
ESPON // LAKES
Az európai nagy tavi régiók integrált fejlesztésének útjai



A nagy tavakra nincs szabványos meghatározás. 

A legújabb európai tipológia 144 „nagyon nagy 
tavat” (> 100 km2) tart nyilván

ESPON LAKES = nagy tórégiók pragmatikus 
megközelítése, amely figyelembe veszi…: 

• …szereplők hálózatát (amely a tóval közvetlenül 

összefüggő problémák kezelésére jött létre)

• …a többszintű, részben átfedő funkcionális 

területeket

• …a társadalmi és kulturális értékeket

ESPON // LAKES

NAGY TÓVIDÉKEK EURÓPÁBAN
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KÉT SZINTŰ MEGKÖZELÍTÉS

• ESPON elemzések célja az európai területi politikák 
tudományos alátámasztása és megerősítése 

• Három együttműködő partner: Spatial Foresight, 
Friedrich Alexander Universität és a HÉTFA Elemző 
Központ.

• Átfogó vizsgálat és értékelés az európai nagy 
tórégiók integrált fejlesztési lehetőségeiről a három 
érdekelt régió részletes elemzésével. 

• A három a részletesen vizsgált régióban (Balaton, 
Bodeni-tó, Vänern-tó) a projekt során kvantitatív 
(statisztikai, térinformatikai) és kvalitatív adatgyűjtés 
zajlott. 

• Ezek az adatok szolgáltak a "jövőkép" 
kidolgozására irányuló részvételi folyamat alapjául 
(2. és 3. fejezet). 
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A RÉGIÓK GAZDASÁGI ÖSSZEHASONLÍTÁSA
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A RÉGIÓK KÖRNYEZETI ÖSSZEHASONLÍTÁSA
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A RÉGIÓK DEMOGRÁFIAI ÖSSZEHASONLÍTÁSA
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A REGIONÁLIS STRUKTÚRÁK 
ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Regionális struktúrák: Különböző struktúrák (intenzív turizmus a Balatonnál, intenzív térhasználat a Boden-
tónál, belső periféria a Vänern-tónál)

Együttműködési kihívások: Minden tóvidékre jellemző, hogy különböző közigazgatási struktúrák részei. A 
Boden-tó szembesül a legnehezebb helyzettel, mivel a régióhoz négy különböző ország tartozik, azonban a 
Balaton esetén is három megye (és 3 régió) érintett.

• Integrált fejlesztés a tórégióknál: 

• A regionális struktúrák és kihívások a nagy tavak körül eltérőek is, nincs egy mindenkire érvényes megközelítés az integrált 

fejlesztésre vonatkozóan → szükség van terület-alapú megközelítésekre

• Az integrált területfejlesztés egyik fontos akadálya (mindenhol) az adminisztratív határok áthidalásának kérdése
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A 3 TÓRÉGIÓ TERVEZÉS SAJÁTOSSÁGAI 

Vänern

Az integrált területfejlesztés/tervezés különböző szakaszai 

• A tóvidéki szintű tervezés a Vänernnél gyengébb, mint a Balatonnál és a Boden-tónál, ahol a területi tervezés/fejlesztés legalább 

intézményesített (BFT, ROK-B) 

• A Balaton régióban az integrált területi tervezés játssza a legerősebb szerepet (meglévő területfejlesztési terv, átfogó koordináció).

GYENGE TERVEZÉS: nincs tervezés tórégió 

szintjén, a regionális stratégiai 

dokumentumok hajlamosak figyelmen 

kívül hagyni a tavat, nincs regionális 

tervezés 

ÁGAZATI TERVEZÉS: egyes ágazatokban

jól bevált, más ágazatokban kialakulóban

van

Balaton

ÁGAZATKÖZISÉG: számos egymásra utaló 

ágazati szempont jelenik meg, az ágazati 

szempontok integrálása regionális szinten 

történik, források hiánya és a felülről lefelé 

irányuló döntéshozatal konfliktusa.

INTEGRÁLTSÁG: széleskörű koordináció 

van a szereplők között (BFT a koordináló)

Boden-tó

ÁGAZATKÖZISÉG: számos egymásra utaló 

ágazati szempont jelenik meg

INTEGRÁLTSÁG: számos nemzeti szintű 

koncepció, nincs tóvidékre vonatkozó 

tervezési kompetencia, terület- és 

közlekedésfejlesztést is magában foglaló 

keretkoncepció jelenleg fejlesztés alatt
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12 SZAKPOLITIKAI LEHETŐSÉG A NAGY 
TAVAK SZÁMÁRA

1. REGIONÁLIS INTEGRÁCIÓ 3. SZAKPOLITIKAI INTEGRÁCIÓ

Fontos lenne kihasználni az uniós forrásokat a 

fenntartható fejlődés előmozdítására

Az EU Kohéziós politikája integrált 

eszközeinek (ITI, CLLD, LEADER) jobb 

kihasználása

Nemzeti határokon túlnyúló együttműködések 

támogatása

Javasoljuk a szakpolitikai koordinációban a 

területi tervezés szerepének erősítését

Tőkét kellene kovácsolni az integrált 

vízgyűjtőgazdálkodási gyakorlatokból

4. VERTIKÁLIS INTEGRÁCIÓ

5. EURÓPAI INTEGRÁCIÓ

A nagy tó-régiókat össze kellene kapcsolni a 

2030-as Területi Menetrenddel (TA 2030)

A nagytavak hangját hallatni kellene 

Brüsszelben

Támogatni kellene tó-régiók európai szintű 

összefogását és tudáscseréjét

Hangsúlyozni kellene az átfogó politikai 

célokhoz való hozzájárulást

Kapacitásépítéssel meg kell erősíteni a helyi és 

regionális szereplőketJavasoljuk „tó-központú” gazdasági klaszterek 

kialakítását

2. PART-VÍZ (LAND-LAKE) INTEGRÁCIÓ

Intergrált land-lake menedzsment 

promotálása

SZŰKÖS ERŐFORRÁS – A TÓ LÁTVÁNYA: 

mindenki számára nem biztosítható, ám 

mindenki vágyik rá → ingatlan/szolgáltatás 

ára + elérhetőség szabályozása



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
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