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PANNON EGYETEM 

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 

Balatoni Turisztikai Kutatóintézet 

Helyi érték, mint a desztinációk specifikálásának egyik lehetséges eleme. 

Szakmai tájékoztató  

Veszprém, 2016. február 3.  

A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 

megfogalmazza a nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriáit, valamint előirányozza a védelmüket végző 

települési, tájegységi és megyei értéktárak, valamint bizottságok létrehozatalát. A Balatoni Turizmus-barométer 

januári felmérése a turisztikai szakemberek véleményét kérdezte a helyi értékekről, védelmükről, valamint 

turizmusban betöltött szerepükről. Az eredmények alapján a helyi értékek védelme és előtérbe helyezése, úgyis, 

mint helyi, balatoni értékek, fontos és kiemelt szerepet kell, hogy kapjanak a települési programok 

népszerűsítése során.  

A Pannon Egyetem szakmai felmérésében részt vevő turisztikai szakemberek (84 fő) jelentős többsége (91%) hallott 

már a helyi értékek védelméről. A válaszadók fontosnak tartják a lokális értékek megóvását, leginkább a 

hagyományőrzésben és az identitástudat erősítésben. Mindezeken túl a turizmusban, a desztinációk egyedivé 

tételében betöltött jelentős szerepét is kiemelték. Arra a kérdésre, hogy milyen értékeket tart megőrzésre 

érdemesnek a saját településén, az első három helyen a természeti, az épített és a kulturális örökség szerepeltek. 

A személyekhez köthető tudás megőrzése csupán az ötödik a sorban. Az egyéb értékek esetében az alábbiakat 

nevezték meg a válaszadók: vallási, agrár, gasztronómiai, ipari műemlékek, sportlétesítmények, turisztikai 

érdekességek a külföldieknek, iskola, óvoda. 

1. ábra 

Milyen értékeket tart megőrzésre érdemesnek az Ön által képviselt település(ek)en? 

 

Forrás: Pannon Egyetem Balatoni Turizmus-barométer 2016/1  
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Mindazonáltal a kistelepülések életében, tapasztalataink alapján, az idősebb korosztály tudása az, amelyet a mai 

fiatalok újra felfedeznek és értéknek tartanak.1Az értékek között jelentős szerepet kaptak a gasztronómiai értékek 

megőrzésére irányuló törekvések. A válaszadók csaknem háromnegyede hallott a helyi értéktár bizottságokról, 

valamint tisztában vannak azzal, hogy kik, milyen szervezetek foglalkoznak a helyi értékek védelmével. Közel 40%-

uk javaslattevőként is részt vett ezen szervezetek munkájában.2A települési, vagy megyei értékek egyéb módon 

történő megőrzésében már többen (56,1%) részt vettek. Azon állításokkal, hogy a turisták szívesen ismerkednek 

meg a helyi értékekkel, legyen az étel, ital, épített környezet, kulturális érték, hagyományőrzés – mindenki 

egyetértett és egyenrangúnak minősítette őket. Véleményük szerint a helyi értékekkel kapcsolatos események 

közkedveltek a turisták körében.3Mindenki egyetértett azzal a feltevéssel, hogy a helyi értékek feltárása 

hozzájárul a helyi közösség életminőségének javulásához, valamint fontos ezen értékek látogatóbarát, modern és 

élményszerű bemutatása. 2. ábra  

2. ábra 

Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal?  

 

Forrás: Pannon Egyetem Balatoni Turizmus-barométer 2016/1  

Megjegyzés: zárójelben az 1-5-ig tartó skálán adott átlagérték (1=egyáltalán nem értek egyet, 5=teljes mértékben egyetértek)  

                                                           
1 A 2011 és 2015 között a Tamási és a Veszprémi járásban megvalósult kutatótáborok (6 db) tapasztalata alapján.  
2 Javaslattevő bárki lehet, aki felvállalja, hogy kitölt egy 1-2 oldalas nyomtatványt az adott, helyi értékleltárba szánt tárgyról, 
személyhez köthető eseményről, tudásról. Ezzel feltehetően és remélhetően, úgymond az adott érték képviselője, gondozója is lesz.  
3 A 2015-ös II. Bakony Expón végzett felmérés szerint a helyi termékek és ízek vására, mintegy 85 km-es körzetből vonzotta a 
látogatókat Veszprémbe.  
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Arra a kérdésre, hogy melyek azok a települési értékek a környezetében, amelyek egyúttal balatoni értékek, 56 

válaszadó összesen 219 értéket nevezett meg (maximum 5 értéket nevesítettek sorrendben). A felsorolt értékek 

közt jó néhány már része nem csupán a települési, de megyei értékleltáraknak is. Az összesítés vélhetően felhívta a 

kérdőívet kitöltők figyelmét nem csupán a helyi értékek meglétére, de azok védelmére is. A megnevezett balatoni 

értékek csoportosítva az alábbi ábrán láthatók. 3. ábra 

 

Helyi értékek, amelyek egyúttal balatoni értékek  

 

Forrás: Pannon Egyetem Balatoni Turizmus-barométer 2016/1  
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Arra a kérdésre, hogy– Véleménye szerint a helyi értékek feltárása, fejlesztése és népszerűsítése milyen mértékben 

szolgálná a Balaton régió turizmusának fejlődését? Kérjük, indokolja válaszát – a többség igennel válaszolt és az 

indoklásban számos okot jelöltek meg. Ezek közül a legtöbben a szezonalitás enyhítését, a Balaton-specifikus 

turisztikai kínálat bővülését jelölték meg. Többségük szerint a helyi értékek népszerűsítése növelné a Balaton 

turisztikai vonzerejét, valamint több turistát, javarészt belföldi turistát csalogatna a térségbe. A válaszadók 41,9%-

a szerint ennek megvalósulása pénzügyi segítséggel lehetséges, 25,8%-uk a szakmai támogatást tartja 

elsődlegesnek. Az egyéb kérdésre adott válaszaikban a kérdőívet kitöltők kifejtették, hogy mind az emberi erőforrás, 

mind a pénzügyi, mind pedig a szakmai segítség szükséges a célok eléréséhez. A válaszadók mindegyike fontosnak 

tartotta az összefogást, valamint az egységes arculat kialakítását.  

A válaszadók a kérdőív végén kifejthették véleményüket a helyi értékek turisztikai jellegű hasznosításával 

kapcsolatosan, a jó javaslatok közül kiemelnénk az alábbiakat:  

 LEADER közösségek szerepvállalása4; 

 Hévíz-Keszthely-Badacsony páratlan gazdagságának bemutatása (természeti értékek-tó-kilátás-szőlő-bor); 

 egységes, Balaton-szintű minősítés létrehozása; értéktárba felvett értékek bemutatkozásának lehetősége a 

településeken, piacra kerülésük elősegítése; rendszeres tájékoztatás hírlevélben, prospektusban a helyi 

értékekről. 

Végezetül, ez utóbbi felvetéshez kapcsolódva, a Pannon Egyetem Balatoni Turisztikai Kutatóintézete, valamint a 

Gazdaságtudományi Kar Helyben a helyiért kezdeményezése foglalkozik mind a balatoni, mind pedig a bakonyi 

értékek felkutatásával és széles körű megismertetésével, ami a települések munkáját és a turizmus fejlődését a 

régióban egyaránt támogatja.  

 

Az elemzés letölthető a Balatoni Turisztikai Kutatóintézet www.gtk.uni-pannon.hu/batuki címen elérhető honlapján 

a Balatoni Turizmus-Barométer menüpontban.  

További információ: PE GTK Balatoni Turisztikai Kutatóintézet (Csizmadiáné Czuppon Viktóra adjunktus, e-

mail:czuppon@gtk.uni-pannon.huhonlap: www.gtk.uni-pannon.hu/batuki).  

Módszertani megjegyzés: A Pannon Egyetem által 2015-ben indított Balatoni Turizmus-barométer keretében 

összeállított szakmai kérdőívet 2016 januárjában 84, a balatoni turizmusban érintett döntéshozó töltötte ki. A minta 

összetétele: 36 szálláshely, 18 önkormányzat, 8 TDM-szervezet, 14 turisztikai szolgáltató, 5 szakmai szövetség, civil 

szervezet és 13 egyéb szereplő. Az évente három alkalommal történő szakmai megkérdezés legközelebbi 

adatfelvételére 2016 májusában kerül sor.  

                                                           
4 Jó példaként említjük az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület munkáját. http://eltetobalatonfelvidek.hu/ 
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