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+EW^XVSQMKVʛGMʬ��W^˽VHMPIQQE��TVSEOXʧZ�XYVM^QYW��MRRSZEXʧZ�
FIOʯPXʯ^˽O��%�&EPEXSR�JIPZMHʣOV˽P�EPOSXSXX�W^XIVISXMT�IPOʣT^IPʣWIOIX�
W^IVIXRʣRO�QIKZʛPXS^XEXRM�E^^EP��LSK]�QIKOIVIWWʳO��ʯWW^IK]̝NXNʳO�
és megmutatjuk, melyek azok a régi és új értékek, gyakorlatok, 
ʣPIXQʬHQMRXʛ^EXSO��EQIP]IO�E^�MXX�ʣP˽�PEOSWWʛK�ʣW�E�XʛNEX�QIKMWQIVRM�
vágyó látogatók fenntartható és valós igényeire épülnek.

A Balatonhoz a legtöbbünknek kapcsolódik emléke, de az egész 
régió közkedvelt évszázadok óta, így számos rétegben vizsgálható a 
XʯVXʣRIXI��E�OYPXʱVʛNE��E^�ʣVXʣOIM��%�&EPEXSR�IK]W^IVVI�IK]�ʯWW^IʣV˽�
FSVSWTMRGIWSV��IK]�ʬVʛWM�FVMRKEOʯV��E�OʯXIPI^˽�XʛFSVS^ʬLIP]��E�QEK]EV�
tenger az összes típusú vendéglátó egységgel, egy végtelen strand, 
a hely, ahol hekket kell enni, ahol átvernek a taxisok, ahol nyáron már 
túl sok a turista, télen pedig kihalt minden és nincs nyitva étterem, 
ELSZʛ�QMRHIROM�ʣTʧXOI^RM�EOEV��E�PIZIRHYPEQI^˽O��E�LMTW^XIVIWIH˽�
piacok, a tihanyi ekhó, a siófoki Aranypart, a kempingek, a lány- és 
PIKʣR]FʱGWʱO��E�FIOʯPXʯ^˽�FYHETIWXMIO��E�LSFFMR]EVEPʬO�LE^ʛNE�
 

%�:IW^TVʣQ�&EPEXSR������)YVʬTE�/YPXYVʛPMW�*˽ZʛVSWE�TVSKVEQ�/YPXʱVXʛN�
– Ökológia, Tájhasználat tematikáján belül indítottuk el a TÁJTÉKA – a 
Balaton-felvidék intelligens tájhasználati eszköztára projektet, amelyben 
a fenti kérdésekre keressük a válaszokat. Felkutatjuk és láthatóvá tesszük 
E�VʣKMʬ�XʛNLEW^RʛPEXʛREO�NIPPIK^IXIWWʣKIMX��E�TʣPHEʣVXʣO̝�K]EOSVPEXSOEX�ʣW�
a közösségek szerepét. Helyi csoportokkal dolgozunk együtt és a közös 
tapasztalatokból mintaprojekteket alakítunk ki.  

�(÷/6ñ
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A gyakorlatban használható javaslatokat és eszköztárat készítünk 
MXX�ʣP˽ORIO��FIOʯPXʯ^˽ORIO�ʣW�MHI�PʛXSKEXʬOREO����OʯXIXFIR��)^IOIR�
OIVIW^XʳP�FIQYXEXNYO��LSK]ER�PILIX�QE�OʯX˽HRM�IK]�XʯVXʣRIXM�XʛNLS^��
valamint azt is, hogyan alakíthatóak ki fenntartható és megújulni 
képes életmódok és közösségi tájhasználati gyakorlatok.

A Balaton-felvidéken készült kutatásunkban a táji adottságok miatt 
a 71-es és 77-es út közötti területre fókuszáltunk Balatonalmáditól 
Szigligetig. Vizsgálatunk tárgya a közösségek szerepe az intelligens 
XʛNLEW^RʛPEXFER��%�RʣK]�XIQEXMOE��EQM�QIRXʣR�ZM^WKʛPʬHXYRO��E�OʯZIXOI^˽�

Fenntartható gazdaságok
Ebben a témakörben azt járjuk körül, hogy a Balaton-felvidék mai 
gazdálkodási és ökológiai környezetében milyen megoldásokat és 
mintázatokat nevezhetünk fenntarthatónak. A tájgazdálkodás mai 
JSVQʛM�ʯWW^IJʳKKʣWFIR�ʛPPREO�E�&EPEXSR�JIPZMHʣO�XʯVXʣRIXʣFIR�JIPPIPLIX˽�
OSVW^EOSO�W^SOʛWEMZEP�E�VʬQEM�OSVMK�ZMWW^EQIR˽IR��%�LEK]SQʛR]SO��
az épített környezet alakulása, a növényfajok megjelenései és 
IPX̝RʣWIM��E^�ʛPPEXXEVXʛWM�W^SOʛWSO�ZʛPXS^ʛWEM�QMRH�ʯWW^IJʳKKʣWFIR�
állnak a táj adottságaival, és a felhalmozott tudás megértése és 
ʛXʳPXIXʣWI�E�QEM�K]EOSVPEXFE�MW�NIPIRX˽WIR�FIJSP]ʛWSPLEXNE�E�NʯZ˽X�
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A táj jellegzetes mintázataival folyamatosan alakítja a helyi életmódot, 
gazdálkodást, az épített és kulturális közeget. Azt vizsgáljuk, hogy milyen 
QIKPʣZ˽�XYHʛWVE�ʣTʧXLIXʳRO�E�QEM�OʯVR]I^IXFIR�ʣW�I^X�QMP]IR�QʬHSR�
használják fel a terület lakói és vállalkozásai, valamint nem utolsósorban 
E^�ʱN�ʣW�QIKPʣZ˽�ʣTʳPIXIO��QEKE�E�Ɗ&EPEXSR�JIPZMHʣOM�ʣTʧXʣW^IXƉ�
 
Ù/É.(!0!6÷�'ô6!#
%�&EPEXSR�JIPZMHʣO�KE^HEWʛKʛVE�QMRHMK�NIPIRX˽W�LEXʛWWEP�FʧVX�E�XʣVWʣKFI�
ʣVOI^˽�Oʯ^ʯRWʣK��PIK]IR�E^�LSWW^ʱ�ʣZIOVI�QIKXIPITIH˽��QENH�MXX�QEVEHʬ�
PEOʬ��ʣW�ZEPPʛWM�Oʯ^ʯWWʣK��ZEK]�MH˽W^EOSW�PʛXSKEXʬ��QYROEZʛPPEPʬ��R]EVEPʬ��
Ez ma sincs másképp, így megvizsgáljuk a helyi és a behozott tudásból 
PʣXVINʯZ˽�MRRSZʛGMʬOEX��XIGLRSPʬKMʛX��OʯPGWʯRLEXʛWSOEX�ʣW�OMLʧZʛWSOEX�
 
+.+'+*�¶0Ù2!(÷�'ô6ô//É#!'
%�&EPEXSR�JIPZMHʣO�ʣZW^ʛ^EHSO�ʬXE�EPEOʧXNE�E^�MXX�ʣP˽�Oʯ^ʯWWʣKIO�
gondolkodását, szellemiségét. Megvizsgáljuk, hogy ez a felhalmozott 
XYHʛW�LSK]ER�ʯVʯOP˽HMO�ʣW�NYX�ʣVZʣR]VI�E�QEM�Oʯ^IKFIR�E�XʛNLEW^RʛPEXM�
modellekben, a vállalkozások kialakulásában és megtartásában, a 
települések változásában, a kulturális folyamatokban, és ehhez hogyan 
ZMW^SR]YPREO�E�VʣK�MXX�ʣP˽O�ʣW�E�OʳPʯRFʯ^˽�OSVW^EOSO�MHIMKPIRIW�FIOʯPXʯ^˽M�

A négy témakör mentén felfedezett eredményeket és összefüggéseket 
esettanulmányok kíséretében öt átfogó fejezetben mutatjuk be: 
tájgazdálkodás, életmód, épített környezet, vállalkozószellem és látogatók.
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%�8ʀ.8ʈ/%�TVSNIOX�IPW˽�LEX�LʬRETNʛFER�IK]�ʛXJSKʬ�OYXEXʛW�^ENPSXX�
a Balaton-felvidéken, melynek során a kultúrtájjal kapcsolatos jó 
gyakorlatokat kerestük. A kutatás témájában és módszertanában is 
rendhagyó: a kevésbé megfogható kulturális-társadalmi kérdések 
mentén túlnyomórészt kvalitatív eszközökkel kerestünk jó példákat, 
ami a gyakorlatban több száz interjút és egyeztetést jelentett. 

%�PIKQIKLʯOOIRX˽FF�IVIHQʣR]�E^��LSK]�E�ZM^WKʛPX�XʣQEOʯVʯOFIR�
�JIRRXEVXLEXʬ�QMRXʛO�ʣW�KE^HEWʛKSO��QS^KʛWFER�PʣZ˽�LEK]SQʛR]SO��
OʧWʣVPIXI^˽�Oʯ^IK�ʣW�OSVSOSR�ʛXʧZIP˽�Oʯ^ʯWWʣKIO�E�W^XIVISXʧTMʛOXʬP�
XIPNIWIR�IPXʣV˽�K]EOSVPEXSOEX�XEPʛPYRO��,E�NSFFER�FIPIʛWWYO�QEKYROEX��
E^X�PʛXNYO��LSK]�E�&EPEXSR�JIPZMHʣO�IKʣW^IR�QʛW��QMRX�EQMX�IPW˽�
FIR]SQʛWVE�ʣV^ʣOIPʳRO��%�FSVXIVQIPʣWIR��MHIMKPIRIWIR�FIOʯPXʯ^˽�
közönségen és tömegturizmust kiszolgáló szolgáltatásokon túl 
SP]ER�JSP]EQEXSO�^ENPEREO�ʣW�SP]ER�PILIX˽WʣKIO�EHʬHREO��EQMOIX�
ʣVHIQIW�IV˽WʧXIRM�ʣW�XYHEXSWʧXERM�E^�MXX�ʣP˽�Oʯ^ʯWWʣKIOFIR�

��'1(0ĉ.0¶&�)!#$�0¶.+6¶/��ŉÉ/�"1*'�%ñ&�ŋ��(�,2!0÷!*�'Č(ô*�ô6%'���0¶&É0ñ(Ī�
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��:889ī�É2%�����ī�0ô.2É*5�;@ī�Ŝ�/6!.%*0ĭ�Ŷ0ô.0É*!0%�0¶&Ī��)!(5��6�!)�!.�

É/���0!.)É/6!0�!#5Č00!/�)1*'¶&¶*�'�!.! )É*5!'É*0�(É0.!&ô00�+(5�*�
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A fenntartható gazdaság témakörét vizsgálva azt látjuk, hogy a Balaton-
JIPZMHʣO�ʣZW^ʛ^EHSOSR�ʛXʧZIP˽�LEK]SQʛR]EM�QIKLEXʛVS^ʬEO�ZSPXEO�E�
XʛN�OMEPEOYPʛWʛFER��PIKIPXIXʣWIW�ʛPPEXXEVXʛW�ʣW�W^˽PʣW^IXIO��QIP]IO�
ma olyan kihívásokkal küzdenek, amik megnehezítik, sok esetben 
ellehetetlenítik az eddigi formában való folytatást. A biodiverzitás 
fenntartásával, a legeltetéses állattartás alkalmazkodó használatával, 
több rövid ellátási lánc kialakításával, szövetkezeti formák adaptálásával, 
E^�IV˽JSVVʛWSO�ʱNJENXE�IPSW^XʛWʛREO�ʛXKSRHSPʛWʛZEP��XʛNKE^HʛPOSHʛWX�
MW�ʣVMRX˽�XIPITʳPʣWW^MRX̝�OSRGITGMʬ�OMEPEOʧXʛWʛZEP�ʣW�E�FIOʯPXʯ^˽O�
újító szemléletének befogadásával olyan új horizontok nyílhatnak a 
XʣVWʣK�IP˽XX��EQM�E�JIRRXEVXLEXʬ�ʣPIXQʬHSX�WIKʧXM�LSWW^ʱXʛZSR�MW�
 
%�QS^KʛWFER�PʣZ˽�LEK]SQʛR]SO�Nʬ�TʣPHʛMX�W^IQPʣPZI�E^X�XETEW^XEPLEXNYO��
hogy a régió nagyon színes és nagy múltú tradíciókkal rendelkezik, 
QIP]IO�MVʛRX�QE�MW�JSKʣOSR]�E�PEOSWWʛK��HI�E�XʣVWʣKIX�ʣVMRX˽�JIPK]SVWYPX�
változásokkal nem tudnak lépést tartani ezek a hagyományok. Az 
igazi kihívás tehát az, hogy az újonnan kialakult társadalmi-gazdasági 
igényeket hogyan lehet a már kialakult szokásokkal összeegyeztetni, 
LSK]�RI�TʛVLY^EQSW��LERIQ�IK]QʛWX�IV˽WʧX˽�JSP]EQEXSO�NʯNNIRIO�PʣXVI��
A tudást számos helyen felleljük és ezek rendszerezésében ágazati 
szakemberek tudnak valós segítséget nyújtani. Azonban a siker kulcsa 
E�XʛVWEHEPQM�OSRƽMOXYWSO�QIKSPHʛWʛFER�VINPMO��QIP]�E^�˽WPEOSWSO��
FIOʯPXʯ^˽O��FIFʧVʬO��K]ʳXXQIRXIO��MH˽W^EOSW�PʛXSKEXʬO�Oʯ^ʯXX�Lʱ^ʬHMO��
%QIHHMK�XIPITʳPʣWM��QENH�OMWXʣVWʣKM�W^MRXIR�E^�IK]ʳXXQ̝OʯHʣW�RIQ�XYH�
W^SVSWEFFVE�J̝^˽HRM��KʛXNE�QEVEH�E�REK]�ʣW�ʣVXʣOIW�XYHʛW�ʛXEHʛWʛREO��
Számos jó gyakorlatot találunk családi vállalkozások megújulására 
és kulturális szokások átértelmezésére, de amíg ezek nem jutnak 
IP�SHE��LSK]�W^SVSWEFF�XʛVWEHEPQM�IK]ʳXXQ̝OʯHʣW�WSVʛR�XYHNʛO�
IK]QʛWX�IV˽WʧXIRM��IPW^MKIXIPX�TʣPHʛO�QEVEHREO��ʌK]�VʯZMH�XʛZSR�QʛV�E�
párbeszéd kialakítása is nagy hatással lehet a települések életére.

ʈVHIOIW�QIKZM^WKʛPRM�E�&EPEXSR�JIPZMHʣO�OʧWʣVPIXI^˽�Oʯ^ʯWWʣKIMX��)RRIO�
van múltja a térségben, hiszen a táj évszázadok óta vonzza a különféle, 
E^�ʛXPEKSWXʬP�IPXʣV˽�ʣPIXQʬHHEP�OʧWʣVPIXI^˽�Oʯ^ʯWWʣKIOIX��E�XMLER]M�
FIRGʣWIOX˽P�OI^HZI�IKʣW^IR�RETNEMROMK��%^�MRRSZʛGMʬ�WSO�IWIXFIR�E�
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FIOʯPXʯ^˽�PEOSWWʛKXʬP��FIFʧVʬO�ʣW�E^�ʱNSRRER�FIXIPITʳP˽�ZʛPPEPOS^ʛWSOXʬP�
érkezik, akik másfajta környezetre vágynak, de tiszteletben tartják 
E�LIP]M�XIVQʣW^IXM�ʣW�OYPXYVʛPMW�IV˽JSVVʛWSOEX��)^�IK]�SP]ER�ZSR^IV˽��
amire építve egyedülálló tudásalapú közösségek jöhetnek létre a 
régióban, utat mutatva ezzel más kistérségeknek Magyarországon. 
A tudás alapú közösségek kialakulásához itt is elengedhetetlen a 
LIP]M�Oʯ^ʯWWʣKIO�Oʯ^ʯXXM�OSRƽMOXYWSO�IR]LʧXʣWI��LMW^IR�E�XʣVWʣK�
LʛPʬ^EXSWSHʛWʛFER�OSQSP]�PIRHʳPIXIX�EHLEX�E�OʳPʯRFʯ^˽�GWSTSVXSO�
�˽WPEOSWSO��FIOʯPXʯ^˽O��PʛXSKEXʬO�XYHʛWʛREO�ʣW�XETEW^XEPEXEMREO�
ʯWW^IK^ʣWI��%�QʛWMO�REK]�OMLʧZʛW�E�&EPEXSR�JIPZMHʣO�ʣPLIX˽FFʣ�XʣXIPI��
melyben a tömegturizmus eszközei helyett a csendes és proaktív 
turizmus megoldásai nyújthatnak hosszú távú megoldást, ami nem csak 
E^�MHI�PʛXSKEXʬ�Oʯ^ʯRWʣK��HI�E^�MXX�ʣP˽O�MKʣR]IMVI�MW�NIPIRX˽WIR�ʣTʧX�

%�OSVSOSR�ʛXʧZIP˽�Oʯ^ʯWWʣKIO�JIPXʣVOʣTI^ʣWIOSV�E^X�XEPʛPXYO��LSK]�E�
XʣVWʣKIX�ʣV˽��K]SVW�ʳXIQFIR�ʣVOI^˽�TVSFPʣQʛO�QIKZMWIPXʣO�I^IOIX�E�
Oʯ^ʯWWʣKIOIX��)PX̝RXIO�ZEK]�QIKZʛPXS^XEO�E�Oʯ^ʯWWʣKM�ʣPIX�W^ʧRXIVIM�
�TʣPHʛYP�E�OSGWQʛO��ZʛPXS^ʣOSR]�E�QYROEIV˽TMEG�ʣW�E�PIKXʯFF�XIPITʳPʣWVI�
hatással van az ingatlanpiaci nyomás és a tömeges látogatási hullám. 
Ezeket a kihívásokat több szinten, települési, majd regionális szinten lehet 
kezelni. Kulcsfontosságú a lokális közösségi helyek újraértelmezése, 
ahol a helyi csoportok közösségi élete zajlik, de ugyanennyire fontos 
a kistérségi és regionális koncepció, iránymutatás megalkotása is.

Érdekes nem várt eredményünk egy saját fogalomtár kialakítása a 
W^ʛQSW��IVVI�E�XʛNIK]WʣKVI�ʣW�OYPXYVʛPMW�Oʯ^IKVI�NIPPIQ^˽��IK]IHM��PIʧVʬ�
szó megmagyarázásához. Kiadványunk kiemelt célja, hogy a Balaton-
JIPZMHʣOIR�ʣP˽�ʣW�HSPKS^ʬ�Oʯ^ʯWWʣKIO�W^ʛQʛVE�Oʯ^ʣT��ʣW�LSWW^ʱXʛZʱ�
PILIX˽WʣKIOIX�ZMPPERXWSR�JIP�IK]�JIRRXEVXLEXʬFF�OYPXʱVXʛN�OMEPEOʧXʛWʛLS^�
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�!**0�.0$�0ñ�
#�6 �/¶#+'
%�XIVʳPIX�E�VʬQEMEO��M��W^�������W^ʛ^EH�ʬXE�OYPXʱVXʛN��QIP]�E^�IQFIVM�
tevékenységgel alakul. A szikes talajon a néhol csak 15-20 cm vastag 
XIVQ˽VʣXIK�W^˽P˽XIVQIW^XʣWVI�ʣW�XIVIPʣWIW�ʛPPEXXEVXʛWVE�MHIʛPMW��I^IO�E^�
évszázados hagyományok ma is meghatározzák a Balaton-felvidék képét. 

%�QEM�XʛN�OMEPEOYPʛWʛX�E�XEPENW^IVOI^IX�LEXʛVS^^E�QIK��JʳZIW�PIKIP˽O��IVH˽O�
ʣW�W^˽P˽O�ZʛPXEOS^REO��%�HʣPM�RETJʣR]�ʣW�E�&EPEXSR�JIP˽P�ʣVOI^˽�QIPIK�
PIZIK˽�E�Zʧ^XʯQIK�L˽XEVXʬ�IVINʣRIO�OʯW^ʯRLIX˽IR�OIHZI^�E�W^˽P˽RIO��
ʧK]�E�X˽OʣOIX�NIPPIQ^˽IR�I^IOVI�E^�SPHEPEOVE�XIPITʧXIXXʣO��%�����W^ʛ^EH�
ZʣKʣR�ʱN�PIRHʳPIXIX�ZIXX�E�NYLXIR]ʣW^XʣW�ʣW�E�PIKIPXIX˽�TʛW^XSVOSHʛW��%�
XʣVWʣK�FMVXSOSWEM��E�*IWXIXMGW�GWEPʛH�E�K]ETNʱ�NʯZIHIPQI^˽WʣKI�QMEXX�
kezdte el itthon a merinó juhok tartását. Ezek a tájgazdálkodási alapok 
ma is meghatározzák a terület jellegét, ennek a korszaknak a hozadéka 
ma is látható a koros fák vagy más néven mesefák rendszerén.

�!/!"¶'�����(�0+*Ļ"!(2% É'!*

��0ô.ô'�,1/60Ù0¶/�10¶*�!(*É,0!(!*! !00�.É#%ñ���9Aī�/6¶6� .��

2�(�)!(5!/0�2%//6�!. ÷/Č(0ī���(!#!(0!0É/!/�¶((�00!*5É/60É/�)%�00�

!6!'!0��6�!. ÷'!0�)!#.%0'Ù0+00¶'Ī�/+'�$!(5Č00�)!#$�#52��!#5Ļ!#5�

'+.+/�"¶0� !(!(÷$!(5*!'Ī���*5¶&�É/���,¶/60+.�,%$!*÷$!(5É*!'ī��6!'!0�

��)��)¶.�0ô���/6¶6�É2!/�"¶'�0�$Ù2&¶'�$�#5¶/"¶*�'�2�#5�)!/!"¶*�'ī�

�60���0!.Č(!0!0�%/��!&¶.0¶'��� !* .+)�*%�ī$1�ô*'É*0!/!%Ī���

"!()!.É/Č'��(�,&¶*�)!#0�(¶($�01*'�,¶.�ñ.%¶/"¶0���'ô.*5É'!*ī
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A nagyüzemi monokultúrás gazdálkodás a Balaton északi partján kevés 
LIP]IR�NIPPIQ^˽��I^IOIR�E�XIVʳPIXIOIR�MW�MROʛFF�W^IVZIWXVʛK]E�RʯZʣR]IOIX�
XIVQIW^XIRIO��TʣPHʛYP�JEGʣPMʛX�ZEK]�FʧFSVLIVʣX��%�Qʣ^SRXʬJ̝RIO�MW�
nevezett facélia lilán virágzó táblái vonzzák az idelátogatókat, és szó 
W^IVMRX�QʣLPIKIP˽OʣRX�Q̝OʯHRIO��QYROʛX�EHZE�W^SVKSW�FITSV^ʬO�I^VIMRIO�
E�OʯVR]ʣOIR��ʣW�QIKʣPLIXʣWX�E^�MHI�XIPITʳP˽�ZʛRHSVQʣLʣW^IORIO��%^�
itt termesztett növények magját Nyugat-Európában értékesítik és a 
haszonnövények közé vetve trágyanövényként használják. Ilyen például 
a mustár, amelynek hosszú gyökerei segítik a nedvesség talajmenti 
VʣXIKIOFIR�XEVXʛWʛX���I^^IP�XʛTPʛPZE�E�W^˽P˽X�ZEK]�QʛW�LEW^SRRʯZʣR]X�

&ʛV�E�REK]ʳ^IQM�XIVQIPʣW�OIZʣWFʣ�Q̝OʯHMO��E�REK]FMVXSOSW�WXVYOXʱVE�
mindig is jelen volt itt. A római légiósok szolgálatuk letelte után jutalomként 
pénzt, jogokat és földet is kaptak, amely birodalmi szinten egységesített 
szabályrendszer alapján 2x2 kilométeres parcellákat jelentett. Ezeket 
a gazdálkodáshoz és megélhetéshez túl kicsi birtokokat néhány 
KIRIVʛGMʬ�YXʛR�ʣW^EOM�MXʛPMEM�FIJIOXIX˽O�ZʛWʛVSPXʛO�JIP��PʣXVILS^ZE�E�QE�
is látogatható Balácapusztához hasonló nagyobb villagazdaságokat. 
Napjainkban is zajlik valamiféle összeolvadás, nagyobb borgazdaságok 
EPEOYPREO��HI�E�W^˽P˽ʳPXIXZʣR]IOIR�E�FʣVXIVQIPʣW�MW�NIPPIQ^˽Zʣ�ZʛPX��
QMZIP�E�OMWFMVXSOSO�Q̝ZIPʣWI�XʱPWʛKSWER�IW^Oʯ^��ʣW�QYROEMKʣR]IW�
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Esettanulmány
��//���* 1(�Ī��!(/÷ô./

%�PʛXOʣTIX�E�W^˽P˽�LEXʛVS^^E�QIK��HI�RʣLʛR]�QʛW��LEWSRPʬ�MKʣR]̝�RʯZʣR]�
is megjelenik a területen és a Balaton felett ma már több helyen találkozunk 
QERHYPEʳPXIXZʣR]IOOIP��%�:EWW�GWEPʛH�W^˽P˽FMVXSOEM�QIPPIXX����ʣZI�ʳPXIXIXX�
mandulást. A mandula nagybani eladása nem térült meg, ezért feldolgozásba 
OI^HXIO��SPENEX��PMW^XIX��ZENEX�ʛPPʧXEREO�IP˽�E�QIKXIVQIPX�GWSRXLʣNEWSOFʬP��)^IOIX�
E�XIVQʣOIOIX�LIP]FIR�ʣW�SRPMRI�ʣVXʣOIWʧXMO��0ʛXZʛR]TVʣWIP˽�ʳ^IQʳOFIR�QMRHIROM�
QEKE�TVʣWIPLIXM�OM�E^�SPENEX�E�QERHYPʛFʬP��%^�SPENEX�J˽PIK�OS^QIXMOYQOʣRX�
használják, míg az itt melléktermékként megmaradt mandulaliszt a cukrászüzemek 
QMR˽WʣKM�EPETER]EKEOʣRX�OIVʳP�JSVKEPSQFE��%�:EWW�1ERHYPE�Nʬ�TʣPHʛNE�
ERREO��LSK]�E�XʛN�EHSXXWʛKEM�RIQ�GWEO�E�W^˽P˽XIVQIW^XʣWVI�EPOEPQEWEO��ʣW�
E^�IFFI�E^�MVʛR]FE�XʯVXʣR˽�TVʬFʛPOS^ʛW�OYPGWE�PILIX�E�KE^HʛPOSHʛWREO�
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�+6#¶/��*�(É2÷�
$�#5+)¶*5+'
%�&EPEXSR�JIPZMHʣO�XVEHMGMSRʛPMW�W^˽P˽XIVQ˽�XIVʳPIXIMR�E�R]EVEPʬ��ʣW�
rekreációs funkció folyamatosan szorítja ki a gazdaságit – ez a 
tájgazdálkodás és a hagyományos tájkarakter megváltozásával jár.
%�W^˽P˽LIK]M�OYPXʱVXʛN�ʛXEPEOYPʛWE�RIQ�ʱN�JSP]EQEX��%�����W^ʛ^EH�ZʣKʣR�
PIWʱNXʬ�ƼPS\ʣVEZʣWW^IP�ZIXXI�OI^HIXʣX��QENH�E�����W^ʛ^EH�QʛWSHMO�JIPʣRIO�
politikai, gazdasági, társadalmi folyamatai – úgymint a kollektivizáció, az 
YVFERM^ʛGMʬ��E�ƼEXEP�KIRIVʛGMʬO�ZʛVSWMEW�ʣPIXQʬH�MVʛRXM�MKʣR]I�ʣW�E�XʛVWEHEPQM�
mobilitás növekedése – eredményeztek maradandó változásokat.

2ETNEMRO�^WYKSVSHʬ�OYPXʱVXʛNE�WSOJʣPIOʣTTIR�IVIHI^XIXLIX˽��)RRIO�IK]MO�
nyilvánvaló oka az, hogy a nyaraló- és rekreációs céllal ingatlant, földet 
ZʛWʛVPʬO�REK]�VʣW^I�W^˽P˽X�Q̝ZIPRM�RIQ�XYH�ZEK]�RIQ�MW�EOEV��%�QʛWMO�
SO��LSK]�EOM�W^˽P˽X�Q̝ZIPRM�ʣW�FSVX�OʣW^ʧXIRM�W^IVIXRI��RILI^IR�XYHNE�I^X�
KE^HEWʛKSWER�QIKXIRRM��)K]VʣW^X�E�JIPZIVX�MRKEXPER��ʣW�W^˽P˽XIVʳPIX�
árak számukra ellehetetlenítették a terjeszkedést, másrészt a jelenlegi 
XIVQʣWʛXPEKSOOEP�ʣW�JIPZʛWʛVPʛWM�ʛVEOOEP�ZIW^XIWʣKIW�E�W^˽P˽XIVQIPʣW�
Ɓ�EQM�NʬJSVQʛR�GWEO�E�X˽OIIV˽W��KʣTIWʧXIXX��REK]�XIVʳPIXIOOIP�VIRHIPOI^˽�
W^˽P˽WKE^HʛOREO�R]ʱNX�QIKʣPLIXʣWX��EOMO�QIKJIPIP˽�ʣVXʣOIWʧXʣWM�
és marketingstratégiákkal képesek magasabb áron értékesíteni a 
XIVQʣOIMOIX��7SO�IWIXFIR�E�JIPZʛWʛVPʛWM�ʛVEO�E�Q̝ZIPʣWM�OʯPXWʣKIOIX�WIQ�
JIHI^MO��ʧK]�RIQ�QIKPIT˽��LSK]�WSOER�LEK]REO�JIP�E�KE^HʛPOSHʛWWEP�ʣW�
engedve az ingatlannyomásnak inkább jó áron értékesítik a területüket. 
%�OIZʣWFʣ�Nʬ�JIOZʣW̝�XIPOIO�IWIXʣFIR�QʣK�E^�MW�IP˽JSVHYP��LSK]�E�KE^HʛO�
OMZʛKNʛO�E�X˽OʣOIX��ZEK]�IK]W^IV̝IR�QEKYOVE�LEK]NʛO�E�JʯPHIOIX�

,EFʛV�E�WSO�LIP]IR�FIZI^IXIXX�ʣTʧXʣWM�XMPEPSQ�WIKʧX�QI^˽KE^HEWʛKM 
LEW^RʛPEXFER�XEVXERM�I^IOIX�E�XIVʳPIXIOIX��E�Q̝ZIPʣW�KE^HEWʛKSWWʛKM�
OʣVHʣWʣX�ZEK]�E�QYROEIV˽LMʛR]X�RIQ�SPHNE�QIK��%�Q̝ZIPIXPIR�XIVʳPIXIO�
IPIVH˽WʯHRIO��EQM�NIPIRX˽W�ZʛPXS^ʛWX�SOS^�E�XʛNOEVEOXIVFIR��)^�PIKXʯFFW^ʯV�
E�QEKEWEFFER�JIOZ˽�FMVXSOSOSR�JSVHYP�IP˽��QIP]IOIX�E�XʯVXʣRIPIQ�WSVʛR�
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QMRHMK�PIKIP˽W^ʯV�LEK]XEO�Q̝ZIPIXPIRʳP��)RRIO�SOE�E^��LSK]�RIQ��ZEK]�
GWEO�RILI^IR�KʣTIWʧXLIX˽IO��ʧK]�REK]SR�WSO�Oʣ^M�QYROEIV˽X�MKʣR]IPRIO��
EQMX�NIPIRPIK�W^MRXI�PILIXIXPIR�QIKƼ^IXRM�ZEK]�LSWW^ʱ�XʛZSR�QIKXEVXERM��

.ʛWHM�-WXZʛR�GWSTEOM�FSVXIVQIP˽�ʣW�Oʯ^KE^HʛW^�EOXʧZER�JSKPEPOS^MO�E�
W^˽P˽XIVQIPʣW�ʣW�E�OYPXʱVXʛN�QIK˽V^ʣWʣRIO�OʣVHʣWʣZIP��E�W^˽P˽XIVQIPʣW�
gazdasági és környezeti fenntarthatóságával. Szerinte annak ellenére, hogy 
E^�YRMʬW�XʛQSKEXʛWSOREO�OʯW^ʯRLIX˽IR�QIKRʯZIOIHIXX�E�W^˽P˽JIPHSPKS^ʬ�
OETEGMXʛW��W^˽PʣW^OIHRM��FSVʛW^OSHRM�ʯRQEKʛFER�REK]SR�VSWW^�ʳ^PIX��)^X�E^�
is mutatja, hogy a KSH adatai szerint az uniós csatlakozás idején, 2004-ben 
QʣK����I^IV�LIOXʛVSR�XIVQIW^XIXXIO�W^˽P˽X�������FER�ZMW^SRX�QʛV�GWEO����
ezer hektárról szüreteltek. 1990 óta, alig harminc év alatt több mint 54%-kal 
GWʯOOIRX�E�W^˽P˽�XIVQ˽XIVʳPIXI�1EK]EVSVW^ʛKSR��ʔWW^ILEWSRPʧXʛWOʣTTIR�
E�XʯVXʣRIPQM�1EK]EVSVW^ʛKSR�����I^IV�LIOXʛV�W^˽P˽�ZSPX��E^�MW�J˽PIK�E�QEM�
SVW^ʛK�XIVʳPIXʣR��%�W^˽P˽XIVQIPʣW�WIVOIRXʣWʣVI�OʳPʯRʯWIR�JSRXSW�PIRRI�
LSWW^ʱ�XʛZSR�Q̝OʯH˽��ʳ^PIXM�W^IQTSRXFʬP�MW�NʯZIHIPQI^˽�TVSNIOXIOIX�
OMHSPKS^RM��EQIP]IO�WIKʧXWʣKʣZIP�QIK˽VM^LIX˽�E�&EPEXSR�JIPZMHʣOM�OYPXʱVXʛN�
NIPPIKI��ʣW�QMRʣP�IV˽WIFFIR�OʣTZMWIPLIX˽O�E�QMR˽WʣKM�W^IQTSRXSO���
Egy másik probléma, hogy a borászoknak nincs olyan egységes 
ʣVHIOOʣTZMWIPIXI��EQM�IK]EVʛRX�OʣTZMWIPRM�XYHRʛ�E�OʳPʯRFʯ^˽�QʣVIX̝�ʣW�
W^ʛRHʣOʱ�FSVʛW^EXSOEX��E^SRFER�I^�RIQ�IPW˽WSVFER�E�OʳPʯRFʯ^˽�JʯPHVEN^M�
EHSXXWʛKSOFʬP��LERIQ�E�QIRXEPMXʛWFIPM�IPXʣVʣWIOF˽P�JEOEH�� 
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Jásdi tapasztalatai szerint kisebb méretben hatékonyabbak 
XYHREO�PIRRM�E^�IK]ʳXXQ̝OʯHʣWIO��ʣW�E�&EPEXSR�JIPZMHʣOIR�MW�
lehetséges kilépni a hegyek-völgyek egyébként meghatározó 
JʯPHVEN^M�VIRHW^IVʣF˽P�E�QIKJIPIP˽�TEVXRIVIO�QIKXEPʛPʛWʛZEP���

%�OPʧQEZʛPXS^ʛW�LEXʛWEM��E�ZIPʳO�NʛVʬ�OMLʧZʛWSO�MW�IV˽WIFFIR�ʣV^ʣOIPLIX˽IO�
E^�YXʬFFM�LʱW^�ʣZFIR��E�L˽QʣVWʣOPIX�JSP]EQEXSWER�IQIPOIHMO��E�W^ʳVIXIOIX�
is egyre korábban tartják. A gazdák közül sokan igyekeznek ehhez 
EPOEPQE^OSHRM��E^SRFER�E�W^˽PʣW^IXM�ʣW�FSVʛW^EXM�OYXEXʬMRXʣ^IXIO�MW�ʬVMʛWM�
WIKʧXWʣKIX�XYHRʛREO�RIOMO�R]ʱNXERM�E�VʣKM�JENXʛO�L˽��ʣW�W^ʛVE^WʛKX̝V˽�
ZʛPXS^EXEMREO�OMJINPIW^XʣWʣZIP��ʱN�Q̝ZIPʣWM�QʬHSO�OMHSPKS^ʛWʛZEP�

0ETSWE�.ʬ^WIJ�VIKMSRʛPMW���XIPITʳPʣWXIVZI^˽�ʣW�XʛNʣTʧXʣW^QʣVRʯO��
ZEPEQMRX�E�&EHEGWSR]�IK]MO�PIKNIPIRX˽WIFF�FSVʛW^EXʛREO��E�
Laposa Birtoknak az alapítója. A Balaton-felvidéki táj hagyományos 
OEVEOXIVʣRIO�IK]MO�J˽�ZʣHIPQI^˽NIOʣRX�W^ʛQSW�NEZEWPEXSX�XIXX�E�
OYPXʱVXʛN�STXMQʛPMW�LEW^RʛPEXʛREO�ʣW�QIK˽V^ʣWʣRIO�QʬHW^IVIMV˽P��
)^IO�Oʯ^ʯXX�W^IVITIP�E�QIKJIPIP˽�XIPITʧXʣWM�XʛQSKEXʛWSO�VIRHW^IVʣRIO�
OMHSPKS^ʛWE��E�W^˽P˽OEXEW^XIV�JIPʛPPʧXʛWE��ZEPEQMRX�E�H̝P˽ZʣHIPIQ�

%�7^IRX�+]ʯVK]�LIK]V˽P�W^ʛVQE^ʬ�HV��/SZʛGW�&EVREFʛW��E�1EK]EV�%KVʛV��ʣW�
Élettudományi Egyetem Georgikon Campusának tanársegédje évek óta 
OYXEXNE�OSPPʣKʛMZEP�E�W^˽P˽XIVQIW^XʣW�NʯZ˽FIPM�ʱXNEMX��%�OPʧQEZʛPXS^ʛW�
LEXʛWʛVE�E�&EPEXSRRʛP�MW�W^ʳOWʣKW^IV̝�PIW^�E�JENXE�OPʬR�W^IVOI^IXZʛPXʛW��
1EK]EVSVW^ʛK�QIHIRGINIPPIKI�QMEXX�E^�IV˽XIPNIW�JIPQIPIKIHʣW�QIPPIXX�
a csapadékesemények hektikusságára lehet számítani, emiatt nagyon 
JSRXSWEO�PIW^RIO�E^�ʱN�Q̝ZIPʣWM�QʬHW^IVIO��%�OʯVR]I^IXXYHEXSW��SVKERMOYW�
�ʯOSPʬKMEM��FMS�Q̝ZIPʣW�TʣPHʛYP�WSVOʯ^XEOEVʬ�RʯZʣR]IOIX�EPOEPQE^��EQMO�
levezetik és megtartják a talajban a nedvességet. Az ökologikus termelés 
OʳPʯRFʯ^˽�TIW^XMGMHIO�LEW^RʛPEXE�LIP]IXX�E�X˽OʣO�OSRHʧGMʬNʛREO�ʣW�IPPIRʛPPʬ�
képességének növelésére koncentrál. Sokan azért ódzkodnak az ökológiai 
W^˽P˽XIVQIW^XʣWVI�ZEPʬ�ʛXʛPPʛWXʬP��QIVX�LMʛR]S^REO�E�W^ʳOWʣKIW�SFNIOXʧZ�
és megbízható forrásból származó információk, melyek megkönnyítenék 
a folyamatot. Napjaink több pozitív példája viszont azt bizonyítja, hogy 
I^�E�JENXE�Q̝ZIPʣW�LE^ʛROFER�MW�WMOIVIWIR�Q̝OʯHXIXLIX˽��I^X�TʣPHʛ^^E�
a Csobánci Bormanufaktúra vagy a hegymagasi Szászi Birtok is.
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Az ‘alá natúr’ kollektíva a Sabar-hegyen kísérletezik a kollektív 
W^˽P˽Q̝ZIPʣWWIP�ʣW�FSVOʣW^ʧXʣWWIP��&EVʛXM�XʛVWEWʛKOʣRX�ZʛKXEO�
bele az organikus termelésbe és a natúrbor-készítésbe. A 
munkafolyamatokat a barátok és azok barátai végzik, a hétköznapokból 
való egyfajta kiszakadásként. Az, hogy a tevékenységüket nem a piaci 
QIKXʣVʳPʣW�LENXNE��LERIQ�E^�SVKERMOYW�W^˽P˽Q̝ZIPʣW�ʣW�FSVOʣW^ʧXʣW�
megismerésének és gyakorlásának a vágya, teret ad a kísérletezésre.
%�4EPS^REOM�&SVOPYF�MW�NʬP�TʣPHʛ^^E��LSK]�IK]ʳXXQ̝OʯHZI��Oʯ^ʯWWʣKOʣRX�
a kisebb borospincék is életképesek lehetnek. A körülbelül 50 borászból 
ʛPPʬ�Oʯ^ʯWWʣK�ʯWW^IJSKNE�E�LIP]M�OMWXIVQIP˽OIX��LSFFMFSVʛW^SOEX��
Tapasztalatot cserélnek, megosztják a tudásukat, miközben egymás 
borait is értékelik. Az egyesület minden évben megválasztja a település 
PIKNSFF�FSVEMX��)^IOF˽P�OʣW^ʳP�E�4EPS^REOM�)XEPSR�GYZʣI��EQMRIO�
százegynéhány palackja hamar elkel a helyi borászok között, valamint 
az önkormányzat is szívesen adja ajándékba vendégeinek. Ez jó példája 
az egymás közötti szövetkezésnek, munkamegosztásnak és a terhek 
Oʯ^ʯW�ZʛPPEPʛWʛREO��QIPP]IP�E�OMWIFF�XIVQIP˽O�MW�JIPPIRHʳPLIXRIO�
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%�(SFSWM�GWEPʛH�E^������EW�ʣZIOX˽P�ʣP�7^IRXERXEPJʛR�ʣW�E^ʬXE�W^˽PʣW^IXXIP�ʣW�
borászattal foglalkoznak. Tudásuk és hagyományaik generációról generációra 
ʯVʯOP˽HRIO��E^SRFER�E�OʧWʣVPIXI^ʣW�ʣW�E^�ʱNʧXʬ�W^IQPʣPIX�QMRHMK�MW�NIPPIQ^˽�
volt a családi vállalkozásra. Jelenleg 25 hektáron gazdálkodnak, 20 éve 
FMSQ̝ZIPʣWFIR��%^�ʛXʛPPʛW�LʛVSQ�ʣZMK�XEVXSXX��ʣW�IWIXʳOFIR�����ʣZFI�XIPX��QʧK�E�
természet visszaigazolta, hogy jó döntés volt a biogazdálkodás felé fordulás.

Úgy látják, hogy a fenntartható gazdálkodásnak nagy az ellenszele 
Magyarországon, azonban vannak olyan szakemberek, akik látják az 
IFFIR�VINP˽�PILIX˽WʣKIOIX��˼O�TʣPHʛYP�7^˽OI�0ENSWXʬP��E^�IKVM�&SVʛW^EXM�
/YXEXʬMRXʣ^IX�IK]MO�QIKLEXʛVS^ʬ�W^IQʣP]MWʣKʣX˽P�XERYPXEO�WSOEX�E^�ʛXʛPPʛWVʬP�
ʣW�E�KE^HʛPOSHʛW�JSP]EQEXEMVʬP��7^IVMRXʳO����LIOXʛV�E�FMS�W^˽P˽XIVQIW^XʣW�
JIPW˽�LEXʛVE��QMZIP�I^�E�JENXE�Q̝ZIPʣW�IV˽WIR�Oʣ^MQYROE�MKʣR]IW��)^ʣVX�RIQ�
további földek felvásárlásával növelik a bortermelés volumenét, hanem a 
OʯVR]ʣOFIPM�OMWIFF�XIVQIP˽OIX�WIKʧXMO�E�FMSKE^HʛPOSHʛWVE�ZEPʬ�ʛXʛPPʛWFER��8˽PʳO�
JIPZʛWʛVSPNʛO�E�W^˽P˽X��ʧK]�WIKʧXMO�I^IOIX�E�XIVQIP˽OIX�MW�E�JIRRQEVEHʛWFER�

%�Lʛ^XʛNM�W^˽P˽WKE^HʛO�IK]VʣW^V˽P�E^ʣVX�ZERREO�RILʣ^�LIP]^IXFIR��QIVX�E�REK]�
QIRR]MWʣKFIR�SPGWʬ�FSVX�IP˽ʛPPʧXʬ�FSVʛW^EXSO�W^MRXI�IK]IHʳPM�JIPZʛWʛVPʬOʣRX�HMOXʛPNʛO�
E�TMEGM�ʛVEX��EQM�EPEGWSR]EFF��QMRX�E^�IP˽ʛPPʧXʛW�OʯPXWʣKIM��%�NIPIRPIKM�TMEGSR�GWEO�E^�
tud gazdaságilag fennmaradni, aki a bortermelés mellett ügyes az értékesítésben is.

1MZIP�E�2MZIK]�ZʯPK]FIR�E�W^˽P˽OYPXʱVE�LEXEPQEW�NIPIRX˽WʣKKIP�ʣW�LEK]SQʛR]SOOEP�
bír és a közös identitás része, Dobosiék kezdeményezték a Nivegy-völgyi 
olaszrizling eredetvédelem alá vonását, amellyel a helyi borok karakterét és 
WXʧPYWʛX�LEXʛVS^^ʛO�QIK�ʣW�ZʣHMO��I^^IP�MW�RʣTW^IV̝WʧXZI�E�LIP]M�FSVOYPXʱVʛX��

A Dobosi Birtokközpontot 2020-ban hozták létre panorámaétteremmel és 
szálláshellyel. Az új épület létrejöttét a közösség támogatta a “barátság 
ʣTʧXƉ�TVSKVEQ�OIVIXʣFIR��OʳPʯRFʯ^˽�XʛQSKEXʬM�GWSQEKSO�ZʛWʛVPʛWʛZEP�
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lehetett hozzájárulni az építkezéshez, melyeket a nyitás után lehetett borra 
és élményre váltani. A támogatók neve felkerült az étterem bejáratához 
Oʯ^IPM�JEPVE��I^ʛPXEP�˽O�MW�IK]�OMGWMX�QEKYOʣREO�ʣVI^LIXMO�E�LIP]IX��

%�(SFSWM�4MRGʣW^IX�MKE^M�Nʬ�TʣPHʛNE�E�GWEPʛHM�KE^HEWʛKOʣRX�Q̝OʯH˽�WMOIVIW�
borászatoknak, hiszen egyedi, jól felépített termékkínálatukkal és a csatolt 
szolgáltatásokkal generációk óta sikerrel vezetik vállalkozásukat.
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%�W^˽P˽XIVʳPIXIO�HIKVEHʛPʬHʛWE��IPX̝RʣWI�ʣW�ʛXLIP]I^˽HʣWI��E�XIVQIPʣW�ʣW�
ʛPPEXXEVXʛW�W^ʛQʛVE�OMEPEOʧXSXX�XIVʳPIXIO�EHSXXWʛKEMREO�ZʛPXS^ʛWE�RIQ�OʯXLIX˽�
közvetlenül csupán az emberi beavatkozásokhoz. A Balaton-felvidéki táj 
NIPIRPIKM�ʛXEPEOYPʛWʛFER�E�OSVʛFFM�JSP]EQEXSO�QIPPIXX�IK]VI�MROʛFF�IP˽XʣVFI�
OIVʳPRIO�E�OPʧQEZʛPXS^ʛWWEP�NʛVʬ�OMLʧZʛWSO��%�LIP]M�XʛNQ̝ZIP˽O�ʣZXM^IHIO�EPEXX�
QIKXETEW^XEPXʛO��LSK]�LSP�ZERREO�E�JEK]^YKSO��QMP]IR�JIOZʣW�Nʬ�E�W^˽P˽RIO�
ʣW�E�OʳPʯRFʯ^˽�RʯZʣR]IORIO��LSP�ZERREO�QIKJIPIP˽�QMOVSOPʧQʛNʱ�LIP]IO�
az állattartáshoz, és a sokéves tapasztalat útján kialakított menetrendet 
OʯZIXMO��)^IO�E�ƊW^SOʛWSOƉ�JSP]EQEXSWER�ʛXEPEOYPREO�ʣW�EPOEPQE^OSHREO�E�
körülményekhez, azonban az utóbbi években egy egyre gyorsuló folyamatot 
érzékelünk, amire nincs felkészülve minden gazdálkodó, de a növények és 
az állatok sem. A klímaváltozás velejáróira nem lehet minden esetben az 
IHHMKM�XETEW^XEPEX�EPETNʛR�JIPOʣW^ʳPRM��TʣPHʛYP�E�W^˽P˽�OʯVʳPFIPʳP����ʣZMK�
egy helyen van, de a jelenlegi mikroklíma-változás ennél jóval gyorsabb, így 
nagyobb veszélynek teszi ki a termelést. Épp ezért szükségesek azok az 
újítások és kísérletek, melyek alternatívát biztosíthatnak számukra a jelenkori 
ʣW�NʯZ˽FIRM�OMW^ʛQʧXLEXEXPER�OPMQEXMOYW�ZMW^SR]SO�IWIXʣR��%�OʧWʣVPIXI^ʣW�
EPETZIX˽�MVʛR]EM�E�FMS��ʯOSPSKMOYW��MPPIXZI�SVKERMOYW�QʬHW^IVIO�EPOEPQE^ʛWE�

Az ökologikus, biodinamikus vagy az organikus gazdálkodás mind a mai 
napig vitatott témák. Egyesek szerint lehetetlen ilyen módszerekkel (az 
MTEVM�XIVQIPʣW�W^XIRHIVHNIMRIO�QIKJIPIP˽��IK]WʣKIWIR�W^ʣT�XIVQʣR]X�ZEK]�
XIVQʣOIX�IP˽ʛPPʧXERM��RIQ�KE^HEWʛKSW��ʣW�RILʣ^�QYROEIV˽X�XEPʛPRM��QMZIP�I^�
E�XʧTYWʱ�KE^HʛPOSHʛW�ʛPXEPʛFER�IV˽WIR�Oʣ^MQYROE�MKʣR]IW��)RRIO�IPPIRʣVI�
E�VʣKMʬFER�ZERREO�SP]ER�W^IVITP˽O��EOMO�QIKXEPʛPXʛO�E�QʬHNʛX��LSK]�E^�
ʯOSPʬKMEM�ZEK]�SVKERMOYW�KE^HʛPOSHʛWX�WMOIVVI�ZMK]ʣO��QIP]IO�OʯZIXLIX˽�
TʣPHʛO��ʛXʳPXIXLIX˽�QʬHW^IVXERSO�PILIXRIO�QʛW�XIVQIP˽O�W^ʛQʛVE�

A Dobosi Pincészetben többfajta agrotechnológiai eljárást használnak 
E�XIVʳPIXIO�Q̝ZIPʣWʣFIR��4ʣPHʛYP�E^�IW˽^ʣWIO�YXʛR�E�JIPW˽����GQ�X�
felszántják, illetve kultiválják, hogy azokon a hajszálrepedéseken 
OIVIW^XʳP��EQMOIR�E�Zʧ^�E�XEPENFE�NYXSXX��E�W^ʛVE^�MH˽W^EOFER�RI�
tudjon elpárologni és megmaradjon a talaj nedvességtartalma.
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8EOʛGW�8EQʛW��E�^ʛROEM�+]ʬK]RʯZʣR]�ZʯPK]�ZI^IX˽NI�ʣW�/SZʛGW�
Barnabás borász és egyetemi tanársegéd közösen kísérleteznek 
E�K]ʬK]RʯZʣR]IO�W^˽P˽XIVʳPIXIOIR�ZEPʬ�JIPLEW^RʛPʛWʛZEP��E�
növényvédelem és az ellenállóképesség javításának eszközeként.

%^SRFER�ʣVXLIX˽�E�ZIK]W^IVIW�OI^IPʣWIO�EPOEPQE^ʛWE�MW��LMW^IR�E^�
ʯOSPSKMOYW�SVKERMOYW�KE^HʛPOSHʛW�QEKEW�IQFIVMIV˽JSVVʛW�MKʣR]I�QMEXX�
csökken ezen módszerek gazdasági fenntarthatóságának az esélye. 



30

Esettanulmány
��.1/%Ļ%//��0��$!(5%�0!.)!(÷Ī��+*+/6(ñ

Sarusi-Kiss Kata korábban örökzöld növényeket szaporított és kertet épített. Még 
Budapesten élt, amikor elkezdett földeket vásárolni a Balaton-felvidéken, majd 
a nagyvárost hátrahagyva költözött Monoszlóra, ahol jelenleg is gazdálkodik. 
/IVXʣW^IXM�XYHʛWʛVE�EPETS^ZE�JIPMWQIVXI��LSK]�W^ʛQʛVE�E�W^˽P˽�XIVQIW^XʣWI�
gazdaságilag nem fenntartható, és újfajta kultúrnövényekkel kezdett kísérletezni.

%�QSK]SVʬFER�PʛXXE�E�PILIX˽WʣKIX��EQM�IPPIRʛPPʬ�RʯZʣR]RIO�FM^SR]YPX��ʣW�QIKJIPIP˽IO�
a klimatikus viszonyok is a termesztéséhez. Emellett nem igényel különösebb 
RʯZʣR]ZʣHIPQIX�ʣW�QIXW^ʣWX��%^SRFER�ZER�IK]�QʛWMO�XʣR]I^˽�MW�E�OPʧQEZʛPXS^ʛWSR�
OʧZʳP��EQM�QIKRILI^ʧXM�E�KE^HʛO�ʣPIXʣX��E�ZEHOʛV��7ENRSW�IP˽JSVHYP��LSK]�E�XIVQʣW�
100%-át tönkreteszik vagy megeszik a vadak. Korábban erre a feladatra ott voltak 
E�GW˽W^ʯO��EOMO�E�LIK]XʯVZʣR]IO�ʣVXIPQʣFIR�E�PSTʛWSO�ʣW�E^�ʛPPEXSO�IPPIR�ZʣHXʣO�
a terményt, azonban erre még nem találunk korunkban is fenntartható és sikeres 
védekezési módszereket. A védekezésként használt kerítések sokszor átvágják az 
állatok vonulási útját, ami a biológiai ökoszisztéma negatív megváltozását okozhatja.

Sarusi-Kiss Kata a szántóföldi kultúrnövények terén is kísérletezik egy kevésbé 
RʣTW^IV̝�KEFSRʛZEP��E^�EPEOSVVEP��%^�EPEOSV�E^�IK]MO�PIKVʣKIFFM�ʣW�PIKXMW^XʛFF�
gabonafaj. A búzakalász körülveszi a magokat, így megóvja a káros környezeti 
LEXʛWSOXʬP�ʣW�OʬVSOS^ʬOXʬP�E^SOEX��)FF˽P�JEOEHʬER�E^�EPEOSV�MKIR�IPPIRʛPPʬ�
RʯZʣR]��OIZIWIFF�QYROEIV˽X�MKʣR]IP�ʣW�FMSQ̝ZIPʣWWIP�MW�XIVQIW^XLIX˽��
,EFʛV�E�&EPEXSR�JIPZMHʣOM�OPMQEXMOYW�ZMW^SR]SO�E�QI^˽KE^HEWʛKFER�
IPXIVNIHX�XMTMOYW�KEFSREJENSOREO�RIQ�QIKJIPIP˽IO��E^�EPEOSVREO�MKIR�
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/MIQIPOIH˽�TʣPHʛNE�E�XIVQʣW^IXXIP�ZEPʬ�KE^HʛPOSHʛWREO�1EK]EVSVW^ʛKSR�
E�&EPEXSR�JIPZMHʣO��ELSP�E^�IQFIVM�XIZʣOIR]WʣK�ʣZI^VIHIO�ʬXE�NIPIRX˽W�
szerepet játszik a táj alakításában, és a ma közkedvelt táji értékek részben 
IRRIO�OʯW^ʯRLIX˽O��%^�MXX�OMEPEOYPX�IQFIVM�XIZʣOIR]WʣKIOIX�NIPIRX˽WIR�
QIKLEXʛVS^^E�E�QIKPʣZ˽�XEPEN�W^IVOI^IXI��VSWW^��SP]OSV�GWEO�RʣLʛR]�
GIRXMQʣXIV�ZʣOSR]�XIVQ˽XEPEN��QENH�GWEO�W^MOPE��%^�IQFIV�OʣR]XIPIR�
ZSPX�EPOEPQE^OSHRM��ʣW�E�XIVQʣW^IX�EHSXXWʛKEMLS^�MPPIW^OIH˽�Q̝ZIPʣWM�
formákat meghonosítani a területen. Azt is meg kell azonban jegyezni, 
LSK]�E�ZʣOSR]�XIVQ˽VʣXIK�NIPIRX˽W�QʣVXʣOFIR�E�LIP]XIPIR�KE^HʛPOSHʛWM�ʣW�
XIVʳPIXLEW^RʛPEXSO�IVIHQʣR]I��IVH˽O�OMXIVQIPʣWI��W^MRXZSREPEW�Q̝ZIPʣW�
JIPLEK]ʛWE��XEPENZʣHIPQM��Zʧ^QIKXEVXʬ�QIKSPHʛWSO�QIPP˽^ʣWI��%�XʛN�
NIPPIK^IXIW�OʣTʣRIO�LEK]SQʛR]SW�EPEOʧXʬNE�OʣX�QI^˽KE^HEWʛKM�JSVQE��
EQM�E�XIPNIW�XIVʳPIXIR�QIKNIPIRMO��%^�IK]MO�E�QMRHIRʳXX�NIPIRPʣZ˽���LSWW^ʱ�
WSVSOFER�IPXIVʳP˽�W^˽P˽X˽OʣO��E�QʛWMO�E�PIKIPXIXʣWIW�TʛW^XSVOSHʛW��QIP]�
OIZʣWFʣ�ZER�W^IQ�IP˽XX��HI�E�OʯVR]ʣO�ZʛPXS^EXSWWʛKʛX�QIKLEXʛVS^^E�
Az öko- vagy etnobiológia tudománya ma azt vizsgálja, hogyan járult hozzá 
I^IOOIP�E�W^IPʧH�Q̝ZIPʣWM�JSVQʛOOEP�ʣZI^VIHIO�WSVʛR�E^�IQFIV�E�XIVQʣW^IX�
alakulásához. Ideális állapotnak az együttélést tekintve az mondható, amikor 
E^�IQFIV�RIQ�OMLEW^RʛPXE�E�XIVQʣW^IXM�IV˽JSVVʛWSOEX��LERIQ�E^�EHSXXWʛKEMX�
E�QEKE�LEW^RʛVE�JSVHʧXZE�EPEOʧXSXXE�E�XʛNEX�Ɓ�ƊQIXW^IXXI��RIQ�JIPW^ʛRXSXXEƉ�

%�PIKIPXIXʣWIW�ʛPPEXXEVXʛW�E�XIVQʣW^IX�ʣW�E^�IQFIV�IK]ʳXXQ̝OʯHʣWʣRIO�MHIʛPMW�
ʛPPETSXE��QE�QʛV�W^MOIW�VʣXIO��JʛW�PIKIP˽O�ZʛPXNʛO�IK]QʛWX�E�&EPEXSR�QIPPIXX��)^�
E�KE^HEWʛKM�NIPIRX˽WʣKʣX�XIOMRXZI�IK]VI�MROʛFF�LʛXXʣVFI�W^SVYPʬ�KE^HʛPOSHʛWM�
elem még ma is jelen van a területen: a Balaton-felvidéki, bakonyi pásztorok 
összetartanak, amennyire egy ilyen magányos foglalkozás ezt megengedi. 
/SVʛFFER�HMW^Rʬ��ʣW�FMVOETʛW^XSVSO�MW�NIPIRX˽WIFF�W^ʛQFER�IP˽JSVHYPXEO�
E�XIVʳPIXIR��HI�E�W^EFEHXEVXʛWSW�WIVXʣWXIR]ʣW^XʣW�QʛVE�XIPNIWIR�IPX̝RX��%�
����W^ʛ^EHFER�E�XI\XMPMTEV�JIPJYXʛWʛZEP��E�*IWXIXMGWIO�QIVMRʬ�K]ETNʱVE�ʣTʳP˽�
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modelljében a juhtartás szinte egyeduralkodóvá vált. A Kapolcson is áthaladó 
Eger-patak mentén gyapjúfeldolgozó, kártolómalmok létesültek, a környéket 
birkanyíró brigádok járták, akik egy-egy hét alatt egész nyájakat kopasztottak 
QIK��)^�ZSPX�E�ƊW^ʳVIXƉ�E^�ʛPPEXXEVXʬORʛP��1E�MW�ZERREO�R]ʧVʬFERHʛO��HI�E�K]ETNʱ�
QʛV�RIQ�ʣVXʣO��WSOW^SV�ZIW^ʣP]IW�LYPPEHʣOOʣRX�W^EFEHYPREO�QIK�X˽PI��%�
szocializmusban még a Veszprém megyei gyapjúfelvásárlóhoz került a birkák 
W^˽VI��HI�QE�7^PSZʛOMʛMK�OIPP�QIRRM�E�PIKOʯ^IPIFFM�JIPHSPKS^ʬMK��%^������IW�
ʣZIOX˽P�QʛV�QʛW�GʣPFʬP��MROʛFF�E�LʱWʛʣVX�XEVXNʛO�E^�ʛPPEXSX��3PEW^SVW^ʛKFE�
MRHYPX�IP�E�FMVOEI\TSVX��QIVX�E�^WIRKI�LʱWSOEX�IP˽R]FIR�VʣW^IWʧX˽�SPEW^�OSR]LE�
REK]VE�ʣVXʣOIPXI�E^�MRRIR�ʣVOI^˽�EPETER]EKSX��%�FʛVʛR]��ZEK]�FMVOELʱW�MXXLSR�
nem a mindennapi étrend része. Új irányként kezd kialakulni a biogyapjú- és 
FMSXVʛK]EK]ʛVXʛW��EQMLI^�2ʣQIXSVW^ʛKFE�W^ʛPPʧXNʛO�E�PIR]ʧVX�W^˽VX��%�XIVʳPIX�
a nagyszarvasmarha-gulyáknak inkább csak kereskedelmi út volt a nyugati 
TMEGSOVE��HI�RʣLʛR]�XIR]ʣW^X˽�QE�MW�PIKIPXIX�XILIRIOIX�E�OʯVR]ʣOIR��%�
helyi gazdaságok nagy része inkább vásárolja a takarmányt, mint hogy 
PIKIPXIWWIR�Ɓ�E^�ʛPPEXSO�QIRR]MWʣKI�ZEK]�E�PIKIP˽O�LMʛR]E�EOEHʛP]S^^E�˽OIX�
a hagyományos tájgazdálkodás folytatásában. A korábban szokásjog alapján 
OMEPEOYPX�Oʯ^PIKIP˽O�IPX̝RXIO��IK]IHM�EPOYO��W^ʧZIWWʣKIO�EPETNʛR�LEW^RʛPNʛO�
IK]QʛW�XIVʳPIXIMX�E�KE^HʛO��MRKEXPERXYPENHSRSWSO��%^�IK]VI�W̝V̝WʯH˽�FIʣTʧXʣW�
MW�LʛXVʛPXEXNE�E�PIKIPXIX˽�KE^HʛOEX��/SVʛFFER�IK]�IK]�JE�ZEK]�JEWSV�NIPI^XI��QE�
már a villanypásztor drótja húzza meg mértani pontossággal a határokat.

%�XMW^XʛR�ʛPPEXXEVXʬ�KE^HEWʛK�QʛV�RIQ�NʯZIHIPQI^˽��GWEO�SP]ER�ZSPYQIRFIR��
EQM�E�PIKIPXIXʣWIW�ʛPPEXXEVXʛWX�WIKʧXIRʣ��Ɗ+E^HEWʛKM�XIZʣOIR]WʣK�
FIPW˽�QSXMZʛGMʬ�RʣPOʳP�RIQ�Q̝OʯHMOƉ�Ɓ�QSRHNE�:EVKE�%RRE��E�XIVʳPIX�
kutatásával közel egy évtizede foglalkozó etnobiológus. Szerencsére ma 
már a környezetvédelmi szakemberek is felismerték a legeltetés ökológiai 
NIPIRX˽WʣKʣX��ʧK]�OʳPʯRFʯ^˽�XʛQSKEXʛWSOFER�VʣW^IWʳPLIXRIO�E�KE^HʛO��
Egy másik lehetséges mód a gazdasági fenntarthatóságra, ha valamilyen 
OYPXYVʛPMW�ZEK]�XYVMW^XMOEM�XIZʣOIR]WʣKKIP��W^SPKʛPXEXʛWWEP�OETGWSPNʛO�
ʯWW^I�E^�ʛPPEXXEVXʛWX��8SZʛFFM�PILIX˽WʣK�E�XIPITʳPʣWM�OMWXʣVWʣKM�W^MRX̝�
Oʯ^ʯWWʣKM�PIKIPXIXʣW��E�XIPITʳPʣWLI^�OETGWSPʬHʬ�PIKIP˽XIVʳPIXIOIR�WENʛX�
csordák fenntartása, mint amiben például Barnag is gondolkozik.
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Esettanulmány
�¶.ƈ5�
¶6Ī��+2�/

0SZEWSR�W^EFEHXEVXʛWʱ�PIKIP˽R��PSZSR�XIVIPM�E�QEVLʛMX�1ʛVJJ]�&IRGI��%�WOʬX�
angus és a francia limousin fajtákat húsmarhaként tenyésztették ki. Itt is a 
ƼEXEP�FSVNEO�OIVʳPRIO�E�ZʛKʬLʧHVE��LSK]�OMZʛPʬ�JSKʛWSO�OʣW^ʳPNIRIO�FIP˽PI�
IK]�LIP]M�ʣXXIVIQ�W^ʛQʛVE��ZEK]�E�1ʛVJJ]�,ʛ^�ZIRHʣKIM�JSK]EWW^ʛO�IP�˽OIX�E�
régi malomépületben szervezett lakodalomban. A házigazdák több mint húsz 
ʣZI�ZʛWʛVSPXʛO�QIK�E�VʣKM�Zʧ^MQEPSQ�ʣTʳPIXʣX��LYW^ʛV�LEK]SQʛR]˽V^˽OʣRX�
a pár már korábban is állatokkal foglalkozott, itt is lovak bértartásával 
kezdték. A környék sok apró, kárpótlásból kiosztott területre tagozódik, 
melyek nehezen hasznosíthatóak. A korábban elhanyagolt részt elkezdték 
VIRHFIVEORM��ʧK]�EPOEPQEW�PIKIP˽O�NʯXXIO�PʣXVI�E^�MH˽Oʯ^FIR�FIMRHYPX�PIKIPXIXʣWIW�
marhatenyésztéshez. Az idilli patakparton álló ház ideális rendezvényhelyszín, 
közel van a településhez és a Balatonhoz, ugyanakkor eléggé szeparált ahhoz, 
hogy ne zavarják egymást az itt lakók és a vendégek. Az évente megrendezett 
����PEOSHEPSQ�E�Lʛ^�RʣTʣRIO�MW�ʳRRIT��EQMRIO�E^�IP˽OʣW^ʳPIXIMFIR�MW�NʬP�ʣV^MO�
magukat. A násznépet a házban és a falu többi apartmanjában szállásolják 
IP��)QIPPIXX�VIRHI^RIO�MXX�OʣT^˽Q̝ZʣW^IXM�OMʛPPʧXʛWSOEX��XʛFSVSOEX�ʣW�^IRIM�
programokat is, melyek ételkínálatához jó alapot nyújt a friss borjúhús.
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%^�IPQʱPX�MH˽W^EO�XʛVWEHEPQM�KE^HEWʛKM�JSP]EQEXEMREO�OʯZIXOI^XʣFIR�E�
ƼEXEP�KIRIVʛGMʬOREO�E�KE^HʛPOSHʛWWEP�NʛVʬ�ʯRʛPPʬWʛK�ʣW�QʛWSHNʯZIHIPIQ�
QʛV�RIQ�NIPIRX�ZSR^ʬ�NʯZ˽OʣTIX��ʧK]�E^�IK]OSVM�KE^HʛPOSHʬO�ʣW�
PIW^ʛVQE^SXXEMO�WSVVE�EHNʛO�JIP�E�XʛN�Q̝ZIPʣWʣX��E�KE^HʛPOSHʛWX�ZEK]�E^�
ʛPPEXXEVXʛWX��ʣW�EHNʛO�IP�E�XIVʳPIXIMOIX��)QIPPIXX�E�W^IPʧH�Q̝ZIPʣWM�JSVQʛO��
a régi módszerek háttérbe szorulása és a klímaváltozással járó kitettség 
a tájgazdálkodás területén számos kihívás elé állítja a régiót. Ezekkel 
ʯWW^ILERKSPX�QIKSPHʛWM�PILIX˽WʣKIOOIP�PILIX�LEXʣOSR]ER�W^IQFIRʣ^RM�

%�OYPXʱVXʛN�ʛXEPEOYPʛWE�JSRXSW�HMPIQQE�IPʣ�ʛPPʧXNE�E�XʣVWʣK�W^IVITP˽MX��LSK]ER�
FM^XSWʧXLEXʬ�E�XʛN�OEVEOXIVʣX�QIKLEXʛVS^ʬ�W^˽P˽Q̝ZIPʣW�NʯZ˽NI��EQMOSV�E�
OMWPʣTXʣO̝�W^˽P˽Q̝ZIPʣW�KE^HEWʛKMPEK�RIQ�ʣPIXOʣTIW��ZEPEQMRX�LSK]ER�
XILIX˽�ZSR^ʬZʛ�I^�E�LEK]SQʛR]SOSR�EPETYPʬ�ʣPIXJSVQE�E�ƼEXEP�KIRIVʛGMʬO�
W^ʛQʛVE#�8SZʛFFM�W^IQTSRX�E�OPʧQEZʛPXS^ʛW�LEXʛWEMREO�ƼK]IPIQFIZʣXIPI��
a gépesített nagybirtokokkal szembeni versenyképesség kérdése, valamint 
E�TMEGM��J˽PIK�MRKEXPERTMEGM�JSP]EQEXSO�LEXʛWE�E�XʛNLEW^RʛPEXVE�

A legeltetéses állattartásnak meghatározó szerepe volt évszázadokon 
keresztül a táj formálásában, gazdaságok, vállalkozások, családok 
életmódjában, mely mára nagy teret vesztett és átalakult. Ennek az ökológiai 
NIPIRX˽WʣKʣX�JSRXSW�XSZʛFF�ZM^WKʛPRM�ʣW�E�JIRRXEVXLEXʬ�QʬHW^IVIOIX�
támogatni. Találunk jó példákat a területen, de ez egy-egy család vagy 
település elhatározott céljai mentén történik, nem regionális léptékben.

%�W^˽P˽Q̝ZIPʣW�ʣW�E�FSVʛW^EX�QIKʱNʧXʛWE�JSRXSW�E�XʣVWʣK�EVGʛREO�
QIK˽V^ʣWʣLI^��%�PIKJSRXSWEFF�OʣVHʣWIO�E�QMR˽WʣKM�OʧZʛREPQEOREO�ZEPʬ�
QIKJIPIPʣW��E�QYROEIV˽LMʛR]�ʣW�E�QʣVIXKE^HEWʛKSWWʛKM�W^IQTSRXSO�
QIKJIPIP˽�IK]IRWʱP]ʛREO�OMEPEOʧXʛWE��%�FMS�ʣW�SVKERMOYW�XIVQIW^XʣW�
mint adaptálható megoldás megjelent a régióban, de nem ez az egyetlen 
kitörési pont, ami egy-egy gazdaságot kiemel a többi közül. A klímaválság 
LEXʛWʛVE�OMEPEOYPʬ�QIKSPHʛWSO�OVMXMOYWEO�PILIXRIO�E�NʯZ˽FIR��IK]�MP]IR�
megvizsgálandó terület új, alkalmazkodó növényfajták termesztése.

�¶&#�6 ¶('+ ¶/
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%�W^˽P˽Q̝ZIPʣW�ʣW�E�QI^˽KE^HEWʛK�K]EOVER�OMIKʣW^ʳPRIO�IK]ʣF�
W^SPKʛPXEXʛWSOOEP��J˽PIK�XYVMW^XMOEM�ZEK]�KEW^XVSRʬQMEM�XIZʣOIR]WʣKKIP��
)^IO�IK]IRWʱP]E�EH�FM^XSW�EPETSX�E�XʣVWʣK�JIRRXEVXLEXʬ�Q̝OʯHʣWʣVI��
ʣPLIX˽WʣKʣVI�ʣW�W^IVIXLIX˽WʣKʣRIO�QIKQEVEHʛWʛVE�

A táj adottságai kihatottak minden emberi folyamatra – ez olyan tudást 
halmozott fel a területen, melyet ma megtalálunk aktív és passzív 
JSVQʛFER�MW��%^�IPX̝R˽FIR�PʣZ˽�XYHʛW�ʣPIXFIR�XEVXʛWE�JSRXSW�OʣVHʣWIOIX�
ZIX�JIP��LMW^IR�IK]�VʣW^ʣRIO�QE�QʛV�RMRGW�OETGWSPʬHʛWE�E�QSWX�MXX�ʣP˽�
közösségek nagy részéhez, vagy az adottságok megváltoztak a további 
fenntartásukhoz. Itt jelentkezik a feladat, ami ezeknek a hagyományoknak 
ʣW�XYHʛWREO�E^�ʛXW^̝VʣWʣZIP�ʣW�ʛXʣVXʣOIPʣWʣZIP�NʛV��)^�SVKERMOYWER�MW�^ENPMO��
YK]EREOOSV�E�&EPEXSR�JIPZMHʣOIR�XETEW^XEPLEXʬ�REK]QʣVXʣO̝�MRKEXPER�
JIPʣVXʣOIP˽HʣW�ʣW�MHIKIRJSVKEPQM�KPSFEPM^ʛGMʬ�WMIXXIXM�I^X�E�JSP]EQEXSX��
QIP]IX�IPW˽WSVFER�E^�MXX�ʣP˽�PEOSWWʛK��ʣW�RIQ�E^�MHI�PʛXSKEXʬO�ʣV^ʣOIPRIO�
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%�&EPEXSR�JIPZMHʣO�IWW^IRGMʛNE�QEKE�E�XʛN��%^�MXX�ʣP˽�Oʯ^ʯWWʣK�REK]�
XYHʛWX�LEPQS^SXX�JIP�E^�ʣZW^ʛ^EHSO�WSVʛR�E�XʛN�Q̝ZIPʣWʣFIR�ʣW�E�LIP]M�
adottságokhoz való alkalmazkodásban; az életmódot sokáig a kultúrtáj 
ʣW�ERREO�Q̝ZIPʣWI�LEXʛVS^XE�QIK��%�XʛN�NIPPIK^IXIW�Q̝ZIPʣWM�ʛKE��E�
W^˽P˽XIVQIW^XʣW��ʣW�E^�ELLS^�OETGWSPʬHʬ�JSP]EQEXSO��ʱK]QMRX�E�FSVʛW^EX��
MPPIXZI�E�PIKIPXIX˽�ʛPPEXXEVXʛW�ʣZW^ʛ^EHSW�LEK]SQʛR]SOVE�XIOMRX�ZMWW^E�E�
XʣVWʣKFIR��9K]EREOOSV�E^�IPQʱPX�MH˽W^EO�XʛVWEHEPQM�KE^HEWʛKM�JSP]EQEXEMREO�
OʯZIXOI^XʣFIR�E^�MRKEXPERX�ZʛWʛVPʬO�ZEK]�E�FIOʯPXʯ^˽O�REK]�VʣW^I�E�XʛN�
Q̝ZIPʣWʣX�ʣW�E�KE^HʛPOSHʛWX�LʛXVELEK]ZE�XʯFFR]MVI�VIOVIʛGMʬW�GʣPPEP�LEW^RʛPNE�
a környezetét, amihez katalizátorként szolgál a Balaton-felvidéki táj szépsége.
 
(I�LSK]ER�EPEOYPX�ʛX�E^�MH˽O�WSVʛR�E^�E�XʛVWEHEPQM��KE^HEWʛKM�Oʯ^IK��ʣW�
ZIPʳO�IK]ʳXX�E^�ʣPIXQʬH��EQIP]�Q̝ZIPXI�ʣW�JIRRXEVXSXXE�I^X�E�XʛNEX#
 
%�W^˽P˽LIK]IO�ʛXEPEOYPʛWE�E�����W^ʛ^EH�ZʣKM�ƼPS\ʣVEZʣW^�TYW^XʧXʛWʛZEP�
ZIXXI�OI^HIXʣX��IXX˽P�E^�MH˽W^EOXʬP�OI^HZI�K]EOSVPEXMPEK�JSP]EQEXSWER�
GWʯOOIR�E�W^˽P˽XIVʳPIXIO�REK]WʛKE��%�ƼPS\ʣVE�IPPIRM�Oʳ^HIPIQ�NIK]ʣFIR�
QIKOI^H˽HʯXX�E�W^˽P˽Q̝ZIPʣW�QSHIVRM^ʛPʛWE��EQM�E�FSVSO�QMR˽WʣKʣRIO�
NEZYPʛWʛX�IVIHQʣR]I^XI�Ɓ�I^^IP�IK]ʳXX�QIKMRHYPX�E�W^˽P˽XIVʳPIXIO�
VIOSRWXVYOGMʬNE�MW��)FFIR�E^�MH˽W^EOFER�E�W^˽P˽O�REK]�VʣW^I�TEVEW^XM�
Oʣ^IR�ZSPX�ʣW�I^IO�NIPIRXIXXʣO�E�J˽�QIKʣPLIXʣWM�JSVVʛWX��LMW^IR�E�XʛN�
EHSXXWʛKEM�QMEXX�E�KEFSREXIVQIW^XʣW�RIQ�ZSPX�NʯZIHIPQI^˽�

)^YXʛR�E�--��ZMPʛKLʛFSVʱX�OʯZIX˽�KE^HEWʛKM�XʛVWEHEPQM�JSP]EQEXSO�
IVIHQʣR]I^XIO�NIPIRX˽W�ZʛPXS^ʛWSOEX��%�W^SGMEPM^QYWFER�E�OI^HIXM�
RILʣ^WʣKIO�IPPIRʣVI�E�XIVQIP˽W^ʯZIXOI^IXIO�WXEFMPM^ʛPʬHʛWʛZEP�QʣVWʣOP˽HʯXX�
a háztáji területek szerepe, melyek eleinte a megélhetés alapját jelentették, 
ʣW�E�W^˽P˽XIVʳPIXIO�Q̝ZIPʣWʣRIO�IK]JENXE�OSROYVIRGMʛM�ZSPXEO��%^������IW�
ʣZIOX˽P�OI^HZI�IP˽XʣVFI�OIVʳPX�E^�ʛVYXIVQIPʣW��QIP]LI^�E�87>�IO�IK]VʣW^X�
OIVIXIX��QʛWVʣW^X�JIPZIZ˽TMEGSX�FM^XSWʧXSXXEO��)OOSVXʬP�QʛV�FM^XSW�OMIKʣW^ʧX˽�
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NʯZIHIPIQJSVVʛWREO�W^ʛQʧXSXX�E�W^˽P˽XIVQIPʣW�ʣW�E�FSVOʣW^ʧXʣW��ʧK]�E�
GWEPʛHM�ʯRIPPʛXʛW�QIPPIXX�QIKMRHYPX�E�KE^HʛO�XIVQIP˽M�XIZʣOIR]WʣKI�MW��)^�
FIMRHʧXSXXE�E�OSVʛFFER�JIPLEK]SXX�W^˽P˽O�Q̝ZIPʣWʣX��W˽X�ʱNEO�XIPITʧXʣWʣX�
is, amelyek már divatosabb, jobban eladható fajták voltak. Ezzel együtt a 
Q̝ZIPʣW�MW�QSHIVRM^ʛPʬHSXX��QIKNIPIRX�E�KʣTIWʧXʣW�MW��EQIP]�GWʯOOIRXIXXI�
a kézimunka arányát. (Részben a gépesítés következménye a szintvonalas 
Q̝ZIPʣW�IPX̝RʣWI�MW��EQM�NIPIRX˽W�XEPENTYW^XYPʛWM�JSP]EQEXLS^�ZI^IXIXX�

,EFʛV�E�Lʛ^XʛNM�W^˽P˽F˽P�XIPNIWIR�QIKʣPRM�RIQ�PILIXIXX��Nʬ�OMIKʣW^ʧX˽�
jövedelemnek számított. Akkoriban a családi munkamegosztásban zajló 
Q̝ZIPʣWVI�QYROEFʣVX�RIQ�W^ʛQSPXEO��LMW^IR�E^�MRK]IR�ZSPX��)FFIR�E^�
MH˽FIR�E^�ʯRIPPʛXʛW��E�XʯFF�PʛFSR�ʛPPʛW��E�W^˽P˽Q̝ZIPʣW�ʣW�FSVOʣW^ʧXʣW��ZEK]�
a saját bor fogyasztása a szabadságot és az önállóságot szimbolizálta, 
EQIP]FIR�E�ƼEXEPSO�MW�ZSR^ʬ�ʣPIXQʬHSX�ʣW�TIVWTIOXʧZʛX�PʛXXEO�

A rendszerváltás után azonban a körülmények gyorsan változtak. Az 
ʣVXʣOIWʧXʣW�OSVʛFFM�VIRHW^IVI�JIPFSVYPX��QIKW^̝RX�E^�ʛPPEQM�FSVMTEV�ʣW�E^�
állami kötelezettség a felvásárlásra. A kocsmák is egyre kevesebb bort 
voltak képesek eladni, és a gazdák hirtelen nem találtak felvásárlópiacot 
E�FSVREO��%�OMWXIVQIP˽O�ZʛPEW^ʱX�IPʣ�OIVʳPXIO��ZEK]�XIPNIWIR�JIPEHNʛO�E�
korábbi kényelmes, jövedelemkiegészítésként szolgáló tevékenységüket, 
ZEK]�JIPZʛPPEPZE�E^�ʣVXʣOIWʧXʣW�RILʣ^WʣKIMX��QMR˽WʣKM�ʣW�QIRR]MWʣKM�
értelemben is megfelelnek a kihívásoknak és vállalják a vállalkozói lét 
OSGOʛ^EXEMX��%�Lʛ^XʛNM�FSVʛW^FʬP�J˽ʛPPʛWʱ�ZʛPPEPOS^ʬZʛ�ZʛPʛW�WSO�KE^HE�
ʣVXʣOVIRHNʣX˽P�XʛZSP�ʛPPX��ʣW�E�VIRHW^IVZʛPXʛW�YXʛR�E^�YXʬTEVEW^XM�RSVQʛO�
XSZʛFFZMXIPI�WIQ�NIPIRXIXX�QʛV�ZSR^ʬ�TIVWTIOXʧZʛX�E�ƼEXEPSOREO�

1MRHIOʯ^FIR�E�W^SGMEPMWXE�VIRHW^IV�I\XIR^ʧZ�MTEVSWʧXʛWE�ʱN�NʯZ˽OʣTIX�
EHSXX�E�ƼEXEPSOREO��WSOER�MTEVM�XERYPʬREO�ʛPPXEO��E�Oʯ^IPM�JʳVIHM�
hajógyárban pedig könnyen kaptak munkát. Ez már az 1980-as, 90-es 
ʣZIOFIR�ʣVI^XIXXI�E�LEXʛWʛX��EQMOSV�E�W^ʳP˽M�OSVSW^XʛP]�OMʯVIKIHIXX�
és a gyermekeiknek már nem volt sem motivációja, sem ideje 
Q̝ZIPRM�I^IOIX�E�JʯPHIOIX��)^�K]EOVER�E�XIVʳPIXIO�ʣVXʣOIWʧXʣWʣLI^�ʣW�
ZʣKIVIHQʣR]FIR�RIQ�QI^˽KE^HEWʛKM�GʣPʱ�LEW^RSWʧXʛWʛLS^�ZI^IXIXX�
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9K]ERI^�E�JSP]EQEX�QIRX�ZʣKFI�E�QI^˽KE^HEWʛK�ʣW�E�KE^HʛPOSHʛW�
QʛW�XIVʳPIXIMR��ʧK]�E^�ETVʬJEPZEW�XʣVWʣKIOF˽P�JSP]EQEXSW�ZSPX�E^�
elvándorlás. Az idegenforgalom és vele együtt az ingatlanspekuláció 
IV˽WʯHʣWʣZIP�E�VIOVIʛGMʬX�ʣW�TMLIRʣWX�OIVIW˽�VʣXIK�Ƽ^IX˽OʣTIWIFFRIO�
bizonyul, mint a gazdálkodók vagy gazdálkodni vágyók.

%^�MHMPPM�JEPYWM�ʣPIXQʬHHEP�ZIK]ʳP˽�KE^HʛPOSHʛW�QMRX�OMIKʣW^ʧX˽�NʯZIHIPIQ�
GWʛFʧXʬ�ʛPSQOʣT��EQIP]IX�QE�QʛV�MROʛFF�E�FIOʯPXʯ^˽O�OIVKIXRIO��%^SRFER�
E^�ʛPPEXXIR]ʣW^XʣW��W^˽P˽KE^HʛPOSHʛW��K]ʳQʯPGWXIVQIW^XʣW�OMGWMFIR�RIQ�
NʯZIHIPQI^˽�Ɓ�E�LSFFMQ̝ZIPʣWLI^�REK]�IPOʯXIPI^˽HʣW��ʣW�ʛPXEPʛFER�X˽OI��E�
gazdasági megtérüléshez pedig sok esetben a termelés nagyobb volumene, 
IK]�FM^SR]SW�W^MRX̝�KʣTIWʧXʣW��MPPIXZI�TVSƼ�WEPIW�ʣW�QEVOIXMRK�W^ʳOWʣKIW�
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Mindezekkel együtt a Balaton-felvidéken is számos jó példát látunk arra, 
LSK]�Ɓ�ELSK]�MXX�LʧZNʛO�˽OIX�Ɓ�E�FIFʧVʬO�ʣPIXQʬHNʛREO�QIKLEXʛVS^ʬ�IPIQI�E�
KE^HʛPOSHʛW�ZEPEQIP]MO�JSVQʛNE��˼O�EQIPPIXX��LSK]�YXʬTEVEW^XM�LEK]SQʛR]SOEX�
ʛTSPREO��TVSWTIVʛPʬ�ZʛPPEPOS^ʛWSOEX�MW�ZI^IXRIO��6ʛNYO�NIPPIQ^˽��LSK]�E^ʣVX�
ʣVOI^XIO�E�XʣVWʣKFI��QIVX�W^IVIXRʣO�QIK˽VM^RM�E�XʛN�NIPPIK^IXIW�EVGʛX��ʛTSPRM�E�
LEK]SQʛR]SOEX�ʣW�R]MXSXXEO�E�LIP]M�XYHʛW�IPWENʛXʧXʛWʛVE�ʣW�QIK˽V^ʣWʣVI�

A nemesvámosi birtokot 2002-ben vásárolta meg a Kovács család – akik nem 
QIWW^MV˽P��:IW^TVʣQF˽P�ʣVOI^XIO��)P˽W^ʯV�WENʛX�PSZEMOEX�XEVXSXXʛO�MXX��QENH�
PSZEKPʛWLS^��JSKEXLENXʛWLS^�OETGWSPʬHʬ�TVSKVEQSOEX�W^IVZI^XIO��)K]�MH˽�YXʛR�
JIPQIVʳPX�E^�MKʣR]��LSK]�PIK]IR�ʯRJIRRXEVXʬ�ZEK]�NSFF�IWIXFIR�NʯZIHIPQI^˽�E�
birtok. A gazdálkodással és a sajtkészítéssel korábban nem volt tapasztalatuk, 
E^�IPW˽�XILIRʳO�ZʛWʛVPʛWE�YXʛR�OI^HXIO�IP�E�XINXIVQʣOIO�IP˽ʛPPʧXʛWʛZEP�
OʧWʣVPIXI^RM��/ʧWʣVPIXI^ʣW�ʣW�QʛW�QEK]EV�XIVQIP˽OOIP�ZEPʬ�FIW^ʣPKIXʣW��XYHʛW��ʣW�
tapasztalatmegosztás, külföldi tanulmányutak során ásták bele magukat a 
szakmába, és alakították ki saját stílusukat és termékpalettájukat. Bár sok mindent 
PʛXXEO�ʣW�REK]VE�ʣVXʣOIPMO�E�PIKQSHIVRIFF�XIGLRMOʛOEX��˽O�E^�ʣVPIPʣW�XIOMRXIXʣFIR�E�
LEK]SQʛR]SORʛP�QEVEHXEO��QIVX�ʱK]�ʣVI^XʣO��E�PIKOSQTPI\IFF�ʧ^ZMPʛK�ʧK]�ʣVLIX˽�IP�

%�LEK]SQʛR]SW�W^EFEHXEVXʛWʱ�ʛPPEXXIR]ʣW^XʣWVI�EPOEPQEW�PIKIP˽�ƊGWEO�
REWWSPʛWVEƉ�IPʣK�E^�MXXIRM�XILIRIORIO�Ɓ�IK]�IOOSVE�ʛPPSQʛR]�PIKIPXIXʣWʣVI�
45-50 hektár kellene, ezért a takarmányt vásárolják. Bizonyos technikai 
PʣTʣWIOIX�RIQ�EOEVREO�QIKYKVERM��QIVX�W^IVIXRʣO�QIK˽VM^RM�E�ZʛPPEPOS^ʛW�
családi jellegét. Habár több munkatársat foglalkoztatnak, fontos nekik, hogy 
például a piacokon a családból is mindig jelen legyen valaki, és személyes 
kapcsolatban legyen a vásárlókkal. Termékeik nagy részét maguk értékesítik, 
de kiszolgálnak éttermeket és online boltokban is megtalálhatók.

%^�˽�ʣPIXʳOFIR�K]EOSVPEXMPEK�RMRGW�TMLIRʣW�ZEK]�W^ʳRRET��E^�ʛPPEXSOOEP�
és a terménnyel való foglalkozás állandó jelenlétet igényel. Viszont ez az 
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életmód teljessé teszi a mindennapjaikat. Az állatokkal, a természettel 
és a vásárlókkal való közvetlen kapcsolat, a jó visszajelzések és a 
FM^EPSQ�E^��EQM�ZʛPXS^EXSWWʛ�ʣW�OMIPʣKʧX˽Zʣ�XIW^M�E^�ʣPIXQʬHNYOEX�

/SZʛGW�>WʬƼ�W^IVMRX�E�ZMHʣOM�ʣPIX�RIQ�MHMPPM�Ɓ�LEFʛV�K]ʯR]ʯV̝�XIVQʣW^IXM�
OʯVR]I^IX�ZIW^M�˽OIX�OʯVFI�Ɓ��E^�ʛPPEXXEVXʛW�ʛPPERHʬ�NIPIRPʣXIX�ʣW�
rugalmasságot, jó problémamegoldó képességet igényel. A tehénszag és 
E�KʣTIO�^ʱKʛWE�VʣW^I�E�QMRHIRRETNEMOREO��NʬZEP�OIZIWIFF�LEXʛW�ʣVM�˽OIX�E�
ZʛVSWXʬP�XʛZSP��ʣW�IK]IW�HSPKSOʣVX�XʛZSPEFFVE�OIPP�YXE^RMYO��%^SRFER�E^�˽�
személyiségükhöz passzol ez a fajta életmód. A családban mindenkinek 
WSOVʣX̝�JIPEHEXEM�ZERREO��ʧK]�ʣPMO�OM�OVIEXMZMXʛWYOEX�E�FMVXSO�ZI^IXʣWʣR�FIPʳP�

%�ZʛPPEPOS^ʛW�SVKERMOYWER�JINP˽HʯXX�E^�MH˽O�WSVʛR��PIKXʯFFW^ʯV�E�ZʛWʛVPʬM�
MKʣR]IOLI^�MKE^SHZE��2ʣLʛR]�ʣZZIP�I^IP˽XX�LʱWJIPHSPKS^ʛWWEP�MW�IPOI^HXIO�
foglalkozni, valamint a birtokhoz kapcsolt szolgáltatások is megjelentek, 
mint a vendégház, a lovaglás vagy a sajtkóstoló üzemlátogatások.
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Napjainkban nem egy példa van arra, hogy a felgyorsult nagyvárosi 
életmódból kiszakadni vágyó, korábban szellemi munkát 
ZʣK^˽�ZʛVSWMEO�ʱN�ʣPIXIX�OI^HIRIO�ZMHʣOIR��)LLI^�XʯFFR]MVI�
E^�ʣZIO�WSVʛR�JIPLEPQS^SXX�OYPXYVʛPMW�ʣW�KE^HEWʛKM�X˽OI�R]ʱNX�
IK]JENXE�FM^XSRWʛKSX��%^�ʱN�ZMHʣOM�ʣPIXJSVQʛOFER�NIPPIQ^˽IR�
nagyvárosi tapasztalatok és gazdasági, vállalkozási gyakorlatok 
is megjelennek, melyek sok esetben hibrid életmódot hoznak 
létre. A gyüttmentek és a helyiek között ezek a szemléletmódok 
K]EOVER�ʳXOʯ^RIO��I^ʛPXEP�TIHMK�OSRƽMOXYWSO�EPEOYPLEXREO�OM�

A Balaton-felvidék társadalmi-gazdasági változása azonban már 
OSVʛFFVE�R]ʱPMO�ZMWW^E��%^�IK]MO�PIKRʣTW^IV̝FF�XIVʳPIX��E�/ʛPM�QIHIRGI�
ʛXEPEOYPʛWE�QʛV����ʣZZIP�I^IP˽XX�IPOI^H˽HʯXX��ʣW�QMRH�E�QEM�RETMK�XEVX�

%�&EPEXSR�JIPZMHʣOIX��HI�IPW˽WSVFER�E�/ʛPM�QIHIRGʣX���FIOʯPXʯ^ʣWM�LYPPʛQ�
JSVQʛPXE�E^������IW�ʣZIOX˽P�OI^HZI��)XX˽P�E^�MH˽W^EOXʬP�E^������EW�
ʣZIO�ZʣKʣMK�NIPPIQ^˽IR�ƼPQIWIO��Q̝ZʣW^IO��OʣT^˽Q̝ZʣW^IO��W^ʧRʣW^IO�
ʣVOI^XIO�E�XIVʳPIXVI��EOMOIX�E�ZMHʣOM�MHMPP��E�QʣK�ʣP˽�JEPZEO�ʣW�E�TEVEW^XM�
kultúra vonzott, valamint a szembehelyezkedés a városi, szocialista 
QMRHIRRETSOOEP�ʣW�E�&EPEXSR�TEVXM�XʯQIKXYVM^QYWWEP��˼O�ZSPXEO�E^�
IPW˽�KIRIVʛGMʬW�FIFʧVʬO��EOMO�Oʯ^ʳP�WSOER�ʛPPERHʬ�PEOSWSO�PIXXIO��˼O�E�
ZMHʣOM�ʣPIXQʬH�QIK˽V^ʣWʣVI�XʯVIOIHXIO�ʣW�MRXIKVʛPʬHRM�W^IVIXXIO�ZSPRE�E�
X˽WK]ʯOIVIW�PEOSWWʛKFE��1MZIP�MK]IOI^XIO�E^�MHMPPM�JEPYWM�OYPXʱVʛX�JIRRXEVXERM��
Q̝ZIPXʣO�E�OIVXIOIX��K]EOVER�ʛPPEXSOEX�MW�XEVXSXXEO��ʣW�QIK˽VM^XʣO�E�
hagyományos építészeti örökséget. Habár velük együtt új kultúra is 
érkezett a településekre, a helyi életmód fenntartása számukra fontos volt, 
I^ʣVX�ZMW^SR]PEK�OSRƽMOXYWQIRXIW�ZSPX�E�LIP]MIOOIP�ZEPʬ�IK]ʳXXʣPʣWʳO�

A második hullám 1990 és 2010 között zajlott, amikor már a divatossá 
vált falvakban a jómódú városi középosztály, illetve sok külföldi kezdett 
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el ingatlanokat vásárolni, javarészt nyaralás és nem letelepedés 
GʣPNʛFʬP��˼OIX�QʛV�RIQ�E�TEVEW^XM�MHMPP��LERIQ�E�W^ʣT�OʯVR]I^IX�ʣW�E�
nyugalom csábította. Mivel a hagyományos településkép vonzotta ide 
˽OIX��NIPPIQ^˽IR�MP]IR�WXʧPYWFER�ʱNʧXSXXʛO�JIP�Lʛ^EMOEX��EQM�WSOEX�NEZʧXSXX�
a falvak általános állapotán és képén. Ugyanakkor ebben a hullámban 
már a nyugalom, a pihenés, a nyaralás vált fontossá, így a gyüttmentek 
NIPPIQ^˽IR�RIQ�ʛTSPXʛO�E�TEVEW^XM�OYPXʱVʛX��E^�ʬPEOEX�PIFSRXSXXʛO��E�
W^˽P˽X�OMZʛKXʛO��MROʛFF�JʳZIWʧXIXXIO�ʣW�RʣLʛR]�K]ʳQʯPGWJʛX�ʳPXIXXIO��
)OOSV�OI^HXIO�IP�OMEPEOYPRM�E�QI^˽KE^HEWʛKM�XʧTYWʱ�OSRƽMOXYWSO�E�
helyiek és a nyaralótulajdonosok között, hiszen az utóbbiakat zavarták 
a hagyományos tevékenységek, mint a permetezés, a gépi munka vagy 
E^�ʛPPEXXEVXʛW��%�OSRƽMOXYWSOEX�ʣPIWʧXIXXI��LSK]�E^�ʯROSVQʛR]^EXSO�
gyakran a nyaralók és a turizmus szempontjait védték, és sok helyen 
megtiltották a lakott területen belüli állattartást vagy korlátozták a 
QI^˽KE^HEWʛKLS^�ʣW�E�KE^HʛPOSHʛWLS^�OʯXLIX˽�XIZʣOIR]WʣKIOIX�

%�LEVQEHMO�LYPPʛQ�E�KEW^XVSXYVM^QYW�OʯVʣ�W^IVZI^˽HʯXX��ʣW�E������IW�
ʣZIOFIR�OI^H˽HʯXX��)^X�E^�MH˽W^EOSX�E�REK]W^ʛQʱ�XYVMWXE�ʣW�E^�˽OIX�
kiszolgáló és egyben idevonzó turisztikai vállalkozások megjelenése 
NIPPIQ^M��%�XYVM^QYW�ZER�E�PIKK]IRKʣFF�OʯX˽HʣWFIR�E�XIVʳPIXIX�NIPPIQ^˽�
hagyományos életmóddal, így ez hozta a legnagyobb változást a falvak 
életébe. A nyugalom, a tájkép és a hagyományos falukép mellett a 
ZIRHʣKPʛXʬLIP]IO�ʣW�E�W^SPKʛPXEXʛWSO�NIPIRXMO�E�PIKREK]SFF�ZSR^IV˽X��
melyeket gyakran városi színvonalon, városi árakon hoznak létre a 
ZʛVSWFʬP�ʣVOI^˽�ʣPIXQʬH�ZʛPPEPOS^ʬO��%�XYVMWXʛOREO�I^IO�E�XIVʳPIXIO�QʛV�
RIQ�NIPIRXIRIO�ʣPIXXIVIX��ʧK]�E�XYVM^QYW�QIRXʣR�WSOJʣPI�OSRƽMOXYW�EPEOYP�
OM�E�X˽WK]ʯOIVIWIO��E�ZʛPPEPOS^ʬO�ʣW�E�PʛXSKEXʬO�Oʯ^ʯXX�Ɓ�OI^HZI�SRRER��
hogy a helyiek az árszínvonal és a kulturális különbségek miatt gyakran 
OMW^SVYPREO�I^IOF˽P�E^�ʣXXIVQIOF˽P��SHʛMK��LSK]�E�QIKRʯZIOIHIXX�JSVKEPSQ�
QMEXX�EPMK�PILIX�ʛXOIPRM�E�J˽YXGʛR��MPPIXZI�IPIKIRH˽�LIP]�LʧNʛR�E�XYVMWXʛO�
TEVOSPʬREO�LEW^RʛPNʛO�E^�IKʣW^�XIPITʳPʣWX��%�ZʛPPEPOS^ʛWSO�ʣW�E�X˽OI�
megjelenésével ezek a falvak egyfajta virágzásnak indultak a hagyományos 
QʬHSR��K]ʯR]ʯV̝IR�JIPʱNʧXSXX�Lʛ^EOOEP�ʣW�QMR˽WʣKM�KEW^XVSRʬQMEM�ʣW�
OYPXYVʛPMW�OʧRʛPEXXEP��%^SRFER�E�JSOS^SXX�ʣVHIOP˽HʣW�QEKEW�MRKEXPERʛVEOEX�
IVIHQʣR]I^IXX�Ɓ�EQM�E�QEVEHRM�ZʛK]ʬ�LIP]MIORIO��J˽PIK�E�ƼEXEP�
KIRIVʛGMʬREO�RIQ�IP˽R]ʯW��LMW^IR�RIQ�XYHREO�PEOʬLʛ^LS^�NYXRM�
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%�Ɗ0S�/ʛPMƉ�OYXEXʛW�ERREO�W^IVIXRI�YXʛRENʛVRM��LSK]ER�ZʛPX�E�/ʛPM�QIHIRGI�
E^�IPQʱPX����ʣZ�EPEXX�ʣVXIPQMWʣKM�QIRIHʣOLIP]F˽P�E�JEPYWM�XYVM^QYW�
felkapott célpontjává, és mindez milyen hatásokkal jár a helyi közösség, 
a gazdasági, kulturális és természeti környezet szempontjából. A kutatás 
2019 és 2022 között zajlik a Közgazdaság- és Regionális Tudományi 
Kutatóközpont szervezésében neves kutatók és egyetemisták, valamint a 
helyi lakosok bevonásával. Céljuk a tudományos eredmények mellett az 
MW��LSK]�WIKʧXWʣO�QIK˽VM^RM�E�/ʛPM�QIHIRGI�ʣVXʣOIMX��E�ƉLIP]�W^IPPIQʣXƉ��
QIKXEPʛPRM�E^SOEX�E^�YXEOEX��EQIP]IOIR�NʛVZE�E�XʛN�ʣW�E�FIRRI�ʣP˽�
IQFIVIO�E�LEW^SRʣPZI^˽M�ʣW�RIQ�E^�ʛPHS^EXEM�PIW^RIO�E�ZʛPXS^ʛWREO�
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.IPIR�OSVYROEX�E^SRFER�E�XʯQIKIW�IPMXXYVM^QYW�QIPPIXX�E�OʳPʯRFʯ^˽�ʣPIXQʬH�
OʧWʣVPIXIO�MW�NIPPIQ^MO��%�X˽WK]ʯOIVIWIO�REK]�VʣW^ʣRIO�QʛV�QIKZʛPXS^SXX�E^�
ʣPIXQʬHNE��E�LEK]SQʛR]SW�JEPYWMEW�ʣPIXJSVQʛX�ʣP˽O�REK]�VʣW^I�OMʯVIKIHIXX��
E^�˽�YXʬHEMO�ZMW^SRX�NIPPIQ^˽IR�QʛW�ʣPIXQʬHSX�ZʛPEW^XSXXEO��%�FIOʯPXʯ^˽O�
között azonban van, aki továbbviszi ezeket, mert értéknek tartja ezt az 
ʣPIXJSVQʛX��7SOER�OI^HIRIO�OʳPʯRFʯ^˽�XʧTYWʱ�ZʛPPEPOS^ʛWSOFE��ZEK]�OI^HIRIO�
kísérletezni a hagyományos épített örökség és a táj kortárs használatával.

%^�ʑFYHEZʛVM�7ENXSO�XIVQIP˽NI��7^EFʬ�&ʛPMRX�TʣPHʛYP�XERʛVOʣRX�OʯPXʯ^ʯXX�
JIPIWʣKI�W^ʳP˽JEPYNʛFE��ʑFYHEZʛVVE��ELSP�FIPIJSKSXX�E�WENXOʣW^ʧXʣWFI��
/I^HIXFIR�OʯR]ZIOF˽P�ʣW�=SY8YFI�ZMHIʬOFʬP�XERYPXE�OM�E�XIGLRMOʛX�� 
'WEPʛHM�KE^HEWʛKYOFER�QE�QʛV�W^ʛ^�OIGWOʣX�XEVXEREO��/SVʛFFER�NIPPIQ^˽IR� 
a környékbeli éttermeknek adták el a termékeiket, a covidjárvány óta azonban 
Budapestre is sokat szállítanak. 
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Esettanulmány
�* .%/'���É'�%/60.ñĪ�÷2¶#ñô./

%RHVMWOE��ZEK]MW�8ʯVʯO�%RHVʛW�ʣW�JIPIWʣKI��1ENSV�>WʬƼE�J˽ZʛVSWM�ʣPIXʳOIX�
LʛXVELEK]ZE�OʯPXʯ^XIO�/˽ZʛKʬʯVWVI�ʣW�R]MXSXXʛO�QIK�E�TʣOWʣKIX�ʣW�VIKKIPM^˽LIP]IX��
Andris a bankszektort hagyta hátra, hogy szakács, majd pék lehessen. A 
legjobbaktól tanult, sokat járt a Káli-medencébe és a Nivegy-völgybe, ahol úgy 
érezte, ez az a hely, ahol szívesen letelepedne és megnyitná vállalkozását. Jó 
HEVEFMK�OIVIWXʣO�E�QIKJIPIP˽�LIP]W^ʧRX��EQMOSV�IK]�MWQIV˽W�ENʛRPʛWʛVE�QIKRʣ^XʣO�
E�QENHƅ�����ʣZIW�ʣTʳPIXIX��EQIP]�QʛV�����ʣZZIP�I^IP˽XX�MW�TʣOWʣK�ZSPX��%�WSOEX�
PʛXSXX�ZʯVʯWO˽�ʣTʳPIX�QʛV����ʣZI�LEW^RʛPEXSR�OʧZʳP�ʛPPX��%RHVʛWREO�WSOEX�NIPIRXIXX�E^�
ʣTʳPIX�XʯVXʣRIXI��W^IVIXXI�ZSPRE�JSP]XEXRM�IP˽HIM�LEK]SQʛR]ʛX��ʣW�FM^XSW�TSRXOʣRX��
télen-nyáron nyitva tartva üzemelni, kiszolgálni a helyieket és az utazókat egyaránt.
%�JIPʱNʧXʛW�WSVʛR�ʳK]IPXIO�Vʛ��LSK]�E^�ʣTʳPIX�ʣW�E�OʯVR]ʣO�PIKJ˽FF�
stílusjegyeit tiszteletben tartsák, ugyanakkor új, modern és merész 
JINI^IXXIP��HI�JIPIP˽WWʣKXIPNIWIR�JSP]XEWWʛO�E�TʣOWʣK�XʯVXʣRIXʣX��%^�
átalakítás során a régi magyar kemence körül fellelt vörösköveket 
a vendégtér fali burkolataként hasznosították újra.
1̝OʯHʣWʳO�WSVʛR�E^�EPETER]EKSOEX�MK]IOI^RIO�Oʯ^IPM�XIVQIP˽OX˽P�FIW^IVI^RM��
)^�E^SRFER�RIQ�QMRHMK�IK]W^IV̝�JIPEHEX��YK]ERMW�OIZʣW�LIP]M�XIVQIP˽�OʣTIW�
állandó színvonalon és mennyiségben szállítani – még ha Andrásék törekednek 
is a szezonális alapanyagok felhasználására. András különösen nyitott a 
közösségi kezdeményezések és a tudásátadás iránt. Hosszú távú céljuk, hogy 
WENʛX��QMR˽WʣKM�EPETER]EKSOEX�XYHNEREO�FM^XSWʧXERM�E�TʣOXIVQʣOIMOLI^�
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%�LEK]SQʛR]SW��JEPYWM��KE^HʛPOSHʬ�ʣPIXQʬH�R]SQEM�WSO�LIP]IR�OʯW^ʯRRIO�
ZMWW^E�E�XIPITʳPʣWIOIR��%�1EK]EVSVW^ʛK�YXʬFFM�ʣZXM^IHIMVI�NIPPIQ^˽�
urbanizációs folyamatokról viszonylag pontos képünk van. Az 1990-es 
ʣZIO�IP˽XXM�IPW˽�YVFERM^ʛGMʬW�LYPPʛQ�WSVʛR�E�JEPZEO�RʣTIWWʣKI�GWʯOOIRX��
HIQSKVʛƼʛNYO�QIKZʛPXS^SXX��E�PIKXʯFFNʳOVI�E�XIVQʣW^IXIW�JSK]ʛW�ZSPX�E�
NIPPIQ^˽��)^�ʧK]�ZSPX�E�&EPEXSR�JIPZMHʣOIR�MW�E^������IW�ʣW������EW�ʣZIOFIR��
1ENH�I^�QIKZʛPXS^SXX��ʣW�E^������IW�ʣZIOX˽P�Ɓ�OʳPʯRʯWIR�E^�MHIKIRJSVKEPSQ�
QMEXX�Ɓ�JIPʣVXʣOIP˽HʯXX�E�XʣVWʣK��QIP]�QʛMK�XEVX��)^�E�JIPʣVXʣOIP˽HʣW�
LS^SXX�ZʛPXS^ʛWX�E�RʯZIOZ˽�W^ʛQʱ�MH˽W^EOSW�ʣW�ʛPPERHʬ�PEOSWSO�ʣW�E^�
IK]VI�IPʣVLIX˽FF�OSVW^IV̝��EYXSQEXM^ʛPX�XIGLRSPʬKMʛO�QIKNIPIRʣWʣRIO�
LEXʛWʛVE��EQM�EPETZIX˽IR�QIKZʛPXS^XEXXE�E^�EHHMK�NIPPIQ^˽�ʣPIXQʬH�
minden fontos területét. Mindez a világ minden táján zajló tendenciákkal 
�HMKMXEPM^ʛGMʬ��ƊJIPK]SVWYPXƉ�ʣPIXVMXQYW��OPʧQE��ʣW�IRIVKMEZʛPWʛK�WXF��
ʯWW^LERKFER�XʯVXʣRMO��HI�E�&EPEXSR�JIPZMHʣO�MHIKIRJSVKEPQM�JIPʣVXʣOIP˽HʣWI�
E�OMLʧZʛWSOEX�ʣW�TVSFPʣQʛOEX�QʣK�WʳVKIX˽FFʣ�ʣW�XETEW^XEPLEXʬFFʛ�XIW^M�

1IKXEPʛPLEXʬEO�E�JEPYWM�XIPITʳPʣWIOVI�NIPPIQ^˽�VʣKM�ʣTʳPIXIO��LEW^RʛPEXM�
eszközök, mesterségek, népszokások, hagyományok a térségben, de 
az átalakult mai életmódnak sokszor nem képezik szerves részét, mely 
társadalmi és identitásproblémákhoz vezet: települések közösségei 
Oʯ^ʯXXM�OSRƽMOXYWSOLS^��XYHʛWLMʛR]LS^��E�Oʯ^ʯW�QʱPX��ʣVXʣOIO�ʣW�
szokások megismerésének hiányához. Mivel ezek meghatározó 
részei a helyi közösségben kialakuló kapcsolatoknak (lásd: bebíró-
K]ʳXXQIRX�˽WPEOSW�OSRƽMOXYW��I^ʣVX�JSRXSW�E�LEK]SQʛR]SO��W^SOʛWSO��
értékek megismertetése, átértelmezése és mai helyzetbe foglalása, 
EQM�IK]�RILʣ^��E^�IKʣW^�Oʯ^ʯWWʣKIX�ʣVMRX˽�JIPEHEX��%�TVSFPʣQE�VʣW^ʣX�
OʣTI^M��LSK]�E^�˽WPEOSWWʛK�MKʣR]I�YK]ER�E�LEK]SQʛR]SO�ʣW�W^SOʛWSO�
QIKMWQIVXIXʣWʣVI�E^�ʱNSRRER�FIOʯPXʯ^˽O�ʣW�E�ƼEXEP�KIRIVʛGMʬO�JIPʣ�
ʣV^ʣOIPLIX˽��HI�R]MXSXXWʛK�ʣW�EOXʧZ�VʣW^ZʣXIP�QʛV�WSOW^SV�RIQ�NʛVYP�LS^^ʛ�

4EPS^REOSR��ʣV^ʣOIPZI�E�FIOʯPXʯ^˽O�ʣW�E�LIP]MIO�Oʯ^ʯXXM�OSRƽMOXYWX��
JEPYWʣXʛVE�MRZMXʛPXʛO�E�FIOʯPXʯ^˽OIX�ʣW�E�X˽WK]ʯOIVIW�PEOʬOEX�IK]EVʛRX��%�
polgármester névre szóló levélben hívta meg az utóbbi 10 évben Paloznakra 

Ù/É.(!0!6÷�'ô6!#
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OʯPXʯ^˽OIX��LSK]�W^IQʣP]IWIR�XEVXWSR�RIOMO�LIP]MWQIVIXM�WʣXʛX��FIQYXEXZE�
E�XIPITʳPʣW�LEK]SQʛR]EMX��I^^IP�IV˽WʧXZI�E�LIP]M�MHIRXMXʛWXYHEXSX��
%�XYHʛWʛXEHʛW��E�FIPʳPV˽P�ʣTʧXOI^˽�Oʯ^ʯWWʣKJSVQʛPʛW��E^�IK]WʣKIW�
OSQQYRMOʛGMʬW�GWEXSVRʛO�QIKXIVIQXʣWI�ʣW�E�LIP]M�MHIRXMXʛWXYHEX�IV˽WʧXʣWI�
IK]�OSQTPI\�JSP]EQEX��EQIP]�RʣLʛR]�XIPITʳPʣWIR�QʛV�IPOI^H˽HʯXX��
%PWʬʯVWʯR�VIRHW^IVIWIR�XEVXEREO�ƈOʯ^ʣPIXM�XIEHʣPYXʛRXƉ��ELSZE�E�LIP]MIO�
ʣW�E�FIOʯPXʯ^˽O�MW�IPNʛVREO��-XX�NIPPIQ^˽IR�OPEWW^MOYW�PEOSWWʛKM�JʬVYQSW�
XʣQʛO�OIVʳPRIO�IP˽��HI�K]EOVER�WXVEXʣKMEM�HʯRXʣWIO�MW�W^ʳPIXRIO��)^IORIO�
a találkozóknak mindig van kézzelfogható eredménye, valamilyen 
konkrét döntés születik, megoldanak egy problémát vagy fejlesztenek 
ZEPEQMX��1MZIP�I^IOIR�E^�IWIQʣR]IOIR�RMRGW�NIK]^˽OʯR]Z��ʧK]�QMRHIROM�
˽W^MRXʣR�FIW^ʣPLIX�E^�EHSXX�XʣQʛVʬP��EQM�R]MXSXXWʛKSX�ʣW�LEXʣOSR]EFF�
problémamegoldást eredményez. Emellett a polgármesteri hivatal létrehozott 
IK]�WENʛX�*EGIFSSO�GWSTSVXSX��ELSP�E�PEOSWWʛK�IPW˽�Oʣ^F˽P��Oʯ^ZIXPIRʳP�
E�HʯRXʣWLS^ʬOXʬP�ʣVXIWʳPLIX�QMRHIRV˽P��ZEK]�ZIXLIX�JIP�TVSFPʣQʛOEX��
NEZEWPEXSOEX��%�ƈOʣTZMWIP˽�XIWXʳPIX�ZʛPEW^SPƉ�OIVIXʣFIR�E�PEOSWWʛK�LʣXJ˽R�
OʣVHI^LIX��EQMVI�TʣRXIOMK�ZʛPEW^SPREO��%�Oʯ^ZIXPIR��E�Oʯ^ʯWWʣK�NIPIRX˽W�
VʣW^ʣX�FIZSRʬ�OSQQYRMOʛGMʬZEP�WMOIVʳPX�E�LIP]M�MHIRXMXʛWXYHEXSX�MW�IV˽WʧXIRM�

%^�ʱNSRRER�FIOʯPXʯ^˽O�W^ʛQʛVE�JSRXSW��LSK]�QEKYOʣREO�ʣVI^^ʣO�E�ZMHʣOM�
ʣPIXQʬHSX�ʣW�E^�MXX�ʣP˽OOIP�W^SVSW�IK]ʳXXQ̝OʯHʣWFIR��Oʯ^ʯWWʣKFIR�ʣPNIRIO��
%�&EPEXSR�JIPZMHʣO�ʣVXʣOIM��W^ʣTWʣKI��XʛNM�EHSXXWʛKEM�OSVʛFFM�MH˽W^EOSOFER�
MW�MRWTMVʛPʬ�XIVITRIO�FM^SR]YPXEO�QIKʱNYPʛWX�OIVIW˽�Q̝ZʣW^IXM��ʣTʧXʣW^IXM�
Oʯ^ʯWWʣKIO�W^ʛQʛVE��)^IO�E�Oʯ^ʯWWʣKIO�QE�NIPPIQ^˽IR�E^�ʯOSXYHEXSW�
ʣPIXQʬHSX�ʣP˽��MRRSZEXʧZ�ZʛPPEPOS^ʛWM�ʣW�SOXEXʛWM�JSVQʛOOEP�OʧWʣVPIXI^˽�
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közösségekben találhatóak meg. A holland-magyar pár (Bárányos Katalin és 
.ERRIOI�&VMROW�ʛPXEP�EPETʧXSXX�XʬXZʛ^WSR]M�.EROE�8ER]E�TʣPHʛYP�IK]�JINPIW^X˽�
ʣW�JSKPEPOS^XEXʬ�SXXLSR�EYXMWXʛO�ʣW�ʣVXIPQM�JSK]EXʣOOEP�ʣP˽�JIPR˽XXIO�W^ʛQʛVE��
%^�SXXLSRFER�ʣP˽O�VʣW^X�ZIW^RIO�E�JEPY�KSRHS^ʛWʛFER�ʣW�E�XER]E�QMRHIRRETM�
feladataiban is, mint a kertápolás, az állatok gondozása, ugyanakkor 
ENʛRHʣOXʛVK]EOEX��OʣTIWPETSOEX�MW�OʣW^ʧXIRIO��ZEPEQMRX�ʛVYLʛ^M�ʛVYJIPXʯPX˽�
ʣW�W^SVXʧVS^ʬ�QYROʛX�MW�ZʛPPEPREO��%�WIKʧX˽�Oʯ^ʯWWʣK�GʣPNE��LSK]�E�WʣVʳPX�
ƼEXEPSO�E�XʛVWEHEPSQ�EPOSXʬ�VʣW^IM�PIK]IRIO�ʣW�ʯW^XʯR^M�˽OIX�E�XIPNIW�ʣVXʣO̝��
IQFIVLI^�QʣPXʬ�ʣPIX�QIKʣPʣWʣVI��%�OI^HIQʣR]I^ʣW�IV˽W�Oʯ^ʯWWʣKJSVQʛPʬ�
IV˽ZIP�FʧV�ʣW�PILIX˽Zʣ�XIW^M�E�XʛVWEW�OETGWSPEXSO�IPQʣP]ʧXʣWʣX�E^�SXXLSRFER�
ʣP˽O�ʣW�E�JEPYFIPMIO�Oʯ^ʯXX��1YROʛNYOEX�E�XʬXZʛ^WSR]M�ʯROSVQʛR]^EX�MW�WIKʧXM�

%�PIKNIPPIQ^˽FF�OʧWʣVPIXI^ʣW�E^SRFER�E^�ʯOSXYHEXSW�ʣPIXQʬH��QIP]�WSVʛR� 
E�XIVQʣW^IXXIP�IK]ʳXXQ̝OʯH˽��LEK]SQʛR]SW�ʯOSPʬKMEM�QMRXʛR� 
alapuló terek és közösségek valósulnak meg, ahol fontos szerepe van  
a természetvédelemnek, a gyógyulásnak, a közösségi kultúrának,  
a helyi értékeknek és a tudásmegosztásnak.
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Esettanulmány

A városi életmódból kiszakadva sokan kísérleteznek alternatív életmóddal 
ʣW�PEOLEXʛWM�JSVQʛOOEP��%�,MHIK�LIK]M�1IRIHʣO�IK]MOI�E^�MP]IR�OʧWʣVPIXI^˽�
Oʯ^IKIORIO��%PETʧXʬM�E�4ʣGWIP]�ʣW�&EVREK�Oʯ^ʯXX�JIOZ˽�,MHIK�LIK]IR�LS^XʛO�
létre otthonukat. A nagyvárosi nyüzsgést lecserélték a természet csendjére, 
békéjére, egy jurtára és kétkezi munkával felépített élettérre. Csatlós Regina és 
8˽K]M�&EPʛ^W��E�,MHIK�LIK]M�1IRIHʣO�QIKʛPQSHʬM�IK]���LIOXʛVSW��Q̝ZIPIXPIR�
területet vettek gondozásba és alakították otthonukká. A területen elhelyeztek 
egy jurtát és elkezdtek gazdálkodni, állatot tartani. Csak annyit építenek és 
annyit változtatnak meg a környezetükben, amennyi szükséges, minden mást 
MK]IOI^RIO�E�QEKE�XIVQʣW^IXIW�JSVQʛNʛFER�QIKLEK]RM��)K]�W^IPʧH�PʣTXʣO̝��XʛNFE�
MPPIW^OIH˽�SXXLSRX��ʣPIXXIVIX�ZEPʬWʧXEREO�QIK�ʱK]��LSK]�Oʯ^FIR�IK]ʳXXQ̝OʯHRIO�
a természettel és annak folyamatait a maguk hasznára fordítják. Fontosnak 
XEVXNʛO�E�LIP]MIV˽JSVVʛW�EPETSR�KE^HʛPOSHʬ��LIP]M�TMEGVE�XIVQIP˽��LIP]M�KE^HEWʛKSX�
IV˽WʧX˽�OMW�Oʯ^ʯWWʣKIO�OMEPEOYPʛWʛX��I^ʣVX�W^ʛQSW�Oʯ^ʯWWʣKʣTʧX˽�ʣW�XYHʛWʛXEHʬ�
eseményt szerveznek, mint permakultúra képzés, Nagyapám Háza-táborok, 
K]ʳQʯPGWʣW^IXM�IP˽EHʛWSO�ʣW�[SVOWLSTSO��IQIPPIXX�ʯROʣRXIWIO�LSWW^ʱXʛZʱ�
LIP]FIR�XEVXʬ^OSHʛWʛVE�ʣW�XERYPʛWVE�EHREO�PILIX˽WʣKI��'ʣPNYO��LSK]�IPʣVLIX˽Zʣ�
tegyék mindazt a tudást, ami az általuk képviselt életformához nélkülözhetetlen.
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A helyi közösségek a mai napig megbújnak a Balaton-felvidék dombjai 
Oʯ^ʯXX��RIQ�NIPPIQ^˽�E�VIKMSRʛPMW�ʯWW^IJSKʛW��)^�QʛV�E�VʬQEM��QENH�E�
OʣW˽FFM�OSVSOFER�MW�ʧK]�ZSPX��E�W^ʬVZʛR]SW�XIPITʳPʣWLʛPʬ^EX�E��������
W^ʛ^EHVE�NʬZEP�W̝V̝FF�ʣW�RʣTIWIFF�PIXX��HI�E�QEM�RETMK�GWEO�IK]�IK]�
ZʯPK]FIR�ZEK]�LIK]SPHEPFER�EPEOYPX�OM�W^SVSWEFF�IK]ʳXXQ̝OʯHʣW��MP]IR�
például a Nivegy-völgy települései közötti összefogás. A Balaton-felvidék 
egészét tekintve az átfogó regionális összefogás sem mondható el, 
E�JʯPHVEN^M��XʯVXʣRIPQM��OYPXYVʛPMW�ʣW�QI^˽KE^HEWʛKM�E^SRSWWʛKSO�
IPPIRʣVI��3P]OSV�IK]QʛW�QIPPIXXM�XIPITʳPʣWIO�JSP]XEXREO�IKʣW^IR�IPXʣV˽�
hagyományokat, de ennek ellenére találunk mintázatokat és tetten 
ʣVLIX˽��QʣP]IR�K]ʯOIVI^˽�XYHʛWX��KIRIVʛGMʬOSR�ʛXʧZIP˽�W^SOʛWSOEX�

%�&EPEXSR�JIPZMHʣOM�ʣPIXQʬH�QMRHMK�MW�IPXʣVX�E�&EPEXSR�TEVXM�XIPITʳPʣWIOʣX˽P��
hiszen mások a táji adottságok, máshogy alakultak ki a települések; 
E�Lʛ^XʛNM�KE^HʛPOSHʛW��E�QI^˽KE^HEWʛK��E^�ʛPPEXXEVXʛW�W^MRXI�QMRHIR�
Lʛ^XEVXʛWFER�E^�ʯRIPPʛXʛW�VʣW^I�ZSPX��)FFIR�E�W^IQPʣPIXFIR�Q̝OʯHXIO�
vagyonos és egyházi közösségek is, ami Tihanyban most is tapasztalható. 
%�Oʯ^ZIXPIRʳP�E^�ʣW^EOM�TEVXSR�JIOZ˽�XIPITʳPʣWIO�TIHMK�QSVJSPʬKMʛNYO��
gazdasági helyzetük miatt esnek külön kategóriába a Balaton-parti 
LIP]WʣKIO�Oʯ^ʯXX��E�XIVITEHSXXWʛKSO�QMEXX�IPXʣV˽�W^SOʛWEMO�ʣW�OMLʧZʛWEMO�
ZERREO��ʣW�E�&EPEXSR�JIPZMHʣOM�HSQFSOVʬP�ʣVOI^˽�XIVQʣOIO�MW�KE^HEKEFF�
IPPʛXʛWM�PʛRGSX�LS^REO�PʣXVI��TP��&EPEXSRYHZEVM��&EPEXSRW^ITI^H�

%�LEK]SQʛR]SO�ʛTSPʛWʛʣVX��KIRIVʛGMʬOSR�ʛXʧZIP˽�XYHʛW�ʛXEHʛWʣVX�^ENPʬ�
JSP]EQEXSOFER�XEPʛPYRO�QE�F˽ZIR�OMLʧZʛWX��E^�IPʯVIKIH˽�XIPITʳPʣWIOIR�E^�
MH˽WIFF�OSVSW^XʛP]�NSFFER�˽V^M�I^IOIX�E^�ʣVXʣOIOIX��W^SOʛWSOEX��E�ƊXYHʛWXƉ��
QIP]IX�E�ƼEXEPEFF�KIRIVʛGMʬREO�OIPPIRI�XSZʛFF�ʛTSPRME��9K]EREOOSV�
QIPPIXXʳO�E�LIP]M�ʣVXʣOIO�QIK˽V^ʣWʣFIR�REK]�W^IVITIX�E�FIOʯPXʯ^˽O�
vállalnak, akik számára a helyi örökség még a különlegesség erejével bír. 
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A generációról generációra átadott tudás különféle életmód-mintázatokat 
alakított ki, melyek leginkább egy-egy tájgazdálkodási tevékenység 
OʯVʣ�ʣTʳPRIO��TP��FSVʛW^��ʛPPEXXEVXʬ��ZIRHʣKPʛXʬ�GWEPʛHSO��%�GWEPʛHSR�
belüli tudásmegosztáson túl a helyi értékek, örökség felkutatásában, 
azonosításában, tudatosításában és a tudás átadásában számos 
XIPITʳPʣWIR��TP��(ʯVKMGWI��*IPW˽ʯVW��)KIV�TEXEO�QIRXM�XIPITʳPʣWIO�
IPMRHYPXEO�TS^MXʧZ�JSP]EQEXSO��EQIP]IORIO�IPW˽HPIKIW�GʣPNE�E�LIP]M�
PEOSWSO��˽WPEOSWSO��FIFʧVʬO��K]ʳXXQIRXIO�FIZSRʛWE�E�PʛXSKEXʬ��
XYVMW^XMOEM�Oʯ^ʯRWʣK�LIP]IXX��)^�XIXXIR�ʣVLIX˽�E�OʳPʯRJʣPI�ʣVXʣOQIK˽V^˽�
ʣW�FIQYXEXʬ�XʱVʛOSR��TP��4IX˽�4MVSWOE�ʣVXʣOXʱVʛM�ʣW�E�LEK]SQʛR]SOEX��
a közösségi életet, kulturális értékeket bemutató eseményeken (pl. 
7^IRX�&EPʛ^W�RETNE��1IKJ˽^^ʳO�%PQʛHMX���)^IO�QIPPIXX�QIKNIPIRXIO�ʱN�
közösségformáló események és terek; például a mozgással kapcsolatos 
közösségek alakulása, kártyaestek, biliárdozás. Kis falvakban is van 
már mód a testmozgásra, gyakran a kultúrházak adnak teret ehhez 
LEWSRPʬ�W^IVZI^˽HʣWIORIO��)^�VʣW^FIR�E�K]ʳXXQIRXIO�LEXʛWE��HI�
mutatja azt is, hogy a Balaton-felvidéki települések más hasonló 
magyarországi aprófalvas térségekhez képest mennyivel reziliensebbek.

Kultúránk, hagyományaink folyamatosan változnak a korszak technikai és 
XʛVWEHEPQM�ZʛPXS^ʛWEMX�OʯZIXZI��1E�E�LEK]SQʛR]˽V^ʣW�OMJINI^ʣW�MROʛFF�E�
hagyomány konzerválását jelenti, ahol egy képzeletbeli vitrinbe helyezzük 
E�OYPXʱVʛRO�IK]�W^IPIXʣX��LSK]�E^X�MH˽V˽P�MH˽VI��NIPIW�EPOEPQEOSR�IP˽ZIK]ʳO��
Ilyenek a ma már nem használt és a közösség számára jelentéssel nem 
bíró népviseletek vagy az elhalt mesterségek bemutatása. Ezek a tudások 
emlékeink és történelmünk fontos részei és elengedhetetlen, hogy 
QIK˽VM^^ʳO�˽OIX�ʣW�XERYPNYRO�FIP˽PʳO��%�LEK]SQʛR]˽V^˽�IK]IWʳPIXIO�ʣW�
GWSTSVXSO�E^SO��EOMO�QIK˽V^MO�I^X�E�OSPPIOXʧZ�IQPʣOI^IX�ʛPXEP�IPZIW^XIXX�
tudást, amely a társadalom egészének már nem sajátja. A karácsonyi 
ʳRRITOʯVLʯ^�OʯX˽H˽�ʣP˽�Oʯ^ʯWWʣKM�LEK]SQʛR]SO�Oʯ^ʯXX�RʣLʛR]�LIP]IR�
még megtaláljuk például a betlehemezést a Balaton-felvidéken, ugyanakkor 
XʯFF�XIPITʳPʣWIR�XIPNIWIR�ʱN�W^SOʛWSO�EPEOYPXEO�OM��.IPPIQ^˽�E�OEVʛGWSR]M�
ZʛWʛV��E�Oʯ^ʯW�J˽^ʣW��IZʣW�MZʛW��HI�ZER��ELSP�Oʯ^ʯWWʣKM�SPHEPSR�W^EZE^REO�
E^�IPOʣW^ʧXIXX�ʣXIPV˽P�� 
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Másutt a gesztenyesütés lett a hagyomány, vagy közös kirándulással 
búcsúztatják az óévet, amely során beköszönnek egymáshoz a szomszédok 
egyfajta alternatív betlehemezésként. Pécselyen az újév napi pincelátogatások 
MW�ʱNVEʣPIHXIO��8ʯV˽�&EPʛ^W��E�ZIW^TVʣQM�0EG^Oʬ�(I^W˽�1ʱ^IYQ�RʣTVEN^SW�
QY^ISPʬKYWE�W^IVMRX�E^�IK]QʛW�FSVʛX�OʬWXSPʬ�W^˽P˽WKE^HʛO�ʣW�GWEPʛHNEMO�
NʬOIHZ̝�GWETEXEMXʬP�E�W^˽P˽LIK]IO�TʛV�RETVE�JIPʣFVIHXIO�XʣPM�ʛPQYOFʬP��
szinte szüreti hangulatba hozva a pincék és présházak világát.

%�PSOʛPMW�OYPXYVʛPMW�JIW^XMZʛPSO�JSRXSW�Oʯ^ʯWWʣKW^IVZI^˽�IWIQʣR]IO��)^IO�
közül azokat érdemes jó példának tekinteni, melyek a helyi lakosoknak, 
FIFʧVʬOREO�ʣW�FIOʯPXʯ^˽ORIO�W^ʬPREO��RIQ�GWEO�E�XYVMWXʛOREO��%�
Murci fesztivált több balatoni településen is megrendezik. Az teszi 
ʣVHIOIWWʣ��LSK]�E�LIP]M�W^˽P˽XIVQIW^XʣWVI�EPETS^ZE�IK]�ʱN�LEK]SQʛR]X�
teremtettek azzal, hogy a szüret egy olyan közösségi eseménnyé vált, 
QIP]IR�E�PEOSWSO��FIOʯPXʯ^˽O�ʣW�XYVMWXʛO�IK]EVʛRX�VʣW^X�ZIW^RIO�

A tudásátadás, a hagyományok életben tartásának egyik fontos kihívása 
a régi és az új szokások összekapcsolása, hogy minden generáció 
E^SRSWYPRM�XYHNSR�ZIPʳO��ʣW�E�Oʯ^ʯWWʣK�IK]WʣKIWWʣKʣX�IV˽WʧXWʣO�
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%�KIRIVʛGMʬOSR�ʛXʧZIP˽�XYHʛWʛXEHʛW�JSVQʛNʛREO�IK]MO�Nʬ�TʣPHʛNE�E�Ɗ1SRSW^PʬM�
PIZIPIOƉ�GʧQ̝�OMEHZʛR]�IPMRHʧXʛWE��EQIP]�IK]�LIP]XʯVXʣRIXM�ʣVXʣOIOV˽P�W^ʬPʬ�
összefoglaló. A kiadvánnyal párhuzamosan elindítottak egy közösségimédia-
GWSTSVXSX�MW�ƈ1SRSW^PʬM�/YPXYVʛPMW�/ʯ^ʯWWʣKƉ�RʣZIR��ELSP�E�XIPITʳPʣW�
kulturális híreit osztják meg. A kiadvány és a csoport ötlete Kapás Krisztina 
keramikustól származik, aki már több mint 10 éve bebíróként, a település 
kulturális közalkalmazottjaként kutatja a monoszlói helytörténetet – köztük 
a szakmájához kapcsolódó fazekas hagyományt – és a hagyományos 
ʣPIXQʬHSX��K]̝NXM�E�JEPY�MH˽WIMRIO�XʯVXʣRIXIMX�OʣTIOOIP�MPPYW^XVʛPZE�



62

S Z I N T É Z I S

S Z I N T É Z I S

S Z I N T É Z I S

S Z I N T É Z I S

S Z I N T É Z I S

S Z I N T É Z I S

S Z I N T É Z I S

S Z I N T É Z I S

S Z I N T É Z I S

�
Z

I
N

T
É

Z
I
�



63

A Balaton-felvidéki kultúrtájat és az évszázadok alatt kialakult 
LEW^RʛPEXSX��E�Q̝OʯH˽�XVEHʧGMʬOEX�QE�W^ʛQSW�ZIW^ʣP]�JIR]IKIXM��
)^IOVI�E�LIP]^IXIOVI�XEPʛPYRO�TʣPHEʣVXʣO̝�QIKSPHʛWSOEX��HI�I^IO�RIQ�
Q̝OʯHRIO�IK]IP˽VI�VIKMSRʛPMW�PʣTXʣOFIR�Ɓ�WIQ�E�W^IQPʣPIXIX��WIQ�
E�K]EOSVPEXSX�XIOMRXZI��%�XʣVWʣK�IK]MO�PIKREK]SFF�PILIX˽WʣKI�XILʛX�
E^�IK]ʳXXQ̝OʯHʣWFIR��E�XETEW^XEPEXSO�QIKSW^XʛWʛFER�VINPMO�

A felgyorsult életmód olyan változásokat hozott, melyek következtében 
ʛXEPEOYPX�E�XʣVWʣK�XʛVWEHEPQM�ʯWW^IXʣXIPI��*IPIV˽WʯHʯXX�E�REK]ZʛVSWFʬP�ZMHʣOM�
ʣPIXQʬHVE�ZʛK]ʬO�ƊPIOʯPXʯ^ʣWIƉ�E�&EPEXSRLS^��HI�NIPIRX˽W�E�W^EOOʣT^IXX�
QYROEIV˽�IPZʛRHSVPʛWE�MW��%�&EPEXSR�JIPZMHʣO��HI�J˽OʣRX�E�/ʛPM�QIHIRGI�
legutóbbi társadalmi-gazdasági átalakulása 50 évre nyúlik vissza. Sok 
Q̝ZʣW^��OʣT^˽Q̝ZʣW^��W^ʧRʣW^��NʬQʬHʱ�ZʛVSWM�Oʯ^ʣTSW^XʛP]FIPM��OʳPJʯPHM��
vendéglátással foglalkozó érkezett a vidékre letelepedés céljából – közülük 
ZSPX��EOMRIO�JSRXSW�E�ZMHʣOM�ʣVXʣOIO�ʣW�ʣPIXQʬH�QIK˽V^ʣWI�ʣW�XSZʛFFʣPʣWI��
más részük csupán a turizmus és a turisztikai vállalkozás miatt érkezett. 
7SOVʣX̝�OSRƽMOXYW�EPEOYPX�OM�E�X˽WK]ʯOIVIW�PEOʬO�ʣW�E�FIOʯPXʯ^˽O�
között, mely a mai napig jelen van a térségben, és a legtöbb Balaton-
felvidéki településen  befolyásolja a közösségi életet és döntéshozást. 
Kérdéses, hogy ez a változás milyen hatással lesz a helyi közösségekre, 
értékekre, a hely szellemére, a Balaton-felvidék ma ismert oldalára. 
A kísérletezés, az új dolgok kipróbálása és beépítése a hagyományos, 
ʣZW^ʛ^EHSO�WSVʛR�OMEPEOYPX�VIRHW^IVIOFI�OSQSP]�JINP˽HʣWM�TSXIRGMʛPX�
NIPIRX�E�XIVʳPIXIR��%�QIKPʣZ˽�LEK]SQʛR]SO��E�Oʯ^ʯWWʣKM�ʣW�KE^HEWʛKM�
VIRHW^IVIO��E�ƊVʣKMƉ�XYHʛW�Nʬ�EPETSX�OʣTI^RIO�E�R]MXSXX��MRRSZEXʧZ�
QIKSPHʛWSOVE�JSKʣOSR]�LIP]FʣPMIORIO�ʣW�FIOʯPXʯ^˽ORIO��%^������IW�
ʣZIOX˽P�ʣV^ʣOIPLIX˽��E�&EPEXSR�JIPZMHʣO�JIPʣVXʣOIP˽HʣWʣX�WIVOIRX˽�
JSP]EQEXSO�MW�JIPIV˽WʧXMO�E�OʧWʣVPIXI^˽��MRRSZʛGMʬVE�R]MXSXX�W^IQPʣPIXIX�
%�Oʯ^ʯWWʣKM�LIP]IO�ʛXEPEOYPʛWE�ʣV^ʣOIR]IR�ʣVMRXM�E^�˽WPEOSWSOEX��
QMZIP�IV˽W�ʣV^IPQM�OʯX˽HʣWʳO�ZER�E^�IK]OSVM�LIP]W^ʧRIOLI^��:ENSR�
a települések képesek lehetnek létrehozni olyan helyeket, ahol 
SXXLSR�ʣV^MO�QEKYOEX�E�X˽WK]ʯOIVIWIO�ʣW�E�FIOʯPXʯ^˽O�MW#�
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A döntéshozók és a vállalkozók szerepe is meghatározó lesz abban, 
hogy ezek a közös terek, az újraértelmezett kocsmák a múltban ragadt 
RSW^XEPKMOYW�LIP]W^ʧRIO�ZEK]�E^�ʣVXʣOIO�˽V^ʣWʣRIO�E�LIP]W^ʧRIM�PIW^RIO�I��
A legfontosabb kérdés az, hogy ki tudnak-e alakulni az együttélés 
szabályai és létrejönnek-e olyan helyek, platformok, melyek az egymás 
QIPPIXX�ʣPʣW�LIP]IXX�IK]ʳXXQ̝OʯHʣWVI�ʣW�IPJSKEHʛWVE�ʣTʧXIRIO�
A hagyományos életmódmintázatok is változnak a gazdasági, társadalmi 
és környezeti változások miatt, de megjelentek olyan közösségek és 
vállalkozások, melyek erre a sok évtized alatt felgyülemlett tudásra építenek 
�OMWXIVQIP˽O��FSVʛW^EXSO��^ʛVX�ʯOSPʬKMEM�ʣW�ZEPPʛWM�Oʯ^ʯWWʣKIO��)^IO�SP]ER�
pozitív folyamatok, amelyek jó tendenciákat indíthatnak el az átértelmezett, 
QEM�MKʣR]IOLI^�ʣW�OMLʧZʛWSOLS^�MPPIW^OIH˽�K]EOSVPEXSO�IPXIVNIHʣWʣFIR��
/M�OIPP�IQIPRM�E�XIPITʳPʣWIOIR�FIPʳPM�GWSTSVXSO��˽WPEOSWSO��FIFʧVʬO��
K]ʳXXQIRXIO�Oʯ^ʯXX�Lʱ^ʬHʬ�XʛVWEHEPQM�OSRƽMOXYWX��QIP]IX�Oʯ^ʣTXʛZSR�
REK]SR�JSRXSW�E^�ʯWW^IJSKʛW�JIPʣ�XIVIPRM��QMZIP�E^�˽�IK]ʳXXQ̝OʯHʣWʳO�
egyben a kulcsa is a településen belüli tudásmegosztásnak és a 
LEK]SQʛR]SO�K]EOSVPʛWʛREO��%^�IK]ʳXXQ̝OʯH˽FF�XIPITʳPʣWIO�NSFFER�
XYHREO�QENH�VIEKʛPRM�E�OʧZʳPV˽P�ʣVOI^˽�OMLʧZʛWSOVE��ʣW�E�OYPXYVʛPMW�
örökség, az értékek megtartásának központjaivá válhatnak.
Látunk jó példákat itt is, hiszen számos településen a polgármesterek 
ZEK]�E�OYPXYVʛPMW�W^IVITP˽O�MK]IOI^RIO�E�LIP]MIO�ʣW�MHIOʯPXʯ^˽O�
közti ellentéteket feloldani közös eseményekkel, bevonással. 
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%�LEK]SQʛR]SW�KE^HʛPOSHʛWM�JSVQʛO�QIK˽V^ʣWʣX�E�&EPEXSR�JIPZMHʣOIR�
QIKRILI^ʧXM�E^�IPQʱPX�ʣZIOFIR�QIKMRHYPX�REK]QʣVXʣO̝�ʣTʧXʣWM�LYPPʛQ��%�
FIʣTʧXʣWIO�E�FIPXIVʳPIXIR�OʧZʳP�OMXIVNIHXIO�E�OʳPXIVʳPIXM�W^˽P˽JʯPHIOVI��ELSP�
QIKMRHYPX�E�TMRGʣO�NIPIRX˽W�JIPʱNʧXʛWE��ʛXʣTʧXʣWI��%�XIPITʳPʣWVIRHI^ʣWM�
tervekben kiemelt feladat a látványvédelem kérdése, a területhasználat, 
E^�ʣP˽LIP]IO�ʣW�E�XIPITʳPʣWIO�QIK˽V^ʣWI��EQMX�OʳPʯRFʯ^˽�W^EFʛP]S^ʛWM�
eszközökkel igyekeznek védeni. Kialakították az egyedi tájérték 
OEXIKʬVMʛX�ʣW�OMHSPKS^XʛO�E^�ƈIK]IHM�XʛNʣVXʣOIO�OEXEW^XIVʣX�Ɖ��8ʈ/%��
EQIP]�E�XIVQʣW^IXM�ʣW�Q̝ZM�IPIQIO��PEOʬLʛ^��OʛPZʛVME��JEWSV�QIK˽V^ʣWʣX�
szolgálja. A Balaton-felvidék értékeit, a tájkaraktert és a hagyományos 
tájhasználat fenntartását védi a Balaton-törvény (2018. évi CXXXIX. törvény 
1EK]EVSVW^ʛK�ʣW�IK]IW�OMIQIPX�XʣVWʣKIMRIO�XIVʳPIXVIRHI^ʣWM�XIVZʣV˽P��'ʣPNE�
E�XIPITʳPʣWIO�ʯWW^IRʯZʣWʣRIO�QIKEOEHʛP]S^ʛWE��E�W^˽P˽LIK]IO��^ʛVXOIVXIO�
W^EFʛP]S^ʛWE��E�FIʣTʧXʣWX˽P�ZEPʬ�QIKʬZʛWE��ZEPEQMRX�E^�IVH˽XIVʳPIXIO�ʣW�
zöldterületek, illetve a településkép védelme. További célja a környezet és 
a természet védelme és a vízpart közcélú megközelítésének biztosítása. 

%^�ʯROSVQʛR]^EXSOXʬP�W^ʛQSW�JIPEHEXSX�ʣW�NIPIRX˽W�JSVVʛWSOEX�ZSRXEO�
IP�E^�IPQʱPX�MH˽W^EOFER��EQMRIO�E�OSQTIR^ʛPʛWʛVE������FIR�E�LIP]M�
ʯROSVQʛR]^EXSOREO�PILIX˽WʣKʳO�R]ʧPX�E^�ʱK]RIZI^IXX�XIPITʳPʣWM�EHʬ�
bevezetésére, mely egy teljesen új helyi adónem. A települési adó 
maximális összege és alapja törvényileg nem meghatározott, illetve 
olyan adótárgyra vonatkozik, amely semmilyen más formában nincs 
EHʬ^XEXZE��%�OʯVR]I^˽�XIPITʳPʣWIO�Oʯ^ʳP�'WSTEO�FIZI^IXXI�E�RʛHEW�ʣW�E^�
IVH˽�OMZʣXIPʣZIP�E^�ʯROSVQʛR]^EX�MPPIXʣOIWWʣKM�XIVʳPIXʣR�PʣZ˽��OʳPXIVʳPIXM�
JʯPHEHʬX��)RRIO�GʣPNE��LSK]�E�OʳPXIVʳPIXIR�PʣZ˽�VʣW^IOIX�VIRHIPXIXʣWW^IV̝IR�
LEW^RʛPNʛO�E�OMNIPʯPX�Q̝ZIPʣWM�ʛK�EPETNʛR�Ɓ�TP��VʣX��PIKIP˽��W^ʛRXʬ��
K]ʳQʯPGWʯW��W^˽P˽�Ɓ��EOM�TIHMK�IW^IVMRX�LEW^RʛPNE�E�XIVʳPIXIX��E^�QIRXIWʳP�
E^�EHʬ�EPʬP��)RRIO�LEXʛWʛVE�REK]SR�WSO�XIVʳPIXIX�XYHXEO�QIK˽VM^RM��ʣW�
régi, elhanyagolt övezeteket raktak rendbe Csopak külterületén.

�!**0�.0$�0ñ�
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�%�FIʣTʧXʣWIO�ʯW^XʯR^˽M�E�OIVIWPIX�RʯZIOIHʣWI�QIPPIXX�E�OʳPʯRFʯ^˽�XʛQSKEXʛWSO�
�TʣPHʛYP�E�JEPYWM�'73/�ZSPXEO��ZEPEQMRX�E^�MRKEXPERTMEG�IV˽WʯHʣWʣX�WIKʧXIXXI�E�
járványhelyzet, illetve hogy a környéken hosszabb távú fejlesztések indultak. A 
&EPEXSRRʛP�E^�IPQʱPX�ʣZIOLI^�OʣTIWX�QIKXʯFFW^ʯVʯ^˽HʯXX�E^�ʣTʧXʣWM�IRKIHʣP]IO�
száma. Egyre többen vannak olyanok, akik ragaszkodnak ugyan a városi 
PʣXLI^��XʯFF�QYROEPILIX˽WʣK��W^ʬVEOS^ʛWM�PILIX˽WʣK��OIHZI^˽�MRJVEWXVYOXʱVE��
YK]EREOOSV�W^ʧZIWIR�XʯPXIRIO�IP�XʯFF�LIXIX��ZEK]�EOʛV�IK]�IKʣW^�R]ʛVM�MH˽W^EOSX�
a Balatonnál. Érdekes megvizsgálni a külterületet: itt a beépítések, felújítások 
a fentebb leírtak mellett sok esetben azért is indultak meg, mert a belterületi 
XIPOIO�RʣK]^IXQʣXIVʛVE�NIPIRX˽WIR�QIKIQIPOIHIXX��1MPPMʬW�RʣK]^IXQʣXIVʛVEO�
jelentek meg, így sokan alternatív megoldásként a külterületi kis pincék, 
présházak felújításába, illetve külterületi telkek beépítésébe kezdtek.  

Emellett fontos megemlíteni, hogy a területhasználat megváltozásának 
nemcsak településképi, hanem ökológiai hatásai is vannak. Az a végtelenül 
bonyolult ökológiai rendszer ugyanis, amely a tájat élteti, nem tud ilyen 
tempóban alkalmazkodni a rohamos változásokhoz, és ennek kiszámíthatatlan 
környezeti következményei lehetnek. Mindezek nehezítik a Balaton-felvidéki 
kultúrtáj fenntartását, hiszen a hagyományos építmények (pl. pincék, 
KE^HEWʛKM�ʣTʳPIXIO��TENXʛO�JSOS^EXSWER�X̝RRIO�IP�E�REK]SFF�QʣVXʣO̝�
ƊR]EVEPʬʣTʧXʣWIOƉ�OʯZIXOI^XʣFIR�Ɓ�EQIP]IO�RIQGWEO�JYROGMʬNYOFER��
de vizualitásukban és esztétikájukban is sokszor tájidegen építészetet 
eredményeznek, emellett az ökológiai rendszer degradálódásához is vezetnek.
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Esettanulmány
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%^�ʣTʧXʣWM�W^EFʛP]SO�ʛXKSRHSPʛWʛZEP�E�QI^˽KE^HEWʛKM�ʣTʳPIXIO�JYROGMʬNE�
megmaradhat, de legalábbis a település közösségének nagyobb beleszólása 
lehet az átalakításokra, az ideiglenes nyaralóhasználat korlátozására. 
 
:ʯVʯWXʬR�E�XʣVWʣKVI�OIZʣWFʣ�NIPPIQ^˽�OIVIW^XGW̝VʯW�FIʣTʧXʣW�EPEOYPX�
ki, ami zártabbá, védettebbé teszi a telkeket. A pajtákat ma már 
NIPPIQ^˽IR�RIQ�LEW^RʛPNʛO�IVIHIXM�JYROGMʬNYOVE��E�LIP]M�Oʯ^ʯWWʣK�ʣW�
döntéshozók mégis elkezdték ezek megvédését és fenntartását, hiszen 
ʣVXʣOIW�XʛNOʣTM�IPIQRIO�W^ʛQʧXEREO�ʣW�NʬP�F˽ZʧXLIX˽IO�E�QEM�MKʣR]IORIO�
QIKJIPIP˽IR��QE�XEPʛPYRO�MXX�R]ʛVM�ƊPEOSXƉ��KEPʣVMʛX��Oʯ^ʯWWʣKM�XIVIX��

Paloznakon az önkormányzat változtatási tilalmat rendelt el (a rendezési terv 
ʛXHSPKS^ʛWREO�MHINʣVI��EQIPP]IP�E�FIJIOXIXʣWM�GʣPʱ�ʣTʧXOI^ʣWX�TVʬFʛPNʛO�JʣOIR�XEVXERM�
XʯFFIO�Oʯ^ʯXX�E^ʣVX��QIVX�E�VIRHIPOI^ʣWVI�ʛPPʬ�MRJVEWXVYOXʱVE��E�Oʯ^Q̝ZIO��E^�YXEO�
IK]VI�OIZʣWFʣ�XYHNʛO�OMW^SPKʛPRM�E�RʯZIOZ˽�MKʣR]IOIX��%�ZʛPXS^XEXʛWM�XMPEPSQ�E^X�
NIPIRXM��LSK]�XIPOIX�EPEOʧXERM��ʱN�ʣTʧXQʣR]X�PʣXIWʧXIRM��QIKPʣZ˽�ʣTʧXQʣR]X�ʛXEPEOʧXERM��
F˽ZʧXIRM��XSZʛFFʛ�IPFSRXERM��MPPIXZI�QʛW��ʣTʧXʣWʳK]M�LEXʬWʛKM�IRKIHʣP]LI^�RIQ�
kötött változtatást végrehajtani az új rendezési terv elfogadásáig nem szabad, 
OMZʣZI�E�QʛV�FINIPIRXIXX�ZEK]�IRKIHʣPP]IP�VIRHIPOI^˽��JSP]EQEXFER�PʣZ˽�ʳK]IOIX�
7^IRXERXEPJʛVE�LEXʛWWEP�ZSPX�4EPS^REO�TʣPHʛNE��ʧK]�E�XʱPʣTʧXʣW�QIKIP˽^ʣWI�ʣVHIOʣFIR�
szintén változtatási tilalmat rendelt el az önkormányzat a falu külterületén, 
E�7^IRX�&EPʛ^W�LIK]�R]YKEXM�SPHEPʛREO�E�Oʯ^WʣKLI^�XEVXS^ʬ�QI^˽KE^HEWʛKM�
kertes területein. A tilalom a helyi rendezési terv felülvizsgálatának befejezéséig 
van érvényben. A település azt tervezi, hogy 5000 négyzetméterre (eddig a 
&EPEXSR�XʯVZʣR]FIR������Q��ZSPX�IQIPM�E^X�E�XIPIOREK]WʛKSX��EQIP]IR�ʣTʧXOI^RM�
lehetne, az építmény nagyságát pedig 75 négyzetméterben korlátoznák. Ezzel 
a szabályozással az lenne a céljuk, hogy a Nivegy-völgy ezen területe ne váljon 
ʳHʳP˽ʯZI^IXXʣ��LERIQ�QIK˽VM^^ʣO�E�OSVʛFFM�W^˽PʣW^IXV˽P��FSVʛW^EXVʬP�LʧVIW�ZMHʣO�
NIPPIKʣX��%�LIP]MIO�ʣW�E^�MXXIRM�MRKEXPERREP�VIRHIPOI^˽O�XʛQSKEXNʛO�E�HʯRXʣWX��ʣW�IK]�
regionális összefogást is szorgalmaznak a témában. A polgármester elmondása 
EPETNʛR�IHHMK�IK]������RʣK]^IXQʣXIVIW�REK]WʛKʱ�XIVʳPIXIR�QʛV�PILIX˽WʣK�ZSPX�



71

EVVE��LSK]�IK]�QE\MQYQ�����RʣK]^IXQʣXIVIW�ʣTʧXQʣR]X�W^˽P˽Q̝ZIPʣWWIP��FSVVEP��
borturizmussal kapcsolatos funkcióval létrehozzanak. A terület 80 százalékán 
OIPPIXX�E�W^˽P˽X�QIKXEVXERM��%^�ʣVMRXIXX�XIVʳPIXIR�IK]OSV�E�W^ʯZIXOI^IXM�XEKSO�Lʛ^XʛNM�
TEVGIPPʛM�ZSPXEO��NIPPIQ^˽IR������RʣK]^IXQʣXIVIW�REK]WʛKKEP��%QIRR]MFIR�E�
jelenlegi szabályozás megmarad, ezeken az egykori háztáji földeken több száz 
ʣTʳPIXIX�PILIXRI�JIPLʱ^RM�TMPPEREXSO�EPEXX��7ENRSW�E�OMJʳKKIW^XʣWIOF˽P�E^�PʛXW^MO��
LSK]�IVVI�MKʣR]�MW�ZER��7^IRXERXEPJE�RIQ�W^IVIXRʣ��LSK]�E�W^˽P˽LIK]IX�SP]ER�
ʳHʳP˽ʯZI^IXXʣ�EPEOʧXWʛO��ELSP�E^�MRKEXPERSO�XʯFFWʣKI�E^�ʣZ�REK]�VʣW^ʣFIR�ʳVIWIR�
ʛPP��ELSK]ER�I^�E�JSP]EQEX�QʛV�XʯFF�OʯVR]I^˽�XIPITʳPʣWIR�QIKƼK]IPLIX˽�
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%�&EPEXSR�JIPZMHʣO�QE�MW�˽V^M�NIPPIK^IXIW�ʣTʧXʣW^IXM�EVGYPEXʛX�Ɓ�VʣW^FIR�
E^ʣVX��QIVX�WSO�ʣVXʣO�QIKQEVEHX�ʣW�JIPPIPLIX˽��ʣW�VʣW^FIR�QIVX�E^�MXX�
ʣP˽O�ʣW�E^�MHI�OʯPXʯ^˽O�JSRXSWREO�XEVXNʛO�QIK˽VM^RM�E�ZMHʣO�ʣTʧXʣW^IXM�
karakterét, így a régi, rossz állapotú házak, pincék felújításakor 
nagy szerepe van a hagyományos motívumok, építészeti jegyek 
szerepeltetésének az épületeken. A terület épületállománya széles 
MH˽W^EOSX�ʯPIP�JIP��IKʣW^IR�E^�ʀVTʛH�OSVM����������ʣZIW�XIQTPSQSO�
romjaitól a huszadik századi modern építészet hatására épült nyaralókig.
 
%�Zʧ^TEVXM�ʣW�E�Zʧ^TEVXXʬP�XʛZSPEFF�IW˽�XIPITʳPʣWIO�IPXʣV˽�ʣTʧXʣW^IXM�
NIPPIQ^˽OOIP�FʧVREO��%�Zʧ^TEVXM�XIVʳPIXIO�E^�IPQʱPX�ʣZXM^IHIO�EPEXX�
ʛXʣVXʣOIP˽HXIO��WSOEX�ZʛPXS^XEO��%�OʣX�ZMPʛKLʛFSVʱ�Oʯ^ʯXXM�MH˽W^EOFER�IPMRHYPX�
E�VIKMSRʛPMW�W^MRX̝�ʣTʧXʣW^IXM�KSRHSPOSHʛW��%�XIVZI^˽O�E�&EPEXSR�ʯRʛPPʬ�
identitását keresték, amelynek nyomán regionális építészeti koncepciók 
W^ʳPIXXIO��%�XʣVWʣK�ʣTʧXʣW^IXI�IOOSVMFER�E^�ʳHʳP˽XIVʳPIXIOVI�OSRGIRXVʛPʬHSXX��E�
TEVXXʬP�XʛZSPEFF�IW˽�XIVʳPIXIO�ʣTʧXʣW^IXʣX�RIQ�ʣVMRXIXXʣO��)FFIR�E^�MH˽W^EOFER�
EPEOYPX�OM�E�&EPEXSR�JIPZMHʣO�IV˽W�OEVEOXIVI��QIP]�QE�MW�QIKLEXʛVS^^E�E�
települések arculatát. A modernizáció és a rekreáció összekapcsolódott, 
QIP]�JYROGMSRʛPMW�ʣW�W^IVOI^IXM�IK]W^IV̝WʣKIX�IVIHQʣR]I^IXX��)^X�E^�
ʱXOIVIWʣW�MH˽W^EOʛREO�MW�RIZI^^ʳO��QIP]FIR�IK]QʛW�QIPPIXX�ZSPXEO�
NIPIR�E�LMWXSVM^ʛPʬ��E�RʣTMIW�ʣW�E�QSHIVR�MVʛR]SO��%�TEVXXʬP�XʛZSPEFF�IW˽�
XIVʳPIXIOIR�JIPIV˽WʯHXIO�E�XʛNIK]WʣK�RʣTM�ʣTʧXʣW^IXM�IPIQIM��%�����W^ʛ^EH�
második felében átfogó tervezés indult, mely során összehangoltan kezelték 
táj, település és épület egységét. A vízparti településeken a hatvanas, 
hetvenes években kialakuló nyaralóépítészet példái néhány helyen ma 
MW�QIKƼK]IPLIX˽O��E^SRFER�MXX�QE�E^�MHIKIRJSVKEPSQ�ʣW�E�ZIRHʣKPʛXʛW�
E�PIKJSRXSWEFF�XʣR]I^˽��QIP]LI^�E^�ʣTʧXIXX�OʯVR]I^IX�MW�EPOEPQE^OSHMO��
%^�YXʬFFM�MH˽FIR�W^ʛQSW�SP]ER�ETEVXQERLʛ^�ʣTʳPX�E�REK]SFF�FEPEXSRM�
XIPITʳPʣWIOIR��QIP]IO�NIPPIQ^˽MOIX�XIOMRXZI�IK]�XIPNIWIR�ʱN�MVʛR]�JIPʣ�MRHYPXEO�
IP��ʣW�PIKMROʛFF�MRKEXPERJINPIW^XʣWM�W^IQTSRXSOEX�LIP]I^RIO�IP˽XʣVFI��
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�%�Zʧ^TEVXXʬP�XʛZSPEFF�IW˽�XIPITʳPʣWIOIR�NSFFER�QIKQEVEHXEO�E�
hagyományos építészeti karakterek, utcaképek, sziluettek, vakolatdíszek, 
OʣQʣR]IO��EFPEOSO��XSVRʛGSO��O˽JEPEO��OIVʧXʣWIO��9K]EREOOSV�E�XIVʳPIXVI�
NIPPIQ^˽�LEK]SQʛR]SW�ʣTʧXʣW^IX�ʯRGʣPʱ�JSVQEQʛWSPʛWE�RIQ�FM^XSW��
LSK]�GʣPVEZI^IX˽��LIP]IXXI�MROʛFF�E�RʣTM�ʣTʧXʣW^IX��E�XVEHMGMSRʛPMW�
ʣTʧXʣWM�XIGLRMOʛO�ʣW�E�LIP]M�ʣTʧX˽ER]EKSO�OSVXʛVW�OSRXI\XYWFER�XʯVXʣR˽�
LEW^RʛPEXE��O˽��ZʯVʯWO˽��RʛH��JSRʛW�WXF��XYHNE�FM^XSWʧXERM�E�QIKʱNYPʛWX�ʣW�
IK]FIR�I^IO�QIK˽V^ʣWʣX��%�XʣVWʣKFIR�W^ʛQSW�QIWXIVWʣK�E�QEM�RETMK�
megmaradt. Az építkezések során a helyiek munkája a szállítási költségeket 
VIHYOʛPNE��I^IROʧZʳP�QYROELIP]XIVIQX˽�LEXʛWE�MW�ZER��MPPIXZI�E�PSOʛPMW�
ismeretek és tapasztalatok megléte gyorsítja a folyamatok menetét.
 
%^�IK]MO�MP]IR�QIWXIVWʣK��EQIP]�QʛMK�JIRRQEVEHX��E�RʛHXIX˽OʣW^ʧXʣW��%�
RʛH�REK]SR�Nʬ�L˽W^MKIXIP˽�OʣTIWWʣKKIP�FʧV��E^SRFER�E�RʛHZIVʣW�RILʣ^�
Ƽ^MOEM�JIPEHEX��ʣW�IK]�RʛHXIX˽X�Xʧ^ʣZIRXI�W^ʳOWʣKIW�JIPʱNʧXERM��:IMRKEVXRIV�
>WSPX�FEPEXSRJʳVIHM�RʛHE^ʬ�E^�%PJʯPHV˽P�LS^^E�E�RʛHEX��EQMX�W^MOIW�XEZEOSR�
XIVQIW^XIRIO��E�FEPEXSRM�RʛH�RIQ�EPOEPQEW�XIX˽JIHʣWVI��QIVX�XʱP�ZEWXEK��
1E�QʛV�OIZIWIR�JSKPEPOS^REO�RʛHXIX˽OʣW^ʧXʣWWIP��QIVX�
nehezebb hozzájutni az alapanyaghoz, és a költségei egy 
Nʬ�QMR˽WʣK̝�GWIVʣTXIX˽ZIP�E^SRSWEO�PILIXRIO�
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%�XʣVWʣKFIR�E�W^˽P˽�JIPHSPKS^ʛWE��E�FSV�XʛVSPʛWE�REK]FER�FIJSP]ʛWSPXE�
E^�ʣTʧXʣW^IXM�QIKSPHʛWSOEX��EQIP]IO�J˽OʣRX�E�TEVXXʬP�XʛZSPEFF�IW˽�
XIVʳPIXIOIR�ƼK]IPLIX˽IO�QIK��%^�ʣTʳPIXIO�OMEPEOʧXʛWE�JʳKKʯXX�E�
W^˽P˽XIVʳPIX�REK]WʛKʛXʬP��E^�ʣTʧXXIX˽X˽P��E�JʯPHVEN^M�EHSXXWʛKSOXʬP��E�
XIVITZMW^SR]SOXʬP�ʣW�E^�ʣTʧX˽QIWXIVIO�XETEW^XEPEXEMXʬP��%�PIKRʣTW^IV̝FF�
E�O˽F˽P�FSPXS^SXX�TMRGI�ZSPX��QIP]�K]EOVER�TVʣWLʛ^^EP�F˽ZʳPX�
 
A térség építészeti formavilágában mindig megjelenik az adott korszak 
ʣPIXQʬHNE��ʣW�E�OʳPʯRFʯ^˽�XʯVXʣRIPQM�JSVHYPʬTSRXSO�ZMWW^EXʳOVʯ^˽HRIO�
az épített környezet alakulásában. Az életformák ma már sokkal 
gyorsabban változnak, melyek kihívás elé állítják az építészeti tervezést 
MW��1ʧK�E�����W^ʛ^EHM�EPOSXʛWSO�IPW˽WSVFER�E�W^I^SRʛPMW�LEW^RʛPEXLS^�
OʯX˽HXIO��QE�QʛV�E�RʣK]ʣZW^EOSW�XʛNLEW^RʛPEX�ʛPP�E�XIVZI^ʣW�
Oʯ^ʣTTSRXNʛFER��QIP]�ʱN�W^IVOI^IXIOIX��L˽W^MKIXIPʣWX�MKʣR]IP��%�OMWIFF�
XIPITʳPʣWIOIR�MW�QIKƼK]IPLIXʳRO�HMJJIVIRGMʛPX�XIPITʳPʣWVʣW^IOIX��7^MRXI�
minden településnek megvan az ófalu része, azonban már elindult 
E�W^YFYVFʛRYW�GWEPʛHM�Lʛ^EO��E�ƊQIHMXIVVʛRƉ�WXʧPYWʱ�PEOʬXIVʳPIXIO�
kiépítése. Vannak olyan települések, melyek se nem falusiasak, se 
nem városiasak – hibrid települések, mint például Salföld.
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%�8ʈ/%��8VEHMGMSRʛPMW�ʈTʧXʣW^IXM�ʣW�/ʣ^Q̝ZIW�%POSXʬXʛFSVSO��MPPIXZI�8ʛN�Ɓ�ʈTʧXʣW^IX�
Ɓ�/ʯ^ʯWWʣK�%POSXʬXʛFSVSO�E^�18%�:)%&�2ʣTM�ʈTʧXʣW^IXM�1YROEFM^SXXWʛK�
TVSKVEQNE�8EPMʛRHʯVʯKHʯR��-HI�QIKLʧZXʛO�E�FYHETIWXM�=FP�1MOPʬW�ʈTʧXʣWXYHSQʛR]M�
/EV��E^�YXʬFFM�ʣZIOFIR�TIHMK�E�K]˽VM�,MPH�.ʬ^WIJ�ʈTʧX˽MTEVM�8IGLRMOYQ�HMʛONEMX�MW��
EOMO�XIVZIOIX�OʣW^ʧXIXXIO��MPPIXZI�VʣW^X�ZIXXIO�RʣTM�Q̝IQPʣOIO�QIKQIRXʣWʣFIR��
%�QYROʛOVE�LIP]M�ʣW�OʯVR]ʣOFIPM�QIWXIVIOIX�MW�JIPOʣVXIO��&ʛV�E�JIPQʣV˽�XʛFSVSO�
MW�NIPIRX˽WIO��HI�I^IO�RIQ�XYHNʛO�QIKEOEHʛP]S^RM�E^X��LSK]�E^�ʣTʳPIXIO�ʣW�E�
FIRRʳO�VINP˽�XYHʛW�IWIXPIK�R]SQXEPERYP�IPX̝RNʯR�TʛV�ʣZ�QʱPZE��%�8ʈ/%�TVSKVEQ�
I^IR�EOEV�ZʛPXS^XEXRM��YK]EREOOSV�E^�ʣVXʣOIOVI�MW�JIP�EOEVNE�LʧZRM�E�ƼK]IPQIX��
1MZIP�8EPMʛRHʯVʯKH�E�Ɗ1̝ZʣW^IXIO�:ʯPK]IƉ�JIW^XMZʛP�IK]MO�LIP]W^ʧRI��QMRHIR�
évben bemutatják az eredményeket a helyieknek és a szakembereknek is 
OMʛPPʧXʛWSO��IP˽EHʛWSO�ʣW�OIVIOEW^XEP�FIW^ʣPKIXʣWIO�WIKʧXWʣKʣZIP��%�LIP]M�ER]EKSO�
ʣW�E�LIP]M�ʣKLENPEXM�W^IQTSRXSO�ƼK]IPIQFI�ZʣXIPI��ZEPEQMRX�E�JIRRXEVXLEXʬ�
megoldások használata fontos szempont a táborok szervezésénél.
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A házak formáját minden korban az igények, a mesterségbeli tudás és 
a helyi adottságok alakították. Napjainkban a logisztika, a technológia 
JINP˽HʣWʣZIP�RIQ�OʯXMO�QIK�E�LIP]M�EHSXXWʛKSO�E^�ʣTʧXXIX˽O�OI^ʣX��EQM�NʬZEP�
REK]SFF�ZʛPXS^EXSWWʛKVE�EH�PILIX˽WʣKIX�ʣW�OMLEX�E�XIPITʳPʣWIO�OʣTʣVI�
MW��)RRIO�E�JSP]EQEXREO�Ɓ�QIP]�RIQ�GWEO�E�&EPEXSR�JIPZMHʣOVI�NIPPIQ^˽�Ɓ�
ZERREO�TS^MXʧZ�ʣW�RIKEXʧZ�LEXʛWEM��%^�ʣTʧXXIX˽ORIO�OʯRR]IFF�E�OSVW^IV̝FF�
JYROGMSRʛPMW��JSVQEM��IRIVKIXMOEM��XIGLRSPʬKMEM�MKʣR]IORIO�QIKJIPIP˽�
Lʛ^EOEX�ʣTʧXIRM��E^SRFER�YK]ERI^ʣVX�OʯRR]IFF�ƼK]IPQIR�OʧZʳP�LEK]RM�E�
helyi adottságokon, jellegzetességeken alapuló építési hagyományokat. Ez 
RʣLE�XʛNMHIKIR��RIQ�E�OʯVR]I^IXFI�MPPIW^OIH˽�FIʣTʧXʣWIOIX�IVIHQʣR]I^��
 
%�OSVʛFFER�QIKLEXʛVS^ʬ�NIPPIQ^˽O�QE�MW�QIKƼK]IPLIX˽IO�E�XIPITʳPʣWIOIR��
%�&EPEXSRLS^�Oʯ^IPM�LEK]SQʛR]SW��RIQ�ʳHʳP˽��XIPITʳPʣWIOIR�E�RʛHXIX˽�
E�QEM�RETMK�IP˽JSVHYP��%�XʣVWʣKVI�NIPPIQ^˽��LEK]SQʛR]SW�ʣTʳPIX�E�
OPEWW^MOYW�R]IVIKXIX˽W�JILʣV�Lʛ^�ZʯVʯW�XIX˽GWIVʣTTIP��)^�E^�ʣTʳPIXJSVQE�
ʣW�E^�IK]WʣKIW�FIʣTʧXʣW�VIRHW^IVI�EHNE�QIK�E�JEPZEO�MKE^M�ʣW�W^IVIXLIX˽�
EVGʛX��7^ʛQSW�XIPITʳPʣW�QIK˽VM^XI�RʣTM�ʣTʧXʣW^IXM�ʣVXʣOIMX��E^SRFER�
WSO�LIP]IR�QIKƼK]IPLIX˽IO�QSHIVR�ʣTʧXʣW^IXM�IPIQIO�MW��%�OʣW˽�
QSHIVR�MH˽W^EOʛFER�E^�ʱN�W^IPPIQMWʣK̝�ʣTʧXʣW^IO�OʧWʣVPIXM�XIVITI�ZSPX�
a Balaton-part, születtek típusépületek és egyedi megoldások, melyek 
ma már szintén az értéktár részei. Az építészettörténeti értelemben 
ZIXX�QSHIVR�ʣW�OʣW˽�QSHIVR�YK]EREOOSV�RIQ�ZSPX�LEXʛWWEP�E�XIPNIW�
VʣKMʬVE��ʧK]�QE�E�LEK]SQʛR]SW�TEVEW^XLʛ^EO��E�/ʛHʛV�OSGOE��E��ƊQEK]EV�
QIHMXIVVʛRƉ�Lʛ^EO��XʛVWEWLʛ^EO��ZMPPʛO��R]EVEPʬO�IOPIOXMOYW�ʣTʧXʣW^IXI�
NIPPIQ^M�E�XʣVWʣKIX��2ETNEMROFER�E�VSYWWIEY�M�Ɗ:MWW^E�E�XIVQʣW^IXLI^�Ɖ�
felfogás is egyre inkább érvényesül a Balaton-felvidéken.
 
A legtöbben egyetértenek abban, hogy az építészeti megújulásra 
szükség van, de ennek a módja igencsak vitatott. A skála egyik végén a 
LEK]SQʛR]SW�ƊRʣTMƉ�ʣTʧXʣW^IXM�QIKSPHʛWSO��ʣTʧXʣWM�QʬHSO��XʯQIKJSVQʛPʛW��
LEK]SQʛR]SW�ER]EKSO�ʣW�XIGLRSPʬKMʛO��VʣW^PIXIO�OSVW^IV̝�EPOEPQE^ʛWE��
E�QʛWMO�ZʣKʣR�E�LIP]M�EHSXXWʛKSOSR��TʣPHʛYP�NIPPIQ^˽�ER]EKLEW^RʛPEXSR�
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EPETYPʬ�XIPNIWIR�ʱNJENXE��MRRSZEXʧZ�JSVQEZMPʛK�XEPʛPLEXʬ��)P˽FFMVI�Nʬ�TʣPHE�
E�:ʯVʯWXʬR�XEPʛPLEXʬ�TENXʛO�QIK˽V^ʣWʣRIO�ʣW�ZʣHIPQʣRIO�W^EFʛP]S^ʛWE��
ahol a telkeket záró pajták teljesen megmaradnak eredeti állapotukban, 
de olyan új funkciókat kapnak, mint például közösségi tér, kiállítótér vagy 
R]ʛVM�ʣTʳPIX��9XʬFFM��OSVW^IV̝FF�JSVQʛPʛWVE�Nʬ�TʣPHE�E�0ETSWE�4MRGʣW^IX�
badacsonytomaji épülete: formájában és anyaghasználatában a helyi 
ʣVXʣOIOF˽P�QIVʧX��QʣKMW�XIPNIWIR�ʱNW^IV̝�QIKOʯ^IPʧXʣWX�QYXEX�
 
Mindkét irányzat esetén fedezhetünk fel értékeket, melyekre egy-egy 
XIPITʳPʣW�ʣTʧXʣW^IXM�QIKʱNYPʛWE�JIPʣTʧXLIX˽�PIRRI�ʱK]��LSK]�RI�WʣVʳPNʯR�E�
településkép. Viszont ezeket az álláspontokat minden településnek magának, 
a lakosok és a településkép szabályozásában érintett szakmabeliek és 
döntéshozók bevonásával közösen érdemes kialakítani.  Ugyanakkor vitára 
WIQ�ʣVHIQIWIO�E^SO�E�QIKSPHʛWSO��QIP]IO�XIPNIW�IKʣW^ʣFIR�ƼK]IPQIR�
OʧZʳP�LEK]NʛO�E�LIP]M�EHSXXWʛKSOEX��TʣPHʛYP�E��ƊQEK]EV�QIHMXIVVʛRƉ�ZEK]�E�
PʣTXʣOIX�ƼK]IPQIR�OʧZʳP�LEK]ʬ�ƊJIOIXI�JILʣV�QSHIVRƉ�Lʛ^EO��ʱK]RIZI^IXX�
ƊLEPSXX�Lʛ^EOƉ�Ɓ�I^IOIX�IK]ʣVXIPQ̝IR�VSWW^�TʣPHʛREO�XIOMRXM�E^�ʣTʧXʣW^�
szakma és a településképpel foglalkozó döntéshozók nagy része.
 
Az építési módszerek és megoldások kiválasztásában segít az 
ʣTʧXXIX˽ORIO��XIVZI^˽ORIO�ʣW�HʯRXʣWLS^ʬOREO�E�/VM^WʛR�%RHVʛW�
ZI^IXʣWʣZIP�OʣW^ʳPX�Ɗ&EPEXSR�JIPZMHʣOM�ʣTʧXʣW^IXM�ʱXQYXEXʬƉ��EQIP]�ʛXJSKʬ�
W^IQTSRXSO�W^IVMRX�EH�OSROVʣX�XERʛGWSOEX��%^�ʱXQYXEXʬ�NIPIRX˽WʣKI�
EFFER�ʛPP��LSK]�WSVVE�ZIW^M�E�XʛNM�ʣW�ʣTʧXIXX�ʣVXʣOIOIX��QIP]IO�EPETZIX˽IR�
formálják ezt a régiót, és ad rugalmasan alkalmazható, mind a népi 
építészetnek, mind az innovációnak helyet adó javaslatokat.
 A települések számára fontos eszköz a Településképi Arculati Kézikönyv 
és a Településképi Rendelet, amiben a fent említett közös irányvonalak 
OMEPEOʧXLEXʬEO��)VVI�Nʬ�TʣPHE�/ʯZIWOʛP��ELSP�OʯXIPI^˽�LʛVSQ�LEK]SQʛR]SW�
építészeti elem használata az új épületek esetén is. Ezt a szabályozást 
E�TSPKʛVQIWXIV�ʣW�E�LIP]M�J˽ʣTʧXʣW^�W^MKSVʱER�FI�MW�XEVXEXNE��W˽X�E^�
ENʛRPʛWSOXʬP�IPXʣV˽�IWIXIOIX�E�PEOSWWʛK�MW�E^SRREP�ƊNIPIRXMƉ�RIOMO�
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%�FIʣTʧXʣW�MRXIR^MXʛWE�E^�YXʬFFM�MH˽FIR�JIPK]SVWYPX�E�XIVʳPIXIR��I^ʣVX�JSRXSW��
LSK]�E^�ʣTʳPIXIO�E�QIKPʣZ˽�XIPITʳPʣWOEVEOXIVLI^�MPPIW^OIH˽IR�ʣTʳPNIRIO�JIP��
/SQJSVX�XIOMRXIXʣFIR�E�QEM�MKʣR]IORIO�E�VʣKIFFIR�NIPPIQ^˽�QIKSPHʛWSO�QʛV�
OIZʣWFʣ�JIPIPRIO�QIK��OIZʣW�E�XʣV��E�JʣR]��RIQ�OSVW^IV̝IO�E�R]ʧPʛW^ʛVʬO�ʣW�E^�
energetikai rendszerek. Ugyanakkor fontos, hogy ezek az egységek együtt éljenek 
a környezetükkel, ne torzítsák és alakítsák azt negatív irányban. Több egyedi 
próbálkozást ismerünk, ahol a terület építészetét sikerrel reprodukálták a kor 
OMLʧZʛWEMREO�QIKJIPIP˽IR��.ʬ�TʣPHE�E�JIPW˽ʯVWM�&ʛVʬOIVX�YXGE�ʣW�OʯVR]I^IXI��ELSP�
egy egész új lakónegyed épült meg a Balaton-felvidék hagyományos építészetét 
OSVW^IV̝�MVʛR]^EXSOOEP�ʯXZʯ^ZI��%^�MHIOʯPXʯ^˽O�W^ʛRHʣOE�E^�ZSPX��LSK]�E�XʛNFE�
MPPIW^OIH˽�Lʛ^EO�ʣTʳPNIRIO�E�XIVʳPIXIR��%^�MH˽ZIP�Oʯ^ʯWWʣKKʣ�JSVQʛPʬHʬ�PEOʬO�
a helyi önkormányzat munkájában is fontos szerepet vállaltak, ezáltal az egész 
település arculatára hatással lehettek. Ebben a szellemiségben valósulhatott 
meg az általános iskolához kapcsolódó tornaterem is, amely a tájegység történeti 
ʣTʧXʣW^IXʣFIR�RIQ�NIPPIQ^˽�PʣTXʣOIX�ʣW�JYROGMʬX�TVʬFʛPX�QIK�E�OʯVR]I^IXFI�
illeszteni. A kísérletek építészeti színvonala változó, ugyanakkor a helyi közösség 
XʯVIOZʣWIM�ʣVXLIX˽IO��*IPW˽ʯVW�TʣPHʛNE�QYXEXNE��LSK]�E^�MRXIR^ʧZ�FIʣTʧXʣW�QIPPIXX�MW�
JSRXSW�OIVIWRM�E�LEK]SQʛR]�ʣW�E�OSVW^IV̝�ʣTʧXʣW^IX�Oʯ^ʯXXM�TʛVFIW^ʣH�PILIX˽WʣKIMX�
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Az évszázadok során az épületek karakterét nagyban meghatározták a 
XʯFFR]MVI�LIP]FIR�QIKXEPʛPLEXʬ�ʣTʧX˽ER]EKSO��%�ZʛPXS^EXSW�ER]EKLEW^RʛPEXSX�
E�&EPEXSR�JIPZMHʣO�LIK]IM��ƼEXEP�FE^EPXZYPOʛRSO��PE^E�LSQSOSW�JIPW^ʧRIO��
ʬMHIM�ZʯVʯWLSQSOO˽�ZSRYPEXSO��QʣW^O˽W^MVXIO�FM^XSWʧXSXXEO�E�OʯVR]ʣO�
számára. A bazalt nemcsak a Balaton-felvidék, hanem egész Magyarország 
W^ʛQʛVE�R]ʱNX�JSRXSW�ʣTʧX˽ER]EKSX��&ʛR]ʛW^EXE�WSO�XERʱLIK]IX�GWSROʧXSXX�
QIK��ʣW�WSO�XʛNWIFIX�SOS^SXX��%^�IK]MO�MP]IR�IV˽XIPNIW�OMXIVQIPʣW�E�,IK]IWX̝X�
ʣVMRXIXXI��QIP]�WSVʛR�E�LIK]F˽P�IK]�JʣPFIZʛKSXX�ZYPOʛRM�OʱT�QEVEHX�QIK�
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%�OʯVR]I^IXM�EHSXXWʛKSO�VʣZʣR�E�PIKXʯFF�ʣTʳPIX�XEVXʬWER��O˽F˽P�ʣTʳPX��EQMX�
E^XʛR�PIZEOSPXEO��E^SRFER�WSO�LIP]IR�QIKƼK]IPLIX˽O�E�XʣKPEJEPE^EXSO�
ʣW�E�ZEOSPEX�RʣPOʳPM��OEVEOXIVIW�QIKNIPIRʣWX�EHʬ�O˽JEPE^EXSO�MW��%^�
anyaghasználatban végigkövethetjük a terület geológiai sajátosságait: 
&EPEXSREPQʛHM�OʯVR]ʣOʣR�E�ZʯVʯWO˽��&EHEGWSR]RʛP�E�FE^EPX�LEW^RʛPEXE�K]EOSVM�
E^�ʣTʳPIXIOIR��%�FEPEXSREPQʛHM�ZʯVʯWLSQSOO˽�W^IVXI�E�OʯVR]ʣOIR�IPXIVNIHX�
PʛFE^EXM�ER]EKOʣRX��ʣW�E�QEM�RETMK�ʣTʳPRIO�FIP˽PI�R]EVEPʬO��GWʬREOLʛ^EO��
LYPPʛQXʯV˽�KʛXEO��XIQTPSQSO��OMPʛXʬO��OIVʧXʣWIO��%�TIVQM�ZʯVʯWLSQSOO˽�
OʣX�WʛZFER�NIPIRMO�QIK�E�&EPEXSR�JIPZMHʣOIR��%^�IK]MO�E�&EPEXSRJ̝^J˽X˽P�
%W^ʬJ˽MK�XEVXʬ���OQ�W^ʣPIW�WʛZ��E�QʛWMO�E�>ʛROE�ʣW�&EHEGWSR]ʯVW�Oʯ^ʯXXM���
OMPSQʣXIVIW�W^ʣPIW�W^EOEW^��%�ZʯVʯWO˽FʛR]ʛW^EX�Oʯ^TSRXNE�&EPEXSREPQʛHMFER�
ZSPX��QIP]RIO�IPW˽�ʧVʛWSW�IQPʣOIMX�����W^ʛ^EHM�SOPIZIPIOFIR�XEPʛPXʛO�QIK��HI�
a régészeti leletek tanúsága szerint már a rómaiak is használták. A térségben 
E^�IK]OSVM�O˽FʛR]ʛO��OMWIFF�O˽JINX˽O�WSOJIPʣ�QIKXEPʛPLEXʬO��ʧK]�XIVQʣW^IXIW�
ZSPX��LSK]�I^IOF˽P�E^�ER]EKSOFʬP�ʣTʧXOI^XIO��%�ZʯVʯWLSQSOOʯZIX�RETNEMROFER�
E^SRFER�QʛV�RIQ�FʛR]ʛWW^ʛO��1MZIP�E�O˽�E�JIPW^ʧR�Oʯ^IPʣFIR�XEPʛPLEXʬ��E^�
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ʣTʧXOI^ʣWIOIR�QʣK�QE�MW�FIK]̝NXMO�E^�EPETS^ʛWRʛP�ʣW�E�GWEXSVRʛ^ʛWRʛP�OMXIVQIPX�
ZʯVʯWOʯZIX��%�O˽ER]EK�E^�ʯROSVQʛR]^EXM�ZEK]SR�VʣW^I��EOMOX˽P�PILIX˽WʣK�ZER�
ZʛWʛVSPRM��HI�IK]IW�IWIXIOFIR�MRK]IR�MW�IPZMLIX˽��&EPEXSREPQʛHM�:ʯVʯWFIVʣR]�RIZ̝�
VʣW^ʣR�IK]�HSQFSR�XʛVSPNʛO�E�OʯZIX��ʣW�MRRIR�W^IVI^LIXM�FI�E^��EOM�IFF˽P�W^IVIXRI�
ʣTʧXIRM��%PQʛHMFER�IK]���OQ�LSWW^ʱ�:ʯVʯW�,SQSOO˽�8ERʯWZʣR]�Lʱ^ʬHMO��ELSP�
bárki megismerkedhet a bányászatának történetével. Az Öregparkból induló 
XʱVE�ʣVMRX�XʯFF�JIPLEK]SXX�O˽JINX˽X�ʣW�E^�ʑZʛVM�1IWW^IPʛXʬ�OMPʛXʬLIP]IX��
%�XʣVWʣKFIR�E�O˽FʛR]ʛW^EXVE�YXEPREO�E^�SP]ER�XIPITʳPʣWRIZIO�MW��QMRX�/˽ZʛKʬʯVW�� 

Az anyaghasználat mellett fontos a helyi szakipari tudás kiemelése. Az 
ʣZW^ʛ^EHSO�EPEXX�Ɓ�E^�ER]EKLEW^RʛPEX�SOʛR�Ɓ�W^ʛQSW�W^EOQE�OʣTZMWIP˽M�
QIKXIPITIHXIO�E�OʯVR]ʣOIR��QMRX�E�O˽JEVEKʬ��ZʛP]SKZIX˽��RʛHZIV˽��OʛHʛV��
OʯW^ʯV̝W��OʯXʣPZIV˽��Vʣ^Q̝ZIW��QʣW^ʣKIX˽��)^IORIO�E�QIWXIVWʣKIORIO�IK]�
részét a mai napig felfedezhetjük a területen, viszont ugyanazok a problémák 
sújtják az ágazatot, mint Magyarország többi részén: egyre nehezebb a helyi 
ƼEXEP�KIRIVʛGMʬOFʬP�E�OSQSP]�W^EOXYHʛWWEP�VIRHIPOI^˽�YXʛRTʬXPʛWX�OMRIZIPRM��
QMKVʛGMʬW�TVSFPʣQʛO��OʳPJʯPHVI��NIPPIQ^˽IR�R]YKEXEFFVE�ZʛRHSVPʬ�LIP]MIO��
MRKEXPERTMEGM�MRƽʛGMʬ�WXF��%�TVSFPʣQE�VʣW^I�E^�MW��LSK]�QEKE�E�W^EOOʣT^ʣW�
rendszere sem biztosított Magyarországon, a szakközépiskolák és érettségi 
YXʛRM�OʣT^ʣWIO�RILʣ^OIWIR�Q̝OʯHRIO��)^�IK]�JYVGWE�LIP]^IXLI^�ZI^IX��QIVX�
E^�MKʣR]�E�W^EOXYHʛWVE�MKIR�REK]��%�&EPEXSR�JIPZMHʣOIR�MW�NIPPIQ^˽��LSK]�
MROʛFF�WSVFER�ʛPPREO�E^�ʣTʧXXIX˽O�ʣW�QIKZʛVNʛO�E�LIP]M�W^EOIQFIVX��2IOM�
ZMW^SRX�RMRGW�QIKJIPIP˽�XYHʛWE��OETGWSPEXE��LSK]�E^�YXʛRTʬXPʛWX�FM^XSWʧXWE��
ʧK]�MH˽ZIP�I^�E�QYROEIV˽�IPX̝RMO�TʬXPʛW�RʣPOʳP��)^�OʳPʯRʯWIR�SP]ER�GWEPʛHM�
vállalkozásoknál szomorú, ahol a sokadik generáció teszi le a lantot véglegesen.
 
)^IO�E�ZIW^XIWʣKIO�RIQGWEO�PSOʛPMWER��HI�SVW^ʛKSWER�MW�NIPIRX˽WIO��EQM�
ellen mihamarabbi akciókra van szükség. Vannak tendenciák a kétkezi 
munka vonzóvá tételére mind nyugati, mind hazai viszonylatban, de 
ennek a folyamatnak a Balaton-felvidéken még az elején járunk. A kétkezi 
munka elismertsége kezd visszatérni a köztudatba, például találunk 
EW^XEPSWQ̝LIP]IOIX��ELSP�E�R]MPZʛRSWWʛK�W^ʛQʛVE�MW�Oʯ^ZIXʧXMO�I^X�E�
W^IQPʣPIXIX��%�RʛHXIX˽�QIKʧXʣPʣWʣX�MW�JSVQʛPNE�E�Oʯ^XYHEX��WSOER�RIQ�E�LIP]M�
IV˽JSVVʛW�QMEXX�ʣTʧXMO��LERIQ�QIVX�ƊIW^XʣXMOEMPEK�NʬP�Rʣ^�OMƉ��%�RʛHXIX˽ʣTʧXʣW�
QMR˽WʣKʣFIR�SP]ER��QMRX�IK]�GWIVʣTXIX˽��HI�WENRSW�E�OʯPXWʣKIMX�XIOMRXZI�
OIZʣWFʣ�KE^HEWʛKSW�ʣW�E�Vʛ�ZSREXOS^ʬ�ʣTʧX˽MTEVM�W^EFʛP]S^ʛW�MW�W^MKSVʱFF�
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%�Nʬ�TʣPHʛO�Oʯ^ʯXX�MWQIVʳRO�OEPʛOʛOEX�ʣW�ʣTʧX˽XʛFSVSOEX��ELSP�E�LEK]SQʛR]SW�
ʣTʧXʣWM�QʬHW^IVIOIX�MWQIVLIXM�QIK�IK]�ʣTʧXXIX˽�ʱK]��LSK]�WENʛX�QEKE�MW�
képes legyen a munka elvégzésére. Ilyen a Nagyapám Háza (országosan 
XIZʣOIR]OIH˽�QIWXIV�MREW�OʣT^ʣWI��QIP]RIO�GʣPNE�E�LEK]SQʛR]SW�ʣTʧXʣWM�
kultúra fenntartása, mesterségek továbbélésének és megmaradásának 
WIKʧXʣWI��%�Oʣ^Q̝ZIW�EPOSXʛWVE�MW�XEPʛPYRO�SP]ER�TʣPHʛOEX��ELSP�IK]�IK]�
W^EOIQFIV�[SVOWLSTSOSR�OIVIW^XʳP�EHNE�ʛX�ZEPEQIP]MO�QIWXIVWʣKLI^�
OʯX˽H˽�XYHʛWʛX�Ɓ�HI�I^�QʣK�RIQ�IPIKIRH˽�ELLS^��LSK]�E�XIRHIRGMʛX�
megfordítsa. Szerencsére egyre több jó példát találunk, de a dilemma 
mégis az – ez esetben is –, hogy meg tudnak-e újulni ezek a szakiparok 
és ha igen, milyen módosításokkal és milyen kompromisszumok által.
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Esettanulmány
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%�/˽ZʛKʬʯVWM�%POSXʬXʛFSV������FER�MRHYPX�IP�IK]�VʣKM��PITYW^XYPX�ʣTʳPIX�
rehabilitációjával. A projekt azonban hamar túlmutatott az épület megújításán 
ʣW�OʳPʯRFʯ^˽�XʣQʛNʱ�EPOSXʬXʛFSVSOEX�OI^HXIO�W^IVZI^RM�E�LIP]W^ʧRVI��%�
VIRHI^ZʣR]IO�ʯWW^Q̝ZʣW^IXM�NIPPIK̝IO��IPXʣV˽�W^EOXIVʳPIXIOIX�OʣTZMWIP˽�
EPOSXʬOEX�LʧZREO�QIK��%^�IP˽EHʛWSOOEP��ʣTʧXʣW^IXM�WʣXʛOOEP�ʣW�XʛNFINʛVʛWSOOEP��
OSRGIVXIOOIP�W^ʧRIWʧXIXX�ʣTʧX˽XʛFSVSOFE�IPW˽WSVFER�ʣTʧXʣW^LEPPKEXʬOEX�ʣW�
ƼEXEP�ʣTʧXʣW^IOIX�ZʛVREO��HI�QʛW�W^EOQʛO��Q̝ZʣW^IXM�ʛKEO�OʣTZMWIP˽MX�MW�
W^ʧZIWIR�PʛXNʛO��%^�ʣZV˽P�ʣZVI�QʛW�XIQEXMOʛNʱ�ʣTʧX˽XʛFSV�QIPPIXX�Q̝ZʣW^IXM�
VI^MHIRGMETVSKVEQNYO�OIVIXʣFIR�MW�E�LIP]M�LEK]SQʛR]SOVE�VIƽIOXʛPREO��IQIPPIXX�
EREPʬKƼPQIW�[SVOWLSTSOEX�ʣW�ZIXʧXʣWIOIX��ZEPEQMRX�EPXIVREXʧZ�ʣW�I\TIVMQIRXʛPMW�
zenei programokat szerveznek. 2020-ban hivatalosan is bejegyezték a 
/˽ZʛKʬʯVW�%POSXʬXʛFSV�)K]IWʳPIXIX��%�Oʯ^ʯWWʣK�ʛPXEP�W^IVZI^IXX�IWIQʣR]IO�
fontos találkozási ponttá váltak a Balaton-felvidék kulturális életében.
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%�LEK]SQʛR]SW�KE^HʛPOSHʛWM�JSVQʛO�QIK˽V^ʣWʣRIO�ʣW�E�JIRRXEVXLEXʬ�
QI^˽KE^HEWʛK�FIQYXEXʛWʛREO�RIQGWEO�KE^HEWʛKM��LERIQ�XYVMW^XMOEM�
szemléletformáló hatása is van. A Balaton-felvidék az ország meghatározó 
turisztikai desztinációja, amely a Balaton-régión belül is alternatívát 
OʣTI^�E�TEVXM�ʳHʳP˽XIVʳPIXIOLI^�OʣTIWX��%�Zʧ^TEVXXʬP�XʛZSPEFF�IW˽�
OYPXʱVXʛN�ZSR^IVINʣX�ʣTT�E�ZMHʣO�LEK]SQʛR]SW�QI^˽KE^HEWʛKE�ʣW�E^�
MRRSZEXʧZ�XʛNQ̝ZIPʣW�OʧWʣVPIXIM�NIPIRXMO��%^�MHIʣVOI^˽O�REK]�VʣW^I�EOʛV�
LSWW^EFF�VʯZMHIFF�MHIMK�FIOETGWSPʬHZE�ZEK]�ʣPIXZMXIPW^IV̝IR�MHIOʯPXʯ^ZI�
szeretné ezeket az életformákat minél közvetlenebbül megtapasztalni. A 
kultúrtáj felfedezésére irányuló turizmus infrastruktúrája nagyon érzékeny 
beavatkozásokat igényel, hogy mind a természeti, mind az épített környezet 
QIK˽VM^^I�E^X�E�OEVEOXIVX��EQIP]�E�ZIRHʣKPʛXʛWX�QIKEPETS^^E��2IQ�W^EFEH�
engedni, hogy az idegenforgalomhoz kapcsolódó létesítmények felülírják 
a hagyományos településképet és gazdálkodást, mert az hosszú távon a 
XYVM^QYWX�PILIX˽Zʣ�XIZ˽�OYPXʱVXʛN�IPX̝RʣWʣX�IVIHQʣR]I^LIXM��9K]EREOOSV�
a térség fenntartható gazdaságának kialakításában a turizmusnak 
meghatározó szerepe van, amely hozzájárulhat olyan gazdálkodási 
JSVQʛO��LEK]SQʛR]SW�XIVQIPʣWM�XIZʣOIR]WʣKIO�QIK˽V^ʣWʣLI^�MW��
EQIP]IO�ʯRQEKYOFER�RIQ�PIRRʣRIO�ʯRIV˽F˽P�QIK˽VM^LIX˽IO��ʈTT�
ezért a régió küldetésében egyaránt fontos a hagyományos értékek 
QIK˽V^ʣWI��MRRSZEXʧZ�ʱNVEKSRHSPʛWE�ʣW�W^IQPʣPIXJSVQʛPʬ�FIQYXEXʛWE�
 
Ezt a szemléletmódot az épített környezet tudatos formálásával is közvetíteni 
W^ʳOWʣKIW��%�LEK]SQʛR]SW��RʣTM�ʣTʧXʣW^IX�QE�QʛV�RIQ�JINP˽HMO�EFFER�E^�
ösztönös formában, ahogy a múlt évszázadokban saját útját követve alakult. 
Az új építési feladatok, közösségi épületek és turisztikai létesítmények 
W^ʛQʛVE�WIQ�XYH�IK]�E^�IK]FIR�OʯZIXLIX˽�QMRXʛX�EHRM��ʈTT�I^ʣVX�JSRXSW��LSK]�
E�XʛNIK]WʣK�OSVXʛVW�ʣTʧXʣW^IXʣV˽P�IK]�JSP]EQEXSW��QEKEW�W^MRX̝�ʣTʧXʣW^IXM�
diskurzus alakuljon ki, amelyben a Balaton-felvidék társadalma aktívan részt 
XYH�ZIRRM��)FFIR�E�TʛVFIW^ʣHFIR�ZER�PILIX˽WʣK�QIKXEPʛPRM�E^�ʱN�JYROGMʬO��
építészeti feladatok és a hagyományos építésmódok kapcsolatát.  

U,Ù0!00�'ô.*5!6!0



88

Mindez nem jelenthet öncélú formamásolást, hanem a tájegységnek a 
történelemben is folyamatosan alakuló, alkalmazkodó építészetének a 
folytatását. Ehhez a párbeszédhez inspirációt jelenthet a hagyományos 
ʣTʧX˽ER]EKSO�ʱN�JSVQʛFER�ZEPʬ�EPOEPQE^ʛWE��E�ZMHʣO�W^EOXYHʛWʛX�˽V^˽�
mesteremberek tudásának tovább örökítése és a Balaton-felvidéken 
Q̝OʯH˽�EPOSXʬXʛFSVSO��EQIP]IO�Oʯ^ʯWWʣKXIVIQX˽�XIZʣOIR]WʣKʳO�QIPPIXX�
új, innovatív szemlélettel közelítenek a tájegység hagyományához.
 
Ahogy a gazdálkodási formáknak, úgy az építészeti megoldásoknak is 
fontos szerepe van a szemléletformálásban. A hagyományos építésmódok, 
technológiák és formai megoldások mellett abban is példát kell mutatni, 
LSK]�I^IO�E�XVEHʧGMʬO�LSK]ER�IK]I^XIXLIX˽IO�ʯWW^I�E^�ʱN�ʣPIXJSVQʛOOEP��
funkciókkal és innovatív technológiákkal. A kultúrtáj nemcsak a múlt 
QIK˽V^ʣWʣRIO��LERIQ�E�NʯZ˽FIR�VINP˽�PILIX˽WʣKIO�JIPXʛVʛWʛREO�MW�E�ZMHʣOI��
%�QʱPX�ʣTʧX˽OYPXʱVʛNʛREO�LEK]SQʛR]E�ʣW�E�OSVW^IV̝�XIGLRSPʬKMʛO�Oʯ^ʯXXM�
szerves kapcsolat megtalálására van szükség, melynek kikísérletezésében 
a Balaton-felvidék nemcsak önmaga, hanem az ország egésze számára 
is inspirációt nyújthat.  A jó megoldások bemutatása, megismerése 
az idelátogatók számára szemléletformáló lehet, és hozzájárulhat az 
ʣTʧXʣWM�OYPXʱVE�JINP˽HʣWʣLI^��%�XʛNIK]WʣK�ʣTT�I^ʣVX�JSRXSW�XEPʛPOS^ʛWM�
TSRX��ELSP�E^�IPXʣV˽�W^IQPʣPIXIO�ʣW�XYHʛWSO�MW�OMGWIVʣP˽HLIXRIO�
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%�&EPEXSR�JIPZMHʣOIR�W^ʛQSW�OMWXIVQIP˽�KE^HʛPOSHMO��:ERREO��EOMO�
J˽ʛPPʛWFER��ʣW�ZERREO��EOMO�NʯZIHIPIQOMIKʣW^ʧXʣWOʣRX�XIVQIW^XIRIO�
ZEPEQMX��ZEK]�OʣW^ʧXIRIO�OʳPʯRFʯ^˽�TSVXʣOʛOEX��%�OMWXIVQIP˽M�
XIVQʣOIOVI�R]MXSXX�JSK]EW^XʬM�VʣXIK�MW�IK]VI�IV˽WʯHRM�PʛXW^MO�Ɓ�˽OIX�
az egészséges táplálkozásra való törekvés és a környezettudatossági 
szempontok mellett a gasztronómiai élmények iránti igény is hajtja.
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%�OMWXIVQIP˽M�ʛVYO�ʣVXʣOIWʧXʣWʣRIO�LEK]SQʛR]SW�LIP]W^ʧRIM�E�XIVQIP˽M�TMEGSO�
és üzletek. Azonban a koronavírus-járvány következtében a hagyományos 
ʣVXʣOIWʧXʣWM�GWEXSVRʛO�IK]�MH˽VI�IPPILIXIXPIRʳPXIO�Ɓ�QMRHI^^IP�IK]MH˽FIR�
a rövid ellátási láncon keresztül értékesített helyi termékek iránti kereslet 
IPOI^HIXX�RʯZIOIHRM��%^SO�E�OMWXIVQIP˽O��EOMO�IHHMK�J˽OʣRX�TMEGSOSR�
vagy háznál adták el termékeiket, hátrányba kerültek azokkal szemben, 
EOMO�E^�ʣVXʣOIWʧXʣW�MRRSZEXʧZEFF�JSVQʛMX�ZʛPEW^XSXXʛO��%�OMWXIVQIP˽ORIO�
WSOW^SV�LMʛR]SW�E�XYHʛWE�E�OʳPʯRFʯ^˽�EPXIVREXʧZ�ʣPIPQMW^IVLʛPʬ^EXSOFE�
való csatlakozáshoz, nem ismerik fel, hogy egymással szövetkezve, az 
IV˽JSVVʛWEMOEX�QIKSW^XZE�LEXʣOSR]EFFER�XYHRʛREO�Q̝OʯHRM�VʣKMʬW�W^MRXIR�
Az Ezt VEDD Európai Innovációs Partnerségi projekt kutatói szerint a rövid 
IPPʛXʛWM�PʛRGSO�OIZʣWWʣ�LEXʣOSR]�Q̝OʯHʣWI�E�OMWXIVQIP˽M�ʣPIPQMW^IVW^IOXSV�
RʯZIOIHʣWʣRIO�PIKJ˽FF�OSVPʛXNE��%�OYXEXʬO�ʣW�&EPEXSR�JIPZMHʣOM�6)0�IW�XIVQIP˽O�
IK]ʳXX�OIVIWMO�E�JINP˽HʣW�ʱXNʛX��E�PILIXWʣKIW�MRRSZʛGMʬOEX��%�TVSNIOX�SP]ER�
XʣQʛOEX�ʣVMRX��QMRX�E�TʣR^ʳK]M�XIVZI^ʣW��E�QIKJIPIP˽�ʣVXʣOENʛRPEX��ZEPEQMRX�
E�OSVW^IV̝�ʣW�MRRSZEXʧZ�ʣVXʣOIWʧXʣWM�GWEXSVRʛO��FIZʛWʛVPʬOʯ^ʯWWʣKIO��JEPYWM�
ZIRHʣKEW^XEP��WXF���%�ZʣKIVIHQʣR]�XYHʛWQIKSW^XʛW��XʛVWEHEPQM�XERYPʛW�ʣW�
IK]�SOSW�ETTPMOʛGMʬ�PIW^��EQM�REK]QʣVXʣOFIR�QIKOʯRR]ʧXM�QENH�E�OMWXIVQIP˽O�
EHQMRMW^XVʛGMʬNʛX��E^�IPPIR˽V^ʣWIO�OʯZIXIPQʣR]IMRIO�ZEPʬ�QIKJIPIPʣWX�
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%�&EVREKM�2ETJSREX�/IVX�E�VʣKMʬ�IPW˽�ʣW�QʛMK�XEPʛR�IK]IXPIR�
HSFS^VIRHW^IVVIP�Q̝OʯH˽�ZIK]W^IVQIRXIW�OIVXʣW^IXI��EQMVI�EOOSVE�
az igény, hogy hatalmas várólista is van. Leginkább a lakosságot látják 
IP�W^I^SRʛPMW�XIVQʣOIOOIP��7ENRSW�˽OIX�MW�ʣVMRXM�E�&EPEXSR�JIPZMHʣOM�
MRKEXPERʛVEO�RʯZIOIHʣWI�ʣW�ʣZIO�ʬXE�RIQ�XEPʛPREO�QIKƼ^IXLIX˽�WENʛX�
területet, ami komolyan veszélyezteti a vállalkozás fennmaradását, 
TIHMK�E�XYPENHSRSWSO�IQFIVJIPIXXM�QYROʛX�XIW^RIO�E�Q̝OʯHXIXʣWFI��

A piacok szerepe is átalakulóban van a régióban. Egyes piacok szinte 
XIPNIWIR�IPZIW^XIXXʣO�ZʛWʛVPʬM�ʣW�XIVQIP˽M�OʯVʳOIX��QʛW�TMEGSOFʬP�TIHMK�
XYVMW^XMOEM�PʛXZʛR]SWWʛK�PIXX��EQM�QʛV�XʱPQYXEX�E�LEK]SQʛR]SW�XIVQIP˽M�
vásárlói interakciókon. Ezek a piacok már élményt akarnak nyújtani, és 
QIKIV˽WʯHʯXX�E�KEW^XVSRʬQME�W^IVITI�MW��%�OʛTXEPERXʬXM�0MPMSQOIVX�TMEGSR�
IK]IW�XIVQIP˽O�W^IVMRX�R]ʛVSR�XʯFF�E^�SP]ER�Rʣ^IP˽H˽��EOM�PʛXZʛR]SWWʛKOʣRX�
XIOMRX�E�TMEGVE��QMRX�EOM�XIVQIP˽M�XIVQʣOIOIX�W^IVIXRI�ZʛWʛVSPRM��)^^IP�IK]ʳXX�
QIKMRHYPX�E�OIVIWOIH˽O�OMGWIVʣP˽HʣWI�MW��E�LEK]SQʛR]SW�OMWXIVQIP˽O�LIP]IXX�
QIKNIPIRXIO�E�ZIRHʣKPʛXʬWSO�ʣW�E�ZMRXEKI�OIVIWOIH˽O��%�ZIW^TVʣQM�ʑZʛVSW�
TMEGSR�E�LIP]M�XIVQIP˽O�QIPPIXX�JSSHXVEGOIOOIP�ʣW�LʧVIW�OʯVR]ʣOFIPM�ʣXXIVQIO�
kitelepülésével találkozhatunk kéthetente vasárnaponként. Szerintük a 
TMEGS^ʛW�ʣPQʣR]��EQMLI^�OʳPʯRFʯ^˽�W^ʬVEOS^XEXʬ�TVSKVEQSOEX�MW�W^IVZI^RIO��
%�W^IRXERXEPJEM�2MZIK]�0MKIX�TMEGSR�E�LIP]M�XIVQIP˽M�TSVXʣOʛO�QIPPIXX�E�
VIRHI^ZʣR]IOʣ��E�TVSKVEQSOʣ��E�Oʯ^ʯWWʣKʣTʧXʣWʣ�E�J˽W^IVIT��%^SRFER�MXX�
E�GʣP�RIQ�QMRʣP�XʯFF�EXXVEOGMʬX�OIVIW˽�PʛXSKEXʬ�FIZSR^ʛWE��LERIQ�E�LIP]M�
Oʯ^ʯWWʣK�IV˽WʧXʣWI��%^ʣVX�KSRHSPREO�E�QIWW^IFFV˽P�ʣVOI^˽OVI�MW��E�TMEGSX�
TʣRXIO�HʣPYXʛR���X˽P�IWXI����MK�XEVXNʛO��LSK]�QʣK�E�PʛXSKEXʬO�MW�SHEʣVNIRIO��
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Esettanulmány
�!'! (%Ī��!/6,.É)

%�4IOIHPM�ʯXPIXKE^HʛM��2ʬVE�ʣW�4ʣXIV������FER�OI^HXʣO�ʯWW^IK]̝NXIRM�ʣW�[IFWLSTSR�
OIVIW^XʳP�IPEHRM�LIP]M�OMWXIVQIP˽O�XIVQʣOIMX�:IW^TVʣQ�OʯVR]ʣOʣR��/I^HIQʣR]I^ʣWʳO�
REK]W^IV̝�TʣPHʛNE�ERREO��LSK]�QMRHIR�VʣW^XZIZ˽�NʬP�NʛVLEX�E^^EP��LE�ZIVWIRKʣW�
LIP]IXX�ʯWW^IJSKREO��E�XIVQIP˽O�REK]�VʣW^I�FIPʛXXE��LSK]�RIQ�ʣVHIQIW�ʯRʛPPʬ�
[IFWLSTSOEX�ʳ^IQIPXIXRM��IK]W^IV̝FF�ʣW�R]IVIWʣKIWIFF�Oʯ^ʯW�JIPʳPIXIR�IPEHRM�E^�
árukat. A Pekedli alig egy év alatt elérte, hogy minden partnerük és a fogyasztók is 
QIKW^IVIWWʣO�˽OIX��JIRRXEVXLEXʬ�QʬHSR�ʣW�TE^EVPʛWQIRXIWIR�Q̝OʯHNIRIO��7SO�
XIVQIP˽�E�XIVQIPʣW�ZSPYQIRʣX�MW�RʯZIPXI��QIVX�E�4IOIHPM�ʛPXEP�WXEFMP�JIPZʛWʛVPʬVʣXIKVI�
találtak. A tulajdonosok maguk is felismerték a személyesség fontosságát a 
rövid ellátási láncokban, így a termékeket a mai napig Péter szállítja házhoz.
2021-ben megnyitották a Pekedli Szatócsboltot Veszprémben, ahol 
[SVOWLSTSOEX��JSKPEPOS^ʛWSOEX��MWQIVIXXIVNIW^X˽�IP˽EHʛWSOEX�MW�
XEVXEREO��%�GʣPNYO��LSK]�Oʯ^IPIFF�LS^^ʛO�IK]QʛWLS^�E�XIVQIP˽OIX�ʣW�E�
vásárlókat, és egy összetartó közösséget szervezzenek maguk köré.
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%�&EPEXSR�JIPZMHʣOIR�W^ʛQSW�ZʛPPEPOS^ʛWVE�NIPPIQ^˽�E�LEK]SQʛR]SO�
EHETXʧZ�ʛTSPʛWE�ʣW�OSVXʛVW�ʱNVEʣVXIPQI^ʣWI��EQIP]�E^�MXX�ʣP˽�ƼEXEPSOREO�
is vonzó karrierképet jelenthet. Ez különféle társadalmi átalakulásoknak 
ʣW�JSP]EQEXSOREO�OʯW^ʯRLIX˽��%^�MH˽WIFF�KIRIVʛGMʬO�XYHʛWʛXEHʛWE�
E�ƼEXEPEFFEOREO�RIQ�^ʯOOIR˽QIRXIW��HI�W^ʛQSW�XIPITʳPʣWIR�NʬP�
XETMRXLEXʬ�E^�IVVI�ZSREXOS^ʬ�MKʣR]��IK]ʣRM�ʣW�Oʯ^ʯWWʣKM�W^MRXIOIR��
valamint találunk kezdeményezéseket családi vállalkozásokon belüli és 
ágazati vállalkozások közötti tudáscserére is. A háztáji gazdálkodás, 
ʯOSXYHEXSW�ʣW�FMS�W^IQPʣPIXQʬH�NSFF�LIP]^IXFI�LS^^E�E�OMWXIVQIP˽OIX��
JIPʣVXʣOIP˽HMO�E�Nʬ�EPETER]EK�IP˽ʛPPʧXʛWE�ʣW�FIW^IV^ʣWI��I^^IP�
IK]ʳXX�E�LEK]SQʛR]SW�XIGLRMOʛO��ʱNVE��ʣW�ʛXKSRHSPX�EPOEPQE^ʛWE��
*SRXSW�W^IVITʳO�ZER�E�Oʯ^ʯW�XYHʛW�ʣW�LEK]SQʛR]SO�˽V^ʣWʣFIR�E�
bebíróknak – egyrészt a beilleszkedés eredményeként, másrészt 
E^�IPX̝R˽�LIP]M�W^EOQʛO�QIKXERYPʛWE�ʣW�ʱNVEʣPIW^XʣWI�QMEXX��

)PW˽WSVFER�E�KEW^XVSRʬQMEM��FSVʛW^EXM�ʛKE^EXSOFER�Q̝OʯHMO�IK]VI�XʯFF�
SP]ER�ZʛPPEPOS^ʛW��EQIP]�OʣTIW�E�LIP]M�ƼEXEPSOEX�E�VʣKMʬFER�XEVXERM��LMW^IR�
a munkahelyeknek nagy szerepük van a lakosság helyben tartásában. 
%�Oʣ^Q̝ZIW�W^EOQʛO�MW�QYXEXREO�MP]IR�XIRHIRGMʛX��%�&EPEXSR�JIPZMHʣO�
JIPʣVXʣOIP˽HʣWI�WSVʛR�QIKNIPIR˽��QEKEWEFF�NʯZIHIPIQQIP�VIRHIPOI^˽�
társadalmi réteg jobban megengedheti magának az egyedi, manufakturális 
OʯVʳPQʣR]IO�Oʯ^ʯXX�IP˽ʛPPʧXSXX��QMR˽WʣKM�XIVQʣOIO��FIVIRHI^ʣWM�XʛVK]EO�
ZʛWʛVPʛWʛX��)QIPPIXX�E�XYVMWXEW^I^SRFER�ʣVOI^˽�PʛXSKEXʬO�MW�IK]VI�REK]SFF�
ʣVHIOP˽HʣWX�QYXEXREO�E�Oʣ^Q̝ZIW�JSKPEPOS^ʛWSO�ʣW�OʳPʯRFʯ^˽�[SVOWLSTSO�
iránt. Ezek pozitív folyamatok a vállalkozások szempontjából, ugyanakkor 
gyakran nincsenek összhangban a helyi lakosok pénzügyi helyzetével.

)^^IP�IPPIROI^˽�JSP]EQEXSX�ʣV^ʣOIPʳRO�E�QYROEIV˽�QMKVʛGMʬFER��
IPW˽WSVFER�E�KEW^XVSRʬQME�XIVʣR��E�&EPEXSR�JIPZMHʣOMIO�QYROʛX�OIVIWRIO�
:IW^TVʣQFIR�ZEK]�&YHETIWXIR��HI�E�HYRʛRXʱPM�XIPITʳPʣWIOV˽P�W^ʛVQE^ʬO�
a jobb kereset érdekében gyakran Ausztriába vagy nyugatabbra, míg a 
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OIPIXM�SVW^ʛKVʣW^F˽P�E�(YRʛRXʱPVE�ZʛRHSVSPREO��%�R]ʛVM�LʬRETSOFER�ZMW^SRX�
E�&EPEXSR�OʯVR]ʣOʣVI�Ɓ�IPW˽WSVFER�E�TEVX�QIRXM�XIPITʳPʣWIOVI�Ɓ�ʛVEQPMO�
NIPIRX˽W�FYHETIWXM�ʣW�E^�SVW^ʛK�QʛW�XʛNEMVʬP�ʣVOI^˽�QYROEIV˽��

)^�E�NIPIRWʣK�E�&EPEXSR�JIPZMHʣO�KEW^XVSRʬQMʛNʛX�ʣW�E�LIP]M�XYHʛW�QIK˽V^ʣWʣX�
is érinti. A turizmus és vendéglátás területén szakképzettek (szakácsok, 
TMRGʣVIO�XʯFFR]MVI�R]YKEXM�MVʛR]FE�SVMIRXʛPʬHREO��ʧK]�E^�ʣXXIVQIO�
K]EOVER�RIQ�LIP]M�QYROEIV˽X�JSKPEPOS^XEXREO��LMW^IR�E^�MHʣR]NIPPIK̝�
foglalkoztatás nekik többnyire nem jelent vonzó életformát. Ez a modell 
plusz feladatokat jelent a vállalkozóknak és a foglalkoztatottaknak is, 
LMW^IR�E�QYROEZʛPPEPʬO�ʣPIXZMXIPW^IV̝�XEVXʬ^OSHʛWʛX�LIP]FIR�QIK�OIPP�
oldani. Vannak azonban olyan vállalkozások is, melyek már régebbre 
visszanyúló hagyományokkal rendelkeznek, ilyen például Csopakon a Víg 
Molnár csárda, ahol a tulajdonos és a munkavállalók is környékbeliek. 
1MZIP�IKʣW^�ʣZFIR�R]MXZE�XEVXEREO��ʧK]�RIQ�E�W^I^SRʛPMW�QYROEIV˽VI�
építenek. Az újonnan nyíló igényes vendéglátóhelyek, amelyek 
IKʣW^�ʣZIW�R]MXZEXEVXʛWWEP�XIVZI^RIO��MH˽ZIP�QIKJIPIP˽�EPXIVREXʧZʛX�
NIPIRXLIXRIO�E�LIP]M�W^EOOʣT^IXX�QYROEIV˽RIO�E�LIP]FIR�QEVEHʛWVE�

%�LEK]SQʛR]SO�ʣW�E�XYHʛW�ʛXEHʛWE�E^�ʛKE^EXSR�FIPʳP�NIPIRX˽WIR�
összefügg a balatoni szezonális szolgáltatási portfólió kialakulásával. Ez 
RIQGWEO�E�QYROEIV˽TMEGVE��LERIQ�E^�ʱN�ZʛPPEPOS^ʛWSO�XIZʣOIR]WʣKʣVI��
a lakhatásra, a tájhasználatra, a turizmusra és a helyi háztartások 
TʣR^ʳK]M�LIP]^IXʣVI�MW�LEXʛWWEP�ZER��%�Nʬ�TʣPHʛOEX�IK]IP˽VI�TSRXW^IV̝IR�
találjuk meg, még nem állapíthatunk meg térségi tendenciákat.
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A pécselyi Carbon Composites Kft.-t a ‘90-es évek elején alapította Molnár 
*IVIRG��QIP]RIO�J˽�TVSƼPNE�W^ʣRW^ʛP�IV˽WʧXʣW̝�Q̝ER]EK�EPOEXVʣW^IO�K]ʛVXʛWE�
és fejlesztése. Molnár Ferenc pályáját a füredi hajógyárban kezdte, majd 
IK]�SW^XVʛO�ZʛPPEPEX�OYXEXʛW�JINPIW^XʣWM�ZI^IX˽NI�PIXX��/I^HIXFIR�E^�SW^XVʛO�
cég leányvállalataként gyártották Magyarországon a hajótesteket és 
szörfdeszkákat, majd a cég ezen ága teljesen magyar tulajdonú lett.

A Carbon Composites erényeit nemcsak a piacon elért eredményesség határozza 
meg, hanem a tájhoz és a környezetéhez való viszonya is. A cég telephelyéül 
ZʛPEW^XSXX�IK]OSVM�>MGL]�OʱVME�E�87>�MH˽OFIR�E�XILIRʣW^IXFIR�HSPKS^ʬ�RETW^ʛQSWSO�
szálláshelye volt. Amikor a Molnár család megvásárolta, rettenetesen lepusztult 
volt. A megújítása során egy olyan 21. századi telephely alakult ki, ahol fontos 
W^IQTSRX�E�OʯVR]I^IXM�JIRRXEVXLEXʬWʛK��%�J̝XʣWM�VIRHW^IVIOIX�FMSQEWW^E�ʣW�
RETIRIVKME�JIPLEW^RʛPʛWʛZEP�Q̝OʯHXIXMO��E�XIPITLIP]�OʯVʳP�+EPPS[E]�QEVLʛO�
legelnek, a gyártás során keletkezett hulladékot pedig újrahasznosítják. 
%�GʣK�XIZʣOIR]WʣKI�OʣTIW�E�&EPEXSR�JIPZMHʣOM�QYROEIV˽�QIKXEVXʛWʛVE��ʧK]�
az alkalmazottak és a cég munkatársai is többnyire környékbeliek. 
A Carbon Composites hagyományossága nem a gyártott termékeikben 
vagy a gyártási technológiában, hanem a táj és a környezetük iránti 
ƼK]IPQIWWʣKFIR�ʣW�E�JIRRXEVXLEXʬWʛKVE�ZEPʬ�XʯVIOZʣWFIR�VINPMO�
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A Balaton-felvidéken zajló életmódváltozás következtében nemcsak a 
LEK]SQʛR]SOVE�ʣW�W^SOʛWSOVE�ʣTʳP˽�ʱNW^IV̝�ʣW�ʛXʣVXIPQI^˽�QIKSPHʛWSOEX�
XEPʛPYRO��HI�E�XIGLRSPʬKMEM�JINP˽HʣWWIP�NʛVʬ��OSVʛFFER�RIQ��ZEK]�OIZʣWFʣ�
JIPPIPLIX˽�W^EOQʛO�MW�QIKNIPIRRIO��TʣPHʛYP�E�JEPYWMEW�OʯVR]I^IXVI�
OIZʣWFʣ�NIPPIQ^˽�MTEVM�XIZʣOIR]WʣKIO��-8�GʣKIO��/�*�W^IOXSV��EYXSQEXM^ʛPX�
KʣTEPOEXVʣW^K]ʛVXʛW�ʣW�QI^˽KE^HEWʛKM�XIVQIPʣW��OʣOKEPPʣVSW�W^EFEHʱW^ʬ�
ZʛPPEPOS^ʛWSO�WXF���%�XʣVWʣKFIR�K]EOVER�OI^HIRIO�MRRSZEXʧZ�ZʛPPEPOS^ʛWSOFE�
E^�˽WPEOSWSO��E�RʣLʛR]�ʣZXM^IHHIP�OSVʛFFER�FIXIPITʳP˽O�ʣW�E�ZʛVSWSOFʬP�
OMOʯPXʯ^˽��QʛW�W^EOXIVʳPIXV˽P�ʣVOI^˽O�MW��ʧK]�IPQSRHLEXʬ��LSK]�XʯFF�
XʛVWEHEPQM�VʣXIKIX�MW�QS^KEX�E�OʧWʣVPIXI^˽�W^IPPIQ��˼O�NIPPIQ^˽IR�LIP]FIR�
teremtenek tudásintenzív munkahelyeket innovatív technológia vagy 
folyamatok adaptálása által. Ezeknek a folyamatoknak a megértése különösen 
JSRXSW��QMZIP�IPW˽WSVFER�E^�ʛPPERHʬER�MXX�ʣP˽�PEOSWWʛK�ʣW�E�OMWXIPITʳPʣWIO�
LIP]^IXʣVI�ZER�OIHZI^˽�LEXʛWWEP��XʛQSKEXʛWYO�W^ʛQSW�ʱN�TS^MXʧZ�KE^HEWʛKM��
W^SGMʛPMW��XʛVWEHEPQM�ʣW�QYROELIP]XIVIQX˽�JSP]EQEXSX�MRHʧXLEX�IP�

%^�ʱNSRRER�FIXIPITʳP˽O�WSOW^SV�LS^REO�E�JINP˽HʣWVI�ʣW�ZʛPXS^ʛWVE�
R]MXSXX�W^IQPʣPIXIX��EQM�E^�˽WPEOSWSO�W^IQʣFIR�RIQ�QMRHMK�TS^MXʧZ�
QIKʧXʣPʣW̝��9K]EREOOSV�I^IO�E�JSP]EQEXSO�REK]SR�JSRXSWEO�E�
települések életében, különösen a helyi értékek mai helyzetben 
ZEPʬ�ʛXʣVXʣOIPʣWIOSV��ʣW�MH˽ZIP�MRWTMVʛPʬER�LEXREO�E�OʯVR]I^IXʳOVI��
)^�E�LEXʛW�E�REK]�XIPITʳPʣWIO�EKKPSQIVʛGMʬNʛFER�MW�ʣV^ʣOIPLIX˽��
például Veszprém vagy Balatonfüred környezetében.

A nemesvámosi Pepo Papa tökmagolaj-sajtoló üzem komoly ipari technológiát 
ZSRYPXEX�JIP��E^�EPETʧXʬNE�X˽WK]ʯOIVIW�ZʛQSWM��/SVʛFFER�XʯOQEKSX�XIVQIPXIO�
az ország más részein, de ma már feldolgozzák a magot és Európa számos 
országába exportálják. A Vesz-Mont robotikai cég is a nemesvámosi ipari 
parkba hozott csúcstechnológiát: a világ legnagyobb üzemeibe szállítja 
E�PIKOʳPʯRFʯ^˽FF�K]ʛVXʬVSFSXSOEX��%�OMW�KEVʛ^WZʛPPEPOS^ʛWFʬP�KPSFʛPMW�
XʣR]I^˽Zʣ�JINP˽HʯXX�GʣK�RIQ�JIPINXIXXI�IP�K]ʯOIVIMX��LE�JIPOʣVMO��E�&EPʛGETYW^XEM�
VʬQEM�ZMPPEKE^HEWʛK�VʣW^ʣVI�K]ʛVX�E�OSV�LEK]SQʛR]EMX�FIQYXEXʬ�X̝^OIVIOIX�
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Az említett két nemesvámosi cég a támogató és vonzó vállalkozói 
OʯVR]I^IXRIO�MW�OʯW^ʯRLIXM�JINP˽HʣWʣX��%�LIP]M�MTEVM�TEVO�E�OMPIRGZIRIW�
ʣZIOX˽P�ZSR^^E�E�GʣKIOIX��E�XIPITʳPʣW�OI^HIXIOX˽P�EHʬOIHZI^QʣR]IOOIP�
XʛQSKEXXE�E�FIVYLʛ^ʬOEX��1E�QʛV�REK]SR�IV˽W�E^�MTEVM�ZSREP��XʯFF�
mint 400 cég van helyben, és az egész környéket húzza Nemesvámos 
lendülete; a településvezetés a veszprémi Bakony Expo szervezésében 
MW�OSQSP]�W^IVITIX�ZʛPPEP��2IQVʣK�E�QI^˽KE^HEWʛKM�OMWKʣTIOIX�
gyártó MTD elköltözése ijedtségre adott okot, de kevesebb mint egy 
ʣZZIP�OʣW˽FF�E�LIP]ʣVI�OʯPXʯ^ʯXX�E^�SW^XVʛO�/RSTT��%�NIPIRWʣK�MW�
mutatja, hogy mekkora igény van itt erre az ipari komplexumra, amit a 
folyamatosan gumicukorillatot árasztó Haribo gyár koronáz meg.

%�&EPEXSR�JIPZMHʣOIR�XIXXIR�ʣVLIX˽�Oʯ^ʯWWʣKIO�OʧWʣVPIXI^ʣWʣX�
a vállalkozásokban is tapasztalhatjuk, ami olyan tudást halmoz 
fel a régióban, melyet érdemes tovább vizsgálni.
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%�((�-RS\�E�LIP]M�MKʣR]IOVI�ʣW�E�FSVʛW^EXVE�ʣTʳP˽�ZʛPPEPOS^ʛWFʬP�R˽XXI�OM�QEKʛX�
IK]�QE�QʛV�RIQ^IXOʯ^M�TMEGVE�XIVQIP˽��VS^WHEQIRXIW�XIVQʣOIOIX�K]ʛVXʬ�GʣKKʣ��%�
szentantalfai családi borászat kezdetben saját használatra kezdte el kifejleszteni 
ʣW�K]ʛVXERM�E�VS^WHEQIRXIW�IVNIW^X˽XEVXʛP]SOEX��QIP]IO�QE�QʛV�XʯFF�REK]RIZ̝�
FSVʛW^EXFER�NʛVYPREO�LS^^ʛ�E�QMR˽WʣKM�ZʯVʯWFSVSO�IP˽ʛPPʧXʛWʛLS^���E^SRFER�E�GʣK�QMRH�
E�QEM�RETMK�GWEPʛHM�XYPENHSRFER�ZER��/MJINPIW^XIXXIO�SP]ER�W^˽P˽QIKQYROʛPʬ�OYPXMZʛXSVX�
MW��EQM�W^ʛQSW�W^˽PʣW^IXRʣP�MW�FM^SR]ʧXSXX�E�&EPEXSR�JIPZMHʣO�W^MOPʛW��OʯZIW�XEPENʛR�

Emellett fémszerkezeteiket évek óta használják az Északi-tengeri fúrótornyoktól 
kezdve Szaúd-Arábia sivatagáig számos extrém környezetben, de a világon 
IK]IHʳPʛPPʬ�QIKSPHʛWX�XEPʛPXEO�IK]����QʣXIV�W^ʣPIW�IV˽Q̝OʣQʣR]FI�ʣTʧXIXX�
kompenzátor 3D hullámlemez-szerkezetének legyártására is. Olyan kutatás-
fejlesztési projektekben vesznek részt, amelyek segítik a hatékonyabb 
vízgazdálkodást, és környezettudatos irányelvek alapján hatékonyabb termelést 
IVIHQʣR]I^RIO��%�LEWSRPʬ�ZʛPPEPOS^ʛWSO�NʯZ˽OʣTIX�QYXEXLEXREO�E^SOREO�E�
ƼEXEPSOREO�MW��EOMO�E�VʣKMʬFER�OʣT^IPMO�IP�Q̝W^EOM��QʣVRʯOM�TʛP]ʛNYOEX��
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A Balaton-felvidéki vállalkozások túlnyomó része a mai napig a tájból 
JEOEHʬ�IV˽JSVVʛWSOVE�ʣTʳP��I^ʣVX�OSVSOSR�ʛXʧZIP˽�TʣPHʛOEX�J˽PIK�FSVʛW^EXXEP��
XEPENQ̝ZIPʣWWIP��QI^˽KE^HEWʛKKEP�OETGWSPEXFER�XEPʛPYRO��YK]EREOOSV�
érdekesek a zárt közösségek letelepedésének történetei is (úgy mint, a tihanyi 
FIRGʣWIO�QʛV�E�����W^ʛ^EHXʬP��E�TʛPSWSO�ZEK]�OʣW˽FF�E�RE^EVʣRYWSO�

%�W^˽P˽ZIP��FSVʛW^EXXEP�JSKPEPOS^ʬ�HMREW^XMʛO�LIP]^IXI�E�Ɓ�QʛV�OSVʛFFER�
a gazdaságoknál kifejtett – 20. századi változások (történelmi-gazdasági 
események: szocializmus, telekosztás, árulánc, értékesítés változása, 
KʣTIWʧXʣW�LEXʛWʛVE�RILʣ^�LIP]^IXFI�OIVʳPX�QʛVE��%�ƼEXEP�KIRIVʛGMʬO�
W^ʛQʛVE�REK]�IPOʯXIPI^˽HʣWWIP�NʛV�E�OM^ʛVʬPEK�KE^HʛPOSHʛWVE�ʣTʳP˽�
QIKʣPLIXʣW�FM^XSWʧXʛWE��QIP]�X˽OIMKʣR]IW��ʣW�E�LSWW^ʱ�XʛZʱ�OMƼ^IX˽HʣWʣRIO�
a megítélése változó. Ezért ezen a területen a vállalkozások között nagy 
a változatosság: egyrészt a vállalkozói szellem a családi gazdaságok 
W^MRXNʣR�E^�ʣZIO�WSVʛR�PIGWʯOOIRX�E�ƊLSFFMXIVQIPʣWƉ�W^MRXNʣVI��QʛWVʣW^X�
a sikeres családi vállalkozások nagyüzemi termeléssel tudnak 
csak lépést tartani a piaccal. Ennek ellenére a két lépték között is 
találunk jó példákat, mint például a Tekeresvölgyi Családi Birtok.

%�TVSFPʣQʛX�XSZʛFF�JSOS^^E�E�&EPEXSR�JIPZMHʣOM�XIPITʳPʣWIOIR�E�ƊZʛVSWPEOʬOƉ�
ʣW�E�ƊLIK]SPHEPFERƉ�PEOʬO�W^IQPʣPIXI�Oʯ^ʯXX�OMEPEOYPX�OʳPʯRFWʣK��EQM�
OETGWSPʬHMO�E�OSVʛFFER�OMJINXIXX�˽WPEOSW�FIFʧVʬ�XʛVWEHEPQM�OSRƽMOXYWLS^��%�
XIPITʳPʣWIO�W^ʣPʣR��E�HSQFSOSR�PEOʬ�˽WPEOSWSO�ZEK]�FIFʧVʬO�REK]�VʣW^I�Q̝ZIP�
W^˽P˽X��LSFFMW^˽PʣW^IX��QIP]RIO�JINP˽HʣWI�ʯWW^IJʳKKʣWFIR�ZER�E�XIPITʳPʣW�
MRJVEWXVYOXʱVʛNʛZEP�ʣW�PILIX˽WʣKIMZIP��%�OMW�Lʛ^XʛNM�KE^HEWʛKSOREO�W^ʳOWʣKʳO�
ZER�E�XIPITʳPʣWIOOIP�ZEPʬ�IK]ʳXXQ̝OʯHʣWVI�E^�IPʣVLIX˽�W^SPKʛPXEXʛWSO�ʣW�E�
TMEG�QMEXX��HI�E�XIPITʳPʣWIO�MW�NSFFER�XYHRʛREO�TVSƼXʛPRM�E�OʯVR]I^˽�KE^HʛO�
XIZʣOIR]WʣKʣF˽P��KEW^XVSRʬQME��OIVIWOIHIPIQ�ZIRHʣKPʛXʛW��XYVM^QYW��EHʬO��
Ezen a területen jelenleg elég nagy a különbség, kevés jó példát találunk.
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9K]EREOOSV�E�Lʛ^XʛNM�Q̝ZIPʣWM�LEK]SQʛR]SOOEP�TʛVLY^EQSWER�E^�YXʬFFM�
ʣZXM^IHFIR�IV˽W�MKʣR]�NIPIRX�QIK�E^�MHIMKPIRIWIR�FIOʯPXʯ^˽�REK]ZʛVSWM�
FIXIPITʳPXIO�ʣW�PʛXSKEXʬO�VʣW^ʣV˽P�E�Oʣ^Q̝ZIW�ʣW�LIP]M�XIVQʣOIO�JIPʣ��
ami felhúzó trendekhez vezetett a kis- és középvállalkozói szektorban: 
IK]�IK]�ZʛPPEPOS^ʛW��EQIP]�JIPMWQIVXI�I^X�E^�MKʣR]X��FM^XSW�JINP˽HʣWRIO�
MRHYPLEXSXX�E^�YXʬFFM�ʣZIOFIR��TP��6S]IW�*EVQ��4ITS�4ETE�8ʯOQEKSPEN��
)^IO�E�QIKPʣZ˽�K]ʯOIVIO�ʣW�XYHʛW�RʣPOʳP�RIQ�MRHYPLEXXEO�ZSPRE�IP��ʣW�
IK]IP˽VI�I^IO�E�XIRHIRGMʛO�IV˽WʯHRIO�E�&EPEXSR�JIPZMHʣOIR��9K]EREOOSV�E�
JSP]EQEX�VʣW^I�E�&EPEXSR�JIPZMHʣOIR�MW�ʣV^ʣOIPLIX˽�H^WIRXVMƼOʛGMʬ�MW��ZʛVSWM�
JIPW˽��ʣW�Oʯ^ʣTSW^XʛP]FIPM�GWSTSVXSO�OʯPXʯ^RIO�XIVQʣW^IXM�ʣW�XʛVWEHEPQM�
értékeik szerint vonzó vidéki településekre. Ennek következtében a 
XIPITʳPʣWIO�QMRH�KE^HEWʛKM��QMRH�XʛVWEHEPQM�ʣVXIPIQFIR�JIPʣVXʣOIP˽HRIO��
illetve a városi fogyasztók a saját értékeik és vízióik szerint alakítják át 
a helyi adottságokat, az épített és a természeti környezetet, kiszorítva 
E^�SXX�ʣP˽�OSVʛFFM�PEOSWSOEX�ʣW�ZʛPPEPOS^ʛWSOEX��PʛWH��0S�/ʛPM�OYXEXʛW��
)^�WSO�LIP]IR�NIPIR�ZER��HI�ZERREO�TS^MXʧZ�TʣPHʛO�E^�IPPIROI^˽NʣVI�MW��
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%�&EPEXSR�JIPZMHʣO�HSQFSW��^IK^YKSW�ZMHʣOI�QIKJIPIP˽�OʯVR]I^IX�^ʛVX�Oʯ^ʯWWʣKIO�
PIXIPITIHʣWʣVI��)RRIO�IPW˽�TʣPHʛNE�E�XMLER]M�FIRGʣW�VIRH�ZSPX�E�����W^ʛ^EHXʬP��HI�
azóta számos más hasonló vallási vagy ideológiai csoport érkezett ide. Ezek a 
Oʯ^ʯWWʣKIO�E�PIKXʯFF�IWIXFIR�ʯRJIRRXEVXʬER�Q̝OʯHXIO��QIP]RIO�JSRXSW�VʣW^I�
ZSPX�E�QI^˽KE^HEWʛKM�XIVQIPʣW�ʣW�W^ʳOWʣK�IWIXʣR�E�OIVIWOIHIPIQ�MW��ʌK]�MXX�REK]�
XYHʛW�LEPQS^ʬHSXX�JIP�IK]�IK]�XIVQIPʣWM�JSP]EQEX�OETGWʛR��FSV��K]ʬK]RʯZʣR]IO��
Esetükben jelenleg is tapasztalhatunk egyfajta útkeresést, kapcsolódási pontok 
feltárását a térség egyéb folyamataihoz. Jó példa a nazarénusok zárt vallási 
közössége, akik nagyon szorgalmasak és tevékenyek a helyi tájhasználatot és 
KE^HEWʛKSX�XIOMRXZI��7SO�ZʛPPEPOS^ʛWX�Q̝OʯHXIXRIO�7^IRXERXEPJE�OʯVR]ʣOʣR��
)^IR�ZʛPPEPOS^ʛWSO�E^SR�XʱP��LSK]�E�XYHʛW�KIRIVʛGMʬVʬP�KIRIVʛGMʬVE�ʯVʯOP˽HMO��
LʛPʬ^EXSOEX�LS^XEO�PʣXVI�IK]QʛW�Oʯ^ʯXX��OʳPʯRFʯ^˽�W^IOXSVSOSR�ʛXʧZIPZI�
MW��2ʣLʛR]�R]MXSXXEFF�RE^EVʣRYW�E�LIP]M�XIVQIP˽M�Oʯ^ʯWWʣKKIP�MW�Nʬ�ZMW^SR]X�
ʛTSP�ʣW�WIKʧXMO�IK]QʛW�QYROʛNʛX�Ɓ�MP]IR�TʣPHʛYP�(SFSWM�+]˽^˽�FSVʛW^�

A járványhelyzet a Balaton-felvidéken is megnehezítette sok vállalkozás 
Q̝OʯHʣWʣX��4ʣPHʛYP�REK]SR�WSO�LIP]M�OSGWQE�QIRX�XʯROVI��EQIP]IO�OSVʛFFER�E�
Oʯ^ʯWWʣKM�ʣPIX�W^ʧRXIVIM�ZSPXEO��)RRIO�IK]IP˽VI�RIQ�QIKʛPPETʧXLEXʬEO�E�Oʯ^ʣTXʛZʱ�
hatásai, de az ilyen helyszínek hiánypótlók a jelenlegi településhálózatban. 
4EPS^REOSR�TʣPHʛYP�E�J˽�XʣVIR�IK]�VʣKM�MWOSPEʣTʳPIXIX�ʱK]�ʱNʧXSXXEO�JIP��LSK]�
létrehoztak egy vendéglátóhelyet, mellette könyvtárat és galériát, valamint 
IK]�SP]ER�ƊOPYFLIP]MWʣKIXƉ��ELSP�E�LIP]MIO�ʯWW^IK]̝PLIXRIO��8ʣPIR�E^�MXX�
XEPʛPLEXʬ�TMRKTSRKEW^XEP�IPOʣTIW^X˽�Oʯ^ʯWWʣKIX�XIVIQXIXX��3HEZSR^^E�E�
K]IVIOIOIX�ʣW�E�W^ʳP˽OIX�IK]EVʛRX��ZEPʬHM�Oʯ^ʯWWʣKM�LIP]OʣRX�Q̝OʯHZI�
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Esettanulmány
�%6(%*#�	!*!.¶�%ñĪ���(�0+*"Č.! Ļ�/+,�'

%^�IK]QʛW�R]SQʛFER�NʛVʬ�FSVʛW^RIQ^IHʣOIO�WSVSR�OʯZIXOI^˽�XEKNEMREO�
feladata örökségük ápolása, melyet szívesen tesznek magukévá és gyarapítanak 
XSZʛFF��)�QʣP]IR�K]ʯOIVI^˽�OʯX˽HʣW�ʣW�IP˽HIMO�TʣPHʛNE�E�GWEPʛHM�LEK]SQʛR]�
JSP]XEXʛWʛVE�WEVOEPPX�IK]�GWETEX�ƼEXEPX��I^ʣVX�1EK]EVSVW^ʛKSR�IPW˽OʣRX�RIQ^IHʣOM�
és borvidéki összetartozás szerint szervezett társulást alapítottak 2015-ben 
Rizling Generáció néven. A Balatonfüred-Csopaki Történelmi Borvidék 25 
pincészetének közössége többek között tematikus és közösségi programokat 
szervez a környéken, akár nemzetközi kapcsolataikat is latba vetve. Törekednek a 
látogatók bevonására, hisznek a csapatmunka fontosságában, és kiemelt céljuk az 
átfogó bormarketing-tevékenység folytatása, valamint táj-, fajta- és eredetvédelmi 
WXVEXʣKME�OMEPEOʧXʛWʛZEP�E�QMR˽WʣKM�W^˽P˽��ʣW�FSVXIVQIPʣW�ʯW^XʯR^ʣWI��
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%�JINP˽HʣW�ʣW�MRRSZʛGMʬ�XIVʣR�OʧWʣVPIXI^˽�ZʛPPEPOS^ʛWSO�JSRXSW�PSOʛPMW�
pontok a települések és a régió életében gazdasági és közösségi 
értelemben is. Megjelentek az olyan vállalkozások, amik a régióra eddig 
OIZʣWFʣ�NIPPIQ^˽�XIZʣOIR]WʣKIOIX�ZʣKI^RIO��ʧK]�SP]ER�XYHʛWX�LS^REO�
E�XʣVWʣKFI��EQMRIO�E�PILIX˽WʣKIMX�ʣVHIQIW�QʣP]IFFIR�ZM^WKʛPRM�
%�OMWXIVQIP˽M�XIVQʣOIOVI�R]MXSXX�JSK]EW^XʬM�VʣXIK�IK]VI�IV˽WʯHRM�PʛXW^MO�ʣW�E�
&EPEXSR�JIPZMHʣOIR�MW�W^ʛQSW�OMWXIVQIP˽�KE^HʛPOSHMO�ZEK]�OʣW^ʧX�XIVQʣOIOIX�
J˽ʛPPʛWFER�ZEK]�NʯZIHIPIQ�OMIKʣW^ʧXʣWOʣRX��%�QIKZʛPXS^SXX�ZʛWʛVPʛWM�
szokások és a koronavírus-járvány következtében a hagyományos értékesítési 
csatornák átalakulnak és megjelentek a kiskereskedelem innovatívabb formái. 
%�OMWXIVQIP˽M�Oʯ^ʯWWʣKIOFIR�ʬVMʛWM�PILIX˽WʣK�VINPMO��EQMVI�W^ʛQSW�Nʬ�TʣPHʛX�
találunk kistérségi szinten, mint például bevásárlóközösségek, termékkosarak 
ZEK]�SP]ER�XIVQIP˽M�Oʯ^ʯWWʣKIO��EQIP]IO�E�XʣPM��OIZʣWFʣ�JSVKEPQEW�
MH˽W^EOFER�MW�TMEGSOEX�ʳ^IQIPXIXRIO��%^�MP]IR�XʧTYWʱ�IK]ʳXXQ̝OʯHʣWIORIO�
azonban van egy területi korlátja, amin belül ezek a hálózatok hatékonyan 
XYHREO�Q̝OʯHRM��)^ʣVX�W^ʳOWʣK�ZER�I^IR�XʛVWYPʛWSO�OMXIVNIW^XʣWʣVI��E�QʣK�
RIQ�PIJIHIXX�XIVʳPIXIOIR�ʱNEFF�LʛPʬ^EXSO�ʣW�IK]ʳXXQ̝OʯHʣWIO�OMEPEOʧXʛWʛVE��
ZEPEQMRX�EHETXʛPLEXʬ�QSHIPPIO�OMHSPKS^ʛWʛVE��QIP]IOOIP�E�LIP]M�OMWXIVQIP˽O�
WMOIVIWWʣKI�REK]FER�RʯZIPLIX˽��9K]EREOOSV�E^�IK]ʳXXQ̝OʯHʣWIO�E�OʳPʯRJʣPI�
KE^HEWʛKM�ʛKE^EXSO�Oʯ^ʯXX�QʣK�JINPIW^XLIX˽IO��IV˽WʧXLIX˽IO�PIRRʣRIO�
 
A piacok szerepe is változóban van: egyes helyeken már attrakcióként 
Q̝OʯHRIO��QʛWLSP�TIHMK�IPXʳRIHI^RIO�E�XIVQIP˽O�ʣW�E�ZʛWʛVPʬO��%�OʣVHʣW��
LSK]�LSK]ER�QEVEHLEX�QIK�E�TMEG�E�LEK]SQʛR]SW�OMWXIVQIP˽O�ʣVXʣOIWʧXʣWM�
csatornájának, amellett, hogy a közösségi élet helyszínévé válik.
%�VʣKMʬ�QYROEPILIX˽WʣKIO�W^IQTSRXNʛFʬP�WʣVʳPʣOIR]��*˽OʣRX�E�XYVMW^XMOEM��
gasztronómiai, borászati vállalkozások szolgálják ki a térséget, azonban 
az ipari tevékenység is megjelenik. Vannak olyan vállalkozások, amelyek 
˽V^MO�E�LEK]SQʛR]SOEX��HI�QʛV�R]MXREO�E^�ʱN��MRRSZEXʧZ�QIKSPHʛWSO�
JIPʣ��MPPIXZI�E�OʯVR]I^IXM�JIRRXEVXLEXʬWʛK�W^IQPʣPIXI�QIRXʣR�Q̝OʯHRIO��
)^IO�E�ZʛPPEPOS^ʛWSO�OʣTIWIO�QIKXEVXERM�E�&EPEXSR�JIPZMHʣOM�QYROEIV˽X��
ʣW�EPXIVREXʧZʛX�MW�QYXEXREO�E�XIPNIWIR�LEK]SQʛR]SWER�Q̝OʯH˽�

�¶((�('+6ñ/6!((!)
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ZʛPPEPOS^ʛWSOOEP�W^IQFIR��EQM�IK]�JSRXSW�ʣW�OʯZIXIRH˽�XIRHIRGME��
%�QSWXERM�ZʛPXS^ʣOSR]�ʛPPETSX�QIPPIXX�ʣVHIQIW�ƼK]IPIQFI�ZIRRM�E�
klímaváltozással, a gazdasági környezet változásával és a társadalmi 
ZʛPXS^ʛWSOOEP�ʣVOI^˽�OʯZIXOI^QʣR]IOIX�Ɓ�EQMO�QMRH�LEXʛWWEP�PIW^RIO�
E�ZʛPPEPOS^ʛWSO�TVSƼPNʛVE�ʣW�E�W^SPKʛPXEXʛWM�TSVXJʬPMʬ�ʯWW^IXʣXIPʣVI�
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A Balaton-felvidéki táj önmagában egy turisztikai attrakció. Az ide 
PʛXSKEXʬO�XʯFFWʣKI�E�XʛN�IK]IHM�OEVEOXIVI�ʣW�QMPM˽NI��WENʛXSW�KEW^XVSRʬQMEM�
különlegességei miatt érkezik ide. A turizmussal járó tevékenységekhez 
társulnak írott, illetve íratlan – többnyire a környezet- és természetvédelmet 
ʣVMRX˽�Ɓ�W^EFʛP]SO��EQIP]IOIX�E�&EPEXSR�JIPZMHʣO�PʛXSKEXʬMREO�FI�OIPP�XEVXERM�
ahhoz, hogy a táj szépsége és egyedi karaktere megmaradhasson.

%�OSVSREZʧVYW�MH˽W^EOʛFER�E�OʳPJʯPHM�YXE^ʛWSOEX�ʣVMRX˽�OSVPʛXS^ʛWSO�
és kockázatok miatt sokkal zsúfoltabbak lettek a strandok. Ezáltal 
IK]VI�NIPPIQ^˽FF��LSK]�E�TEVX�QIRXM�XIPITʳPʣWIOVI�R]EVEPRM�ʣVOI^˽O�
ellátogatnak a parttól távolabbi, Balaton-felvidéki településekre is; 
OMVʛRHYPREO�ZEK]�QIKPʛXSKEXREO�OʳPʯRFʯ^˽�PʛXRMZEPʬOEX��IWIXPIK�LIP]M�
XIVQIP˽OIX��%�&EPEXSR�JIPZMHʣOM�ʣW�E�&EPEXSR�TEVXM�XIPITʳPʣWIO�E^SRFER�
RIQ�YK]ERE^^EP�E�ZILIQIRGMʛZEP��MPPIXZI�PIRHʳPIXXIP�MWQIVLIX˽O�ʣW�
LʬHʧXLEXʬO�QIK��)QMEXX�E�OʳPʯRFʯ^˽�GʣPPEP�ʣVOI^˽�XYVMWXʛO�ʣW�PʛXSKEXʬO��
illetve a szolgáltatók egy új, még megoldatlan helyzetbe kerülnek. A 
probléma kiküszöböléséhez nagy szükség van a türelemre, az egymás 
és a táj iránti tiszteletre, valamint a kölcsönös kommunikációra.  
A Balaton-felvidék gasztronómiai zászlóshajója a bor. Nagy hagyománya 
van a borhoz tradicionálisan passzoló sajt készítésének is, ami egyben 
E^�ʛPPEXXEVXʛWLS^�MW�W^SVSWER�OʯX˽HMO��%�WENXSO�NIPPIQ^˽IR�Lʛ^XʛNM�
KE^HʛPOSHʛWFʬP�W^ʛVQE^REO��QIP]IO�E�XʛN�OEVEOXIVʣX�XSZʛFF�IV˽WʧXMO�ʣW�
mélyítik. A hagyományos borkóstolókon túl napjainkban már megjelennek 
E�OʳPʯRPIKIWIFF��RʧZʬWEFF�ʣXXIVQIO��MPPIXZI�E�K]ʬK]RʯZʣR]IO�ʣW�OʳPʯRFʯ^˽�
K]ʬK]LEXʛWʱ�OʣW^ʧXQʣR]IO�IP˽ʛPPʧXʬLIP]IM��:MW^SRX�LMʛFE�VIRHOʧZʳP�RʣTW^IV̝IO�
I^IO�E�XIVQʣOIO�E�ZʛWʛVPʬO�OʯVʣFIR��IK]IP˽VI�RIQ�ʛPXEPʛRSW�K]EOSVPEX��
LSK]�E�ZIRHʣKPʛXʬLIP]IO�MW�LIP]M�XIVQIP˽OVI�XʛQEW^OSHNEREO��%^�IPPʛXʛWM�
lánc bizonytalansága, és bizonyos esetekben a vendéglátó személyzet 
K]SVW�GWIVʣP˽HʣWI�QMEXX��TP��IK]�OʯZIXOI^˽�WʣJ�QʛV�RIQ�YK]ERE^SOEX�E^�
alapanyagokat rendelné meg, amiket a gazdálkodó akár hónapokkal korábban 
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IPOI^HIXX�OʣW^ʧXIRM��ZEK]�XIVQʣR]IO�IWIXʣFIR�IPZIXRM�ʣW�KSRHS^RM�OIZIWIFF�
LIP]IR�ʣW�OMWIFF�QʣVXʣOFIR�NIPPIQ^˽��LSK]�E�&EPEXSR�JIPZMHʣOM�KE^HʛO�ʛPXEP�
készített és termesztett alapanyagokat használják az éttermek. Van, hogy 
RIQ�MW�JIPXʣXPIRʳP�XEPʛPNʛO�QIK�IK]QʛWX�E�XIVQIP˽O�ʣW�E�JIPLEW^RʛPʬO��QʛW�
esetben pedig az étterem vagy akár egy pékség dönt úgy, hogy inkább 
saját maga termeli meg a szükséges hozzávalókat saját igényei szerint.  

Ezek a termékek azonban nem csak önmagukban értékek, a mögöttük 
PʣZ˽�IQFIVM�IV˽JSVVʛW�QIKQYXEXʛWE�MW�NIPIRX˽W�W^IVITTIP�FʧV��)K]VI�
XʯFF�LIP]IR�IP˽JSVHYP��LSK]�E�KE^HEWʛKSOFER�RIQGWEO�OʣW^XIVQʣOIO�
és alapanyagok vásárolhatók meg, hanem betekintést nyerhetünk a 
XIVQʣOIO�OʣW^ʧXʣWʣFI�EOʛV�W^IQPʣP˽OʣRX��EOʛV�OʳPʯRFʯ^˽�[SVOWLSTSOSR�
OʣW^ʧX˽OʣRX�MW��%�OʣT^ʣWIO�WSVʛR�SP]ER�LEW^RSW�XYHʛWWEP�KE^HEKSHLEXREO�E�
VʣW^XZIZ˽O��QMRX�TʣPHʛYP�E�OʳPʯRFʯ^˽�K]ʬK]RʯZʣR]IO�SXXLSRM�JIPLEW^RʛPʛWM�
módjai, vagy környezettudatos háztáji gazdálkodási ismeretek. 

8EPʛPOS^YRO�SP]ER�SOXEXʛWM�XERYPʛWM�PILIX˽WʣKIOOIP�MW��ELSP�RʣTM�QIWXIVWʣKIOIX�
WENʛXʧXEREO�IP�E�VʣW^XZIZ˽O�E�R]EVEPʛWYO�EPEXX��ʱK]QMRX�E�W^ʯZʣW�ZEK]�E�
kosárfonás. Más turisztikai látnivalók is próbálják megadni a készítés 
ʣPQʣR]ʣX�E�PʛXSKEXʬOREO��IK]�LIP]M�QERHYPEXIVQIW^X˽�QERYJEOXʱVʛFER�
saját olajat sajtolhatunk, tanulmányozhatjuk a helyi gyógynövényeket és 
saját teakeveréket készíthetünk. Ezekben a programokban közös a táj 
ʣVXʣOIMRIO�QMOVSW^MRX̝�QIKMWQIVʣWI��YK]EREOOSV�JIPEHEXYO�E�PʛXSKEXʬO�
edukálása is. Sajnos a tömegturizmus igényei nem mindig találkoznak 
I^IOOIP�E�W^IPʧHIFF�QIKSPHʛWM�PILIX˽WʣKIOOIP��ʣW�E�XʛN�XʱPLEW^RʛPʛWE��
E�OʯVR]I^IXXIVLIPʣW�ʛPPERHʬ�OMLʧZʛWX�NIPIRX�E�W^IVZI^˽ORIO�
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A gyógynövények népi gyógyászati, orvosi, illetve tudományos felhasználásának 
évszázados hagyományai vannak a Balaton-felvidéken, melyet az idelátogatók is 
IP˽W^IVIXIXXIP�MWQIVRIO�QIK��%�TEVX�QIRXM�>ʛROE�XIPITʳPʣWʣR�IRRIO�E�JSP]EQEXREO�
E^�ʯW^XʯR^ʣWʣVI�LS^XʛO�PʣXVI�E�+]ʬK]RʯZʣR]�ZʯPK]IX�8EOʛGW�*IVIRG�ʣW�ƼE��8EQʛW�
vezetésével, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem több tanszékével, köztük 
E^�%VSQERʯZʣR]�8ERW^ʣOOIP�IK]ʳXXQ̝OʯHZI��-XX�IK]VʣW^V˽P�W^EOQEM�SOXEXʛW�JSP]MO�
IK]IXIQMWXʛOREO�ʣW�QʛW�W^EOIQFIVIORIO��QʛWJIP˽P�E�PʛXSKEXʬO�ʣW�ʣVHIOP˽H˽O�
IP˽XX�MW�R]MXSXX�E�QERYJEOXʱVE��%�+]ʬK]RʯZʣR]�ZʯPK]�PʣXVINʯXXʣRIO�GʣPNE��LSK]�
ʯWW^IOETGWSPNE�E�OMWPʣTXʣO̝�K]ʬK]RʯZʣR]XIVQIW^XʣWX�ʣW��JIPLEW^RʛPʛWX�E�REK]ʳ^IQM�
termesztéssel és a gyógyszeripari felhasználással, illetve hogy megismertessék 
az emberekkel a saját környezetükben található növények felhasználási módjait. A 
�����Q��IW�XIPOIR�OʳPʯRFʯ^˽�XIQEXMOE�W^IVMRX�QYXEXNʛO�FI�E�RʯZʣR]ʛPPSQʛR]X��MPPIXZI�
olyan oktatóanyaggal is rendelkeznek, amelyek a látogatók és szakmabeliek számá-
ra is hasznos tudással szolgálnak. Emellett több étteremnek tartottak tanácsadást a 
K]ʬK]RʯZʣR]IO�OSR]LEM�JIPLEW^RʛPʛWʛVʬP��ʣW�E�OʯVR]ʣO�W^˽PʣW^IMZIP�Oʯ^ʯWIR�OʧWʣVPI-
teznek olyan növénytársításokkal, melyek segítik a biogazdálkodásra való átállást.
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A kialakult kulturális hagyományok sokaknak ma már nem jelentik a 
QMRHIRRETSO�VʣW^ʣX��E^�MKʣR]IO�ZʛPXS^ʛWʛZEP�ʣW�E�XIGLRSPʬKME�JINP˽HʣWʣZIP�
új kulturális találkozási közegek alakulnak ki. A közösségi terek változásának 
folyamatát jól mutatja a vendéglátás módjainak és helyszíneinek a változása. 
%�����W^ʛ^EHVE�OMEPEOYPX�E�ZʛWʛVSOVE�XIVIPX�ʛPPEXSO��W^EVZEWQEVLʛO��FMVOʛO�
LENXʛWE�WSVʛR�E^�IK]RETM�NʛVʛWVE�PʣZ˽�GWʛVHʛO�LʛPʬ^EXE�Ɓ�I^�LEXʛVS^XE�QIK�
az úthálózat alakulását is. Ennek nyomait ma is láthatjuk, de a csárdákból 
GWEO�RʣLʛR]EX�XEPʛPYRO��I^IO�MW�MROʛFF�E�RʣTM�JSPOPʬVVE�ƊʣLIWƉ�ZIRHʣKIOIX�
GʣPS^^ʛO��%�XʣVWʣK�XYVMW^XMOEM�W^IVITʣRIO�RʯZIOIHʣWʣZIP�ʣW�E�RʯZIOZ˽�
QSXSVM^ʛGʬZEP�E�ZIRHʣKP˽O�MW�W^ETSVSHXEO��%�Oʯ^XʳO�PʣZ˽�XʛZSPWʛK�QʛV�RIQ�E�
tájhasználati igények szerint alakult, azonban az út menti elhelyezkedés fontos 
W^IQTSRX�QEVEHX��ʣW�E�XYVMW^XMOEMPEK�NIPIRX˽WIFF�XIPITʳPʣWIO�Oʯ^TSRXNʛFER�
W̝V̝WʯHXIO�E�OSV�ZIRHʣKPʛXʬ�IK]WʣKIM��1ʛVE�E^�MRJSVQʛGMʬʛVEQPʛW�
sebessége utolérte a mobilitásét: bármilyen eldugott helyen létrejöhet egy 
OMWZIRHʣKP˽��E^�ʱXZSREPXIVZI^˽�EPOEPQE^ʛWSOOEP�QIKXEPʛPNʛO�E�ZIRHʣKIO��

Hasonlóan változnak a kulturális igények és helyszínek is. Több 
OMWXIPITʳPʣWIR�XIPNIWIR�QIKW^̝RXIO�E�RETM�OETGWSPʬHʛW�LIP]W^ʧRIM��E�
OPEWW^MOYW�ZIRHʣKP˽O��MXEPQʣVʣWIO��OSGWQʛO��)P˽FF�QMR˽WʣKʳOF˽P�ʣW�
pozíciójukból veszettek – csak egyes csoportok találkozási pontjai lettek 
Ɓ��QENH�WSO�LIP]IR�FI^ʛVXEO��*IPW˽ʯVWʯR�Xʧ^�ʣZI�QʣK�ʯX�OSGWQE�ZSPX��
ahol a helyiek találkozhattak, beszélgethettek, ma már csak egy van. A 
lakosság összetételének változásával új igények jelennek meg; a falvakban 
QIKFʱZʬ��OSVʛFFER�OPEWW^MOYW�OSGWQEOʣRX�Q̝OʯH˽�ʣTʳPIXIO�ʱN��OMF˽ZʳPX�
JYROGMʬFER�R]MXSXXEO�QIK��OMW^SPKʛPZE�I^IOIX�E�OʧZʳPV˽P�NʯXX�MKʣR]IOIX��
%�LIP]IO�GʣPGWSTSVXNEM�E^�MHIPʛXSKEXʬO�ZEK]�E^�ʱNSRRER�FIXIPITʳP˽O��HI�
IQIPPIXX�OETGWSPʬHʛWM�PILIX˽WʣKIX�EHREO�LIP]FʣPMIORIO�MW��0ʛXLEXYRO�IVVI�
TʣPHʛX�&EPEXSRW^˽P˽WʯR�ʣW�/ʯZIWOʛPSR�MW��%^�ILLI^�LEWSRPʬ�QMR˽WʣKM�
ZʛPXʛWSO�WIKʧXLIXRIO�QIK˽VM^RM�E�OMWOSGWQʛO�LEK]SQʛR]ʛX�ʣW�Oʯ^ʯWWʣKM�
JYROGMʬNʛX��ʛQ�PʛXW^MO��LSK]�E�ƊOSGWQEƉ�W^IVITI�ʣW�NIPPIKI�QIKZʛPXS^SXX��
%^�˽WPEOSWSOREO�RILʣ^�JIPHSPKS^RM��LSK]�QIKZʛPXS^REO�E�LIP]W^ʧRIO��
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QIP]IOLI^�ʣV^IPQMPIK�W^SVSWER�OʯX˽HXIO��2ʣQIP]IORIO�IKʣW^�ʣPIXʣFIR�
meghatározó helyszínek voltak ezek: már gyerekkortól elkísérték szüleiket a 
beszélgetésekre, ismerték a boltost, a kocsmárost – mint a közösség fontos 
Oʯ^TSRXM�W^IVITP˽MX��1SWX�I^IO�E�W^IVIXIXX�LIP]IO�EPEOYPREO�ʛX�ZEPEQM�QʛWWʛ��
valami ismeretlenné. Az adatfeldolgozási folyamatban még nehéz eldönteni, 
hogy az átalakulással megmenekül-e a tér és a hagyomány, miközben új 
MKʣR]IOIX�MW�OMW^SPKʛP��7ENRSW�WSO�LIP]IR�QIKNIPIRʣWʳOFIR�IPMHIKIRʧX˽��IK]�
OETXEJʛVE�OʣW^ʳPX�ƊJIOIXI�JILʣVƉ�LIP]IO�NʯRRIO�PʣXVI��EQMO�RILI^IR�WIKʧXMO�E�
LIP]MIO�OETGWSPʬHʛWʛX��EOMO�RIQ�OʯX˽HRIO�ILLI^�E�ZM^YʛPMW�JSVQEZMPʛKLS^�
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%�PIKXʯFFIX�E�7^˽P˽WM�/SGWQE�ʛVYP�IP�E�JIRXM�NIPIRWʣKV˽P��ELSP�E�OSVʛFFM�
OSGWQEʣTʳPIXFIR�Q̝OʯH˽�ʣXXIVIQ�W^ʧRZSREPE�NIPIRX˽WIR�IPXʣV�E�
OSGWQE�W^MRXI�QMRHIR�MWQʣVZʣX˽P��HI�RIZʣFIR�QIK˽VM^XI�E^X��%�LIP]IX�
QE�E�&SVXʛVWEWʛK�FSVOIVIWOIHʣW�XYPENHSRSWE��8ʛPSW�%XXMPE�Q̝OʯHXIXM��E�
OʯVR]ʣOFIPM�W^˽P˽F˽P�OʧRʛPZE�E�Lʛ^�FSVʛX��%^�ʣXIPIO�ʣW�MXEPSO�REK]ZʛVSWM�
ʧ^PʣWX�XʳOVʯ^RIO��HI�E^�ʳ^IQIPXIX˽�TVʬFʛPNE�OMW^SPKʛPRM�E�LIP]M�Oʯ^ʯRWʣKIX�
MW��SPGWʬ�ʣW�QMR˽WʣKM�IFʣHQIRʳX�OʧRʛP�E^�MXX�ʣW�E�OʯVR]ʣOIR�ʣP˽ORIO��
)^ʛPXEP�QMRX�QIKLEXʛVS^ʬ�Oʯ^ʯWWʣKM�XʣV�ʣW�XEPʛPOS^ʬLIP]�MW�Q̝OʯHMO��EQM� 
ma – ugyanúgy, mint 50 éve – az egyik legfontosabb hely a települések életében.
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%^�IPQʱPX�MH˽W^EOFER�QIKNIPIRX�E�XIVʳPIXIR�E�GWIRHIW�XYVM^QYWLS^�
OʯXLIX˽�XIZʣOIR]WʣKIO�XʯFF�JSVQʛNE��%�QSRHʛW�W^IVMRX�QMRʣP�
lassabban haladunk végig egy területen, annál jobban tudjuk 
QIKƼK]IPRM�ʣW�ʛXʣPRM�E�VʣW^PIXIMX��MP]IR�E�K]EPSKXʱVʛ^ʛW�ʣW�E�
kerékpározás is. A testmozgás és a turizmus összekapcsolása 
jelenlegi szóhasználatunkban az aktív turizmus. Ezt továbbgondolva a 
OʯVR]I^IXIX�OIZʣWFʣ�XIVLIP˽�QʬHSOVE�OMJINI^˽FF�E�GWIRHIW�XYVM^QYW�

A csendes turizmus legelterjedtebb formája hazánkban a kerékpározás, 
mely a közkedvelt Balaton-kör mellett ma már kiterjed a Balaton-felvidék 
településeire is. A terület kerékpáros úthálózatán a települések nagy része 
ZʣHIXX��EYXʬZEP�RIQ�NʛVLEXʬ�ʱXSR�QIKOʯ^IPʧXLIX˽��3P]ER�OʳPʯRPIKIW�ʣPQʣR]X�
EHʬ�PILIX˽WʣKIO�MW�JIPXʛVYPREO��QMRX�E�&EPEXSREPQʛHMX�:IW^TVʣQQIP�ʯWW^IOʯX˽�
IK]OSVM�ZEWʱXM�TʛP]E�OIVʣOTʛVSW�ʛXEPEOʧXʛWE��1ʛWOʣTTIR�RIQ�ʛXʣPLIX˽�ʣPQʣR]�
E�W^˽P˽X˽OʣO�ZEK]�E�QIKK]IWIO�Oʯ^ʯXX�ʛXZʛKRM�E�&EPEXSR�JIPZMHʣOIR��QMRX�
gyalog vagy kerékpárral. Több szervezett túra is indul a környéken, ilyen 
például az évente több száz iskolás részvételével két hónapon át, a Magyar 
Kerékpáros Turisztikai Szövetség által szervezett Bringás Vándortábor. 
%�K]EPSKXʱVʛ^ʬOREO�MW�W^ʛQSW�PILIX˽WʣKI�ZER�E�XIVʳPIXIX�FINʛVRM��MP]IR�E�
&EPEXSRM�/ʣOXʱVE��EQM�OʯRR]IR�FINʛVLEXʬ�W^EOEW^SOFER��4IX˽�4MVSWOE��E�XʣVWʣK�
OYXEXʬNE�Ɗ%�&EPEXSR�JIPZMHʣO�IK]IHM�XʛNʣVXʣOIMƉ�GʧQIR�W^IVZI^�XʛNWʣXʛOEX��EQMO�
kifejezetten a kevésbé ismert helyi örökségeket mutatják be.  
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%�XIPNIWʧXQʣR]XʱVʛ^ʬO�MW�QIKXEPʛPNʛO�E�PILIX˽WʣKIOIX�E�OʯVR]ʣOIR��
E�*IPW˽ʯVWM�2]SPGEW�IK]�LIP]M�OI^HIQʣR]I^ʣW��ELSP�E^�IPPIR˽V^˽�
TSRXSOSR�LIP]M�K]IVIOIO�ZʛVNʛO�E�VʣW^XZIZ˽OIX��)^IO�E�TʣPHʛO�E^ʣVX�
JSRXSWEO��QIVX�E�OʯVR]I^IXIX�OʧQʣP˽�PILIX˽WʣKIOIX�QYXEXREO�QIK��
QIP]IOIX�ʣVHIQIW�XSZʛFF�IV˽WʧXIRM�Ɓ�OʳPʯRʯWIR�E�&EPEXSR�OʯVʳP�
MWQIVX�OʯVR]I^IX��ʣW�XIPITʳPʣWXIVLIP˽�XʯQIKXYVM^QYW�PILIX˽WʣKIMZIP�
W^IQFIR��QIP]IO�W^ʛQSW�EPOEPSQQEP�QIPP˽^MO�E�LIP]M�OSRXI\XYWX�

%�&EPEXSR�JIPZMHʣOVI�NIPPIQ^˽�E�TVSEOXʧZ�XYVM^QYW�ʣTʧX˽XʛFSVSOFER��
ʯROʣRXIWOʣRX��XYHʛWʛXEHʬOʣRX�ZEK]�XYHʛWʛXZIZ˽OʣRX�QIKNIPIR˽�JSVQʛNE��
A legismertebb ilyen a budapesti Hello Wood építésziroda akciójaként 
MRHYPʬ�RIQ^IXOʯ^M�ʣTʧX˽XʛFSV��EQMRIO�IK]MO�IVIHQʣR]I�'WʬVSQJEPZʛREO�
QMRX�ʳHʳP˽JEPYREO�E�PʣXVINʯXXI��1ʛW�GʣPʱ�E^�EPWʬʯVWM�O˽JEVEKʬ�XʛFSV��ELSP�
ʣZV˽P�ʣZVI�E�&EPEXSR�JIPZMHʣOM�OʯVR]I^IX�ʛXKSRHSPʛWE�E�JIPEHEX�E�O˽JEVEKʛW��
O˽W^SFVʛW^EX�QʣHMYQʛR�OIVIW^XʳP��.IPIRX˽W�XIZʣOIR]WʣKIX�JINX�OM�E������
ben Krizsán András által létrehozott Nagyapám Háza programsorozat, 
amelynek célja a hagyományos építési kultúra fenntartása, az építéshez 
kapcsolódó hagyományos mesterségek továbbélésének és megmaradásának 
WIKʧXʣWI��%^�SVW^ʛKSW�PʣTXʣO̝�OI^HIQʣR]I^ʣW�OIVIXʣFIR�Ɓ�E^�MH˽NʛVʛW�ʣZIW�
VMXQYWʛLS^�MW�MKE^SHZE�Ɓ�XʣPIR�ʣW�XEZEWW^EP�IPQʣPIXM�IP˽EHʛWSOEX��R]ʛVSR�
TIHMK�ʣTʧX˽XʛFSVSOEX�XEVXEREO��9K]ERGWEO�OMIQIPIRH˽�E�K]˽VM�'%2�%VGLMXIGXW�
Bazalt Iskola projektje, amelyben helyi iskolások bevonásával szerveznek 
közösségi tervezés alapú programokat. A kezdeményezés célja, hogy a 
kültéri oktatás Kodály-módszerét hozzák létre: kezdésnek három iskolának 
XIVZI^RIO�W^EFEHXʣVM�SW^XʛP]XIVQIOIX��EQMOIX�E�K]IVIOIOOIP�OʳPʯRFʯ^˽�
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JSKPEPOS^ʛWSOSR�OʣW^ʧXIRIO�IP˽��%�Oʯ^ʯWWʣKM�EPOSXʬQYROE��E^�ʣPQʣR]EPETʱ�
SOXEXʛWM�K]EOSVPEXSO�E�XʣVXYHEXSWWʛK��MPPIXZI�E^�ʣVX˽�ʣW�EOXʧZ�XʛNLEW^RʛPEX�
QIPPIXX�E�GWETEXQYROʛX��E^�IK]QʛWVE�ƼK]IPʣWX��E^�IQTʛXMʛX�MW�IV˽WʧXMO��

Napjainkban a legtöbb ember a munkája során nem hoz létre 
Oʣ^^IPJSKLEXʬ�Ƽ^MOEM�TVSHYOXYQSX��ʧK]�MXX�E^�EPOSXʛWM�JSP]EQEX�NIPIRXM�
magát a kikapcsolódást. Az itt megismert, hagyományos, ma már nem 
JIPXʣXPIRʳP�TMEGOʣTIW�QIWXIVWʣKIO�MP]IR�JSVQʛFER�XSZʛFF�ZMLIX˽IO��
A tudástranszfer mint kikapcsolódás a helyieknek is egy újfajta 
PILIX˽WʣK�ʯRQEKYO�QIKQYXEXʛWʛVE�ʣW�XYHʛWYO�JIPʣVXʣOIPʣWʣVI��)FFIR�
E^�IWIXFIR�˽O�QEKYO�ʣW�E�QYROʛNYO�E�XYVMW^XMOEM�ʣVXʣO�Ɓ�JSRXSW��LSK]�
I^�QIKJIPIP˽IR�PIK]IR�TS^ʧGMSRʛPZE��RI�ʣVI^^ʣO�OMLEW^RʛPʛWREO�E^�
alaptevékenységet és a mesterség valódi gyakorlását ne akadályozzák. 
Az egyensúly kialakítása az egyik legfontosabb ezen a területen is.
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*SHVʬG^M�/ʛVQIR�OSWʛVJSRʬ�*IPW˽ʯVWʯR��E�&ʛVʬOIVXFIR�ʣP��ʣW�HSPKS^MO�Q̝LIP]ʣFIR��
a FonóKertben. Évek óta tanulmányozza a nemzetközi kosárfonási szokásokat, 
külföldi tanulmányutak során ismerkedett ír, dán, katalán, perigord-i és mediterrán 
kosárkészítési technikákkal, a hagyományos és kortárs európai formavilággal. 
Kosarainak struktúrája teljesen más, mint amiket megszokhattunk. Nyers, színes, 
LʣNEW�ZIWW^˽OIX�LEW^RʛP��E�JSVQE��E^�ER]EK�ʣW�E�XIGLRMOE�ʯWW^LERKNʛX�OIVIWM��%^�
EPETER]EKSX�Ɓ�LE^EM�OʧRʛPEX�LʧNʛR�Ɓ�OʳPJʯPHV˽P�W^IV^M�FI��ʖNVEKSRHSPX�JSVQʛOEX��
JYROGMʬOEX�ʣW�LEK]SQʛR]SW�IYVʬTEM�JSRʛWXIGLRMOʛOEX�ʯXZʯ^��%�ZIWW^˽�JENXʛNʛREO�
kiválasztása az alkalmazott technika függvénye. Kosarai a használhatóság és 
PIXMW^XYPXWʛK�NIK]ʣFIR�OʣW^ʳPRIO��K]EOVER�F˽V�JʳPPIP��ZEK]�ʣTTIR�JE�ZEK]�OIVʛQME�
EPETVE��1̝LIP]QYROʛO�OIVIXʣFIR�EHNE�ʛX�XYHʛWʛX�E�PIPOIW�EPOSXRM�ZʛK]ʬOREO�
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%�FEPEXSRM�XYVM^QYW�LSWW^ʱ�MH˽VI�XIOMRX�ZMWW^E��RIQGWEO�E�TEVXOʯ^IPM��
LERIQ�E^�ʣTʧXIXX��OYPXYVʛPMW��XʯVXʣRIPQM�ʯVʯOWʣKKIP�VIRHIPOI^˽�XIPITʳPʣWIOIR�
is. Ezek a helyek az évtizedek alatt számos módon alkalmazkodtak 
E^�MH˽W^EOSWER�ʣVOI^˽�REK]�XʯQIKLI^��E�WXVERHSO�OMʣTʧXʣWI�ʣW�Zʧ^M�
turisztikai szolgáltatások, teljes kereskedelmi és vendéglátóláncok 
kiépülése, szállások és hotelek, helyi szolgáltatók és városi infrastruktúrák 
JINP˽HʣWI�ʛPXEP��)^IO�Oʯ^ʳP�OMIQIPLIX˽�E�Zʧ^TEVXM�ʳHʳPʣWLI^��E�
kerékpározáshoz és a borászathoz kapcsolódó turisztikai tevékenység.

A Balaton-felvidéken is hangsúlyos a turizmus, így ezeken a településeken 
találunk évtizedek óta vendéglátással foglalkozó családokat, szolgáltatókat. 
%^SRFER�I^IO�IK]�VʣW^I�E�QʛVE�JIRRXEVXLEXEXPERRʛ�ZʛPX�MH˽W^EOSW�
XʯQIKIW�XYVM^QYWX�W^SPKʛPNE�OM�E�XIPITʳPʣW�PʣTXʣOʣFI��OYPXʱVʛNʛFE�MPPIW^OIH˽�
W^SPKʛPXEXʛW�LIP]IXX��)^�W^ʛQSW�MWQIVX�TVSFPʣQʛX�JIPZIX��XʣPM�ƊOMʳVIWIH˽Ɖ�
JEPZEO��MRKEXPERR]SQʛW��IK]IW�IPPʛXʛWM�PʛRGSO�RILʣ^OIW�Q̝OʯHʣWI�
és identitásukban kettészakítja a településeket: a nyári tömegekkel 
XIVLIPX��HVʛKE��WSOW^SV�ƊK]ʯOʣV�RʣPOʳPMƉ�ʳHʳP˽JEPZEOVE�ʣW�E�W^ʧRIW�
OYPXYVʛPMW�LEK]SQʛR]SOOEP�VIRHIPOI^˽��XIVQʣW^IXM�ʣVXʣOIOFIR�KE^HEK�
OMWXIPITʳPʣWIOVI��)^�NIPIRX˽W�TVSFPʣQʛX�SOS^�E�LIP]M�Oʯ^ʯWWʣKIO�ʣPIXʣFIR�
MW��LMW^IR�E^X�E�XʣZIW�R]SQʛWX�LIP]I^M�E^�MXX�ʣP˽OVI��LSK]�RIOMO�MW�E�XYVM^QYW�
IK]�W^IPIXʣFIR�OIPP�NʬP�LIP]XʛPPRM��EQM�QMEXX�E^�ʣPLIX˽�ZʛVSWSO�MHISPʬKMʛNE�
háttérbe szorul. Jó mintákat láthatunk erre azokon a településeken, ahol 
a lakosság felismerte azt, hogy az év minden hónapjában fontos egy 
ʣPLIX˽�XIPITʳPʣWIR�ʣPRM�E�PʛXSKEXʬOOEP�IK]ʳXX��RIQ�GWEO�E�OIZʣWFʣ�^WʱJSPX�
MH˽W^EOFER��8EPʛPYRO�MP]IX�E�2MZIK]�ZʯPK]FIR�ʣW�E�JIPW˽ʯVWM�Oʯ^ʯWWʣKIOFIR�
is, akik tanulnak a parti településeken tapasztalható tendenciákból.

%�OIVʣOTʛVS^ʛW�OMVʛRHYPʛW�QMRX�E�GWIRHIW�XYVM^QYW�IW^Oʯ^I�OʳPʯRʯWIR�
E�&EPEXSR�ʣW^EOM�TEVXNʛR�ʣZV˽P�ʣZVI�IK]VI�OIHZIPXIFF�XIZʣOIR]WʣK��QIP]IX�
a nagyobb sportesemények (pl. UltraBalaton futó- és kerékpáros verseny 
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�����ʬXE�W^MRXʣR�IV˽WʧXIRIO��)RRIO�MW�PʛXNYO�PIR]SQEXEMX�E�XIPITʳPʣWIOIR��
YK]ERMW�W^ʛQSW�LIP]IR�XEPʛPYRO�OMJINI^IXXIR�E�&EPEXSR�OʯVVI�XIPITʳP˽�
szolgáltatókat. A Balaton-kör jobb kiépítése egy remek tendencia, de amíg 
I^X�IPW˽WSVFER�PʛXSKEXʬO�ʣW�RIQ�E�LIP]M�PEOSWSO�LEW^RʛPNʛO��RILI^IR�
alakul ki szimbiózis. Pozitív példa a hivatásforgalmi kerékpárút-hálózat 
:IW^TVʣQ�MVʛR]ʛFE��QIP]IX�W^ʧZIWIR�LEW^RʛPREO�E�XʣVWʣKFIR�ʣP˽O�

%�FSVXIVQIPʣW��W^˽P˽XIVQIW^XʣW�W^MRXʣR�LSWW^ʱ�MH˽VI�ZMWW^ER]ʱPZE�ZSR^^E�
MHI�E�PʛXSKEXʬOEX��)FFIR�NIPIRX˽W�QʣVXʣOFIR�JINP˽HʯXX�E�&EPEXSR�JIPZMHʣO�
E^�YXʬFFM�OʣX�ʣZXM^IHFIR��E�Oʣ^Q̝ZIW��LIP]M�XIVQIP˽M�W^IQPʣPIXIX�XʛQSKEXʬ�
KPSFʛPMW�XIRHIRGMʛO�LEXʛWʛVE�E�&EPEXSR�JIPZMHʣOM�FSVSO��XIVQIP˽O��XIPITʳPʣWIO�
MWQIVXWʣKI�ʣW�IPʣVLIX˽WʣKI�NIPIRX˽WIR�NEZYPX��%�FEHEGWSR]M�FSVʱX�REK]SR�
OIHZIPX�LIP]W^ʧR�QE�MW��YK]EREOOSV�QIKNIPIRXIO�E�OMWIFF�PʣTXʣO̝�XIVQIP˽M�
LIP]IO��QIP]IO�E�PʛXSKEXʬO�QʛWJENXE�MKʣR]IMX�W^SPKʛPNʛO�OM��%^�MH˽W^EOSW��
VʯZMHXʛZʱ�FIOʯPXʯ^˽O�LEXʛWE�ʣV^ʣOIPLIX˽�E�W^SPKʛPXEXʛWSOSR��QIP]IO�
I\TSRIRGMʛPMW�PʣTXʣOFIR�KPSFEPM^ʛPʬHREO��8MLER]��&EPEXSRJʳVIH��&EHEGWSR]��
Ez számos korábban kifejtett problémát felvet, de a legfontosabb 
kérdés, hogy hosszú távon ez milyen értékvesztéssel jár, hogyan lehet a 
borászokat és vendéglátósokat támogatni abban, hogy ne kelljen többféle 
ƊW^IVITIXƉ�JIPZIRRMʳO�E^�IK]VI�R]ʱPʬ�MHʣR]XYVM^QYWREO�OʯW^ʯRLIX˽IR�

A nagy tendenciák mellett ki kell térni a helyi közösségek próbálkozására is. 
.IPIRPIK�RMRGW�OYPXYVʛPMW�IK]ʳXXQ̝OʯHʣW�Ɓ�E�:)&�����)/*�IR�OʧZʳP�Ɓ� 
�EQM�VIKMSRʛPMW�PʣTXʣOFIR�Q̝OʯHMO��YK]EREOOSV�E^�MKʣR]�IK]VI�XʯFF�
XIPITʳPʣWIR�JIPQIVʳP��%�PIKXʯFF�XIPITʳPʣWRIO�ZER�SP]ER�WENʛX�VIRHI^ʣW̝�
IWIQʣR]WSVS^EXE��JEPYRET��FSVRETSO��XʱVʛO��EQIP]�ZEPEQMP]IR�QʬHSR�
E�LIP]M�ʣVXʣOIOVI�LʧZNE�JIP�E�ƼK]IPQIX��)^IO�E�VIRHI^ZʣR]IO�REK]SR�
JSRXSWEO��LMW^IR�IV˽WʧXMO�E�PSOʛPMW�MHIRXMXʛWXYHEXSX��HI�E�PIKXʯFF�IWIXFIR�E�
látogatók, és nem a helyi lakosok igényeit szolgálják ki. Azok az események 
XIOMRXLIX˽IO�Nʬ�QMRXʛREO��QIP]IO�E�PEOSWSO�MKʣR]IM�QIRXʣR�EPEOYPREO�
OM��HI�FI�XYHNʛO�JSKEHRM�E^�ʣVHIOP˽H˽�Oʯ^ʯRWʣKIX�MW��TP��2MZIK]�ZʯPK]M�
OʯR]ZXIQEXMOʛNʱ�ʱXZSREP��JIPSPZEWʬIWXIO�E�(SFSWM�&MVXSOOʯ^TSRXFER�
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%�/ʬ&SV�XʱVE�RʣK]�FSVSWTMRGI�ʣW�IK]�ʣXXIVIQ�IK]ʳXXQ̝OʯHʣWI�E�&EPEXSR�
felvidéken. Az összefogás célja, hogy egy túra alkalmával ismertessék meg 
E�2MZIK]�ZʯPK]FIR�E�&EPEXSR�JIPZMHʣOVI�ʣW�E�ZʯPK]VI�NIPPIQ^˽�FSVSOEX�ʣW�
tájhoz kapcsolódó ételeket. A KóBor túra saját bortaxival mutatja be a helyi 
NIPPIK^IXIWWʣKIOIX��%�OI^HIQʣR]I^ʣW�E^ʣVX�MW�TʣPHEʣVXʣO̝��QIVX�E�W^IVZI^˽O�E^�
összefogás által nemcsak komplexebb élményt képesek nyújtani, hanem ezen 
XʱP�FIFM^SR]ʧXSXXʛO��LSK]�E^�IK]ʳXXQ̝OʯHʣW�QIRR]MVI�LEW^RSW�XYH�PIRRM�

*S
Xʬ
��K
EW

XVS
FS

YX
MU
YI

�L
Y



127



128

S Z I N T É Z I S

S Z I N T É Z I S

S Z I N T É Z I S

S Z I N T É Z I S

S Z I N T É Z I S

S Z I N T É Z I S

S Z I N T É Z I S

S Z I N T É Z I S

S Z I N T É Z I S

�
Z

I
N

T
É

Z
I
�



129

Megjelentek azok az aktív és proaktív turisztikai helyszínek, amelyek kevésbé 
YVEPNʛO�PI�E�XIPITʳPʣWIOIX��QMRX�E�XʯQIKXYVM^QYW�ʣW�E^�EHSXX�MH˽TSRXFER�
nagy terhelést hozó fesztiválok. Az aktív vagy csendes turizmus folyamatos 
jelenlétet kíván a vendéglátóktól, de kevésbé terheli a környezetet és a 
helyieket. A proaktív turizmus ennél is tovább megy: segít a helyieknek 
ʱN�LIP]W^ʧRIOIX�PʣXVILS^RM��E�QIKPʣZ˽�ʣVXʣOIOIX�QIKʱNʧXERM�ʣW�E�LIP]M�
XYHʛWX�XSZʛFFʯVʯOʧXIRM��3P]ER�Oʯ^ʯWWʣKM�TVSKVEQSO��ʣTʧX˽XʛFSVSO��XʱVʛO��
tanfolyamok vannak jelen a területen, melyek a pénzügyi fenntarthatóság 
QIKEPETS^ʛWʛR�XʱP�WIKʧXMO�E�LIP]M�MHIRXMXʛW�QIK˽V^ʣWʣX�ʣW�JIPʣVXʣOIPʣWʣX�

%�XʯQIKXYVM^QYW�QMEXX�JIPQIVʳP˽�TVSFPʣQʛOVE�IK]VI�XʯFFJʣPI�ZʛPEW^X�
adnak a települések, melyekre szintén lehet középtávon építeni. 
Fontos, hogy megjelenjenek a helyi lakosok szempontjai és igényei 
MW�E�TVSKVEQOʧRʛPEXFER��ʣW�I^IO�OIZʣWFʣ�OʯVR]I^IXXIVLIP˽��PILIX˽PIK�
fenntartható módon kapcsolódjanak a települések életéhez. A 
Oʣ^Q̝ZIW�XIVQʣOIO�MVʛRXM�OIVIWPIX�TS^MXʧZ�JSP]EQEX�PILIX�Ɓ�EHHMK��
EQʧK�RIQ�E�&EPEXSR�JIPZMHʣO�XSZʛFFM�H^WIRXVMƼOʛPʬHʛWʛX�XʛQSKEXNE��
%�XYHʛWQIKSW^XʛW�JSP]EQEXʛX�WIVOIRXIRʣ�E�XʣVWʣK�REK]SFF�PʣTXʣO̝�
összefogása, hálózatosodása, ami a kulturális eseményekre is igaz.
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A Balaton-felvidék identitásának meghatározása a közismert leírásokhoz 
OʣTIWX�WSOOEP�MROʛFF�Rʣ^˽TSRX�OʣVHʣWI��QMRX�IPW˽VI�KSRHSPRʛRO��%�XʣVWʣKFIR�
E^�ʬOSV�ʬXE�QMRHIR�OSVW^EOVE�NIPPIQ^˽�E�KE^HʛPOSHʬ�ʣW�TMLIR˽�W^ʬVEOS^ʬ��
közelre és távolra fókuszáló, falusias és városias életformák keveredése. 
A római villagazdaságok, a középkori és kora újkori egyházi birtokok, 
E�OMWRIQIWM�XIPITʳPʣWIO�ʣW�E�QSHIVR�FIXIPITʳP˽O�ʳHʳP˽JEPZEM�NIPIRXMO�
talán a történet legismertebb változatát, amelyben a borászat mellett a 
OIVIWOIHIPIQ��E�VIOVIʛGMʬ�ʣW�IK]JENXE�MHIEPM^ʛPX�ƊNʬƉ�ʣPIX�MW�QIKNIPIRMO��(I�
YK]ERMP]IR�IV˽W�OʣT�VEN^SPLEXʬ�E�XʯVʯO�LʬHSPXWʛK�LEXʛVZMHʣOI��E�ZʣKZʛVEO�
ʣW�E^�IPQʱPX�W^ʛ^ʯXZIR�ʣZ�OEXSREM�JINPIW^XʣWIMRIO�LIP]FIPM�XʯVXʣRIXʣF˽P��
EQIP]FIR�E^�IK]QʛWX�WSVS^EXSW�OSRƽMOXYWSOFER�ʛX��ʣW�JIPʳPʧVʬ�OYPXʱVʛO�
QIPPIXX�E�XIGLRSPʬKMEM�JINP˽HʣW�MW�QIKPIT˽IR�JSRXSW�W^IVITLI^�NYX��%�WSV�
JSP]XEXLEXʬ�E�QI^˽KE^HEWʛKM�Q̝ZIPʣWVI�ZEPʬNʛFER�RIQ�MKE^ʛR�MHIʛPMW�XʛNFER�
OMEPEOYPʬ��E�LEK]SQʛR]SW�W^˽PʣW^IXX˽P�ʣW�PIKIPXIXʣWX˽P�E�QEM��QIKPIT˽IR�
ZʛPXS^EXSW�GWEPʛHM�ZʛPPEPOS^ʛWSOMK�XIVNIH˽�ʣPIXJSVQʛO�ZM^WKʛPEXʛZEP��MPPIXZI�
W^ʛQSW�XSZʛFF�W^IQTSRXXEP��ELSK]�I^�E�OʯXIX�JINI^IXIMF˽P�MW�OMHIVʳP��

2IQ�ZʣPIXPIR�E�VʣKMʬ�ZSR^IVINI��I^IO�E^�IK]QʛWX�XʣVFIR�ʣW�MH˽FIR�ʛXW^ʯZ˽�
VʣXIKIO�E�QEM�RETMK�QIKXEPʛPLEXʬO��JIPJINXLIX˽O�ʣW�MRWTMVʛGMʬYP�W^SPKʛPLEXREO�
E�ƼK]IPQIW�W^IQPʣP˽RIO��EOʛV�IK]�LIXIX�XʯPX�MXX��EOʛV�IK]�XIPNIW�ʣPIXIX��

A sosem teljesen falusias életformák mai változatai leginkább egy 
szuburbánus világra emlékeztetnek: sokféle szolgáltatás, kereskedelem 
ʣW�QYROELIP]�ʣVLIX˽�IP�MXX��E�XIPNIW�VʣKMʬ�PʣTXʣOʣFIR�IPW^ʬVZE�XIPITʳPʣWIO��
W^˽P˽LIK]M�ʣW�^ʛVXOIVXM�XIPITIO�PE^E�LʛPʬ^EXʛR��1MRHIR�ZER�Ɓ�JʣP�ʬVE�EYXʬʱX�
XʛZSPWʛKFER��/ʯ^ʯXXʳO�E�OYPXʱVXʛN�XEVXʬWER�E^SRSW�Q̝ZIPʣW�EPEXX�ʛPPʬ�VʣW^IM�
együtt léteznek a folyton formálódó, generációk változó szokásait és igényeit 
XʳOVʯ^˽�LEW^RʛPEXM�QʬHSO�PIR]SQEXEMZEP��%QM�XIKRETIP˽XX�W^˽P˽��XIKRET�
háztáji kert volt, ma lehet hétvégi idill, visszavaduló hegyoldal, holnap pedig 
GWʱGWQMR˽WʣK̝�K]ʛVXʬʳ^IQ��%^�ʣTʧXIXX�OʯVR]I^IXFIR�LEWSRPʬOʣTTIR�ʣPRIO�
együtt évszázadokon át tartó mintázatok és gyorsan változó programok. Az 
IP˽FFMVI�TʣPHʛO�E�XIQIX˽O��E�XIPITʳPʣWOʯ^TSRXSO�ƼRSQER�VʣXIK^˽H˽�XIVIM��E^�
utóbbira a présházak mellett a kocsmák, a kisboltok, a piacok vagy a pajták, 
amelyek akár évtizedenként fogadhatnak be teljesen új funkciókat. A Balaton-
JIPZMHʣORIO�YK]EREOOSV�RMRGW�IK]�Oʯ^TSRXNE��EQIP]�OʯVʣ�QMRHI^�W^IVZI^˽HRI�
– a központi szerepet korszakról korszakra és évszakonként más helyek, 
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QʛW�IWIQʣR]IO��QʛW�Oʯ^ʯWWʣKIO�XʯPXMO�FI��1̝OʯHʣWʳO�K]SVWER�JIPʳPʧVLEXNE�
egy-egy település ingatlanviszonyait, lakosságának összetételét, épületeinek 
és külterületeinek állapotát, hogy aztán a hullám elvonultával ismét a 
tartós szokások és a helyi emlékezet vegyék át a meghatározó szerepet. 

Ebben a közegben a szinte mindenhol felbukkanó kérdés a két világ 
XEPʛPOS^ʛWE�ʣW�OʯPGWʯRLEXʛWE��+IRIVʛGMʬW�LYPPʛQSOFER�MWQʣXP˽H˽�
K]EVQEXSWʧXʛW�^ENPMO��ZEK]�OʳPW˽�LEXʛWSOEX�MW�MRXIKVʛPʬ��FIPW˽�MKʣR]IOVI�ʣW�
IRIVKMʛOVE�ʣTʳP˽�JINP˽HʣW#�8ʱP�XYH�I�PʣTRM�E�OʧWʣVPIXI^ʣW�E�^ʛVXOIVXM�PʣTXʣOIR�
és az egyéni próbálkozásokon? Össze tud-e érni a helyiek hagyománya 
az ideköltözés hagyományával, vagy folyamatosan két párhuzamos világ 
PʣXI^MO�I�QENH�IK]QʛW�QIPPIXX#�ʈW�QMX�NIPIRX�E�OʣX�XʣR]I^˽�W^ʛQʛVE�E�
harmadik, a klímaváltozás hasonlóan elháríthatatlan folyamata?  

%�&EPEXSR�JIPZMHʣOIR�W^IVIRGWʣVI�RIQ�ʯXPIXF˽P��MRRSZʛGMʬFʬP�ZER�
hiány, és nem is tenni vágyó lakosokból. A problémák a gyorsabb 
ʳXIQFIR�ʣVOI^˽�OMLʧZʛWSOFʬP��OPʧQEZʛPWʛK��XIVʳPIX�JIPʣVXʣOIP˽HʣWI�
ʣW�E^�EVVE�EHSXX�ZʛPEW^SO�Oʯ^ʯW�MVʛR]ʛREO�LMʛR]ʛFʬP��IV˽JSVVʛW��ZEK]�
XETEW^XEPEXLMʛR]FʬP�JEOEH��)^ʣVX�E�JINP˽HʣW�IK]MO�OYPGWE�E�XʣVWʣK�
LʛPʬ^EXSWSHʛWE�QMRHIR�XIVʳPIXIR��XʛVWEHEPQM��OYPXYVʛPMW�ʣW�KE^HEWʛKM�
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A tapasztalatcsere és a tudásátadás az egyik legnehezebben 
OMZMXIPI^LIX˽�XIZʣOIR]WʣK��QIVX�QEKEW�JSOʱ�IPOʯXIPI^˽HʣWX�ʣW�W^IQʣP]IW�
NIPIRPʣXIX�OʧZʛR��ZEPEQMRX�JʳKK�E�W^IVZI^IXIO��ZʛPPEPOS^ʛWSO�QʣVIXʣX˽P�
is. A tapasztalatcsere áramlását elindítani mediáció segítségével, 
ʛKE^EXSROʣRXM��XYHʛWEPETʱ�Oʯ^ʯWWʣKIO�PʣXVILS^ʛWʛZEP�PILIX��)PW˽�PʣTʣWFIR�
W^SQW^ʣHSW�XIPITʳPʣWIO�Oʯ^ʯXX��QENH�XʣVWʣKM�IK]WʣKIOFIR��QIP]�E�OʣW˽FFM�
hálózatosodást is támogatja. Mivel ezek a közösségek a tapasztalatok 
EPETNʛR�EOOSV�Q̝OʯHRIO�LSWW^ʱXʛZSR�ʣW�JIRRXEVXLEXʬ�QʬHSR��LE�E�LIP]M�
ZʛPPEPOS^ʬO�ZEK]�Oʯ^ʯWWʣKIO�E�QSXSVNEM��QMRHIROʣTT�EPYPVʬP�NʯZ˽��HI�E�
döntéshozókkal kapcsolatot tartó csoportok létrehozását javasoljuk. A 
családi gazdaságok és vállalkozások esetében ez különösen hasznos 
PILIX��QMZIP�E�OMLʧZʛWSO�ʣW�E�PILIX˽WʣKIO�REK]SR�LEWSRPʬEO��/MWXIVQIP˽M��
Oʣ^Q̝ZIW��OYPXYVʛPMW�ʣW�MTEVM�W^IVITP˽O�IWIXʣR�E^�ʛKE^EXM�GWSTSVXSWYPʛW�
E�OIHZI^˽FF��QMZIP�SXX�E�QIKSPHʛWSO�OʯRR]IFFIR�EHETXʛPLEXʬEO�

)FFIR�WENʛXSW�W^IVITLI^�NYXLEXREO�E�FIOʯPXʯ^˽O�ʣW�E^�˽WPEOSWSO�ʱNEFF�
KIRIVʛGMʬM�MW��%�W^ʧRʣW^IO��Q̝ZʣW^IO�ʣW�OVIEXʧZSO�ʣZXM^IHIM�YXʛR�QE�
IK]VI�REK]SFF�EVʛR]FER�NIPIRRIO�QIK�E^�MHIʣVOI^˽O�Oʯ^ʯXX�E�ZʛPPEPOS^ʬO��
GʣKZI^IX˽O��QIRIH^WIVIO�ʣW�E^�-8�W^JʣVE�W^IVITP˽M��/ʯ^ʳPʳO�WSOER�E�
OSVʛFFMEORʛP�NʬZEP�EOXʧZEFFER�ʣVHIOP˽HRIO�E�XʣVWʣK�JINPIW^XʣWI�MVʛRX��
EQM�LEXEPQEW�IV˽JSVVʛWX�NIPIRXLIX�E�XYHʛW�ʣW�E�JSVVʛWSO�IPʣVʣWʣX˽P�E�
konkrét projektek megvalósításáig. Elkerülhetetlen kockázat viszont 
E^�SVKERMOYW�JINP˽HʣW�LIP]IXX�GWYTʛR�LS^SXX�MKʣR]IO�ʣW�W^IQʣP]IW�
TVIJIVIRGMʛO�ʣVZʣR]IWʳPʣWI��LE�E^�EQFʧGMʬOLS^�E�LIP]M�Oʯ^ʯWWʣKIO�VʣW^ʣV˽P�
nincsenek tisztán megfogalmazott és láthatóvá tett célok és keretek.  

Ma nem nehéz elképzelni vagy éppenséggel felfedezni világpiacra 
dolgozó, nemzetközi környezetbe kapcsolt életformákat itt, legyen szó 
XYHʛWKE^HEWʛKVʬP��ZEK]�QEKEW�LS^^ʛEHSXX�ʣVXʣO̝�MTEVM�ZEK]�KE^HʛPOSHʬ�
XIZʣOIR]WʣKV˽P��)^�E^SRFER�ʣTTIR�E�&EPEXSR�JIPZMHʣO�LʛPʬ^EXSW�NIPPIKI�QMEXX�
RIQ�GWYTʛR�ʱK]�ZʛPLEX�ZEPʬWʛKKʛ��LSK]�E�QIKJIPIP˽�LʛXXʣVVIP�OʯPXʯ^MO�ZEPEOM�
ide, hanem úgy is, ha a régión belül végzi az iskoláit és itt szerez munkát. 
-P]IR�OEVVMIVOʣT�E^SRFER�NIPIRPIK�RIQ�ʛPP�VIRHIPOI^ʣWVI�E^�MXX�ʣP˽O�W^ʛQʛVE��
pedig a szükséges komponensei szinte mind helyben megtalálhatók. 
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)K]�MXXIRM�JEPYFER�JIPRʯZ˽�K]IVIO�E�ZIRHʣKPʛXʛW�ʣW�KE^HʛPOSHʛW�QMR˽WʣKM�
formáin túl már helyben találkozhat high tech ipari tevékenységekkel, 
járhat többféle középiskolába, amelyek releváns alapismereteket adnak, 
végezhet egyetemet, ahol versenyképes tudásra tehet szert, majd a 
VʣKMʬ�IK]MO�REK]SFF�ZʛVSWʛFER�HSPKS^LEX�RIQ^IXOʯ^M�TMEGSR�NIPIR�PʣZ˽�
vállalatoknál – anélkül, hogy elköltözne otthonról. Ahhoz, hogy ez széles 
OʯVFIR�VIʛPMW�ʣPIXTʛP]E�ʣW�GʣPVIRHW^IV�PIK]IR��E�QIKPʣZ˽�IPIQIOF˽P�Ɓ�E�LIP]M�
KE^HEWʛKM�W^IVITP˽OF˽P��OʣT^ʣWM�MRXʣ^QʣR]IOF˽P��QSFMPMXʛWM�PILIX˽WʣKIOF˽P��
szolgáltatásokból – össze kell tudni állítani azokat a történeteket, amelyek 
LEWSRPʬER�W^ʣPIW�OʯVFIR�ʛXʣPLIX˽O��1IK�OIPP�XYHRM�QYXEXRM�E�JSP]EQEX�
Q̝OʯHʣWʣLI^�W^ʳOWʣKIW�HʯRXʣWIOIX�E�OʳPʯRFʯ^˽�W^IVITP˽O�W^ʛQʛVE��
ʣW�ʧK]�PʣXVINʯLIXRIO�E^SO�E�OIVIXIO��EQIP]IO�IPʣVLIX˽Zʣ�ʣW�LEW^RSWWʛ�
XILIXMO�E�NIPIRPIK�IK]QʛW�QIPPIXX�IPW^MKIXIPXIR�PʣXI^˽�IV˽JSVVʛWSOEX��

%�KE^HEWʛKM�W^IVITP˽O�Oʯ^ʯXXM�OETGWSPEXSO�IV˽WʧXʣWʣZIP�RIQGWEO�E^�
MHIʛPMW�ZʛPPEPOS^ʬM�OʯVR]I^IX�QIKXIVIQXʣWI�ʣW�WIKʧXʣWI�ʣVLIX˽�IP��LERIQ�
E�&EPEXSR�JIPZMHʣO�ʣPLIX˽WʣKʣRIO�RʯZIPʣWI�MW��%�LIP]M�IV˽JSVVʛWVE�ʣTʳP˽�
rendszer hosszútávon fenntarthatóbb. Ezért fontos a tudásalapú közösségek 
OMEPEOʧXʛWE��ʣW�LSK]�E�OʳPʯRFʯ^˽�ZʛPPEPOS^ʬM�ʣW�Oʯ^ʯWWʣKM�W^IVITP˽O�
XYHʛWQIKSW^XʛWE�HMREQMOYW�JSP]EQEXSO�QIRXʣR�Q̝OʯHLIWWIR��%�OMWIFF�
családi vagy középvállalkozások biztosabb megélhetést jelenthetnek a 
XʣVWʣK�XIPITʳPʣWIMRIO��LE�E�LIP]FIR�QIKPʣZ˽�ʣW�E�ƈLS^SXXƉ�XYHʛWVE�IK]EVʛRX�
építenek. A nagyobb sikeres vállalkozások egy-egy iparosodottabb zónába 
OʯPXʯ^ZI��TP��2IQIWZʛQSW�ʣW�8ETSPGE�OʯVR]ʣOI�XYHREO�XSZʛFF�F˽ZʳPRM��
HI�E�OʳPʯRFʯ^˽�XIPITʳPʣWIOIR�QS^EMOSWER�IK]�IK]�JYROGMʬX�Q̝OʯHXIX˽�
üzemek is sikeressé válhatnak. Fontos kiemelni, hogy itt a vállalkozások 
WMOIVIWWʣKʣRIO�IK]MO�OYPGWE�E�LIP]FIR�XEPʛPLEXʬ�QYROEIV˽�FIGWEXSVRʛ^ʛWE��
ezért a települések megtartó erejét növelni kell: nemcsak az idelátogatók, 
LERIQ�E^�MXX�ʣP˽O�W^ʛQʛVE�MW�ZSR^ʬ�ʣW�ʣPLIX˽�Oʯ^IKKʣ�OIPP�ZʛPRMYO�

Mindezek fényében többféle szcenárió is felvázolható a kötetben 
FIQYXEXSXX�XIVʳPIXIO�NʯZ˽NʣZIP�OETGWSPEXFER��)^IO�JIPʣTʧXʣWʣLI^�
IK]VʣW^X�E�LEK]SQʛR]SW�J˽�XʛNJSVQʛPʬ�IV˽OIX��QʛWVʣW^X�TIHMK�
a kutatásban azonosított kihívásokat használhatjuk fel.
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%�XʣVWʣK�KE^HEWʛKʛREO�XʯVXʣRIXMPIK�MW�IV˽W��NIPIRPIK�TIHMK�OʳPʯRʯWIR�
meghatározó két pillére a gazdálkodás és a turizmus. Ezekre 
IK]EVʛRX�LEXREO�FIPW˽�JSP]EQEXSO��E^E^�E^�MXX�Q̝OʯH˽�ZʛPPEPOS^ʛWSO�
GʣPNEM�ʣW�IVIHQʣR]IM��ʣW�OʳPW˽�XʣR]I^˽O��QMRX�E�XʛKEFF�VʣKMʬ�REK]�
településeinek ipara és szolgáltatásai, a Balaton-part idegenforgalmi 
TVSƼPNʛREO�ʛXEPEOYPʛWE��E�&EPEXSR�JINP˽HʣWʣRIO�OIVIXIOIX�EHʬ�
XʯVZʣR]IO��ZEK]�E�QʛV�QSWX�MW�NʬP�ʣV^ʣOIPLIX˽�OPʧQEZʛPXS^ʛW��

Ezek mentén a kutatásban megismert példákra és jelenségekre építkezve 
IPKSRHSPLEXʬ�E^�MHIKIRJSVKEPSQ�JINP˽HʣWI��F˽ZʳPʣWI�ʣW�GWʯOOIRʣWI�
MW��,EWSRPʬOʣTTIR��E�XʛNKE^HʛPOSHʛW�NʯZ˽NI�MW�ZI^IXLIX�E�JIPPIRHʳPʣW�
ZEK]�E�QʛWJENXE�ʛXVIRHI^˽HʣWX�LS^ʬ�ZMWW^EW^SVYPʛW�JIPʣ��%�PILIX˽WʣKIO�
OSQFMRʛGMʬNʛFʬP�OMVEN^SPʬHʬ�RʣK]�PILIXWʣKIW�W^ʣPW˽WʣKIW�LIP]^IX�WIKʧXLIX�
E^SRSWʧXERM�E�OʧZʛREXSW�ZEK]�ʣTTIR�IPOIVʳPIRH˽�NʯZ˽FIPM�ʛPPETSXSOEX�
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Az elharapózó ingatlanfejlesztésekkel és közösségi hasznot nem hozó 
^ʯPHXIVʳPIX�ʛXEPEOʧXʛWSOOEP�W^IQFIRM�IV˽W�LIP]M�IPPIRʛPPʛW��E�Zʧ^TEVXM�
fejlesztések vonzereje és a klímaváltozás együttes hatása a turizmus 
csökkenéséhez vezet. A megnehezedett beruházási környezet és a nehezen 
ZMWIPLIX˽�R]ʛVM�W^I^SRSO�LEXʛWʛVE��E�QIRR]MWʣKM�JINPIW^XʣWIO�PIʛPPREO��
1MR˽WʣKM�MHIKIRJSVKEPSQ�XSZʛFFVE�MW�PʣXI^MO��HI�RIQ�IPW˽HPIKIW�MTEVʛK��

%�KE^HʛPOSHʛWFER�YK]EREOOSV�E�W^˽PʣW^IX�ʣW�E�OʧWʣVPIXIO�R]SQʛR�
XIVIX�R]IV˽�ʱN�ʛKE^EXSO�IK]QʛWX�IV˽WʧXMO��%�OSVʛFFER�IK^SXMOYWREO�
számító növények termesztése és feldolgozása divat is, de 
sikereket is hoz. Lassan ismertté válik az itteni füge, gránátalma és 
olívaolaj. A gazdálkodásra feldolgozó- és gyártóipar is épül. 

Technológiai iparágak és beszállító céghálózatok terjeszkednek a 
REK]SFF�XIPITʳPʣWIO�OʯVʳP��%^�MXX�ʣP˽O�W^ʛQʛVE�ʱN�OEVVMIVOʣTIO�NʯRRIO�
létre: helyben maradva is lehet változatos szakterületeken dolgozni. 

%�^ʛVXOIVXIO�ʣW�ʳHʳP˽O�QIKQEVEHREO��HI�RIQ�XIVNIW^OIHRIO�XSZʛFF��
W^MKIXW^IV̝IR�ʛPPERHʬWYP�E�XYPENHSRSW��ʣW�KIRIVʛGMʬZʛPXʛWSO�ʛPXEP�ZI^ʣVIPX�
folyamatos átalakulásuk. Tartósan megtelepednek a kétlaki életformák.

Kevesebb turizmus - 
0ô���#�6 ¶('+ ¶/

�� +(#+/�.É#%ñ



139

2EK]SFF�ZSPYQIR̝��HI�JIRRXEVXLEXʬFF�MHIKIRJSVKEPSQ�Lʱ^^E�E�
környék gazdaságát. A fókuszba a hosszabb tartózkodás és a prémium 
W^SPKʛPXEXʛWSO�OIVʳPRIO��%�QMR˽WʣKM�ʣW�ʯWW^ILERKSPX�JINPIW^XʣWIORIO�
OʯW^ʯRLIX˽IR�E�XʣVWʣK�RIQ^IXOʯ^MPIK�MW�MWQIVXXʣ�ZʛPMO��%^�MRKEXPERSO�
JIPʣVXʣOIP˽HʣWʣZIP�ʣW�E�R]IVIWʣKIW�LEW^RSWʧXʛW�LEXʛWʛVE�E�QʛWSHMOSXXLSR��
ʣW�LʣXZʣKMLʛ^�XYPENHSRSWSO�OMW^SVYPREO�E�^ʛVXOIVXIOF˽P��%MVFRF�LEXʛW��

Az agrártechnológiai fejlesztések eredményeképpen magasabb 
LS^^ʛEHSXX�ʣVXʣO̝�KE^HʛPOSHʛW�NʯR�PʣXVI��%�REK]FMVXSOSO�LEXʣOSR]WʛKE�
ʣW�KʣTTEVONE�IV˽WʯHMO��QIPPIXXʳO�ʣW�ZIPʳO�IK]ʳXXQ̝OʯHZI�E�QIKQEVEHʬ�
GWEPʛHM�OMWFMVXSOSO�TVʣQMYQ�W^SPKʛPXEXʛWSOEX�R]ʱNXEREO��7^˽PʣW^IXM�
és agrotech klaszterek, közös gépparkok, feldolgozóüzemek jönnek 
PʣXVI��7MOIVʛKE^EXXʛ�ZʛPMO�E�W^˽PʣW^IXM�OʯX˽HʣW̝�EKVSXYVM^QYW��

%^�MRKEXPER�ʣW�E�JʯPH�QIKƼ^IXLIXIXPIRRʣ��E�VʣKMʬ�TIHMK�IPMX�
^ʬRʛZʛ�ZʛPMO�Ɓ�E^�IPMX�ZMW^SRX�RIQ�EOEV�ʱN�FIOʯPXʯ^˽OIX�ʣW�XSZʛFFM�
W̝V̝WʯHʣWX��%�XIPʧX˽H˽�&EPEXSR�JIPZMHʣOIR�IPJSK]REO�E�JIPLEK]SXX�
Lʛ^EO��W^˽P˽O�ʣW�PIKIP˽O��%�LIP]MIO�ZEK]�LEW^RʛPEXFE�ZIW^MO�E�
ZEK]SRYOEX��ZEK]�KE^HEWʛKM�W^IVITP˽Zʣ�ZʛPREO��ZEK]�IPOʯPXʯ^RIO�

�ô���01.%6)1/�Ľ� 
0ô���#�6 ¶('+ ¶/�

U/6�'Ļ+(�/6�¶(+)
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%�OPʧQEZʛPXS^ʛW�LEXʛWEM�IV˽XIPNIWIR�ʣVMRXMO�E�&EPEXSR�JIPZMHʣOIX��E�
környezet átalakul. A hagyományos gazdálkodás a technológiaváltás 
elmaradása és az alkalmazkodási hajlandóság hiánya miatt hanyatlik, az 
ʱN�ʛKE^EXSO�RIQ�XYHREO�WMOIVIWWʣ�ZʛPRM��:ER�W^˽PʣW^IX�ʣW�FSVʛW^EX��HI�
IK]VI�Oʳ^HIPQIWIFF�E�JIRRXEVXʛWE��.IPPIQ^˽Zʣ�ZʛPMO�E�GWEPʛHM�NIPPIK̝�ʣW�
E��QʛWSHPEKSW�KE^HʛPOSHʛW��EQIP]IX�J˽ʛPPʛW�ʣW�QʛW�NʯZIHIPQM�JSVVʛWSO�
mellett, komoly üzleti jelleg nélkül folytatnak a területek tulajdonosai. 

8˽OIIV˽�LʧNʛR�ʣW�LIP]M�IPPIRʛPPʛW�SOʛR�E^�MHIKIRJSVKEPQM�JINPIW^XʣWIO�RIQ�
PʣTRIO�IP˽VI��%�QIKPʣZ˽�LIP]IO�ʣW�IWIQʣR]IO��JIW^XMZʛPSO��XʛFSVSO�ʣW�
ZIRHʣKPʛXʛW�XSZʛFFVE�MW�Q̝OʯHRIO��HI�WXEKRʛPREO��QMR˽WʣKM�ZʛPXS^ʛWVE�
rövid távon nem lehet számítani. A régió törzsközönsége megmarad. 

7^I^SRʛPMWER�ʛPXEPʛRSWWʛ�ZʛPMO�E�Zʧ^LMʛR]��%^�IVH˽O�FʧVNʛO��FʛV�QIKR˽�
a tüzek kockázata. A ligetes területek száradnak, sztyeppésednek. 

A zártkertek kultúrája virágzik, de át is alakul. Elfogynak a huszadik 
W^ʛ^EH�XYNʛM�ʣW�XʣVOʯZIM��PIGWIVʣP˽HRIO�E�W^MKIXIPIXPIR�TVʣWLʛ^�F˽ZʧXʣWIO��
Több fa áll a kertekben, apró oázisok jönnek létre. Sok a hétvégi ház. 

Kevesebb turizmus – 
'!2!/!���#�6 ¶('+ ¶/

�/�(¶ %�"Č#!"¶'
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%�VʣKMʬ�QʛVOEʣTʧXʣWM�IV˽JIW^ʧXʣWIM�WMOIVIWIO��FIVSFFER�E^�IPLEW^RʛPX�
Zʧ^TEVXRʛP�W^ʧRZSREPEWEFF�OʯVR]I^IXIX�ʧKʣV˽�QEVOIXMRK��%�&EPEXSR�
partján túlcsorduló mennyiségi turizmus felhúzódik a Bakony aljáig. 

A települések ellenállása felemás és csak ideiglenes, megépülnek 
E^�IPW˽�W^ʛPPSHʛO��%�QIKPʣZ˽O�QIPPIXX�XʯFF�ʱN�JIW^XMZʛP�MW�
PʣXVINʯR��W^MRXI�E�XIPNIW�ʣZIX�OMXʯPXMO�E�TVSKVEQSO��%^�˽W^M�
téli szezon a kültéri sportok számára válik vonzóvá. 

A telekárak és a klímaváltozás miatt egyre kevésbé éri meg gazdálkodni. 
%�REK]FMVXSO�NIPPIK̝�W^˽PʣW^IXIO�QIKQEVEHREO��E�QʛWSHPEKSW�
családi birtokok átalakulnak. A kisebb területek fokozatosan 
reszortokká vagy agroturizmus-célpontokká alakulnak. 

Megvalósul a településközpontok felújítása, de a helyi közösségek 
életének csak másodlagos hely jut. Ugyanakkor javulnak a régió 
közlekedési kapcsolatai kifelé és a települések között is. 

%�^ʛVXOIVXIO�OSQQIVGMEPM^ʛPʬHREO��%�W^˽P˽LIK]IOIR�VIRKIXIK�Lʛ^EX��TVʣWLʛ^EX�
szállássá alakítanak. Több a házibuli és a rövid távú vendég, bizonyos 
hegyközségek hang- és fényszennyezés-korlátozó szabályokat vezetnek be. 

�ô���01.%6)1/�Ľ�
'!2!/!���#�6 ¶('+ ¶/�
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¶(ñ6�0+/+ ¶/�É/�
01 ¶/�/!.!��

%�OYXEXʛW�W^ʛQSW�OMYKVʛWM�TSRXSX�ʣW�QIKPʣZ˽�IV˽JSVVʛWX�E^SRSWʧXSXX��E^SRFER�
ʛPXEPʛRSW�XETEW^XEPEX�ZSPX��LSK]�E�WSO�OMW�XIVʳPIXVI�FSQPʬ�VʣKMʬ�W^IVITP˽M�
gyakran keveset tudnak egymásról. A személyes kapcsolati hálózatokon 
XʱP�OIZʣW�E�W^IVZI^IXX�IK]ʳXXQ̝OʯHʣW�ʣW�OETGWSPEXXEVXʛW��OʳPʯRʯWIR�E�
nem egy szektorba tartozó cégek, szervezetek vagy intézmények között. 

A hálózatosodás a települések közötti kapcsolatokat és ezen keresztül a 
közös célok megfogalmazását és közös lépéseket segítheti. Hasonló hasznot 
NIPIRXLIXRIO�E^�SP]ER�IK]ʳXXQ̝OʯHʣWIO��EQIP]IO�NIPIRPIK�PIKMROʛFF�E�
FSVʛW^SO�ZEK]�E�KEW^XVSRʬQMEM�ZʛPPEPOS^ʛWSO�Oʯ^ʯXX�Q̝OʯHRIO��%�XYHʛWGWIVI�
RIQ�GWYTʛR�E�ZʛPPEPOS^ʛWSO�Oʯ^ʯXX��LERIQ�E�VʣKʬXE�MXX�ʣP˽O�ʣW�E^�MHIOʯPXʯ^˽O��
vagy szezonálisan itt lakók között is óriási hatású lehet mind a mindennapi 
ʣPIXQMR˽WʣK��QMRH�TIHMK�E�LSWW^ʱ�XʛZSR�JIPʣTʧXLIX˽�ʣPIXTʛP]ʛO�OETGWʛR�
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A bebírók menedzsergenerációja aktív szerepet vállal a települések 
Q̝OʯHXIXʣWʣFIR��8ʛQSKEXNʛO�E^�MWOSPʛOEX��W^IVZI^IXM�ʣW�MRXʣ^QʣR]M�
TS^ʧGMʬOEX�ZʛPPEPREO��%�LIP]M�ZʛPPEPOS^ʛWSOOEP�WMOIVʳP�Nʬ�IK]ʳXXQ̝OʯHʣWIOIX�
kialakítani, több sikeres beszállítói kapcsolat és közös fejlesztés születik. 

%^�˽WPEOSWSO�E�OI^HIXM�FM^EPQEXPERWʛK�IPPIRʣVI�TVSƼXʛPREO�E�JSP]EQEXFʬP��
/ʳPʯRʯWIR�E�ƼEXEPEFFEO�WIKʧXMO�E^�ʱN�OI^HIQʣR]I^ʣWIOIX��EQIP]IOIR�
keresztül vállalkozóként plusz forrásokhoz és csatornákhoz jutnak. 

%^�ʯROSVQʛR]^EXM�VIRHW^IV�ZMW^SRX�GWEO�MRJSVQʛPMW�IK]ʳXXQ̝OʯHʣWIOVI�
XYH�ʣTʧXIRM��E�W^IVZI^IXX�XʣVWʣKM�XIPITʳPʣWM�IK]ʳXXQ̝OʯHʣWIO�
E�LIP]M�ZI^IX˽OʯR�QʱPREO�ʣW�OIZʣW�PSFFMIVINʳO�ZER��

%�LIP]M�ʣPIXQMR˽WʣK�NEZYP��HI�IPW˽WSVFER�E^SO�OʯVʣFIR��EOMO�EOXʧZ�
VʣW^XZIZ˽O�ʣW�EOMO�X˽OIIV˽WIO��%^�MHIKIRJSVKEPSQFʬP�MROʛFF�E�
QEKʛRW^JʣVE�TVSƼXʛP��E�XIPITʳPʣWIO�GWEO�OʯZIXMO�E�XVIRHIOIX��

A közösségi terek közül a magántulajdonú kocsmák, mozik 
ʣW�W^SPKʛPXEXʬLIP]IO�JINP˽HRIO��E�Oʯ^XYPENHSRʱ�TMEGXIVIO��
települési központok lassan a háttérbe szorulnak.
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Kisvárosias települések térségi hálózata jön létre, akik közös fejlesztési 
GʣPSOEX�X̝^RIO�OM�ʣW�E�JSVVʛWSOEX�Oʯ^ʯWIR�LEW^RʛPNʛO�JIP��%^�ʯROSVQʛR]^EXSO�
LIP]M�NIPIRX˽WʣKI�QIKIV˽WʯHMO��JSRXSWWʛ�ZʛPREO�E�Oʯ^ʯWWʣK�W^IQTSRXNEM��

)V˽W�XʣVWʣKM�W^EFʛP]S^ʛW�NʯR�PʣXVI�E�OʳPXIVʳPIXIO�ʣW�^ʛVXOIVXIO�OSRXVSPPNʛVE��
Csökkennek a külterületi ingatlanberuházások, különösen a magáncélú 
ʳHʳP˽ʛXEPEOʧXʛWSO��%^�ʳHʳP˽�GʣPʱ�W^˽P˽OIX�PEWWER�ZMWW^E��ZEK]�JIPZʛWʛVSPNʛO��

A településekre magas státuszú bebírók érkeznek, akik 
mentorprogramokat, társadalmi vállalkozásokat indítanak. 
6ʯZMH�MH˽�EPEXX�TSPKʛVQIWXIVIOIX�MW�ZʛPEW^XEREO�Oʯ^ʳPʳO��

%^�˽WPEOSWSO�MRKEXPER��ʣW�JʯPHZEK]SRE�ʣVXʣOIWWʣ�ZʛPMO��HI�OIZIWIR�
teszik pénzzé. Lassan modernizálódnak a korábbi korszakok 
gazdálkodási modelljei és közösségi terei. Közös állattartás, 
közös géppark, legeltetés, feldolgozó infrastruktúra formálódik. 
*SRXSWWʛ�ZʛPREO�E�JEPYWM�J˽XIVIO�ʣW�Oʯ^ʯW�XEPʛPOS^ʬLIP]IO��

A rövid távú idegenforgalom másodlagossá válik a tartós, 
NIPPIQ^˽IR�NʬQʬHʱ�OʣXPEOM�ʣPIXJSVQʛOOEP�W^IQFIR�
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A sikeres és céltudatos települések távolabbi, nagyobb, funkcionálisabb 
partnerségeket keresnek az ismert, gyakran riválisnak tekintett 
W^SQW^ʣHSO�LIP]IXX��:IVWIRK˽�LIP]^IX�EPEOYP�OM�E�JIPZMHʣO�JEPZEM�ʣW�
ZʛVSWEM�Oʯ^ʯXX�IWIXM��W^IQʣP]JʳKK˽�IK]ʳXXQ̝OʯHʣWIOOIP��/ʧZʳPV˽P�
nézve lassan központok emelkednek ki a Balaton-felvidéken. 

%�^ʛVXOIVXIO�ʣW�OʳPXIVʳPIXIO�E�XIPITʳPʣWIOV˽P�MW�PIZʛPZE�OʳPʯR�ZMPʛKSX�EPOSXREO��
IWIXPIKIW�OETGWSPEXSOOEP�E�LIP]M�Oʯ^ʯWWʣKIOLI^��1IKLEXʛVS^ʬ�E�QEKʛRX˽OI�
PSFFMIVINI��E�W^EFʛP]S^ʛWSO�FIXEVXʛWE�XIPITʳPʣW��ʣW�LIK]Oʯ^WʣK�JʳKK˽��

7SO�ʱN�ZʛPPEPOS^ʛW�ʣW�JINPIW^XʣW�W^ʳPIXMO��HI�I^IO�IPW˽WSVFER�E�XIVʳPIX��ʣW�
MRKEXPERXYPENHSRSWSOLS^�OʯXLIX˽O��ʣW�OIZʣWFʣ�OʯX˽HRIO�QEKʛLS^�E�
LIP]LI^��E^�MXX�IPʣVLIX˽�LEK]SQʛR]SOLS^�ZEK]�QʛW�IV˽JSVVʛWSOLS^��

%�LIP]FIR�JIPRʯZ˽�ƼEXEPWʛK�NIPPIQ^˽IR�IPOʯPXʯ^MO�ʣW�XERYPQʛR]SO��
majd korai karrier után családosként tér vissza, ha van birtok, ház, vagy 
QIKJIPIP˽�LʛXXʣV�E�Q̝OʯHʣWLI^��%�KE^HʛPOSHʬ�ZEK]�MHIKIRJSVKEPSQLS^�
kapcsolódó vállalkozások dominálnak a helyi foglalkoztatásban.
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%�XIPITʳPʣWIO�JIPMWQIVMO�E�VIKMSRʛPMW�IK]ʳXXQ̝OʯHʣW�NIPIRX˽WʣKʣX�E�
fejlesztésben és az idegenforgalomban, illetve a kultúrtáj átalakításának 
kontrolljában is. Kísérleti régióként közös szabályozási és döntéshozatali 
JSP]EQEXSO�MRHYPREO��)^IO�E�XIVQʣW^IXʳORIO�QIKJIPIP˽IR�K]EOVER�
látványosabb hatással bírnak a térség kommunikációjára és 
OʳPW˽�VITVI^IRXʛGMʬNʛVE��QMRX�E�XʣR]PIKIW�JINPIW^XʣWIOVI��HI�E�
legvadabb próbálkozásokat sikerrel állítják meg. A változó arculat új 
FIJIOXIX˽OIX�MW�LS^��EOMO�NSFFER�ʣTʧXIRIO�E�OYPXYVʛPMW�EPETSOVE��

A közös fellépés eredményeképpen a Balaton-felvidék  
mint márka nemzetközileg is ismertté válik az idegenforgalom  
fenntartható szegmenseiben. 

%�JSP]EQEXLS^�OETGWSPʬHʬ��TVʣQMYQ�QMR˽WʣK̝�W^SPKʛPXEXʛWSOEX�
ʣW�XIVQʣOIOIX�R]ʱNXʬ�ZʛPPEPOS^ʛWSO�ʣW�E�FIFʧVʬO�ZʛVSWMEW�EXXMX̝HNI�
azonban nehezen kapcsolódik a helyi kultúrához. Egymás mellett, 
HI�OʳPʯR�Q̝OʯH˽�ZMPʛKSO�NʯRRIO�PʣXVI��%�FIFʧVʬO�RIQ�XERYPNʛO�
meg a közös terek és tájrészek használatának íratlan szabályait és 
XʯVXʣRIXIMX��ʣW�W^IQFIR�E^�˽WPEOSWSO�IK]WʣKIW�Oʯ^IKʣZIP��RIQ�MW�
LS^REO�PʣXVI�ʯWW^IJʳKK˽�OYPXYVʛPMW�LʛPʬ^EXSOEX�E�VʣKMʬFER�
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A TÁJTÉKA projektben a Balaton-felvidék 71-77-es út közötti területére 
JʬOYW^ʛPYRO��ELSRRER�OMZʛPEW^XSXXYRO����XIPITʳPʣWX��%�TVSNIOX�IPW˽�LEX�
hónapjában egy tematikus kutatást végeztünk négy témakör szerint, 
EQMRIO�E�GʣPNE�E�XIVʳPIXIR�JIPPIPLIX˽�Nʬ�K]EOSVPEXSO��QMRXʛ^EXSO��LIP]W^ʧRIO��
Oʯ^ʯWWʣKIO��ZʛPPEPOS^ʬO��LIP]M�W^IVITP˽O�JIPOYXEXʛWE�ʣW�ʯWW^IK]̝NXʣWI�
volt. A témaköreink: fenntartható minták és gazdaságok, mozgásban 
PʣZ˽�LEK]SQʛR]SO��OʧWʣVPIXI^˽�Oʯ^IK�ʣW�OSVSOSR�ʛXʧZIP˽�Oʯ^ʯWWʣKIO��
%�8ʀ.8ʈ/%�IPW˽�OʯXIXI�E�&EPEXSR�JIPZMHʣO�NʯZ˽NʣV˽P�W^ʬP��ʧK]�LIP]^IXJIPXʛVʬ��
IPIQ^˽��IWIXXERYPQʛR]�ʣW�XVIRHFIQYXEXʬ�QYROEVʣW^IOF˽P�ʛPP�

A kutatás során kvalitatív és kvantitatív módszereket alkalmaztunk, de a 
LERKWʱP]�E^�IP˽FFMVI�OIVʳPX��%�LIP]^IXJIPXʛVʛW�IPW˽�W^EOEW^ʛFER�E�OZERXMXEXʧZ�
módszerek segítségével egy jó kiinduló képet kaptunk, majd a második 
szakaszban kvalitatív kutatási eszközökkel dolgoztunk több körben. A COVID-19 
járványügyi intézkedései következtében online és terepmunkára is sor került, 
de az interjúk túlnyomó része személyes adatfelvételen keresztül történt.

A területet négy kutatócsoport négy részre bontva vizsgálta, 10-10 
településsel. A módszertani sorrend összeállításakor tekintettel 
ZSPXYRO�E^�IPIQ^˽�QYROEVʣW^IO�JIPʳPZM^WKʛPEXʛREO�PILIX˽WʣKʣVI�

-��W^EOEW^��3RPMRI�OYXEXʬQYROE����LʣX
--��W^EOEW^��3RPMRI�OʣVH˽ʧZ����LʣX
---��W^EOEW^��)PW˽�OʯVʯW�MRXIVNʱO�JIPXʛVʬ�QYROEVʣW^IOLI^�����LʣX
-:��W^EOEW^��,IP]^IXJIPXʛVʛWX�ʣVXʣOIP˽�[SVOWLSTSO����LʣX
:��W^EOEW^��)PIQ^ʣWX�OMIKʣW^ʧX˽�QʣP]MRXIVNʱO�ʣW�GWSTSVXSW�MRXIVNʱO����LʣX
:-��W^EOEW^��)PIQ^ʣW��XVIRHZM^WKʛPEX����LʣX
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%^�SRPMRI�OYXEXʬQYROE�WSVʛR�E�XIQEXMOʛFE�MPP˽�Nʬ�K]EOSVPEXSOEX�
ʣW�TʣPHEʣVXʣO̝�TVSNIOXIOIX��ʣVXʣOEHEXFʛ^MW��ZEPEQMRX�E�ZM^WKʛPX�
településeken aktív személyeket és szervezeteket (stakeholder-
EHEXFʛ^MW�OIVIWXʳRO��%^�ʣVXʣOEHEXFʛ^MWFE������E�WXEOILSPHIV�
adatbázisba 198 érdekelt személyt és szervezetet rögzítettünk.

A kiinduló adatbázis összeállításán túl a helyzetfeltáró munkához 
a témakörökhöz kapcsolódó statisztikákat, tanulmányokat, 
kutatási anyagokat, összefoglalókat, publikációkat, könyveket, 
GMOOIOIX�K]̝NXʯXXʳO�ʯWW^I��QIP]�IK]ʳXXIWIR�QIKEPETS^XE�E^�SRPMRI�
ʣW�E�W^IQʣP]IW�EHEXJIPZʣXIPLI^�OMEPEOʧXSXX�OʣVH˽ʧZIOIX��

%^�SRPMRI�OʣVH˽ʧZIX�XSZʛFFM����J˽�XʯPXʯXXI�OM�ʣW�E^�IVIHQʣR]IMX�
felhasználtuk az adatfelvételt szolgáló interjúkérdésekhez a terepmunkán, 
ZEPEQMRX�E^�IVIHQʣR]IO�EPETNʛR�F˽ZʧXIXXʳO�E^�ʣVXʣOEHEXFʛ^MWX�

A 40 településen személyes interjúk és mélyinterjúk készültek a III. és az 
:��W^EOEW^FER�E^�SRPMRI�LIP]^IXJIPXʛVʬ�QYROʛX�EPETYP�ZʣZI��%^�IPW˽�OʯVʯW�
MRXIVNʱO�WSVʛR�IK]��E�OMMRHYPʛWM�LIP]^IXF˽P�ʯWW^IʛPPʧXSXX�OʣVH˽ʧZ�EPETNʛR�
OʣW^ʧXIXXʳRO�ʛXJSKʬ�EHEXJIPZʣXIPX�E�LIP]M�W^IVITP˽OOIP��ELSP�XʯVIOIHXʳRO�
a témához közel álló fókuszcsoportok kialakítására (regionális és helyi 
kulturális, turisztikai, gazdasági, oktatási, önkormányzati csoportok 
EOXʧZ�W^IVITP˽M�OʯVʣFIR��%�QʛWSHMO�OʯVFIR�SP]ER�QʣP]MRXIVNʱOEX�
ZIXXʳRO�JIP��QIP]IO�QʛV�E�LIP]^IXJIPXʛVʛWX�ʣVXʣOIP˽�[SVOWLSTSO�
IVIHQʣR]IMVI�MW�VIƽIOXʛPXEO�IK]ʣRM�ZEK]�OMWGWSTSVXSW�JSVQʛFER�
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%^�IPIQ^˽�[SVOWLSTSO�GʣPNE�SP]ER�TVSFPʣQʛO��QIKʛPPETʧXʛWSO�E^SRSWʧXʛWE�
volt, melyek kevésbé közismertek, és korábban nem vizsgálták a 
tájhasználat és a kijelölt tematikák kontextusában. Mivel az adatfelvétel 
��	�E�OZEPMXEXʧZ�QʬHW^IVIOOIP�XʯVXʣRX��E^�IPIQ^ʣW�IPW˽�JIPEHEXE�E�
szempontrendszer kialakítása, majd a beérkezett anyag feldolgozása 
volt. A szempontrendszer felállításához öt olyan horizontális szempontot 
E^SRSWʧXSXXYRO��EQIP]IO�QMRH�E�RʣK]�OYXEXʛWM�XʣQEOʯVFIR�JIPPIPLIX˽IO�

Tájgazdálkodás
Életmód
Épített környezet
Vállalkozószellem
Látogatók

)^IO�EPETNʛR�NʯZ˽OʣTEPOSXʛWX�XʛQSKEXʬ�JINI^IXIOIX�ʛPPʧXSXXYRO�ʯWW^I�
trendvizsgálatra: az öt horizontális szempont szerint olvashatjuk a 
helyzetfeltáró értékeléseket a négy kutatási témakör mentén, melyeket 
minden esetben követ egy-egy esettanulmány, majd a felmerült és 
azonosított dilemmákat összegzi a szintézis, majd zárófejezetként 
E�PILIX˽WʣKIOIX��XVIRHIOIX�ʣW�E�W^GIRʛGMʬOEX�TIHMK�E�NʯZ˽OʣT�

�(!)6É/Ī�0.!* 2%6/#¶(�0
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Balogh Pál Géza, Michels Ambrus, Nemes Gusztáv, Szegedyné Fricz Ágnes: 
%�LMʛR]^ʬ�PʛRGW^IQ�Ɓ�XIVQIP˽O�ʣW�JSK]EW^XʬO�ʯWW^IOʯXʣWʣRIO�HMPIQQʛM�E�
VʯZMH�ʣPIPQMW^IVPʛRGSOFER��MR��*SVHYPEX�����W^ʛQ��������������Ɓ����

&IRIHIO�>WʬƼE��&EPSKL�4ʛP�+ʣ^E��&EVʛXL�0ENSW��*IVX˽�-QVI��0ENSW�:IVSRMOE��3VFʛR�ʈZE��7^EFʬ�+��
Gábor, Nemes Gusztáv:�/MWXIVQIP˽M�WMOIVIO�E�'3:-(����NʛVZʛR]�IPW˽�LYPPʛQʛFER��E�W^IQʣP]IWWʣK�
W^IVITI�E^�ʣVXʣOIWʧXʣWFIR��MR��7XEXMW^XMOEM�W^IQPI�����������ʣZJ�������W^ʛQ������Ɓ����� 

'WIVM�1MOPʬW��7��0EGOSZMXW�)Q˽OI��W^IVO�� A Balaton-felvidék népi építészete. A 
Balatonfüreden 1997. május 21-23-án megrendezett konferencia anyaga, Szabadtéri 
2ʣTVEN^M�1ʱ^IYQ��7^IRXIRHVI�Ɓ�0EG^Oʬ�(I^W˽�1ʱ^IYQ��:IW^TVʣQ������

)R]IHM�+]ʯVK]� A városnövekedés szakaszai – újragondolva, in: 
8ʣV�ʣW�8ʛVWEHEPSQ�����������ʣZJ������W^ʛQ���Ɓ����

/VM^WʛR�%RHVʛW��Oʯ^VIQ��'WʛROM�.ʛRSW��*IVMO�8ʳRHI��/EVE�0ʛW^Pʬ��/ʣXLIP]M�1ʛVXSR��1EXʱ^�4ʣXIV� 
&EPEXSR�JIPZMHʣOM�ʣTʧXʣW^IXM�ʱXQYXEXʬ��)K]�XʛNIK]WʣK�ʣTʧXʣW^IXM�OEVEOXIVK]̝NXIQʣR]I�ʣW�ʱXQYXEXʬ�
tanulmánya, Budapest, Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet, 2013 

Kurucz Réka:�+E^HʛFʬP�FSVʛW^#�%�OMWʳ^IQM�W^˽P˽XIVQIW^XʣW�RʣTVEN^M�ZM^WKʛPEXE�E�
:MPPʛR]�7MOPʬWM�FSVZMHʣO�R]YKEXM�VʣW^ʣR�E�87>�W^IVZI^ʣWX˽P�RETNEMROMK��MR��.EOEF�%PFIVX�
>WSPX�Ɓ�:ENHE�%RHVʛW��W^IVO���6YVEPMXʛW�ʣW�KE^HEWʛKM�WXVEXʣKMʛO�E�����W^ʛ^EHFER��
�/VM^E�/ʯR]ZIO�������/VM^E�.ʛRSW�2ʣTVEN^M�8ʛVWEWʛK��/SPS^WZʛV�����������Ɓ������

0ENSW�:IVSRMOE��2IQIW�+YW^XʛZ��1IKEPOSXSXX�ZEPʬWʛKSO��WSOW^ʧR̝�OMWZMPʛKSO�E�/ʛPM�QIHIRGʣFIR��
MR��.EOEF�%PFIVX�>WSPX�Ɓ�:ENHE�%RHVʛW��W^IVO���6YVEPMXʛW�ʣW�KE^HEWʛKM�WXVEXʣKMʛO�E�����
W^ʛ^EHFER���/VM^E�/ʯR]ZIO������/VM^E�.ʛRSW�2ʣTVEN^M�8ʛVWEWʛK��/SPS^WZʛV�����������Ɓ�����

0ENSW�:IVSRMOE��7^MNʛVXʬ�>WSPX� A Káli-medence alakváltozásai 2.0. Régi és 
ʱN�IPMXIO��ZʛPPEPOS^ʬO��OYPXYVʛPMW�FVʬOIVIO�ʣW�E�JIPIP˽WWʣK�OʣVHʣWI�E�VYVʛPMW�
XʣVFIR��MR��7^SGMSPʬKMEM�7^IQPI�����������ʣZJ������W^ʛQ����Ɓ���

0ETSWE�.ʬ^WIJ��7^˽P˽LIK]IO�E�&EPEXSR�JIPZMHʣOIR��1I^˽KE^HEWʛKM�/ʯR]ZOMEHʬ��&YHETIWX������

0MGLXRIGOIVX�%RHVʛW� A balatonfüred-csopaki borvidék története. 
Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém, 1990

2IQIW�+YW^XʛZ��3VFʛR�ʈZE��:MHʣOM�H^WIRXVMƼOʛGMʬ�ʣW�JEPYWM�XYVM^QYW�E�/ʛPM�QIHIRGʣFIR�
Ɓ�E�0S�/ʛPM�OYXEXʛW�IPW˽�IVIHQʣR]IM��MR��8IVQʣW^IX��OYPXʱVE��IQFIVIO�WEXʯFFM��%�&EPEXSRM�
Turisztikai Kutatóintézet tanulmánykötete, Pannon Egyetemi Kiadó, Veszprém, 2020, 7–17.

2IQIW�+YW^XʛZ��8SQE]�/]VE��7YP]SO�.YHMX��3VFʛR�ʈZE��Vidéki turizmus és 
H^WIRXVMƼOʛGMʬ�E�TERHʣQME�MHINʣR��MR��%�ZMHʣOM�QEK]EVSVW^ʛK�E�TERHʣQME�
korában, KRTK Regionális Kutatások Intézete, Pécs, 2022, 197–208.
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8ʯV˽�&EPʛ^W��:ʛPXS^EXSO�E�W^˽P˽LIK]M�OYPXʱVXʛN�LEW^RSWʧXʛWʛVE��%ZEK]�
IPXʣV˽�XʛVWEHEPQM�KE^HEWʛKM�QSXMZʛGMʬO�ZM^WKʛPEXE�E�FEPEXSREOEPM�
W^˽P˽LIK]IOIR��1%�W^EOHSPKS^EX��7^IKIHM�8YHSQʛR]IK]IXIQ������
 
Wettstein Domonkos: Építészet, identitás, Balaton. Regionális 
stratégiakeresés a harmincas és a hatvanas évek építészetében, 
MR��9XʬMVEX��%�6ʣKM�ʱN�1EK]EV�ʈTʧX˽Q̝ZʣW^IX�QIPPʣOPIXI�������������Ɓ���

�%''!'Ī�� �0�¶6%/+'
&EPEXSR�8YVMW^XMOEM�6ʣKMʬ��;MOMTIHME�W^ʬGMOO��960��LXXTW���LY�[MOMTIHME�SVK�
[MOM�&EPEXSRCXYVMW^XMOEMCVʣKMʬ��9XSPWʬ�PIXʯPXʣW�MH˽TSRXNE������������

(V��(YVE]�&EPʛ^W��*ʯPHLEW^RʛPEX�ʣW�XʛNKE^HʛPOSHʛW� E-learning tananyag, 2012. Zöld14 
)K]IWʳPIX�LSRPETNE��960��LXXTW���^SPH���LY�IPIEVRMRK����9XSPWʬ�PIXʯPXʣW�MH˽TSRXNE������������

)PW˽�/EXSREM�*IPQʣVʣW�������������1EK]EVSVW^ʛK�����������. Adatok 
forrása: Österreichisches Staatsarchiv, jelzet: B IX a 527. A rétegeket 
IP˽ʛPPʧXSXXE��%VGERYQ�%HEXFʛ^MW�/JX��960��LXXTW���QETW�EVGERYQ�GSQ�LY�
QET�ƼVWXWYVZI]�LYRKEV]����9XSPWʬ�PIXʯPXʣW�MH˽TSRXNE������������

4IX˽�4MVSWOE�[IFSPHEPE��960��LXXTW���TIXSTMVSWOE�LY��9XSPWʬ�PIXʯPXʣW�MH˽TSRXNE������������

1SPRʛV�>SPXʛR��:ʣHIXXWʣK�RʣPOʳP�X̝RRIO�IP�E�XʯFF�W^ʛ^�ʣZIW�FEPEXSRM�O˽WʛRGSO� 
���LY��������������960��LXXTW������LY�FIPJSPH������������ZIHIXXWIK�RIPOYP�XYRRIO�
IP�E�XSFF�W^E^�IZIW�FEPEXSRM�OSWERGSO���9XSPWʬ�PIXʯPXʣW�MH˽TSRXNE������������

%�OPʧQEZʛPXS^ʛW�HʯRX˽IR�ʛX�JSKNE�EPEOʧXERM�E�FEPEXSRM�TMRGʣW^IXIO�Q̝OʯHʣWʣX�MW�� 
&EPEXSVMYQ�&ʛ^MW�[IFSPHEPE��������������960��LXXTW���FE^MW�FEPEXSVMYQ�LY�QIKOS^IPMXIW 
�OPMQEZEPXS^EW�HSRXSIR�JSKNE�EPEOMXERM�FEPEXSRM�TMRGIW^IXIO�QYOSHIWIX� 
�9XSPWʬ�PIXʯPXʣW�MH˽TSRXNE������������




