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„Úton a helyiért”
A Balatoni Turisztikai Kutatóintézet szakmai rendezvénye
Veszprém, 2016. november 4.
Összefoglaló
2016. november 4-én a Pannon Egyetem adott otthont az egyetem Gazdaságtudományi Karán belül működő Balatoni
Turisztikai Kutatóintézet 2016. évi szakmai rendezvényének. Az idei év fókuszában a helyi értékek feltárása,
megőrzése és hasznosítási lehetőségei álltak. A résztvevő szakembereket Dr. Kocsis László, a Pannon Egyetem rektorhelyettese és Sövényházi Balázs, Nemesvámos polgármestere és a Bakony Expo ötletgazdája köszöntötte.
A délelőtt első felében az érdeklődők három előadást hallgathattak meg. A Pannon Egyetemnek a helyi értékek
megőrzése érdekében folytatott tevékenységének bemutatását az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület
védjegyrendszeréről (Szabados Zsuzsanna munkaszervezet-vezető tolmácsolásában), illetve a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park helyi érték megőrző munkájáról (Dr. Kopek Annamária osztályvezető tolmácsolásában) szóló
prezentáció követte. Rövid szünet után a résztvevők jó hangulatú, előremutató panelbeszélgetések keretében
osztották meg tapasztalataikat, véleményüket.
Helyi „termékek, értékek feltárása és hasznosítási lehetőségei (Panelbeszélgetés 1): A helyi gazdaság
fejlesztésében a helyi, belső erőforrások szerepe kiemelkedő. Ezek feltárása helyismeret és terepmunka nélkül
nehézkes, vagy egyenesen lehetetlen. A Magyar Nemzeti Értékekről és Hungarikumokról szóló törvényben (2012. évi
XXX. tv.) lehetőségként jelenik meg a települési értéktárak létrehozása, számbavétele is. Ezek az értékek lehetnek
természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális, épített, egyéb értékek. Az értékek gondozása, valamint jó gazdaként
történő hasznosítása egy település életének és fejlődésének meghatározó motorja lehet. A panelbeszélgetés során az
alábbi témák és szükségletek merültek fel: az információáramlás akadályaira hívták fel figyelmünket, a települések
információ hiányban szenvednek. Ebben segíthet egy-egy célzott terepmunka, kutatás, amelynek jótékony hatása
észrevehető a települések életében, gazdaságfejlesztési elképzeléseiben – a polgármester urak szerint is. A másik oldal
is hiányos információkkal szolgál, miszerint a települési honlapok nem adnak elegendő tájékoztatást az őket felkeresni
kívánóknak. Az értéktárak létrehozatalát mindenki hasznosnak és kívánatosnak tartja, azonban a megvalósulásnak
számos akadálya merült fel. Elsősorban a már emlegetett információ hiánya az értéktár bizottságok létrehozatalával
kapcsolatosan, valamint az általuk ellenőrzött értéktárak felállításában. Itt komoly problémát okoz, hogy a
településeken nincs olyan személy, vagy szervezet, aki felvállalná egy érték települési értéktárba vételének
kezdeményezését. A felvétel után pedig fontos annak az értéknek a gondozása, védelmének biztosítása, átörökítése a
fiatalokra. Az értékek képviselete önkormányzati szinten nagyon fontos. Ebben az esetben felmerült és említésre
került pár település, amelyek nem hogy települési, de országos értékekkel rendelkeznek, mindazonáltal még nem
érezték szükségesnek értéktár bizottságok létrehozatalát. Az Egyetem eddigi tevékenységi körének egyik
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továbbfejlesztési lehetősége a települési érték, értéktárba való kerülésükhöz szükséges javaslatok kidolgozása, a
folyamat segítése. Felmerült ismét a balatoni értékek különálló leltárának, védelmének a kérdése. A magyar nemzeti
értékekről és hungarikumokról szóló törvény lehetőséget nem csupán települési, megyei, regionális, nemzeti értéktárak
létrehozatalára, de a sajátos értékeket felvonultató egyéb szervezeteknek is teret ad: ez a tájegységi értéktárak, ahol is
több település együttesen nyújthat be kérelmet értéktár létrehozatalára.

A helyi értékek szerepe a turizmusban (Panelbeszélgetés 2): A turizmusban egyre inkább előtérbe kerülnek az
„autentikus élmények”. A résztvevő szakemberek egyetértettek abban, hogy a „helyi értékek” napjainkban
egyértelműen önálló motivációvá vált. Az utazási élmény szerves részét képezik a helyi értékeket visszatükröző
szálláshelyek és a helyi ízek. A fogadóterületek számára „pozitívum”, hogy a helyi értékek az adott desztinációban
élvezhetők igazán, az ezzel együtt járó korlátokat nem tartották számottevőnek, összességében a pozitív hatások
dominálnak. A turisztikai kínálat fejlesztése során, hosszú távon azok a desztinációk, szolgáltatók lehetnek igazán
sikeresek, fenntarthatók és versenyképesek, amelyek a helyi sajátosságokra, értékekre építenek. A szakemberek
kiemelték a hosszú távú gondolkodás szükségét, ami már a legkisebb korosztályok szemléletformálásával kezdődik,
ami elvezet az aktív helyi közösségekhez, az identitás erősítéséhez. A helyi közösségek is fontos fogyasztói a helyi
termékeknek. A helyi értékek körét tekintve a résztvevők hangsúlyozták, hogy a gasztronómia mellett a kulturálisművészeti értékeket is fejleszteni, kommunikálni szükséges, amely területen például Balatonalmádi tud jó példával
szolgálni. A Balaton tekintetében elhangzott a régiós gondolkodásra való igény, a „balatoni” helyi termékek, jó példák
előtérbe helyezése, ami önmagában is jelentős márka-, illetve marketingértékkel bír. A kreatív ötletek megvalósítása
sok esetben nem a pénzügyi erőforrások meglététől (vagy hiányától) függ, Balatonföldvár esetében merült fel több,
nagy népszerűségnek örvendő, a helyi közösség identitását is pozitívan befolyásoló – és nem utolsósorban kis
költségvetéssel megvalósuló – kezdeményezés.
A helyi közösség felelőssége a helyi értékek megőrzésében (Panelbeszélgetés 3): A településeken fellelhető
természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és egyéb értékek megőrzése nem csupán települési, de nemzeti érdek,
szerepet játszik a magyarságtudat, a kulturális és a történelmi értékek erősítésében. A helyben feltárt értékek
bekerülhetnek a megyei, valamint az országos értéktárakba is. Ezzel is növelve és gyarapítva az országos és akár a
nemzeti értékek számát is, amelyet hazánk ad a világnak. A panelbeszélgetés résztvevői egyetértettek a települési
értékek feltárásának fontosságában, ami – mint mondták – hozzájárulhat a település láthatatlan vagyonának
gyarapításához, valamint a helyi identitástudat megerősödéséhez. Az értékgyűjtés fontosságánál kiemelt figyelmet kell
fordítani a fiatal generációk bevonására is. Egyetértés volt abban is, hogy az értékgyűjtés fő mozgatórugója egy-egy
településen elsősorban személyes elhivatottság kérdése, a jogszabályi környezeten és a források biztosításán túl
mindenképpen szükséges az a helyi szereplő, aki felvállalja és élére áll az értékek gyűjtésének.
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A rendezvényt követően az érdeklődők ellátogattak a 2016. november 4-6- között Veszprémben megrendezésre került
Bakony Expo kiállítás és vásárra.

A rendezvényen elhangzott előadások a Balatoni Turisztikai Kutatóintézet www.gtk.uni-pannon.hu/batuki
oldalán, a Hírek, események menüpontban érhetők el.
További információ:
Czizmadiáné Dr. Czuppon Viktória egyetemi docens (e-mail: czuppon@gtk.uni-pannon.hu)
Dr. Sulyok Judit adjunktus, a Balatoni Turisztikai Kutatóintézet szakmai vezetője (e-mail: sulyokj@gtk.unipannon.hu)
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