1821/2015. (XI. 12.) Korm. határozat
a Balaton Területfejlesztési Koncepció (2014-2030) és a Balaton
Területfejlesztési Stratégiai Program elfogadásáról, valamint a Balaton
Kiemelt Üdülőkörzet területén a 2014-2020-as uniós és hazai forrásokból
megvalósuló beruházásokról
A Kormány
1. elfogadja a részére bemutatott
a) Balaton Területfejlesztési Koncepciót (2014-2030) és
b) a Balaton Területfejlesztési Stratégiai Programot,
amelyek célja a Balaton térségének természeti, társadalmi, gazdasági és kulturális környezetet
egyaránt érintő, az ökológiai egyensúly fenntartásával történő komplex fejlesztése, a hosszú távú
térségfejlesztés
feltételeinek
megteremtése,
és
elrendeli
azoknak
a
http://regionalispolitika.kormany.hu honlapon való közzétételét;
2. egyetért és elfogadja a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet települései tekintetében a következő
stratégiai fejlesztési irányokat az 1. mellékletben jelzett források biztosításával:
a) turisztikai fejlesztések,
b) gazdaság és innováció,
c) egészséges Balaton termékek,
d) vízminőség és biztonság,
e) közlekedés,
f) területfejlesztés,
g) humánerőforrás fejlesztések;
3. felhívja az operatív programok végrehajtásáért felelős minisztereket és szakpolitikai
felelősöket, hogy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet települései tekintetében a 2. pont szerinti
stratégiai fejlesztési irányok végrehajtása érdekében kezdeményezzék az Integrált Területi
Programok módosítását és a 2016. évi Éves Fejlesztési Keretek ennek megfelelő kialakítását;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal
4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy kezdeményezze a 2014-2020-as programozási
időszak országos jelentőségű közúti, vasúti és vízi közlekedési, városi és elővárosi közlekedési
fejlesztéseinek indikatív listájáról szóló 1696/2014. (XI. 26.) Korm. határozat módosítását az
„M8-M7 összekötése a 710. sz. főút nyomvonalán” tárgyú projekttel;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal
5. felhívja az integrált területi tervezésért felelős szervezeteket, hogy a megyei integrált területi
programok balatoni fejlesztésekre allokált összege a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet megyei
településeinek lakosságszáma és az adott megye - ide nem értve az adott megye területén lévő
megyei jogú városok lakosságát - lakosságának és fejlettségének arányában kerüljön
meghatározásra és rögzítésre;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal
6. felhívja az operatív programok végrehajtásáért felelős minisztereket, hogy amennyiben a 2.
pont szerinti stratégiai fejlesztési irányoknak megfelelő projektekre objektív okból nem történik
kötelezettségvállalás 2017. június 30-ig, akkor gondoskodjanak az 1. mellékletben tervezett
források e Korm. határozat célrendszerétől független felhasználásáról az operatív program
keretein belül;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. december 31.
7. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetet érintő
közlekedési infrastruktúra-fejlesztési projektek esetében vizsgálja meg az operatív program
módosításának szükségességét, módosítási igény esetén terjessze a Kormány elé az operatív
program módosítási javaslatát;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. november 15.
8. felhívja az operatív programok végrehajtásáért felelős minisztereket, hogy a 2. pont szerinti
stratégiai fejlesztési irányoknak megfelelő támogatási konstrukciók kialakítása érdekében vonják
be a támogatási konstrukciók előkészítési feladataiba a Balatoni Fejlesztési Tanácsot, véleményét
csatornázzák be a döntéshozatal folyamatába;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
földművelésügyi miniszter
Határidő: folyamatos, de legkésőbb 2017. június 30.
9. felhívja az operatív programok végrehajtásáért felelős minisztereket, hogy az érintett
operatív programok Monitoring Bizottságába a Balatoni Fejlesztési Tanács Elnökének tagként
történő felkéréséről intézkedjenek;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. július 30.
10. felkéri a Balaton Fejlesztési Tanácsot, hogy kísérje figyelemmel az 1. pontban
meghatározott Koncepcióban és a Stratégiai Programban meghatározott célok és prioritások
megvalósulásának folyamatát, és a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter útján
háromévente adjon tájékoztatást azok megvalósításáról és szükség esetén kezdeményezze azok
felülvizsgálatát;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: folyamatos
11. felhívja az operatív programok végrehajtásáért felelős minisztereket, hogy 2015. II.
félévétől 2020. II. félévével bezárólag félévente készítsenek jelentést a Kormány számára az e
Korm. határozatban foglalt feladatok teljesítésről;
Felelős: emberi erőforrások minisztere

nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő: tárgyfélévet követő 1 hónapon belül, első alkalommal 2016. január 31-ig,
utolsó alkalommal 2021. január 31-ig
12. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén a
„Balaton Felvidék Világörökség” várományos helyszínek központi marketingtevékenységét a
Magyar Turizmus Zrt. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programból kapott
támogatásból lássa el;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: folyamatos
13. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy biztosítsa a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet
területén hazai forrásból megvalósuló fejlesztések forrásigényét a 2. melléklet ütemezése alapján;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2015. november 30.
14. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 2.
mellékletben felsorolt projektek végrehajtásáról az ott meghatározottak alapján gondoskodjon;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a 2. mellékletben meghatározott projektek ütemezése szerint
15. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy koordinálja a Balaton Kiemelt
Üdülőkörzet területét érintő, e Korm. határozatban foglalt feladatok teljesítését.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

1. melléklet az 1821/2015. (XI. 12.) Korm. határozathoz
Stratégiai fejlesztési
irányok

1. Turisztikai fejlesztések

Balatoni fejlesztések és a fejlesztések forrása
Stratégiai fejlesztési irányok húzó projektjei Támogatási igény
(Mrd forint)
Kulturális örökségvédelem
4,4
Balaton-felvidék világörökség várományos
1
helyszín
Bejárható Magyarország komplex
3,5
víziturisztikai-, és egyéb állomásai
Komplex szolgáltatásokat nyújtó
2,2
kikötőfejlesztések
e-kikötő fejlesztések
3,7
Kerékpárút fejlesztések
3,5
Gyógyhelyek fejlesztése
2,5
Mintagazdaságok hálózatának kialakítása
2,5
(borút)
Kulturális és természeti értékek gazdasági és
3,4
környezeti fenntartható megőrzése és
látogathatóvá tétele
Turisztikai fejlesztések összesen
26,7
Balatoni vállalkozások versenyképességének
6,2
javítása
Balatoni tudásgazdaság fejlesztése Kutatás6,5
fejlesztési programok telepítésének
a támogatása és nemzetközi

Forrás
GINOP 7
GINOP 7
GINOP 7
GINOP 7
GINOP 7
GINOP 7
GINOP 7
GINOP 7
GINOP 7

GINOP 7
GINOP 1
GINOP 2

munkakapcsolatba való beépítése
Balatoni infokommunikációs fejlesztések.
Kedvezményes közcélú vezetéknélküli
internetelérés biztosítása a Balaton körül
(főként parttól távolabbi településeken),
szélessávú szolgáltatások fejlesztésével
2. Gazdaság és innováció Energiahatékonyság
Balatoni foglalkoztatás
Versenyképes munkaerő. Oktatási és képzési
központok létrehozása a Balaton-térségben
a tudás alapú gazdaság erősítése céljából RIK
Akadémia létesítése
Elektromos hajózással kapcsolatos
úszólétesítmények (hajó, úszómű stb.)
fejlesztése, ill. gyártási létesítményeinek
fejlesztése
Gazdaság és innováció összesen
Agrártermékek feldolgozásának támogatása
Árutermelő háztáji gazdaságok támogatása
Helyi piac létrehozásának támogatása
önkormányzatok számára (CLLD)
Rövid ellátási lánc kialakítása mezőgazdasági
termékek esetében (marketing, termelői
beruházások stb.)
Kézműves vállalkozások támogatása
3. Egészséges Balaton
Szőlő- és bortermelők EU minőségbiztosítási
termékek
rendszerekhez történő csatlakozása
Balatoni borászatok technológiai és telephely
fejlesztése
Meliorációs fejlesztések a Balatonfelvidéken:
vízszabályozó, vápás úthálózat kialakítása a
hegyvidéki részeken környezetvédelmi
célokkal
Balatoni Kistelepülések Szennyvízkezelési
Programjának megvalósítása 2000 LE alatti
településeken
Egészséges Balaton termékek összesen
Balaton vízminőségi állapotát befolyásoló
külső terhelések, szennyezések csökkentése, a
tó jó állapotának biztosításához szükséges
intézkedések megvalósítása
Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának
megvalósítása
Sió-csatorna felújítása - természetvédelmi
célú beavatkozások, meder-rehabilitáció, Siózsilip rekonstrukció
Balatoni Szennyvízkezelési Program
megvalósítása
Egységes megfigyelő-, tájékoztatási és
döntéstámogató rendszer fejlesztése - VKIhoz kapcsolódóan
4. Vízminőség és biztonság Katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztése a
Balaton régió területén
A balatoni vízkészlet fenntartható

1,8

GINOP 3

3
4,7
2

GINOP 4
GINOP 5
GINOP 6

1

GINOP 2

25,2
1,5
1,5
1

VP
VP
VP

1,5

VP

1,7
1

VP
VP

5,6

VP

2

VP

2

VP

17,8
1

KEHOP 1

1,5

KEHOP 4

12

KEHOP 1

2,2

KEHOP 2

1

KEHOP 1

2,5

KEHOP 1

35

KEHOP 1

5. Közlekedés

6. Területfejlesztés

7. Humánerőforrás
fejlesztések

gazdálkodásának, vízhasználatának javítása, a
szükséges infrastrukturális feltételek
biztosításával
Gazdasági társaságok és önkormányzatok
energia előállító erőműveinek támogatása
Közfeladatot ellátó egyházi, alapítványi és
nonprofit társaságok energiahatékonysági
fejlesztései
Állami szervezetek energetikai fejlesztései
Vízminőség és biztonság összesen
Szántód-Kőröshegy-Balatonszentgyörgy
vasút vonalszakasz felújítása
36-os Fonyód-Kaposvár vasútvonal
állapotjavítása (része az előző projektnek)
710. sz. út (leendő M8 autópálya)
BalatonkeneseM7 közötti elmaradt kb. 3 km pályaszakasz
megépítése, autópálya csomóponttal
Balatoni közlekedési rendszer
összehangolása
Vasútállomások rekonstrukciója
Badacsony és Fonyód közötti kompjárat
Elektromos közlekedés (elektromos
autóbuszok
10-15 darab (Balatonfüred, Siófok,
Keszthely), elektromos hajtású hajók és egyéb
közlekedési eszközök, elektromos autó, hajó
és kerékpár töltőhálózat kiépítése)
Elektromos vasúti kör kiépítése és központi
forgalomirányítás megvalósítása a Balaton
körül
Közlekedés összesen
Somogy megye
Veszprém megye
Zala megye
TOP CLLD
Területfejlesztés összesen
Szociális üdültetés
Mozdulj Balaton (kisléptékű sporteszközök,
pályák kialakítása, felújítása)
Humánerőforrás fejlesztések összesen
Összesen:

1

KEHOP 5

1

KEHOP 5

2
59,2
44

KEHOP 5

8

IKOP 2

9

IKOP 4

1,5

IKOP 3

4
2
2

IKOP 2 és 3
IKOP
IKOP

25

IKOP 2

IKOP 2

95,5
8,2
13,76
7,8
1,8
31,56
30
2

TOP
TOP
TOP
TOP
EFOP 1-2
EFOP

32
287,96

2. melléklet az 1821/2015. (XI. 12.) Korm. határozathoz
Projekt címe
71. számú főút Keszthely déli elkerülő út új 76. számú bekötés
(Fenékpuszta) megépítése és a Balatonszentgyörgy elkerülő szakaszok (M7
csomóponttal) tervezése
Hévíz-Balaton Airport és a kapcsolódó sármellék-zalavári iparterületek
fejlesztése
Nyugdíjasok egésznapos gondozása, Alkony Program (apartman házak)
Minőségi turizmus számára épülő szállásférőhely beruházások 25%-os

Támogatás összege
(Mrd forint)
4

5
4
6

intenzitású támogatása számára önerő keret létrehozása
Bahart Zrt. kikötő fejlesztések
Bahart Zrt. hajópark fejlesztések
e-Kerékpár
Összesen:

2
2
1,5
24,5

