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2015. november 27-én a Pannon Egyetem adott otthont a „Kutatás és oktatás a balatoni turizmus 

szolgálatában” című szakmai konferenciának. A mintegy 80 résztvevőt számláló esemény apropóját a 2015 

őszén a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodási Intézetén belül megalakult Balatoni 

Turisztikai Kutatóintézet (BATUKI) adta. A BATUKI küldetése, hogy a Pannon Egyetem oktatással és 

kutatással foglalkozó szervezeti egységeként egy innovatív, az elméleti tudást és a gyakorlati tapasztalatokat 

integráló szakmai műhelyként a Balaton régió turizmusának meghatározó szereplője legyen.  

A konferencia résztvevőit Dr. Gelencsér András, a házigazda Pannon Egyetem rektora köszöntötte. Dr. Kovács 

Gyula kancellár és Dr. Kovács Zoltán üdvözlő szavait követően a szakemberek bepillantást nyerhettek a 

Turizmus Intézeti Tanszék kutatási tevékenységébe, valamint részletesen megismerhették a Balatoni Turisztikai 

Kutatóintézet jövőbeni terveit. Mártonné Máthé Kinga belföldi igazgató (Magyar Turizmus Zrt.) a Balaton 

Magyarország turizmusában betöltött szerepéről és az elmúlt évek trendjeiről beszélt. A Balaton régió 

fejlesztéséről Oláh Miklós kutatásvezető (Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.) előadásában 

hallhattak az érdeklődők, Szántó Balázs főosztályvezető (KSH Veszprémi főosztály) pedig a turizmus gazdasági 

jelentőségéről osztott meg értékes információkat. A délelőtti programot balatoni kvízjáték színesítette.  

A szakmai előadásokat kerekasztal-beszélgetés kísérte, ahol a Balaton régió turizmusában érintett szervezetek – 

köztük a Balatoni Szövetség és a Balatoni Regionális TDM Szövetség – vitatták meg az aktualitásokat.  

A szakmai nap zárásaként a Pannon Egyetem munkatársai az idegenforgalmi adó, a helyi gazdaságfejlesztés és 

helyi értékek feltárása, a kerékpáros turizmus és a szezonalitás témakörben végzett kutatásaikról számoltak be. 

A konferencián ünnepélyes keretek között aláírásra került a Pannon Egyetem és a Balatoni Szövetség közötti 

együttműködési megállapodás.  

A konferencián elhangzott előadások a Balatoni Turisztikai Kutatóintézet honlapján (www.gtk.uni-

pannon.hu/batuki) érhetők el.  
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