Készült: 2014.06.25.


