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Magyarország egyik legemblematikusabb kultúrtája

Számtalan társadalmi képzet, ideál, gyakorlat

Évezredek óta hibrid vidék 



Tájtéka

Miből áll össze a kultúrtáj? 

Hogy lehet közös tudássá formálni? 

A projekt :

1. Eszköztár: 3 kiadvány

2. Programok és események

2021-2023 között



Kutatás 

40 településen terepmunka, interjúk 

Adatbázis és térképek 

jó gyakorlatok gyűjteménye



A Balaton-felvidék jövőképe

TÁJTÉKA eszköztár I. kötet

Célja a Balaton-felvidéken élő és dolgozó 

közösségek számára közép- és 

hosszútávú lehetőségek felmutatása egy 

fenntarthatóbb kultúrtáj kialakításához



Üdvözlünk a Balaton-felvidéken  

Welcome Pack

TÁJTÉKA eszköztár II. kötet

Kultúrtájhasználati útmutató, amely 

egyaránt szól majd a döntéshozóknak, itt 

lakóknak, ide költözőknek és látogatóknak 

is. 

Tartalomfejlesztés: a helyi döntéshozók, 

építészek, tájépítészek, aktív vállalkozók, 

gazdálkodók, kulturális szervezők 

bevonásával.



JÁTÉKOS BALATON-

FELVIDÉK

TÁJTÉKA programok 2023-

ban

BALATON-FELVIDÉKI SÉTÁK

ÉPÍTŐ 

TÁJMEGŐRZÉS

NYITOTT HÁZAK 

ÜNNEPE



A Balaton-felvidék jövőképe



Fenntartható minták 

és gazdaságok

Kísérletező 

közeg

Mozgásban lévő 

hagyományok

Korokon 

átívelő 

közösségek

4 kiinduló állítás

5 kutatási témakör

1. 2. 3. 4.



Tájgazdálkodás

A tájkaraktert meghatározó tevékenységek válsága

Kihívások

- életmód, társadalmi folyamatok

- gazdasági folyamatok, ingatlannyomás

- klímaváltozás

Lehetőségek (megközelítés nem csak agrár oldalról)

jó gyakorlatok és adaptálható megoldások kidolgozása 

- - szőlő

- - kis és nagybirtokok közötti egyensúly 

megteremtése: együttműködések, szövetkezeti 

formák segítése

- - alkalmazkodó növényfajták telepítése: kutatás 

és támogatások

- legeltetés

-legelőterületek visszaállítása

-közösségi legeltetés

- turizmus és gazdálkodás összekapcsolása, az 

eltűnőben lévő tudás életben tartása



Életmód

Változó társadalmi összetétel, változó életmód

- kétlaki életmód, városiak leköltözése, ideiglenes  

- használat: bebíró-őslakos konfliktusok

- életmód kísérletek

Lehetőségek 

-tudásalapú közösségek, együttműködések 

kialakítása

- a meglévő tradíciók, tudás és a kísérletező, újító 

életmódok tapasztalatainak megosztása

- bebírók innovatív szemléletének becsatornázása

- közösségi terek kialakítása/aktivizálása



Épített környezet

A házak formáját az igények, a mesterségbeli 

tudások és a helyi adottságok alakították 

Kihívások

- Életmód, életkörülmények változása

- A használatból adódó megváltozott igények és 

funkcionalitás

- Léptékváltás

- A korszerű és hagyományos építészeti elemek 

illeszkedése

- Természeti adottságokkal való összhang

Lehetőségek 

- Rövid távon szabályozásba illeszkedő építési 

korlátozások

- Tudatos szemléletformálás a háztulajdonosok 

körében

- Szakmai és civil diskurzus elősegítése

- A helyi szakipari tudás, szakképzési lehetőségek 

támogatása, az utánpótlás biztosítása - karrierkép 

felállítása



Vállalkozószellem

- Vállalkozások túlnyomó része a tájból fakadó 

erőforrásokra épül → borászat, turizmus, de 

megjelentek a magas tudásigényes ágazatok is 

- A hagyományos kistermelői értékesítési csatornák 

átalakulnak, megjelentek a kiskereskedelem 

innovatívabb formái, de az együttműködéseknek 

területi korlátai vannak

- A régió a munkaerőpiac szempontjából sérülékeny 

(szezonalitás, képzett munkaerő elvándorlása)

Lehetőségek 

- A rövid ellátási láncok promotálása és a regionális 

hálózatok erősítése, adaptálható modellek 

kidolgozása 

- Tudásátadás, edukáció - a gazdák és termelők 

tapasztalatukkal segíthetik a kisebb szereplőket a 

korszerű technikák alkalmazásában

- Kapcsolt szolgáltatások, gazdasági és turisztikai 

folyamatok ötvözése

- Az itt élő fiataloknak vonzó karrierképek felállítása, 

a települések megtartóképességének erősítése



Látogatók

- Balaton parti turizmus alternatívája a Balaton-

felvidék

-megjelent az időszakos igények kiszolgálása a 

települések léptékébe, kultúrájába illeszkedő 

szolgáltatások helyett - szezonalitás

- Időszakos beköltözők miatt globalizálódó 

szolgáltatások 

- Konfliktus a látogatók és a helyiek között, pedig a 

térség egyik gazdasági lába a turizmus

Lehetőségek 

- Jó minták: a lakosok igényei mentén kialakult 

események, szolgáltatások, amelyek be tudják 

fogadni az érdeklődő közönséget is

- Aktív turizmus

- Csendes turizmus

- Proaktív turizmus → a látogatók a helyiek 

segítségével önkéntesként tevékenykednek és 

járulnak hozzá a terület működéséhez

- A táj értékeinek és közösségeinek megismerése



Szcenáriók – gazdálkodás és 

idegenforgalom

több turizmus, több gazdálkodás

Észak-olasz álom

kevesebb turizmus, 

több gazdálkodás 

A dolgos régió 

több turizmus, kevesebb gazdálkodás 

Hotel Tanúhegy

kevesebb turizmus, 

kevesebb gazdálkodás

Családi fügefák

turizmus

gazdálkodás



Szintézis/ SzcenáriókSzcenáriók – hálózatosodás és 

tudáscsere

több hálózat, több tudáscsere 

Középfölde idillje

kevesebb hálózat, több tudáscsere 

Privát utópiák

több hálózat, kevesebb tudáscsere 

A hálózat ereje

kevesebb hálózat, kevesebb tudáscsere 

Balaton-felvidék-töredékek

hálózatosodás

tudáscsere



Milyen növényeket hoz a klímaváltozás?  

Lehet-e a helyi ipar a térség ismert 

erőssége?

Az M7 kapacitása-e a fejlődés plafonja?

Mi kell a Balaton-felvidék IT szektorának?

A Tájtéka kérdései, 

eszközei és közösségei 

2023 után is tovább élnek.



tajteka.hu 

tajteka@kek.org.hu


