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Mi, balatoniak… - A Balatoni Turisztikai Kutatóintézet 2018. évi szakmai 
rendezvénye 

KÖZLEMÉNY  

Veszprém, 2018. november 16.  

 

A Balaton mint élettér illetve a Balaton mint turisztikai desztináció aktualitásai álltak a 
Balatoni Turisztikai Kutatóintézet 2018. évi szakmai konferenciájának fókuszában. A 
konferencián bemutatásra kerültek a Pannon Egyetemen jelenleg zajló, a Balaton 
turizmusát érintő kutatások főbb eredményei.  

 

2018. november 13-án a Pannon Egyetem adott otthont az egyetem Gazdaságtudományi Karán 
belül működő Balatoni Turisztikai Kutatóintézet 2018. évi szakmai rendezvényének. Az idei év 
fókuszában a jelenleg is zajló primer kutatások eredményeinek bemutatása állt, köztük a Balaton 
mint élettér illetve a Balaton mint turisztikai desztináció aktualitásai. A résztvevő szakembereket 
Dr. Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora és Dr. Fehérvölgyi Beáta, a Pannon Egyetem 
Gazdaságtudományi Karának dékánja köszöntötte. A szakmai rendezvény iránti jelentős 
érdeklődést mutatja, hogy közel 70, a Balaton turizmusában is érintett döntéshozó, szakember 
vett részt. A turisztikai szervezetek, szövetségek és szolgáltatók mellett több felsőoktatási 
intézmény – köztük a Budapesti Corvinus Egyetem, a Budapesti Gazdasági Egyetem, a Károli 
Gáspár Református Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a bécsi Modul University is 
képviseltette magát a konferencián.  

Mészáros Zoltán (Veszprém 2023) tolmácsolásában tartalmas és jó hangulatú előadást hallhattak 
az érdeklődők a Veszprém 2023 Európa Kulturális Fővárosa pályázatról, a megvalósítani 
kívánt elemekről, fejlesztési tervekről.  

A Pannon Egyetemen jelenleg zajló, „Fenntartható, intelligens és befogadó regionális és 
városi modellek” című projekt keretében két primer adatfelvétel is történt a közelmúltban, 
amelynek eredményeivel több előadás keretében ismerkedhettek meg a részt vevő szakemberek, 
döntéshozók. A helyi lakosság körében végzett megkérdezés eredményeinek bemutatása 
fókuszában a társadalmi, gazdasági jellemzők, valamint az imázs és az identitás témakörök álltak. 
A Balatont turisztikai céllal felkeresők jellemzőit célzó kutatás eredményei közül a konferencián 
az utazások jellemzőire, az utazási élményre és a turisztikai mobilitás időbeni és területi 
koncentrációjára vonatkozó 
információk kerültek ismertetésre.  
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Dombi Gábor (Balatoni Integrációs Kft.) előadásában a balatoni tematikus vidámpark 
megvalósítását megalapozó kutatásuk eredményeiről számolt be részletesen. Szintén a turisztikai 
élmények témaköréhez tartozott Kökény László (Budapesti Corvinus Egyetem) előadása, ami a 
balatoni fesztiválok innovációját vizsgálta.  

A Balaton térségében fellelhető kulturális és helyi értékek témában Sándor Péter (Balaton 
Világörökségért Alapítvány) a világörökségi várományosi helyszín aktualitásairól beszélt. Ezt 
Fekete Károly (Balatoni Integrációs Kft.) előadása követte a Somogy megyei rövid élelmiszerlánc 
fejlesztési törekvésekről. Csizmadiáné Czuppon Viktória (Pannon Egyetem) pedig a Pannon 
Egyetemen zajló helyi értékek feltárását célzó munkáról tartott előadást.  

A Balaton mint turisztikai desztináció témakörhöz kapcsolódott Tóth Zoltán (Budapesti 
Gazdasági Egyetem) előadása, amelynek középpontjában a balatoni turizmusgazdaság és 
vendégforgalom elemzése állt. Máltesics Péter (Pécsi Tudományegyetem) előadásában a Bakony-
Balaton Geopark turizmusát célzó kutatásának főbb irányait ismertette. A konferencia zárásaként 
az érdeklődők előadást hallhattak a The Wine Lab (Erasmus+) borturisztikai projekt keretében 
végzett kutatás főbb eredményeiről.  

 

A rendezvény az Európai Unió, Magyarország és az Európai Szociális Alap társfinanszírozása által biztosított 
forrásból az EFOP-3.6.2-16-2017-00017 azonosítójú “Fenntartható, intelligens és befogadó regionális és városi 
modellek” című projekt keretében valósul meg. 

 

A rendezvényen elhangzott előadások a Balatoni Turisztikai Kutatóintézet www.gtk.uni-
pannon.hu/batuki oldalán, a Hírek, események menüpontban érhetők el.  

További információ:  

Dr. Sulyok Judit  

adjunktus, a Balatoni Turisztikai Kutatóintézet szakmai vezetője  

(e-mail: sulyok.judit@gtk.uni-pannon.hu)  
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